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vii

VOORWOORD

Die motivering vir die voltooIIng van die navorsing oor genl. J.C.G. Kemp Is 'n poging om

nuwe perspektief te plaas oor sy besondere rolln die militêre - en politieke geskiedenis

van Suld·Afrlka - om die vraag te beantwoord of Kemp gereken kon word as 'n rebel of

politieke Ieler, of 'n kombinasie van dié twee. Rondom die persoon van Kemp Is daar

meningsverskille en alvorens daar nie volledig navorsing oor sy optrede gedoen Is nie,

kan daar geen geldige oordele uitgespreek word nie. Hierdie proefskrif Is 'n daadwerkll·

ke poging om hom In die regte perspektief te stet- om die vraag te beantwoord of Jan

Kemp kon uitstyg bo sy tydperk as Rebelleleier. Die hipotese Is heel duidelik - kon Jan

Kemp daarin slaag om volwaardig politieke Ieler te word, of het hy ten diepste 'n rebel In

eie reg gebly.

Die Suld·Afrlkaanse politieke geskiedenis Is deur die histografie op feitlik alle terreine.

sedert 1910, deurtrap en dit het kritiese aandag geverg om deur middel van hierdie

proefskrif 'n bydrae te bly lewer. Dit het tot gevolg gehad dat sekere politieke kwessies

In die tydperk herhaaldelik deur verskillende historici weergegee Is; selfs politieke figu-

re se biografieë getuig hiervan. Dit Is eintlik verbasend dat Kemp vandag 'n feitlik verge-

te figuur In die Suld·Afrlkaanse geskiedenis Is. Kyk 'n mens na die politieke gebeure van

die eerste vier en 'n halwe dekades van die vorige eeu 15 dit opvallend dat hy regstreeks

en onregstreeks by van die belangrikste gebeurtenisse betrokke was, soos die Vrede

van Vereeniging In 1902, die Rebellie 1914-1915, die Nasionale Party 1915-1933, die

Verenigde Party 1933-1939 en die Herenigde Nasionale Party 1939-1946. Politici soos

genls. Louis Botha, J.B.M. Hertzog, Jan Smuts en dr. D.F. Malan het geen bekendstelling

nodig nie, maar van Kemp Is daar nie so 'n wye kennis nie. Die rede Is dat behalwe die

twee boeke wat hyself geskryf het, naamlik "Vryheid en Reg" en "Pad van die Verowe-

raar", geen poging aangewend Is om sy rolln die Suid-Afrikaanse politieke - en militêre

geskiedenis te beskryf nie.

Die historikus kan nooit volledig rekonstrueer nie. Die navorsing van dié onderwerp word

bemoeilik deurdat daar soveelonwetenskaplIke en subjektiewe werke oor die politieke

geskiedenis en - leiers op die rak lSi met daarnaas gebrekkige tot wydverspreide gege-

wens. Dit het my genoop om gegewens In 'n groot hoeveelheid argiewe en biblioteke op
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te spoor. Die genl. J.e.G. Kemp-versameling,In die Sentrale Argiefbewaarplek te Preto-

ria, was die vertrekpunt van die navorsing. Hierdie versameling bestaan uit 'n reeks

bande wat amptelike - en persoonlIkebriewe, regerings - en partybeleidstukke, party no-

tules en - verklarings In koerantberigte bevat. Gevolglik Is tydgenootlike versamelings

deurgewerk; politieke leiers en persone met wie Kemp op politieke gebied mee saam-

gewerk of In aanraking gekom het en waardevolle Inligting verskaf het. Dit het onder

andere Ingesluit die J.B.M. Hertzog -, E.H. Louw -, J.C. Smuts -, Harm Oost -, E.G.Jansen -,

A.L. Geyer -, Patrick Duncan -, J.G.Strijdom -, J.H. Hofmeyr - versamelings. Die stukke van

die Nasionale Party In al vier die provinsies, die Verenigde Party, die Ossewa-Brandwag,

en verskeie ander versamelings het bygedra om Kemp se rolln die politiek van verskeie

kante toe te lig.

Betroubare en volledige Inligting ten opsigte van regerings handelinge Is bekom uit

amptelike dokumente soos Notules van die Senaat. belde Hulse van die Parlement en

die Volksraadsdebatte, vanaf 1914-1946. Hoewel koerantberigte en tydskrifartikels as

historiese bronne groot leemtes vertoon en krities hanteer moes word, was dit vir die Ja-

re 1920 tot 1946 van onskatbare waarde. Die groot waarde van destydse beriggewing

oor politieke toesprake Is geleë In die volledigheid daarvan.

Die navorsing Is ook gebaseer op 'n groot aantal primêre bronne In die vorm van MA-

verhandelinge en D.Phll-proefskrlfte, wat meer lig op die tydperk werp. In die loop van

hierdie ondersoek Is egter gevind dat politieke - wetenskaplike verhandelinge en proef-

skrifte nie altyd die historiese waarheid tot sy reg laat kom nie. Die rol van Kemp In die

Rebellie van 1914 tot 1915 was reeds deur myself voorgelê ter verwerwing van die Ma-

gister Artium graad In 1979 aan die Universiteit van Pretoria, onder leiding van prof.

A.P.J. (Arrie) van Rensburg. Ek het die verhandeling geredigeer en Ingesluit as 'n hoof-

stuk om Kemp se aandeelln die Rebellie te beskrywe.

Die navorsing 15 verder gebaseer op 'n groot getal sekondêre bronne wat wissel van bio-

grafieë tot beskrywende politieke werke. In hierdie bronne Is geweldig bale Inligting ra-

kende politieke gebeure rondom politieke leiers en politieke gebeure. Wat biografieë

betref werke soos die oor J.G. StriJdom, J.C. Smuts, D.F. Malan, Tielman Roos, Ben

Schoeman, P.G.W. Grobler en vele ánder. Ander sekondêre bronne handeloor die histo-

riese - en politieke gebeure In Suid-Afrika, Bale Insiggewende vertolkings oor gebeure Is

deur die verskillende outeurs verskaf en dit het my In staat gestelom nie alleen die uit-



koms van politieke gebeure nie, maar ook Kemp se optrede daarin te verstaan. By die

skryf van hierdie proefskrif Is nougeset by 'n tematles/kronologlese werkswyse gehou.

Waar daar herhalings voorkom Is dit gedoen met die spesifieke doelwit om die leser In

die prentjie te hou.

Deurgaans het ek politieke partye en organisasies, soos die Suid-Afrikaanse landbou-

unie, volledig uitgeskrywe. Ole monetêre stelsel waarna verwys word is die Britse pond

(£). In 1962 met die omskakeling na 'n eie muntstelselln Suid-Afrika was een pond twee

rand werd, tans Is een pond ongeveer sestien rand werd. Die grond maatstelsel waarna

verwys word Is die morg, vergelykbaar met twee akkers.

Ole omvang van die werk kan aan die volgende redes toegeskryf word: eerstens het so-

veel gebeurtenisse plaasgevind wat nog nie histories verantwoord Is nie, dat dit uitvoe-

rig bespreek moes word; en tweedens was Kemp so nou gemoeid by vele politieke ont-

wikkelinge In die onderhawige tydperk dat dit nie geïgnoreer kon word nie.

Dit sal by die deurlees van hierdie studie voortdurend tref dat dit handeloor die denkwy-

se en politieke rigting wat Kemp Ingeslaan het. Derhalwe Is sy beskouings In besondere

weergegee. Waar hy standpunt Ingeneem het teenoor sekere politieke verwikkelinge en

persoonlikhede, het hy dit vanuit sy oortuiging gedoen. Ander persoonlikhede het weer

oor hom sekere opvattings gehuldig en die uitgangspunt was om 'n ewewigtige beeld

oor die periode te skep. Daar Is gepoog om elke standpunt wetenskaplik te evalueer om

subjektiwiteit so ver moontlik uit te skakel. Positiewe en minder positiewe hoedanighe-

de van persoonlikhede op die historiese toneel het eweveel aandag geniet, en gevolglik

nie 'n doelbewuste poging om bepaalde persone af te kraak nie.

Nogtans was dit 'n wonderlike ervaring om so 'n reis deur die Suid-Afrikaanse militêre-

en pctltleke geskiedenis te onderneem. Ek het In aanraking gekom met gedetailleerde

gegewens wat groot deernis gewek en 'n begrip vir optredes binne die Suid-Afrikaanse

konteks gevestig het - dit was 'n eplese tog.

Dit Is met groet deernis en erkentlikheid dat ek die volgende dankbetuigings doen:

• Wyle prof. Aule van Rensburg. Onder sy bekwame akademiese leiding het ek

die MA-graad voltooi en was hy die persoon wat my aangespoor het om ver-



dere navorsing te doen oor Kemp se politieke loopbaan en rolln die Suid-

Afrikaanse geskiedenis.

• My studieleier, prof. Leo Barnard van die Vrystaatse Universiteit. Nadat ek vir

15 Jaar die navorsing een kant "verlê" het, en ek my In die historiese woestyn

bevind en hom om raad en leiding genader het, het hy met groot takt en

deernis my saak oorweeg en besluit om my toe te laat om die studie te vet-

tooI. Ek het sy geduld tydig en ontydig dikwels tot die uiterste beproef maar

deur taktvolle optrede, persoonlike belangstelling, wetenskaplike leiding en

besielende aanmoediging het ek die krag geput om die studie te voltooI. Sy

historiese vakmanskap word hoog aangeslaan.

Mev. Christa Mitchell, sekretaresse van prof. Leo Barnard, wat altyd vriende-

lik en beleefd teenoor my opgetree het. Voorwaar 'n besondere veeteenven-

ster vit die Departement Geskiedenis aan die Vrystaatse Universiteit.

• Aan die personeel van al die argiefbewaarplekke, die Parlementsblblloteek,

Staatsbiblioteke en Universiteitsbiblioteke waar ek navorsing gedoen het,

my opregte dank vi, die behulpsaamheid en vriendelikheid.

Aan my vader wat my op die lang studiereise na Kaapstad, Stellenbosch en

Bloemfontein vergesel het. Waar ons soms In tente gebly het en hy maar al-

tyd alles gedwee aanvaar het, 'n woord van waardering. Sy belangstelling en

hulp was 'n greet Inspirasie.

Graag bedank ek almal wat op die een of ander wyse, al was dit net deur 'n

woord van bemoediging, daar toe bygedra het dat die proefskrif die lig sien.

Hierby sluit ek Spiere van Rensburg In, wat met die taalversorging gehelp

het.

Laaste, maar nie die minste, 'n woord van liefdevolle dank en erkenning aan

my eggenote, Hettie. Sy was die een wat my aangemoedig het om na 18 jaar

weer die studie aan te pak, sy moes my handskrif ontsyfer en die werk tik,

soms met bale trane as gevolg van my ongeduld. Nooit het ek één woord van



verwyt of ongeduld gehoor nie. Bale dankie en daarom dra ek die werk aan

Jou op.

• En bo alles, dank aan die Hoër Hand Wie alles moontlik maak. Aan Hom bring

ek al die lof en dank van my hart, en haal ek Psalm 145 vers 12 aan:

"Maar nou, my siel, waar eindig ooit Gods eer? ....

Nog sal ek uitroep: Lofl Lof aan die Heerl

Laat alle vlees vlr ewig altyd

Sy Naam verhef 80 hoog In heerlikheid!"

Johan LIgtheim

PRETORIA

September 2002.



HOOFSTUK 1

AFKOMS EN VORMINGSJARE

1.1 !!Il§tlng

"Ek vrees nle .•.."1 Onverskrokke woorde, maar woorde van geloof van 'n sterwende man.

Dikwels, tydens die worsteldae van die Anglo-Boereoorlog en ook later tydens die Rebel-

lie, het hy die dood trotseer. Tog het hy geen vrees geken nie en elke keer die dood ont-

wyk. Op Oujaarsdag 1946 sou die doodsengel egter onverbiddelik opdaag. En nog was

dit, "Ek vrees nie, want ek het vrede met my God en my Volk",2 Dit was Jan Kemp se

laaste woorde en tegelyk 'n onverganklike grafskrif wat hy vir homself geskryf het, om-

dat dit so tiperend van sy lewe was. Dit Is dan ook heel toepaslik dat Jesaja 41 vers 10

op sy grafsteen aangebring Is:

"Wees nie bevrees nie

Want Ek 15met jou

Kyk nie angstig rond nie

Want Ek Is Jou God.":!

Onverskrokke, deurtastend, vurig en begaafd met die fynste krygsvernuf was hy op 28-

Jarige leeftyd reeds een van die knapste ruiteraanvoerders In die militêre geskiedenis

van Suld-Afrlka.4 Hy was bo alles krygsman en dit verbaas geensins om te verneem dat

hy sy loopbaan op so 'n prosaïese wyse as klerk In 'n staatsdepartement begin het.5 Op

latere leeftyd was hy vyftien Jaar lank 'n eerbiedwaardige lid van die Suid-Afrikaanse

Kabinet, eers as Minister van Landbou en later Minister van Lande. In 'n huldeblyk aan

Kemp berig Die Vaderland op 31 Desember 1946: "Kundig en bekwaam, was hy steeds

In die hoogste mate 'n menslike mens, 'n beminlike vaderlander, met menslike tekort-

komlngs wat sy bewonderaars hom maklik vergewe het en wat tot 'n groot mate un-

I A.PJ. van Rensburg, Generaal Jan Kemp. Die TllulgenoOl. September 1972. p.9: D.P. Goosen (red.).
Die triomf van nasionalisme jn Suid.Afrjka. 1910·1953. p. 702.

1 Die Transvaler. 1.1.194.
'J.P. Brits. Pjct Retief 1883-1983. p. 190.
~O. Pirow, James Barry Munnik Hertzo!!. p.135.
~ Die Huisgenoot, 17.1.1947. p.9, Genl. Jan Kemp. redaksioneel.



vloeiseis van sy deugde was.veln sy politieke loopbaan het hy waarskynlik net so maklik

vyande as vriende gemaak, want selde nog was daar Iemand wat hom minder aan die

gevolge van sy optrede gesteur het as hy, "Damning the consequences" het 'n bekende

Engelse Joernalis van hom geskryf, "generally ends In political failure .... But there are

exceptions to the rule, General Kemp Is one of tnem,""

Hy was 'n harde vegter, maar diegene wat hom goed geken het, het verklaar dat hy son-

der venyn geveg en nie toegelaat het dat politieke verskille persoonlike verhoudings ver-

troebel nle.e En hoewel hy van voorkoms geensins Indrukwekkend vertoon het nie, het

hy op die meeste mense die Indruk van krag, fisies sowel as geestelik, gemaak. Die

Brandwag van 17 Januarie 1947 meld In 'n hoofartikel: "Elke keer as die roffelslag van

die dood kom aankondig dat een van die kolosse wat In ons stormagtige volksverlede

geanker was, die groet skeiding oorsteek, na die onmeetlikheid daar anderkant, stem

dit tot weemoed. 'n Weemoed gedemper deur dankbaarheid teenoor die Voorsienigheid

wat ons volke met sulke gawes begiftig het. Argitekte van groet formaat het meegewerk

aan die beplanning van ons vclksbou: Kruger, Steyn Hertzog, De Wet, Kestell, Kemp ...."9

1.2 Voortrekkernasaat en leugiare

Jan Christoffel Greyling Kempl0 Is afkomstig uit -n arm BoerelamIlle wat hulle tewenea-

del nie geërf het nie, maar deur voortdurende harde arbeid met hulle hande opgebou

het. Hy Is op 10 Junie 1872 op die plaas Goede Hoop, In die destydse distrik Wakker·

stroom, gebore as die tweede Jongste seun van Jurie Johannes Kemp en Maria Aletta

6 Pie Vaderl!lnd, 31.12.1946.
1 Pie Huisgenoot. p.9.
! G.Aucamp (red.). Suid.Afrikn:m~e Heldegalery. p.199; Die Vaderland, 31.12.1946; \V.J. de Kock

(red.), Die Suid.Afrikaang Biografiese \Voordeboek, Dccii, p. 439.
9 H.P. Maritz .. Wyle genl. Kemp, Pie Brandwag. 17.1.1947, p.3.
10 E. Rosenthal, South African Surnllmes, Kemp is'n ou Duitse woord vir vegter: P.W. Grobbelaar (red.).

Dje Afrikaner en sy kultuur. DccliV, Kemp is moontlik die woord vir stryd.vcrgelyk byvoorbeeld
kampvegter en bekamp; lH. Redelinghuys, pjc Afrikaner Famjlje0!li'mhoek, p.131, Pieter Kemp, Villi

Brugge in Vlaandere hel met Luitje \ViIlems in die huwelik getree. Hulle was die ouers vnn Gerrit
(1715), getroud mel Maria Ic Roux en hulle is veramwoordelik vir die voortplanting van die Kemp-
geslag in Suid-Afrika; P. Marias, Die Vrou jn dje Anglo·Boereoorlog 1899· 1902, meld: "Ter opsom-
ming kan 'n mens miskien Robert de Kersuuson de Pennedriff, ....'at saam mel Manie Maritz in die veld
was lEk en JjeVierkleurJ. aanhaal waar hy sê: 'In die algemeen is die Boere nic ongeletterd en growwe
boere wal in vuil, swakgeboude. pondokke woon soos die geval is met die landbouers van Frankryk.
Holland en nnder dele vun Europa nie. Nee. die boere van Suid-Afrika is edelliede Wat gewoonlik
aansienlike plase besit. .•• .. p.18; Bylallg I.

2
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Greyllng.u Sy oupa aan moederskant, Abraham Sarel Greyling, 'n stiefseun van die Voor-

bekkerieier Plet Retlef,ls In 1838 saam met Retief deur die Zoeloes vermoor. Sy oupa

aan vaderskant, Petrus Johannes Kemp het In die dertigerjare van die negentiende eeu

vanuit België na Suid-Afrika geëmlgreer.u

Sy kenmerkende vermoë om te volhard en om le wen het Jan Kemp - soos hy van kInds-

been af bekend gestaan het - In 'n groot mate van sy ouers geërf. Sy vader het sy boer-

dery begin as 'n gewone bywoner. Na 'n paar jaar het hy Transvaal toe getrek en om die

helfte begin boer met 'n paar perde en '0 klompie beeste. Na tien Jaar was hy al so ver

gevorder dat hy dieselfde getal vee waarmee hy begin het, tesame met die helfte van sy

vee kon teruggee. So goed het die boerdery gevorder dat hy later 1500 beeste besit

het.13 "My moeder was 'n pure boervrou". getuig Kemp later self. "Sy het gekook. gewas,

gestryk en daarbyook nog kinders opgepas. Ons Is nie deur bediendes opgepas soos

vandag die gewoonte Is nie •..•Tydens die Eerste Vryheidsoorlog wou 'n dronk Tommie my

moeder aanrand. Sy het hom net een kopskoot met die vuis geslaan - plat teen die

grond."i4

Geen wonder dan dat Sagmoedige Neelsle se "Oorbodlge Raad" aan Kemp was:

"My seun, pas-op

Vir twis - Jaag liewe, weg op 'n gal/op

Mao, as 'n swëmoot Jou dIe eerste skop,

Neuk hom dan eenmaal temeë op

Oaf hy vtr Jou na dese sal pes-op: "i5

Soos dit maar die geval was met die meeste van sy tydgenote het Jan Kemp sy eerste

skoolonderrig op 'n plaasskool ontvang.u Verder het hy geleef en gewerk soos alle plat-

telandse Afrikanerjeug dit destyds gedoen het. Hy vertel self: "Van my sesde jaar af was

ek alles op die plaas gewees: skaapwagter, kalwerwagter en bokwagter. Ek het kiel

aangedra en klippe aangegee tydens die bouery van ons eerste geboutjie op die woon-

II A r J van Rensburg, p.9; J.C.G. Kemp. Vir Vryheid en Reg, p.167.
12J,H. Redeljnghuys. p.131; J C G Kemp, p.167.
13 A,P 1. Ylln Ren~burg, p.9.
14 J.C G Kemp, p.168; A.P J van Rensburg, p.9.
1$ !!ili!.., invoegsel.
16C.I'. Muller en W.A. Cruywagen. Die Eerste skof van pje N!lsionale Party in Transvaal 1214_1264,

p.83;JCG Kcmo,p.170.



plaas vroegevete. Bale aande het ons papnat tuisgekom van die werk af, Ons was ons,

self dan sommer In die spruit en kruip so met natklere en alln die komberse",17

As veeboer het sy vader heelwat rondgetrek, altans elke winter, met die gevolg dat

klein Jan nie bale kans gekry het om skool te besoek nie, In 1886, op veertienjarige ou-

derdom, stuur sy vader hom na Pretoria, en word hy -n leerling aan die bekende Staats-

gimnasium van "Meester" Wessel Louls,18destyds een van die klein getal hoërskole In

Transvaal waar onderwysers en staatsamptenare vir hul werk voorberet le.w Een van sy

klasmaats was Piet Grobler, "Lange Plet" soos hy vanweë sy lengte onder sy maats be-

kend was. 'n Derde persoon wat In die boesemvriendskap gedeel het was Tjaart Kruger,

Jongste seun van president Paul Kruger, Plet Grobler was reeds vroeër bevriend met

Tjaart Kruger en laasgenoemde het aanbeveel dat Piet na Pretoria moes gaan vir skool,

opleiding, Jan Kemp en Plet Grobler het -n lewenslange vriendskap gesluit en dit sou

kulmineer In hulle politieke loopbane waar hulle vir lank In die Nasionale Party kabinet

gedien het,2DAs gevolg van die vriendskap met Tjaart Kruger het Jan Kemp as skoolseun

meer as een naweek aan die huls van president Paul Kruger deurgebring en sodoende

met die ideëwêreld van die nasionalistiese volkskarakter van die Boereleiers in die

Transvaal, In aanraking gekom,21

Gedurende die tydperk was Pretoria maar bale klein en het die Jong klomp gereeld vir

ontspanning In die Apiesrivier gaan swem, Met die aanbreek van vakansies het Kemp

met die destydse "koets" tot by Volksrust gereis en aangesien die rit deur Johannesburg

gegaan het, het hy op die manier met Johannesburg kennis gemaak - 'n plek wat uit 'n

klompie sinkhuise en tente bestaan het,22 Na drie jaar van vlytlge studie slaag hy In

1889 die Eersteklas - Onderwys aanvullingseksamen, mln of meer gelykstaande aan

hedendaagse matrlek,23 Hierna keer hy terug plaas toe vir ongeveer een Jaar, Aangesien

11 A PJ \'!l0 Rensburg, p.9: J COKemn, p.16S.
u C P Mulder en v.' A Cru)"wagcn, p,S3; J COKemn, p.170.
19 JC.H. Grobler, Politieke Leier of Meeloner") Die Lewe van Piet Gmbler 1873·1942, p.z.
20!hi..Q.., p.220, met die PAKT se verkiesingsoorwinning in 1924 word Kemp op steek aanbeveling van

Piet Gmbler deur Hertzog as Minister van Landbou aangestel en word Grobler Minister van Lande.
Salim sou hulle in die Kabinet dien tot 6 September 1939: PAKT 1924·1933 en VSANP 1934-1939.

11 J.H. Ligthelm. Oenl JC G Kemp ~e ml jn die Rebellje van 1914_1915, M.A.-verhandeling, Universt-
teit van Pretoria, 1969, p.B.

n JC G Kemp, p.170.
lj C P Mulder en \\' A. CruywIIgen, p,S3;~, nrs. 32 en 33, April-Augustus 1960, Feesuitgawe,

pp.62-65, SJ. Fanie Bezuidenhout skrywe in sy berig oor "Meester" wesset Louis se Skool io Preto-
ria: "Ons hoogste eksamen was die Eerstekhls Onderwyseksamen. Wilt soos die hoof van die skoolons
meegedeel het, 'n hoër was us die mauikulasie-eksamen en gelyk gestaan het ann die Gimnasium
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sy vader daarop aangedring het dat hy In een of ander kantoor moes gaan werk, keer hy

terug na Pretoria en word as klerk In die Departement van Onderwys aangestel, 'n be-

trekking wat vakant geword het deur die oorplasing van Plet Grobler na die Departe-

ment van Mynwese.'· Aangesien die werk hom nie geval het nie Is Kemp ook na in jaar

verplaas na laasgenoemde departement. In die kantoor van die Mynkommissaris op

Krugersdorp vorder hy van Junior klerk tot verantwoordelike - of eerste klerk. Voor die

uitbreek van die Anglo-Boereoorlog het hy by verskeie geteentbeëe as Mynkommissaris

cpgetree.w Met sy Intelligensie en deursettingsvermoë kan 'n mens aanneem dat hy la-

ter -n kandidaat vi, Mynkommissaris kon geword het, was dit nie vir die uitbreek van die

Anglo-Boereoorlog nie.

1.3 Krygsman

Wat karakter en temperament betref, was Kemp bo alles krygsman, en 'n mens kan JOu

nie voorstel dat 'n man met sy lig ontvlambare gemoed en sy besondere aktiewe ge-

aardheid bale gelukkig kon gewees het binne die mure van 'n kantoor nie. 'n Mens kan

dan ook begryp met watter geesdrif hy die geleentheid aangegryp het om sy land op die

slagveld te dien. "In die tydperk toe die elke In ons volkslewe gekraak en geknars het

onder die windgeweid van vyandelike oormag, het Kemp sy plek roemrugtig volge-

etaanvae Hy was besield met 'n vurige en onvernietigbare nasionalisme wat nie alleen In

oorlog na vore gekom het nie, maar 'n sterk karaktereienskap van sy latere politieke le-

we was. Die strewe na 'n onafhanklike republiek was deel van sy lewe en dit was een

van die groet Ideale wat hy gekoester het.

Sy eerste geveg met die "vyand" het hy op driejarige leeftyd meegemaak. Dit was 'n

skyngeveg en aangesien hy te Jonk was om te onthou, het sy moeder hom In latere jare

daarvan vertel. Ole Kempgesin was op hul gehuurde winterplaas In Swaziland en op 'n

dag was sy vader op soek na vermiste vee. Terwyl die moeder met haar twee seuntjies

alleen was het daar onverwags 'n Swazi-kommando, wat besig was om op te trek teen

die Zoeloes, die plaas genader. Uit vrees vir die swartes het die moeder met die kinder-

eksamen in Holland. Die enigste persoon wal in my tyd die eksamen gepasseer hel en dil mellor was
genl. Jan Kemp. Ander helook probeer maar gesak."

20IJCG Kemn.p.170.
lj J CG Kcmp-vers!!mcling, A34. Band I I; SIa<ussekrclarjsnrgief. Band 1983. verwysingsnommer

8710/93; Bylaag 2 en Bylaag 3.
26 H.P Marjn, p.3.
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tjles na 'n nabygeleë bos gevlug. Daar In die bos het klein Jan 'n stok, wat as geweer

gedien het, gekry en die denkbeeldige vyand platgeskiet; terwyl sy ouer broer hom oor

die voorbarige manhaftigheid van sy klein broertjie vererg het.27

Sy loopbaan as krygsman het eintlik met die Jameson-Inval van 1895-1896 begln28,

hoewel dit vir hom, net soos vir die oorgrote meerderheld van die burgers. nie nodig was

om 'n enkele skoot te skiet nie. In 1895 het hy egter as vrywillige, na die oorlog teen

Makhado gegaan en In die bosse en klowe van die Soutpansberg sy vuurdoop onder-

gaan.w Tydens 'n geveg met die Vendas het hy ook vir die eerste keer met die harde

werklikheid van oorlog te doen gekry en het hy verhaal: "Ole dag met die geveg by Louis

Trichardt, terwylons honger was en besig om biltong te eet, skiet 'n swarte ene Auswald

'n kopskoot dat hy sommer teen my arm doodval."3o

Net soos sy voorvader Plet Retief het hy 'n amperse soortgelyke ervaring In Swaziland

beleef. Bhunu was die koning van die Swazi's en hy was voor die hof gedaag vir 'n aantal

moorde en beweerde toordery. Gedurende die Swazllandse-ekspedlsle wou die koning

kmdt. Joubert van Carolina spreek. Gevolglik het kmdte. Joubert, Viljoen en Jan Kemp -

laasgenoemde was op hierdie tydstip lid van Joubert se kommando en op daardie tydstip

gestasioneer te Bremersdorp, - na Embegulenl, die hoofstat, vertrek. Terwyl die twee

kommandante met die koning beraadslaag het, het Kemp alleen agtergebly tussen die

groot aantal Swazi's. Hy verhaal self: ......voel net bale bang, want ek weet nie wat hulle

met my metgeselle kon aangevang het nle."31 later het die twee kommandante en

Bhunu verskyn en het hulle almal saam bier gedrink en vleis geëet. Bhunu het onder-

neem om hom by die hof aan te meld, alhoewel Joubert nie die waarborg kon gee dat hy

nie gevonnis sou word nie. Bhunu het egter nie sy woord gestand gedoen en by die hof

opgedaag nie. Twee dae later was Kemp, as luitenant van vrywilligers agter Bhunu aan,

maar hy het toe alreeds na Natal gevlug. Vir Kemp was dit 'n traumatiese ervaring en hy

2'lCG Kemp,pp.166-167.
IS 1.1. van Tonder, Ons Boere-generaals. Genl. Jan Kemp. Die ThaIgenOOI, Desember 1977, p.23.
19 G.O. Scholtz, Skitterende loopbaan as Krygsman, Kommando, votume 5. Desember 1954, p.14; ~

de Kock (red J. p.439; 1.5. Bergh (red.), Geskiedenjs ALias \'8n Suid-Afrikn Dje vicr noordelike pro-
~, p.210. Genl Kemp verwys na Magete terwyl die werklike skryfwyse van die naam Makhado
was. Makhado was kening van die Venda en hulle was leen die jare negentig van die 19de eeu nic ten
volte onder die beheer van die Z.A.R. In 1895 het Mphophu Makhado as korting opgevolg en wus die
Yendas trouens die tauste swan gemeenskap in die ZAR Will nog nie verower was nic. Die stryd teen
hulle sou dus 'n era afsluit wnarin verskillende Swart gemeenskappe noord van die vaalrivier aan
Blanke gesag onder w erp was.

se 1 C G Kemp, p.170.
Jl !hill., p.17!.



meld In sy boek Vir Vryheid en Reg: "Hierdie onderneming om Bhunu te ontmoet, was

bale gewaagd, want dieselfde moorddadige gevolge as die van Dingaan op Retief en sy

manskappe gepleeg, kon hier herhaal gewees het."32

Met die verskyning van die oorlogswolke oor die Zuid-Afrikaanse - en Vrystaatse Repu-

bliek In 1899, Is die eerste burgers aangesê om na die grens te vertrek. Getrou aan sy

gevestigde nasionalisme was Kemp een van die eerstes wat dadelik aansoek gedoen

het om saam na die Natalse grens te gaan. Aangesien hy nog in klerk was In die kantoot

van die Mynkommissaris op Krugersdorp, wou sy hoof niks daarvan hoor dat hy na die

front toe gaan nie en gevolglik weier hy om verlof toe te staan.sa Die vindingryke en

avontuurlike Kemp het egter sy sake so gereël dat hy as vrywllliger saam met die bur-

gers kon gaan en het hy sy kantoor· en brandkluissleuteis aan klerk PreIIer oorhandig

en vertrek. Spoedig hierna Is hy deur die hoofde gedreig dat hy ontslaan sou word uit die

staatsdiens Indien hy nie dadelik terugkeer na sy werk toe nie. in Ontstelde Kemp het

hom tot genl. Plet Joubert gewend en laasgenoemde het aan die Departement van

Mynwese in telegram gestuur met die versoek dat verlof aan Kemp toegestaan word.

Geen reaksie Is vanaf die departement ontvang nie en in bekommerde Kemp Is weer na

Joubert toe, aangesien hy bang was dat hy ontslaan sou word. Die generaal se gerusstel-

lende antwoord aan hom was: "Dan moet hulle eers vit Plet Joubert ontslaan en dan kan

hulle vir Jou ontslaan. Gaan maar terug na JOukommando toe."34 'n Mens kan Jou Indink

met watter geesdrif hy die geleentheid aangegryp het om sy land te verdedig en vol ver-

troue Is hy na die front toe.

Hy was verbonde aan die Krugerdorpse-kommando wat na Doornkop In Natal gestuur Is

om genl. Lucas Meyer se magte te versterk.35 Kemp meld In sy boek Vir Vryheid en Reg

dat op pad na Doornkop dit bale gereën het en al die burgers was papnat en byna vet-

klulm van die koue. Die aand het hy eers sy perd versorg alvorens hy onder in wa Inge-

kruip het om skuiling te soek en te gaan slaap - dit was toevallig die wa van kmdt. Grey-

ling van Standerton, verlangs familie van hom. Aan hom Is in kombers en slaapplek ge-

gee.aeTeen dagbreek die volgende oggend, 20 Oktober 1899. kom die bevel van Lucas

J2!.b.iQ.

JJ Ihkl.. p.165.
J4!!lli!.
Jl !.lili!., p.191: 13.1\. Venter. Vierhonderd! ,eiers in Suid-Afrjka oor Vier Feue, p.B5.
J61..lili!.• p.191.



Meyer: "Sê hulle more kêrelsl"37 Vanaf Talanaheuwel het die boere kanonne begin bul-

der en land die bomme met bykans dodelike akkuraatheid In die Engelselaer, wat teen-

oor hulle opgestel was. Vanaf die Slag van Talana, die eerste greet militêre geveg waar-

aan Kemp deelgeneem het, sou die stryd nog bykans drie jaar voortduur. Terselfdertyd

sou Kemp aan verskeie oorlogsfronte vorder van gewone burger tot die hoogste rang, en

voordat hy dertig jaar oud was, het hy die rang van generaal beklee.lS

Die oorlog het aan hom die geleentheid gegee om aan te toon dat hy oor buitengewone

leierseienskappe en dapperheid beskik, Daar kan werklik beweer word dat hy nie 'n en-

kele bang haar op sy kop gehad het nle,39Waar die stryd die hewigste gewoed het, was

Kemp op sy gelukkigste, en die vyand het hom gou leer vrees as aanvoerder wat gevaar

trotseer het deur reg daarop af te storm, - en sy gunsteling bevel was "tjaarts".40

In veldslae soos Elandslaagte op 21 Oktober 1899, waar onder andere sy latere skoon-

vader landdros Bodenstein van Krugersdorp gesneuwel het, en Rietfontein op 24 Okto-

ber 1899 het Kemp te doen gekry met die volle aanslag van die Britse magte en nie-

teenstaande die oormag het die Boeremagte die oorhand gehad, Kemp beweer egter

dat een van die grootste foute wat hulle gedurende die oorlog gemaak het, "was om nie

ons oorwinnings op te volg nle,"41 Om dit te staaf verwys hy na die Slag van Modder-

spruit op 30 Oktober 1899, toe Joubert nie sy oorwinning opgevolg het nie, maar op die

langeduur met die beleg van Ladysmith bale mense verloor het, Toe genl. Louis Botha

tydens 'n krygsraadvergadering aan Joubert gevra het waarom hy nie met die Krugers-

dorpse-kommando die voortvlugtende vyand agtervolg het nie, was sy antwoord gewees:

"Dis onchristelik om 'n vlugtende vyand te agtervolg,"42

Teen die einde van Oktober 1899 woed die slag van Lombardskop,43 naby Ladysmith.

Louis Botha gelas kmdt. Freek potgieter se Krugersdorpers om 'n heuwel voor Lombard-

skop In te neem. Kemp vertel self daarvan: "Terwyl die burgers nog 'n bietjie maal voor-

dat daar gestorm word, roep Rooi Paul du Plooy uit: 'Kom, kêrels!. ..... ' en hy, sy seun

Roelf, Plet du Tolt en ek, wat maats was, Jaag voort en kom saam met die Engelse op

)7 .!.b.i.Q., p.192.
\S Dje Huisgenoot, 17.1 1947, p.9.
J~~,p.70 .
.f(I Wennic du Plessis, Pie Goue dTi!!ldnp dje Trekpad vno '0 onsje, p.9.
~Il C G Kemp, p.212.
4l.lli.i.Q., pp.212-213.
H P.I-I.S. van Zyl, Dje Helde-Album von ons Vrybeids1ryd, p.23.
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die koppie, waar ons 'n paar vuurwarm minute deurmaak totdat die ander burgers by-

kom. Ons veg hard en dryf die vyand terug".44 Vervolgens het hulle Lombardskop beset.

Na die aanvanklike suksesse wat die Boeremagte In 1899 gehad het, het die gety aan

die begin van 1900 begin draal, eers geleidelik maar later het dit bale vinnig teen die

republieke gekeer. Ses weke later, op 15 Desember 1899, was dit veral voor die Kruger-

dorpars se dodelike Mauservuur dat die Engelse aanslae by Colenso In duie gestort het.

In die Spioenkopslag, In Januarie 1900, het hy 'n leeueaandeel gehad, en van die verde-

diging van Bosrand net vóór die Engelse deurbraak by Pletershoogte, 23 Februarie

1900, skryf Gustav PreIIer: Geen mens het ooit trotseer wat daardie klompie Kru-

gersdorpers onder Oosthulse en Jan Kemp oor hul heen laat gaan het nie ....... 'n Nasie

wat so sy haardstee en vryheid verdedig, salieef, al was't ook deur die dood".45Interes-

sant om te weet dat voor die aanslag op Bosrand, Kemp met verlof was. Met sy terug-

keer het sommige van sy burgers gekla dat die Krugerdorpers altyd moes Ingaan, waar

die ander kommando's nie wou nie. Hy verklaar: "Ek was egter nooit geneig om bevele

van my hoër offisiere te verontagsaam nie, en daarom het ek uitvoering van my bevele

geëis."46

As gevolg van sy dappere optrede het Kemp reeds In die eerste Jaar van die oorlog ge-

vorder tot asslstant-veldkornet en 'n rukkie later tot volle veldkornet.41 Vroeg In 1900

word hy deur Louis Botha tot veggeneraal bevorder, en verklaar Kemp dat hy bereid was

om met 'n Invalsmag na die Kaapkolonie te stuur.48 In Maart 1900 word die bevorde-

ring van Kemp tot veggeneraal deur Koos de la Rey bekragtlg,49 dog laasgenoemde was

nie bereid om Kemp na die Kaapkolonie te stuur nie, aangesien genl. C.R. de Wet se In-

valsmag In die Kolonie genoodsaak was om na die Vrystaat uit te wyk. Genl. J.C. Smuts

Is die taak opgedra om die Kaapkolonie binne te val. Kemp was teleurgesteld aangesien

hy van mening was dat die geleentheid hom ontneem was om te wys waartoe hy In staat

J,I J e G Kenm. r.ZI3; PHS VUil Zyl. p.23; A.P J van Rensburg, p.9.
4S G.S. PrelIer, Kaptein Hindqn-QorJogsvcrhale van 'n bnasverkenner, p,112.
~6J e.G Kemn. p.300.
41 Oos Vaderland, 8.6.1928; J e G Kemo.versameling, Band Il, engepagincerd: \V J de Kock (red I,

pA39: Men of the Times, Pioneers of the Transvaal and Glimpses of South Africa, p.2IS, "Mr. Jun
Kemp was chosen by thc famous Dc tn Rey for the post of Acting-general, and the wisdom of this elec-
tion was proved by the conspicuous part he played in the capture of lord Methuen in the Klerksdorp
district."

4~J e.G Kemp, p,368.
49 A.G. OberhoisIer, QQrlogsdagboek vnn Jan E.E Cilliers 1899·1902, p.224; Die HuisgenoQt, 17.1.1947,

p.9: JC G Kemp·versameling, Band 1I, ongepaginccrd.
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was. Kemp se aanstelling het gegeld oor die burgers van die kommando's van Pretcrla-

distrik en Rustenburg,SO Later, In April 1902, toe De ta Rey na Klerksdorp moes gaan vir

samesprekings oor vredesonderhandelinge, word Kemp aangewys as waarnemende

kcrnmanëant-generaaf.w

Toe lord Kitchener op 28 November 1900 die opperbevel van die Britse troepemag In

Suid-Afrika oorgeneem het, het 'n splinternuwe oorlogvoering In Suid-Afrika uitgebreek,

naamlik die Guerrllla-oorlog.62 Gedurende dIe slag van Nooitgedacht op 13 Desember

1900 word Kemp lig In die arm gewond. Dit was trouens die enigste letsel wat hy In die

oorlog opgedoen net.c tn die Wes-Transvaal was Kemp die regterhand van die merk-

waardige militêre genie, De la Rey, en saam met laasgenoemde deel Kemp die eer van

die meeste belangrike oorwinnings, wat De la Rey tydens die guerIllafase van die oorlog

behaal het.

Ole slag van Vlakfontein, 29-30 Mel 1901, Is Insiggewend In die karakter van 'n man

wat bereid was om te waag en wat vir die onsekere nie teruggedeins het nie. Toe die

Engelse die veld aan die brandgesteek het om agter die rook te skull en hulle bewegings

vir die klein Boerekommando bedek te hou," het Kemp as aanvoerder van die Boere nie

om die rookgordyn getrek en veilige stelling gesoek nie. Aan die spits van die burgers

het hy deur die rook en vuur gestorm, tot ontsteltenis en skade van die wend.es Hierdie

doodsveragtelIke optrede van Kemp en sy makkers Is deur Engelse geskiedskrywers

aangeprys: "The charge of the Light Brigade at Balaclava was child's play to thls".5tI

Dit Is kenmerkend van hierdie geharde stryder, na wie sy makkers met die grootste ag-

tlng opgesien het, dat hy In sy boek Vir Vryheid en Reg meer van die dade van ander as

sy eie skryf: .. 'n Boer te perd was feitlik 'n eenheid, 'n Indiwidu (sic) op algselwer ... Elke

Boer was ook 'n jagter en die Jagkuns het vereis dat Jydie beste gebruik maak van die

se \'1.K. Hancock en J. Van der Poel. Selection from Smuts Papers, Volume IV, p.342.
II G.D. Schohz, Kommando, p.14.
Il J C G Kemp. p.351.
IJ J.b.llI .. p.359.
~ B. Farwell. The Great Boer \Vnr, p.33S. beweer dat die Boere onder die leiding van Jan Kemp die

veld aan die brand gesteek het en sodoende hulself verskuil hel vir die Engelse magte: J C G Kemp,
p.393 {voetnota], Kemp meld dat die Engelse geskiedskrywers beweer dal hy die gras aan die brand
laat Sleek het, dog hy mank dil as 'n leuen uil; Dr. C.F. Albertyn (voorsitter], Ensiklopedie van die
~, Dccl 5, p.66S.

SI A.Conen-Doytc. The Grcil! Boer \'1ar. p.624.
~ I. Hamilton and V. Sampson, Anti.Cpmmando. p.180.
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taktiese eienskappe van die grond waarop JyJou bevind en moes leer om te verken. Ek

kan dus sê dat elke Boer 'n ongeëwenaarde skut. 'n gebore perderuiter, taktikus en 'n

verkenner was."67

Maart 1902 het vi, die Republikeinse magte In die Wes-Transvaal goed begin toe Kemp

en Wolmarans op 1 Maart 'n vrouelaer uit die kloue van die Britte bevry het. By Twee-

bosch op 7 Maart 1902, waar sy perd onder hom doodgeskiet Is, speel Kemp 'n belang-

rike rolln die gevangeneming van lord Methuen en sy kolonne.w Voor die slag het Kemp

vir Siener van Rensburg geraadpleeg en hom gevra wat hy sien oor die uitkoms van die

slag. Siener het gesê hy sien 'n Rooibui (Engelse) wat afstorm op 'n Grysbul (Boere) - la-

ter retireer die Rooibui met gebreekte horings en 'n lam agterstewe. Hierdie voorspel-

ling van die Siener Is tydens die slag bewaarheid. By Roodewal op 11 April 1902 rig

Kemp 'n roekelose en dappere aanvalln die afwesigheid van De la Rey teen die magte

van sir lan Hamilton. De la Rey was op 9 Apr1l1902 In Klerksdorp vir samesprekings In

verband met die voortsetting van die oorlog en dit het Hamilton die geleentheid gebied

om met 'n gevaarlike dryfkrag teen Kemp te begin. As gevolg van 'n oordeelsfout, hoof-

saaklik te wyte aan 'n misverstand In die geledere van Kekewlch, rig Kemp met sy

kommando's die aanval teen Kekewlch se magte, Hier maak hy weer eens gebruik van

die berede stormloop oor oop tetreln.w Die aanvalis deur die vyand gestuit, dog sonder

enige beslissende resultate vir die vyand. Soos die aanvallers op Roodewal die knie

moes buig voor die onmoontlike sou die afgedwlngde vrede kom, toe die Bittereinders

hul vryheid nie verder kon verdedig nie.

1.4 Bittereinder

Reeds In September 1901 het Kemp voorgestel dat die burgerlike regering In Transvaal

met 'n militêre bewind vervang word. Hierdie voorstel van hom Is egter deur De la Rey

verwerp.ee Die vredespoging wat deur sekere Transvaalse voormanne aangewend was,

soos onder andere Louis Botha en Koos de la Rey, was die eintlike rede vir Kemp se

voorstel. Kemp was oortuig dat 'n ontydige vrede 'n klap In die gesig van die Vrystaters

.17 J C G Kernp, p.173 .

.18A.PJ Viln Rensburg. p.l0:~, 6.4.2002.
59 M A Granum. Dic Billercinders 1901_1902, p.129.
60 \V J de Kock, p.439: A P J van Rensburg, p. lO; lF. Naudê, Vechten en Vluchten van Beyer~ en

&m.n, pp.287-288: 5.8. Spies, Methods of Bnrbarism, p.81; Leyds-argief, 744, Krijgsmadvergudc-
ring, Ilunie 1900.
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en Kapenaars61 sou wees. Aangesien die Vrystaat nie die stryd gewonne wou gee nie en

Kemp en kmdt. Muller steeds militêre suksesse behaal het, wat volgens laasgenoemdes

'n bewys was dat oorwinnings van betekenis nog behaal sou kon word, verklaar Kemp:

"As far as I am concerned I will fight till I dle",62 Sy argument was: "If once they were

vanquished It was all over for the Afrikaner people, and all chance of a revival would be

gone forever. Why should they not continue to place their trust In God? They had no rig-

ht to distrust a God who had helped them".63 Dit Is heel duidelik dat sy geloof In die toe-

koms van sy land en sy volk hom onversetlik laat stry het - selfs teen dle'dcod. Dit Is 'n

getroue weerspieëling van die karakter van Kemp.

Die onafhanklIkheidskwessie was op dié stadium ter sprake en om daar oor te besin

was waarnemende pres. Burgers van die Transvaal, De la Rey en Kemp en die komman-

do's op U Mel 1902, byeen op RietvleI. "Soos een man sê hulle dat die regering kan

toegee net wat hy wou, maar die onafhanklikheid moes ongeskonde bly; en as die En-

gelse dit nie wil nie, dan moet die stryd voortgesit word."64 Kemp word deur die kom-

mandolede van Krugersdorp, tesame met l.F. Naude, gekies om hulle by die vredeson-

derhandelinge by Vereeniging te verteenwoordig.

Op Donderdag 15 Mel 1902 neem die vredesonderhandelinge by Vereeniging In aan-

vang. Asst. kmdt-genl. C.F. Beyers word op voorstel van l.F. Naude (later ds.), gesekon-

deer deur Kemp, verkies tot voorsltter.6s Gewigtige en somber dae het gevolg en die volk

was by die kruispad. Kemp se standpunt was deurgaans dieselfde: "Wat my afdeling be-

tref, sien ek kans om met die stryd voort te gaan en die opdrag van my burgers uit te

voer, naamlik 'staan by onafhanklikheid'. Ons het reeds lank vir onafhanklikheid geveg,

en hoewel die dae nou moeilik en donker Is, mag ons die stryd nie staak nie. As ons by-

mekaar staan Is ons onoorwinlik. Indien ons onvoorwaardelik oorgee, was al die lyding,

stryd en opoffering tevergeefs. Ek moet my opdrag uitvoer en staan by onafhanklik-

held:'66

61 J C G Kemp, p.all.
621\'or Wilkins en Hans Strydom, The Suoer Afrikaners, p.36: R. Kruger. Goodbye Do!ly Grn)', pA97.
61T.D. Moodie, The Rjse o(Afrjlsanerdom, p.J4.
60IJCG Kemp,pA71.
b~G.O. Scholtz, Genl Chrisliaan frederik Beyers 1869_1914, p.SS.
66 J.H. Breytenbach, Gedenkalbum van die Tweede Vryheidsoorlog, p.IS9.
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Vir veertien dae Is daar beraadslaag en daarna was die afgevaardigdes nog In die duis-

ter of hulle gaan vrede maak. Op hierdie stadium het De ta Rey die deurslaggewende

toespraak gelewer waarna die pendulum In 'n beslissende rigting geswaai het: " .... U

kan hier besluit wat u wil, maar ek sê vir julle, dat die byeenkoms die einde van die oor-

log Is. Maar die einde kan eervol of oneervol wees. Indien ons besluit om voort te gaan

met die oorlog sal die einde oneervol wees .i..." S7 Hierna was dit vir die afgevaardigdes

duidelik dat daar maar net een pad oop Is, naamlik 'n staking van die stryd wat uiteinde-

lik verlies van onafhanklikheid tot gevolg sou hê. hoe bitter dit ookal mag wees.

Op Saterdag 31 Mel 1902 word die voorstel, waarin die Britse voorwaardes aangeneem

word, tot stemming gebring. Daarvoor het gestem 54 afgevaardigdes en ses daarteen,

naamlik drie Transvalers Jan Kemp, G.G. Alberts en J. Naude, en drie Vrystaters A.G. Be-

ster, C.C.G. Badenhorst en C.A. van Nlekerk.BB Treffend beskryf Kemp sy gevoel soos

volg: "En die aarde was woes en leeg, en 'n rookwolk styg op uit die vlakte."69 Agter die

afgebrande huls op die plaas Doornkom was daar 'n koppie, waarop 'n kraal geleë was,

en hier het die burgers byeengekom om die uitslag van die vredesonderhandelinge aan

te hoor. Alhoewel hulle reeds bewus daarvan was dat vrede gesluit was, en gedagtig aan

hulle opdrag aan hul afgevaardigdes, het hulle gedink dat onafhanklikheid behou was.

Hulle was geskok oor die uiteindelike uitslag van die onderhandelinge. In stilte het die

oorgawe van die kommando's plaasgevind.

'n Geskokte predikant het verklaar: "Ek kon God nêrens sien nie. Ek het weggegaan

soos 'n uitgeworpene en moes my In my siel worstel."7o Kemp skryf: "Hete, soute trane

roloor die bruin gebrande wange om op die verskroeide grashalmpies aan hul voete te

val ..... Groue grysaards en baardlose seuns het gesnik en geween ..••• "11 Ewe skielik was

sy "stryd" verby - dit waarvoor hy gelewe, geveg en gedroom het. Maar bo alles het hy

nog steeds bly glo dat nasionalisme die wet van God In die lewe van 'n Volk was en vir

hom was die nasionalisme onvemletlgbaat.ts Sy geloof In sy volk en die strewe na 'n

vrye onafhanklikheid was nie met die Vrede van Vereeniging begrawe nie - hierdie "ver-

6Jlhi.J!:lCG Kemp.p.471.
63G.H.L. Le May, Prilish Supremacy in SQUlh Africa IR99.!907. p.153: J C G Kemp. p.475: ~

tsnbacb. p.32": Bylaag ti.
69 J C G Kemp, p.<l76: W KHancook en J Van der Poel. p.3t12.
JO ,\.PJ. van Rensburg. Die Ekonomiese herstel van die Afrikaner io die Oranierivier-kolonie 1902_1901.

p.330.
Jl J C G Kemp, p.416.
12M.P.A. Malan, Die Npsion!!!e Party van Suid-AfrHm Sy stryd en prestasjes 1914-1915. p.45.
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nederlng" SOUhy In die toekoms probeer omskep In 'n "oorwinning", vir dit wat vir hom

so kosbaar was. Hy het sy latere militêre - en politieke loopbaan gebou op die woorde

van pres. Paul Kruger: "Want wie zich een toekomst scheppen wil, mag het verlede niet

uit het oog veetlezen.vts

In 'n huldeblyk oor Kemp op 17 Januarie 1947 berig Die Brandwag: "As sinnebeeld van

taaie volharding en grootmenslIke hartstogtelikheid vir verhewe vryheidsideale sal hy

onthou word. In die volksverbeelding sal hy voortleef as die koene stryder aan die voor-

punt wat met die vurige kruis van vryheidsdrif tot binne vyandsgeledere gestorm het .....

Toe dit by Vereeniging gelyk het asof die aarde woes en leeg was, was dit hy wat nog

kon sê: 'Ons het so lank gestry vir ons onafhanklikheid en hoewel die dae moeilik en

donker Is, mag ons die Stryd nie opgee nle."·74 Sonder die naam van genl. Jan Kemp sal

dit Inderdaad onmoontlik wees om die militêre geskiedenis van die Afrikaanse volk te

beskryf. As vurige repUblikein was die Vrede van Vereeniging vir hom 'n droewige dag.

Vir sy onblusbare nasionalisme en vryheidsin was die uitkoms van die oorlog 'n geweldi-

ge geestelike skok en teleurstelling. Eerder as om 'n Britse onderdaan te word, wil

Kemp hom na die oorlog, saam met burgers wat soos hy gevoel het, In Dults-Suldwes-

Afrika gaan vestig om daar liewer te verduits as om In Suid-Afrika te verengels. De la

Rey het hom egter oorreed om In die Transvaal agter te bly. Hy vestig hom op Krugers-

dorp waar hy 'n "algemene agent kantoor"open het. Op sy verjaarsdag 10 Junie 1903,

tree hy In die huwelik met me). Anna Emma Bodenstein. Na die troue het die Kemp-

egpaar na sy plaas In die Plet Retief distrik teruggekeer. Sy Is daar op 4 Maart 1941 oor-

lede.

Die unifikasie van die vier provinsies van Suld·Afrika op 31 Mel 1961 het Kemp meer ak-

tief by landsake betrek. F.W. Beyers Is tot kommandant-generaal benoem en In sy hoe:

danigheid as hoof van die Suid-Afrikaanse Verdedigingsmag, het hy daarna gestrewe om

van sy strydmakkers wat hulle op 'n besondere wyse In die Tweede Vryheidsoorlog on-

derskei het, te betrek." Gevolglik het Kemp in offisier In die verdedigingsmag geword

en na sy opleiding te Bloemfontein het hy die rang van majoor ontvang. Hy Is aangestel

as hoof van die militêre kamp op Potchefstroom.76

7J 1 C G Kemo. p.476.
74 H.P Muri!z, pj.
nl.b.i.!!..
76 F.A VCOIer. p.86.



HOOFSTUK 2

JAN KEMP EN DIE REBELLIE

2.1 Die Eerste Wêreldoorlog betrek Suid-Afrika

Dinsdag 4 Augustus 1914 was vir Suid-Afrika 'n dag van besondere betekenis. Ole oor-

logswolke wat reeds lank op Europa se horison saamgepak het, het oplaas In donder-

weer losgebars: Oostenryk en Duitsland het oorlog verklaar teen BrittanJe, Frankryk en

Rusland.

Die oorlogsverklaring het die konstitusionele en militêre posisie van Suid-Afrika en an-

der Britse dominiums In die gedrang gebring. Hoewel die dominiums uit die staanspoor

geen twyfel gelaat het oor hulle steun aan die Britse oorlogspoging nle,l. sou dit In die

geval van Suid-Afrika, die jong regering van genl. louis Botha voor sy ergste pctltleke

krisis te staan bring.

Die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog sou nie alleen lel tot diepgaande konstitusio-

nele verskille nie, maar terselfdertyd Suid-Afrika In 'n rebellie dompel wat traumatiese

gevolge vir die Afrikaner sou meebring. Dit sou die Bittereinder element wat gelouter uit

die Anglo-Boereoorlog getree het In vyandige leërs teenoor mekaar stel en die Afrika-

nervolk opnuut In die smeltkroes plaas. Terwyl politieke spanninge In Europa teen die

einde van Julie 1914 die breekpunt genader het, het die Britse regering sy Suid-

Afrikaanse eweknie ten volle op die hoogte van sake gehou. Twee dae voor die oorlogs-

geweld In Europa losgebars het, het Roderick, die Britse Minister van Buitelandsesake,

In 'n vertroulike telegram die Suid-Afrikaanse regering gepols oor die moontlikheid van

daadwerklike militêre steun aan Brittanje In die dreigende oorlog. Roderick het aller-

eers verwys na aanbiedinge van troepe deur die Kanadese - en Australiese regerings en

versigtig verneem of Suid-Afrika nie bereid sou wees om bo en behalwe die normale ver-

pligtinge van die verdedigingsmag In 'n oorlog teen die Duitsers, 'n vrywilligers korps

saam te stel vir onvoorsiene, maar noodsaaklike optrede nie. Ten slotte het hy die heu-

I G.E. Elton, Imperial Commonwealth. pA73.
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ningkwas gebruik en gesinspeel op die morele Impak wat sodanige "voluntary offer of

Africander corps" dwarsdeur die Ryk sou hê,2

Botha was op hierdie tydstip In Suld-Rhodeslê, maar het hom dadelik na Pretoria ge-

haas, Ná 'n kabinetsvergadering op 4 Augustus 1914 Is die Britse regering In 'n vertrou-

like kabelgram op 5 Augustus 1914 gerus gestel: Suid-Afrika was bewus van sy verplig-

tinge teenoor die Ryk; Indien die Imperiale troepe In Suid-Afrika elders benodig was, sou

die Suid-Afrikaanse Verdedigingsmag graag die take oorneem wat aan die Imperiale

troepe toevertrou was.ê

Hiermee het die Suid-Afrikaanse regering hom onherroeplik aan die Britse oorlogs-

poging gebind en moes hy bepaald vader staan vir die kettingreaksie wat hierop gevolg

het. Die Britse regering het op 5 Augustus 1914 met dank die Suid-Afrikaanse aanbod

aanvaar en twee dae later die yster verder gesmee terwyl dit nog warm was: Sou die

Suid-Afrikaanse regering bereid wees om "a great and urgent Imperial servlce"4 te lewer

deur die radiosenders In Swakopmund, Luderltzbucht en die Dults·Suldwes-Afrlkaanse

binneland onskadelik te stel?

Hierdie navraag was niks anders as 'n versoek tot die verowering van die aangrensende

Duitse kolonie nie en dus 'n ope uitnodiging tot militêre aggressie teen Duitsland. Botha

het hom nou ongetwyfeld In 'n onverkwiklike dilemma bevind, want die Britse versoek

het daarop neergekom dat Suid-Afrikaanse troepe bulte die landsgrense sou moes op-

tree. So lets het Botha bepaald nie In gedagte gehad toe hy sy bereidwilligheid te kenne

gegee het om die verdediging van Suid-Afrika by die Imperiale garnisoen oor te neem

nie, Die Britse versoek sou onvermydelik binnelands politieke reperkussies hê.

Binne die Suid-Afrikaanse Party het Botha nie veel rede tot hoofbrekens gehad nie,

maar hy was bevrees dat enige verdeeldheid binne die Kabinet na die breë volkslae kon

uitkring en tot 'n skeuring tussen die twee kultuurgroepe kon lel. Daarom het hy 'n ern-

stige beroep om samewerking en eensgesindheid op sy kablnetskollegas gedcen.e Soos

maar alte dikwels die geval was, het Botha se oorredingsvermoë die deurslag gegee. Die

1 Militêre.argief. D.C. 604. \'01.9199. D.7a!9199.
1 Archj\'es of .hc Secrewry [0 .he Qepanrnent orehe Prime Miniseer 1910·1922. Volume 12, European

war, 1914 Aug.1920 Jan. lêer 4/37/1914. \\'ilhdrawal of Imperial troops from South Africa: Ministers
- Lord de Villiers. 4.8.1914; H.S. \Vebb, Causes of.he Rebellion. pp.14-15.

~!!ili!.. p.16.
~ F.S. Mlllan-versarneling, nr.65, Dagboekinskrywing. p.189.197.
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Kabinet het besluit om aan die Britse regering so versoek gevolg te gee, maar drie

voorwaardes gestel: dat die Duits-Suidwes-ekspedisie gesamentlik deur Suid-Afrika en

Brittanje onderneem sou word; dat parlementêre sanksie vooraf verkry word en dat

slegs vrywilligers betrek sou word.

Botha het onverwyld die Britse regering van die kabinetsbesluit verwittig, maar laas-

genoemde voorwaardes deels verswyg en deels afgewater: hy het bloot aangedui dat

Suid-Afrika die militêre aksie op land sou behartig, terwyl Brittanje vir die vlootaksie

verantwoordelik sou wees.e Die Regering het klaarblyklik van die standpunt uitgegaan

dat die voorgenome militêre optrede eers deur die Parlement goedgekeur moes word,

maar hy het totaal uit die oog verloor dat Jan Alleman moeilik tussen offensiewe en de-

fensiewe optrede kon cnëerskel.t Daar was dus 'n kommunikasie gaping waardeur

heelwat verdraaIIngs en riemteiegramme kon glip voordat die Regering sy standpunt

onomwonde kon stel.

Die oorlog kon nie op 'n meer ongeleë tydstip uitgebreek het nie. Enersyds moes Botha

In gedagte hou dat die Afrikaners se oorlogswonde van twaalf jaar tevore nog rou was

en dat hulle trouens steeds hartstogtelik terug gehunker het na die verlore republikein-

se staatsbestel. Verder het Botha se versoeningsbeleid heelwat Afrikaners onder die In-

druk gebring dat hulle weer eens die mindere In hulle eie land moes wees.e Andersins

kon Botha ook nie die Engelstalige bevolkingselement verontagsaam nie, want hierdie

komponent van die Suid-Afrikaanse gemeenskap het, soos In die vorige eeu, In heelwat

opsigte nog lynreg stelling Ingeneem teenoor Afrikaners wanneer Ryksbelange In die

gedrang gekom het. Trouens, hulle standpunt was dat Suid-Afrika konstitusioneel geen

ander keuse gehad het as om outomaties In enige Britse oorlog betrokke te wees nie.

Dit ly geen twyfel nie dat bale Afrikaners In die twee verowerde republieke hulle nie met

Britse onderdaanskap versoen het nie. Daar Is selfs meer as terloopse sprake van 'n

"verbond", wat vooraanstaande generaals tydens die vredesonderhandelinge by Veree-

niging sou aangegaan het, naamlik om by die eerste, die beste militêre geleentheid met

~Archives orthe Secretary to the Denartment orlhe Prime Minister 1910.1922. Botha - Lord De
Villiers, 10.8.1914. Minute no.718. p.q: T.R.H. Davenport, The South African Rebellion 1914, p.74;
S.G. Millin. Generul Smuts. p.305.

1D.\V. Knlgcr. The Age of the Generals, 1).82.
a PJ.C. Vos, Een ernstige vrnug nan ons vctkt. p.12,
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Brittanje die stryd om onafhanklikheid te hervat.s Dit Is dus duidelik dat die byl wat by

Vereeniging aan die republikeinse volksboom gelê Is, nie die wortels daarvan In bale

Afrikanerharte deurgekap het nle.10 Die Ietwat emosionele beskouing het meer op die

breë volkslae betrekking gehad. Tog was daar ook by toonaangewende Afrikaners 'n ge-

voel teenwoordig dat Afrikanerbloed nie op die Imperialistiese altaar opgeoffer moes

word nie. Hierdie groep wou dat In die sterkste taal, teen die voorgenome Inval beswaar

gemaak moes word. So 15die gedagte van protesvergaderings en lydelike verset gebore

om die Regering tot ander Insigte te probeer beweeg. Binne die Parlement het Hertzog

hierdie groep verteenwoordig en daarbuite sou Beyers spoedig die vernaamste Ieler

daarvan word.u Tog was daar ook Afrikaners wat Botha en genl. J.C. Smuts se stenswy-

se gedeel het, dat dit Suid-Afrika se "plig en eer" was om sy lot by Brittanje in te werp.

Eensklaps was genl. Kemp hiermee weer terug In die atmosfeer van veertien Jaar tevore,

saam met gewese krygsmakkers soos genls. Manie Maritz, Jacques Pienaar en andere.

Tog Is daar hierdie keer 'n diepgaande verskil: artikel sewentien van die Verdedigings-

wet het duidelik bepaal dat die Burgermag "voor aktiewe diens tegen een vyand op ent-

ge plaats In Zuid·Afrlka binnen of bulte de Unie" gebruik kon word.u utt voorafgaande

blyk duidelik dat die begrip "Suid-Afrika" nie behoorlik gedefinieer is nie en vir uiteenlo-

pende vertolkings vatbaar was wat tot die komende onverkwiklIkhede sou bydra.

Toe Kemp In 1912 'n opleidingskursus aan die militêre skool te Tempe naby Bloemfon-

tein bywoon, terwyl die oorlogswolke In Europa al digter saampak, Is 'n komplot gesmee

wat later In die rebellie gestalte sou kry. Kemp sou In beheer van die Potchefstroomse

militêre distrik wees, sy boesemvriende Jacques Pienaar en Manie Maritz onderskeide-

lik by Pretoria en Upington aan die grens van Dults-Suldwes-Afrlka. Toe reeds Is aan Ma-

ritz opgedra om, wanneer vyandellkhede In Europa uitbreek, kontak met die Duitsers In

Suldwes-Afrlka te maak. Dan sou die tyd ryp wees vir wraak teen die "Robber Emplre".13

Alhoewel geen ander tydgenootlike bron hierdie weergawe van Kemp steun nie, Is daar

nogtans 'n verstommende ooreenkoms met wat later aan die grens van Dults-Suldwes-

Afrika en binne Suid-Afrika self sou gebeur. Dit wil voorkom asof die hoofrolle reeds toe-

geken was toe die krisisjaar 1914 aanbreek - Kemp het êên daarvan ontvang.

90.D. Schohz, Die Rebellie 1914-1915, p.14; H. Oost, \Vie is die skuldiges'l, p.42 en p. 116; J.D.
KesteIl, Christiaan de Wet 'n Lewensbeskrywing. p.142.

lOa D Scholtz,p.14,
Il G.O. Scholtz, Generaal Christiaan Frederik Beyers 1862·1914. p.279.
12 Militêre-argief. O.C. 600. Vol.9199, 14/93/9199; G D Scholtz,p.238.
Il Manie Maritz. My Lewe en SIrewe, p.67: le.G. Kemp, Pad van die Veroweraar. p.IIO.



Majoor Jan Kemp as lid van Unie - verdedigingsmag,
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2.2 Kemp by die Kruispad

Na die kabinetsbesluit van 10 Augustus 1914 het Botha die kommandant-generaal van

die Aktiewe Burgermag, belgadter-generaal C.F. Beyers, op hoogte van sake gebring en

sekere opdragte In hierdie verband aan hom gegee.14

Hoewel die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog nie vir Beyers as 'n verrassing gekom

het nie, blyk dit tog dat hy van mening was dat die Unie nie by hierdie oorlog betrokke

moes raak nte.o In getuienis voor die Geregtelike Kommissie In 1916 het Botha ver-

klaar dat Beyers by hierdie geleentheid aan hom sou gesê het, dat hy sy eie mening oor

die saak daarop nagehou het en aangesien die oorlogsbeslult nog eers deur die Parle-

ment goedgekeur moes word, sou hy sy standpunt nie op daardie stadium stel nle.16 Bo-

tha kon In elk geval hieruit aflei dat Beyers nie bale Ingenome met die kabinetsbesluit

was nie. Gevolglik het hy die Kabinet op sy volgende vergadering oor Beyers se houding

Ingelig, waarop die Kabinet besluit het dat Indien Beyers sou weter om die Invalln Dutte-

Suidwes-Afrika te lel, Botha persoonlik beveloor die Invalsmag sou veer.v Ten spyte van

sy teenkanting teen die voorgenome veldtog het Beyers, In die hoop dat die Parlement

die kabinetsbesluit sou afkeur, nogtans meegewerk aan voorbereidings om die Unie mi-

litêr slaggereed te kry.

Op hierdie stadium het genl. Koos de la Rey. wat reeds deur die Anglo-Boereoorlog In 'n

vader-seun verhouding met Kemp gestaan het, in rigtinggewende rolln die beweringe

rondom die kabinetsbesluit gespeel. Daar was ook by De la Rey, soos by Kemp, in

brandende begeerte om die verlore republikeinse vryheid te herstel. De la Rey se posisie

Is gekompliseer deur die visioene van sy vriend Nicolaas (Siener) van Rensburg wat se-

dert die dae van die Anglo-Boereoorlog in groot Invloed op hom uitgeoefen het. Som-

mige van "Siener" van Rensburg se "gesigte" Is op verstommende wyse bewaarheid en

as gevolg daarvan was De la Rey geneig om sy versiende vriend se gawe te oorskat, al

14 U Cj 42-' 16. Rechterlike Kommissie van Onderzoek naar oorzaken van en omstandigheden met
betrekking tot de recente Rebellie in Zuid-Afrika, notule van geruigenis. Botha getuig, p.375.

IS Harm Qnst-versameling, A.69, or. 26. Rebellie 1914-15, ongedateerde herinneringe van Sarel F.

Atbertsongcpnglneerd.
16 U.G 42.' 16. p.375.
11r-,'lilitcre'Mgief, Adjudant-General (A.G.), 1914/1921, Report on the Rebellion, Position of General

Beyers. p.21.
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was die meeste van sy visioene simbolies en dikwels vir meer as een uitleg vatbaar.w

Nou val dit op dat "Siener" reeds 'n geruime tyd voor 1914 die komende "wêreldbrand"

In sy visioene bespeur het en verklaar het dat dit 'n betekenisvolle Invloed op Suid-Afrika

sou hê.19

As gevolg van die visioene het De la Rey 'n vergadering vir 15 Augustus 1914 by Treur-

fontein belê. Die gerugte van die beplande Treurfontelnvergaderlng het spoedig die hele

Wes-Transvaalln beroering gehad en ook onder andere Kemp op Potchefstroom bereik.

Aangesien hy en Oe la Rey boesemvriende was, het Kemp besluit om De la Rey om gro-

ter duidelikheid te nader.w A5 gevolg van militêre verpligtinge moes Kemp en kol. A. Be-

zuidenhout na die LIchtenburgdistrik reis en gevolglik het hulle dan ook by De la Rey op

sy plaas Elandsfontein besoek afgelê. Kemp het hom gepols oor die gerugte wat daar in

die distrik in omloop was en De la Rey het die waarheid daarvan bevestig deur Kemp van

"Siener" se visioene vertel.w Hy het vir Kemp met greet openhartigheid Ingelig oor die

doel van die vergadering en hieruit was dit duidelik dat dit meer as in protesvergadering

sou wees.

Dit Is opvallend dat Kemp in meer gematigde houding openbaar het en aan De ta Rey

probeer verduidelik het dat die tyd nog nie ryp was vir so in rewolusionêre stap nfe.aa

Kemp het voorts De la Rey daarop gewys dat dit nog te vroeg was om die uitslag van die

Europese oorlog te bepaal en bowendien was daar nog Imperiale troepe In Suid-Afrika

teenwoordig. Die ou strydros het egter onbeweegbaar vasgeskop en op in vraag van

Kemp wat Botha en Smuts van die plan sou sê, het hy geantwoord: "Ek gee geen blik-

sem om. Ek het mijn Bybel en daarop gaan Ik."23 Ten spyte van sy bedenking dat daar

heelwat met De la Rey se tydsberekening geskort het, Is Kemp en Bezuidenhout so

meegevoer deur die ou generaal se geesdrif vir die herstel van sy volkseie, dat hy sy voi-

le steun aan hom toegesê het.24

Intussen het die Llchtenburgse magistraat, J.C. Juta, vir Kemp geskakel en versoek dat

laasgenoemde hom moes kom spreek. Juta se Informante het hom van Kemp se teen-

IS G.O. Schohz, Die Rebellie 1914-1915. pAS.
19 !llli!.. pA4; Cmholic M!!gazine for South Africa. A Prophet in Rebellion, April 1915, p.IS3.
20 JC G. Kemo, p.132.
11 !hi.d.
111bid .. \V.J. de Kock, Suid-Afrikaanse Biografiese \Voordcboek, pA39.
Il Hnrm Oost-vers:uneling. nr. 22, p.L
!~J.P. Smit, Die rol van generaal J H de la Rey in die Suid-Afrikaanse politiek 1902-1914, p.136.
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woardlgheld op Elandsfontein In kennis gestel en Kemp het dadelik vermoed dat die

magistraat wou uitvis presies wat De la Rey vir 15 Augustus 1914 In die mou gevoer het.

Kemp en Bezuidenhout het gevolglik 'n besoek aan Juta gebring en laasgenoemde het

hulle gewaarsku dat De la Rey se planne vi, 15 Augustus 1914 die hele distrik In beroe-

ring sou brlng.2S Kemp het die onderhawige berigte probeer wegpraat as wolhaarstories

en die magistraat voorts verseker dat hy De la Rey sou oorreed om geen onberade stap-

pe te doen nie. Ook het Kemp en Juta ooreengekom dat albei afsonderlik die Regering In

kennis sou stel. Juta het ook 'n beroep op Kemp gedoen om te help om die gemoedere

van die LIchtenburgers te kalmeer. Hiertoe was Kemp bereid. Dit was duidelik dat Kemp

soveel moontlik vure wou doodslaan ten einde De la Rey te beskerm.

Kemp en Bezuidenhout Is weer terug na Elandsfontein waar hulle nogmaals gepoog het

om De ta Rey van sy voorneme te laat afsien. dog dit was spoedig vir hulle duidelik dat

De la Rey sy planne haarfyn uitgewerk net.se Die eertydse "Leeu van die Wes-Transvaal"

het hom nie hierdeur laat afskrik nie: hy het sy twee Vlerkleurvlae en sy bandelier gaan

haal en verklaar dat hy onder dié vlae sou veg.er

Aangesien Kemp en Bezuidenhout op Elandsfontein oornag het. het Kemp weer 'n keer

aan De la Rey gemeld dat hy verplig sou wees om die owerheid van sy voorneme In ken-

nis te stel.zB Volgens De la Rey was die Regering ten volle vertroud met sy standpunt en

het hy geen beswaar gehad dat Kemp die Regering daarvan In kennis stel nie; trouens

hy het voorspel dat Botha en Smuts vanweë hulle besondere posisies In die Regering

aanvanklik afsydig sou staan, maar as die burgers een maal die Vierkleur gehys het, sou

hierdie twee groot leiers hulle daaronder skaar.29

Hoewel Kemp nie hiermee saamgestem het, as gevolg van Botha en Smuts se oënskyn-

lik pro-Brlts~ houding nie, was hy bereid om uit hoofde van De la Rey se Intieme kontak

met Botha en Smuts, sy woord ten opsigte van die twee generaals te aanvaar. Die ou

generaal het Kemp verseker dat hy ten volle op hulle kon reken en al sou hy hom misgis,

2~Hrlrm Oost.versameling. p.J.
26 lC.G Kemp, p.IJ4.
21 11arm Oosl.versameling, p.J.
28 lbid
29 JeG Kemp, ".135.
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dan was daar nog twee kragte wat sterker as hulle was, naamlik sy Bybel en sy geloof In

GOd.3D

Die volgende oggend het Kemp en Bezuidenhout na Potchefstroom vertrek en by die

poskantoor te Lichtenburg die bewoording vir 'n telegram opgestel vir deursending aan

die kommandant-generaal, Beyers. As offisier moes Kemp aan Beyers en nie die Minis·

ter rapporteer nle.31 Die telegram het gelul: "Ik heb te raporteer en dat Ik te lichtenburg

was, dat een vergadering zal gehouden worden te Zaterdag 15 dezer. Publieke gemee-

deren schijnen opgewonden te zijnden denk Ik dat het menslik 15U die vergadering biJ-

woont het publiek op hoogte brengen".32 Hierdie telegram het geen kommer In rege-

ringskringe In Pretoria gewek nie, aangesien dit reeds bekend was dat De la Rey 'n ver-

gadering by Treurfonteln belê het en watter planne by In die mou gevoer het. Toe Beyers

Kemp se telegram ontvang het, het hy onmiddellik 'n telegram aan De la Rey gestuur

met die versoek om hom In Pretoria te kom epreek.aa Op 11 Augustus 1914 het Botha

ook 'n soortgelyke versoek aan De la Rey gerig, aangesien Botha en Smuts tot die ge-

volgtrekking gekom het dat hulle die ontevredenheid onder sekere burgers kon sus deur

die saak van aangesig tot aangesig met hulle ou gryskollega uit te praat.l4

Twee dae later het De ta Rey per trein gereis na Pretoria en aangesien Maritz ook In die

stad was, het Beyers hom versoek om De la Rey op die stasie te ontmoet. Tydens sy be-

soek aan Botha het die Eerste Minister In sy gesprek met De la Reyonder die Indruk ge-

kom dat laasgenoemde nie verstandelIktoerekenbaar was nie. en dat hy In 'n soort

geestelike - of verstandelike dwaling verkeer het.3S Volgens Botha het hy De la Rey In sy

vertroue geneem en hom van die voorgenome Invalsplan vir Dults-Suldwes-Afrlka vertel.

Botha verklaar dat De la Rey die volgende oggend na hom gekom en erken het dat hy

verkeerd was en dat hulle niks hoef te vrees oor die vergadering te Treurfontein nte.ae

lOIbid.
li H.S. Webb. p.12.
l! U.G. 10·' 15, Rapport over het uitbreken der Rebellie en de handelwijze 'Ian de Regering met betrek-

king tot de cnderdrukkig van deze, p.12: J.C.G Kemp, p.136: G ..D. LOIZ, Chrjstimm Frederik Beyers
1869-1914, p.28.'i.

Jl !!iliL p.lJ.
l-' P.M. Union 11/1475, Correspondence I to S, 1914 Jan-Dec, lêers pres. Steyn: Both(l·De la Rey.

11.8.1914, ongepagineerd; T.R.H. Davenport, The South African Rebellion. 1914, TI,e English HiSlOri·
~,February 1962. p.77.

l~U.G. 46.' 16, Rapport van de Rechterijke Kommissie van Onderloek naar de oorzaken van en
omstandigheden met betrekking 101de recente Rebellie in Zuid-Afrika. p.5.

J6l!lli! .. p.9D: U G. 4').' 16, notules van getuigenis. Botha getuig, p.377.
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In sy getuienis voor die Geregtelike Kommissie van Ondersoek na die rebellie In 1916,

het Botha egter verswyg dat De la Rey hom en Smuts gewaarsku het om die voorgeno-

me Inval af te las anders sou hy dit teëgaan en die republikeinse onafhanklikheid sonder

hul bystand herstel.31 Hierdie aantekening deur Kemp en wat ook deur ander tydgenoot-

like bronne onderskryf word, klink geloofwaardig, veral as dit teen die verdere verloop

van die rebellie gesien word. Dit Is ook opvallend dat Botha as getuie voor die Kommis-

sie van Ondersoek 'n powere vertoning gelewer het.

Met sy terugkeer na Lichtenburg op 14 Augustus 1914 het De ra Rey sy teleurstelling In

Botha en Smuts, van wie hy talle greet verwagtings gekoester het, geensins verberg nie.

Hy het nou tot die besef gekom dat hulle nie meer republikeine was nie en selfs sover

gegaan om te verklaar dat Botha die Afrikaners die rug toegekeer het en dat Smuts hui-

le verraai het.38

Op Saterdag 15 Augustus 1914 het ongeveer 800 burgers opgedaag by die Treurfonteln

vergadering om na De la Rey te luister. Hy het slegs oor algemeenhede gepraat en nadat

'n voorstel aangeneem Is, waarin volle vertroue In die Regering se vermoë om die heer-

sende situasie te hanteer, uitgespreek Is, het die vergadering vreedsaam verdaag. Die

burgers wat lets opspraakwekkend verwag het, het teleurgesteld huls toe gegaan, ter-

wyl Botha en Smuts ongetwyfeld 'n sug van verligting moes geslaak het.

Dit wil voorkom asof Kemp tydens voorafgaande gebeure hom doelbewus op die agter-

grond onttrek het. Hy was meer bekommerd dat De la Rey. sy geestelike pleegvader van

die Anglo-Boereoorlog, In die vaarwater kon beland. En hoewel hy beslis op die hoogte

van Maritz se planne was, het hy 'n oënskynlik korrekte rol gespeel deur ten opsigte van

De la Rey, Botha Ingelig te hou. Die afleiding kan dus gemaak word dat Kemp, soos blyk

uit sy volgehoue vermaninge aan De la Rey, die tyd nog nie ryp vir optrede geag het nie.

Sy standpunt sou eers uitkristalliseer ná die kommandante vergadering In Pretoria. Die

kabinetsbesluit In verband met die voorgenome aanval op Duits-Suidwes-Afrika Is ge-

heim gehou en behalwe dat Botha dit aan Beyers en De la Rey meegedeel het, Is die pu-

bliek nie daaroor Ingelig nie. Tog het gerugte soos 'n veldbrand versprei en 'n gevoel van

Jl J C.G. Kemp. p.I)?: HOost. 1).104.
Ja Hnrm Oost-vcrsameling. nr. 24, Herinneringe, ooggetuie versing Villi gebeure 1914-! 915. mededeling

deur Izak Clausens (g.d.). ongepnginecrd.
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onrustigheid was besig om geleidelik onder Afrikaanssprekendes te ontwlkkel.:J9 Onse'

kerheid oor die Verdedigingswet van 1912 en die Engelstalige pers se aanmoediging om

'n kontingent soldate na Europa te stuur, het die onrustigheid en verwarring vererger.e

Alvorens In die Parlement 'n lail (In!ompI/41 voorgelê Is, het Botha en Smuts die Kom-

mandant-generaal opdrag gegee om met die oog op die verdediging van die Unie, al die

Burgermag kommandante van Transvaal byeen te roep.o Seyers het die opdrag uitge-

voer en die vergadering vir 14 Augustus 1914 belê.

Kemp en sy offisiere het die vorige dag per trein In Pretoria gearriveer. Vanaf die stasie

het hulle te voet na die Transvaal hotel geloop, waar hulle tuisgegaan het. en op pad

Manie Maritz teëgekom. Laasgenoemde was ook vir die offIsiersvergadering In Pretoria

en het reeds op 11 Augustus vanaf Upington In die hoofstad gearrlveer.w Aangesien

Beyers se kantoor op pad na die hotel geleë was, het hulle besluit om hom uit te vra met

betrekking tot die doel van die vergaderlng.w By hierdie geleentheid het Beyers hulle

Ingelig oor die Regering se plan om Dults-Suldwes-Afrlka binne te val, omdat Brittanje 'n

versoek tot die Regering gerig het dat die radiostasies van die Duitsers aldaar vernietig

moes word.45 Beyers het hulle meegedeel dat hy teen so 'n aanval gekant was en dat hy

die Regering dienooreenkomstig In kennis gestel het. Sonder om sy werklike redes vir

teenkanting aan hulle bekend te maak, het hy hulle meegedeel dat Indien die Parlement

die kabinetsbesluit sou goedkeur, hy sou bedank en dan sy redes sou verstrek.se

Kemp het onmiddellik gereageer en gesê dat Indien dit die gevalis, hy ook sou bedank.

Hy het voorts aan Beyers gevra of die Afrikaans - en Engelssprekende offisiere gelykty-

dig byeengeroep sou word, want Indien dit sou gebeur het hy wrywing tussen die twee

groepe voorsien. Beyers was op hierdie stadium nog nie seker of daar twee afsonderlike

vergaderings sou plaasvind nie en het belowe dat hy sou poog om die twee groepe apart

te hou. Hierna het Kemp en sy geselskap na die hotel vertrek. Ole algemene geveet cn-

der hulle was één van teenkanting teen enige aanval op Dults-Suldwes-Afrlka.41

39 U.G. 42.'16, notulen van getuigenis, Botha getuig, p.376.
40 N.R. Gunning, Strydpunte lUssen genemals Botha en Hen;o:og 19! Q, 15, p.228.
41 Q. Piro w , J.B ~.1.Hcrtlog, p.6S.
4l U.G 42·' 16, notulen van getuigenis, Botha getuig, p.375.
H S.C. I·' IS, Report of the Select Committee on the Rebellion, p. 13; Hnrm Oos\·\'ersflmeling, nr.22, p.5.
44 Frederik Rompel.versamcling, \V,213, nr.4, getuienis in die C,R, de wet-verhoor, 5.6.1915, p.6;~.

Kemp, p.142; G.O. Scholtz, Generaal Christienn Frederik Bevers 1869·1914, p.292,
4S Haml Oost.versameling, nr.zz. p.5.
46 JC.G. Kemp, p. 142: \\'.K. Hancock, The Sanguine Years [870.1919, p.379.
47 lhid., p.143.
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Die volgende dag, 14 Augustus 1914. het daar twee vergaderings In Pretoria plaasge-

vind, naamlik een vir alle stafofflslere en 'n tweede vir die Transvaalse kommandante.

Die stafoffisiere vergadering het die oggend In Beyers se kantoor In die N.Z.A.S.M,-

gebou, In Markstraat, plaasgevind. By hierdie vergadering was teenwoordig: die bevel-

voerende offisiere van die Staande Mag, die Kommandant-generaal, Botha en Smuts,

laasgenoemde In sy hoedanigheid as Minister van Verdedlglng.48 Smuts het die vergade-

ring In Engels toegespreek en verwys na die felt dat Brittanje In oorlog betrokke was en

. dat die Unie derhalwe ook In 'n staat van oorlog met Duitsland verkeer.o Hy het beklem-

toon dat die Unie voorbereid moes wees vir enige aanval en melding gemaak van die

aanbod aan Brittanje In verband met die vrystelling van Imperiale troepe en dat die Unie

vir sy eie verdediging sou sorg. Geen melding Is gemaak van die voorgenome putts-

Suidwes-Afrlkaveldtog nle.w alhoewel sommige offisiere op hierdie stadium van die Re-

gering se planne geweet het en ander sterk vermoede gehad het dat 'n aanval op die

gebied beplan word.51

Volgens Smuts het die Regering beplan om 'n mag van 20 000 man op ocrlegegereed-

heldsgrondslag te bring. Hy het die offisiere versoek om hom In hierdie verband te advt-

seer. Nadat Smuts sekere voorstelle met betrekking tot die samestelling van hierdie

mag gedoen het, het Kemp, wat reeds deur middel van Beyers geweet het van die Rege-

ring se voorneme, verlof gevra vir 'n bespreking van die doel waarvoor hierdie mag ge-

brulk sou word.!i2 Smuts kon sy misnoeë kwalik verberg en het Kemp afgejak met die

opmerking dat as 'n offisier hy beter moes weet as om so 'n vraag te stel. Dit was duide-

lik dat Smuts geen bespreking sou toelaat wat die meriete van die Oults-Suldwes-Afrlka-

veldtog kon bevraagteken nie. Op 'n verdere vraag van Kemp, naamlik wat sou gebeur

Indien 'n offisier sou weier om aan 'n sekere operasie deel te neem, het Smuts geant-

woord dat almalonder dissipline staan en dat so 'n persoon gestraf sou word.53 Smuts

het hierna die bespreking oor die onderhawige aangeleentheid beëindig.

Vervolgens het Smuts reëlings met betrekking tot oefenkampe aan die orde gestel. Uit

die mededelings het geblyk dat Kemp se kamp binne twee weke, naamlik op 2 septem-

~8U.G. 42,'16. notulen van getuigenis. kol. N.J. Pretorius getuig. p.65.
4~1 e.G Kemp, p.143.
jO F.S. Crafford, Jan Smuts. 'II Biografie, p.106.
~IS.B. Spics, 'OIC Rebellion in SQuth Africa 1914-15. p.72.
~~G.O. Schonz. p.51: O. PiTOW. 1 B M Hertzog, p.68.
~.\J.e G Kcmn, p.144: S.B Spies, p.72.
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ber 1914, sou begin en dat die ander met verloop van tyd sou volg. Smuts het aan die

hand gedoen dat die voorgestelde 8 000 man, wat van die Burgermag verkry moes word

vir die samestelling van die 20 000 man-taakmag, saamgestel moes word deur 'n seke-

re getal manne uit elke regiment te trek.

Die offisiere was egter teen die voorstel gekant en daar Is besluit dat soveel regimente

opgeroep sou word as wat nodig was om die getal vol te maak.w Hierna het die vergade-

ring verdaag en was die offisiere. vir sover dit die kabinetsbesluit van 10 Augustus 1914

betref, nog steeds In die dulster.ee

Later die middag het die tweede vergadering, wat deur die Transvaalse kommandante

asook Botha, Smuts en Beyers bygewoon Is, In die Uniegebou plaasgevind. Botha het as

voorsitter opgetree en het In sy openingsrede verwys na Brittanje se betrokkenheid In

die oorlog teen Duitsland. Suid-Afrika was ook by die saak betrokke. Hy het voorts ge-

meld dat die vergadering belê Is om die kommandante aangaande hulle pligte In te lig

en die Burgermag op 'n gereeëheldsgrcndatag te praae.eeOp 'n vraag wat sodanige mag

dan moes beskerm, het Botha geantwoord: "Sê byvoorbeeld dat die Portugese -n inval

doen van Delagoabaai se kant, dan moet ons dadelik bereid wees om dit te weer-

staan."57 Weer eens Is geen melding gemaak van die voorgenome planne in verband

met die kabinetsbesluit van 10 Augustus nie en dit was Juis die saak waaroor bale van

die kommandante, veral Kemp, meer Inligting wou bekom.

Net soos die oggend het Kemp telkemale 'n bespreking met betrekking tot die voorge-

nome aksie teen Oults-Suldwes-Afrika probeer ontlok. Botha en Smuts wou dit egter nie

toelaat nie en die saak Is net daar en dan in die klem gesmoor met die argument dat dit

'n saak was waaroor die Parlement moes besluit en dat hulle hoegenaamd niks daar-

mee uit te waal gehad het nle.ee Die verstandigheid van hierdie optrede van die Rege-

ring kan bevraagteken word. Tog wil dit voorkom asof Botha en Smuts daarvan bewus

was dat die kommandante, feitlik sonder uitsondering, teen die Dults-Suidwes-Afrlka-

veldtog gekant was.59

~.!!ili!..
ss F.E T Krnuse-versameljng, A.333, volume 20, Oorlog en Rebellie, ongepagineerJ.
!6 u.a 46-' 16, pp.3-4.
S7J.CG Kemr,p.145.
sa OJ.J. Coetzee, pje geskicdenis van Dic Nasionale Pany 1914_1921, p.90: G 0 Scholtz, p.51.
s9F.S Crafford. p.106:~, p.SI.
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Beyers was op hierdie stadium klaarblyklik reeds ontsteld, enersyds oor die wyse waar-

op Kemp vroeër die oggend afgejak Is en andersyds oor die wyse waarop Botha en

Smuts hulle eie optrede wou vergoeilik. Dit was nie In Beyers se aard om aggressief op

te tree nie, tog was hy tydens die vergadering In 'n Skerp woordewisseling met Smuts

betrokke oor die toestand van die verdedigingsmag. Volgens Beyers was die Aktiewe

Burgermag swak toegerus, maar Smuts het sy kritiek gepypkan met die verklaring dat

hy nie uitgediende gewere wou bestel nie en op advies van Britse deskundiges besluit

het om met die bestelling te wag totdat nuwe gewere beskikbaar sou wees.se

Botha en Smuts het ook die kommandante versoek om hulle onderskeie dlshikte slag-

gereed te kry sodat daar geen vertraging sou wees Indien die Regering op mobilisasie

besluit nie. Voorts het Botha hulle vermaan om die Regering te vertrou. Die gedagte van

opkommandering het die meerderheld van die kommandante nie aangestaan nie en dit

Is dus begryplik dat die kommandante, volgens Kemp, die vergadering hoogs ontstoke

verlaat het.61 Die vraag ontstaan: Hoe groot was die teenstand wat Botha en Smuts on-

dervind het. Hieroor Is daar meningsverskil. In sy boek Pad van die Veroweraar meld

Kemp dat op hierdie vergadering ondubbelsinnig en eenparig te kenne gegee Is dat die

kommandante teen enige opkommandering van burgers was. In sy boek Oorlogsherlnne-

~ meld genl. C.H. Muller ook dat hy persoonlik by die vergadering was en dat met

uitsondering van enkeles die hele vergadering teen oorlogsdeelname gekant was. C.

Lucas In The Empire at War en F.V. Engelenburg In General Louis Botha beweer dat die

oorgrote meerderheld van die kommandante by die vergadering ten gunste van die Re-

gering se planne was, behalwe vir 'n klein minderheid onder andere Kemp, Maritz en

Muller. Dit was nou vir Kemp duidelik dat nieteenstaande De la Rey se byna kinderlike

geloof in hul Afrikanerskap, belde Botha en Smuts Emplre'handlangers geword het en

dat die Afrikanervolk op die altaar van die Empire opgeoffer sou word.62 Vir Kemp was

dit 'n "hemeltergende politieke mlsdaad"63 dat die verontregte Afrikanervolk gebruik

moes word om Brittanje se vuil werk te doen.

Gedurende offIsiersvergadering van die oggend het Kemp vir Beyers om 'n persoonlike

onderhoud gevra wat na die kommandantevergadering In Beyers se kantoor plaasgevind

60U.G. 42.' 16, notulen van getuienis, Botha getuig, p.37S: G.D. Schalt:!., p.292.
61 J.C.G. Kemp, p.147: Gen!. CJ!. Muller, Oorlogsherinncringe, p. 195: C. Lucas, The Empire jl! War,

Volume IV, Africa, p.382: F.V. Engclenburg, General Louis Botha, p.283: U G 42'16, p.376.
61 J e.G. Kemp. p.147.
63 Ibid.
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het. Volgens Kemp het hy by hierdie geleentheid aan Beyers voorgestel dat laasge-

noemde as kommandant-generaal self die opperbevel moes aanvaar oor die gekom-

mandeerde burgers. Beyers en sy offisiere moes dan vyftigduisend man na die grens van

Duits-Suidwes-Afrika neem. Hy wou hê dat hulle op 'n sekere dag by Upington 'R greet

krygsraad moes hou. Terselfdertyd moes die Engelse regimente sonder gewere oefen,

terwyl 'n kommando op wie hulle kon staatmaak, die gewere, kanonne en ammunisie In

beslag moes neem. By die krygsraad sou hulle die Engelse offisiere ontwapen, waarna

hulle vir Botha en Smuts In kennis sou stel dat hulle terugkeer en die Unie as 'n Vrye

Republiek verklaar,64

Volgens Kemp het Beyers aandagtig gesit en luister en toe aan hom gesê dat hy eers

oor die voorstel wou nadink, en Indien nodig, die saak met 'n paar intieme vriende sou

bespreek. Hy het Kemp versoek om hom die volgende week weer oor die saak te

smeex.es Kol. I. Swemmer, 'n offisier van die verdedigingsmag, beweer dat hy op die be-

trokke middag na Beyers se kantoor gegaan het om 'n saak met hom te bespreek. Hy

moes sy beurt afwag en was dus ooggetuie daarvan dat Maritz, Kemp, Muller en Bezui-

denhout uit Beyers se kantoor te voorskyn gekom het.ee Prof. leo Fouché verwys na aan-

leiding hiervan na 'n komplot wat tussen hierdie manne gesmee was,61 maar uit die ge-

beure wat gevolg het kan duidelik afgelei word dat daar geen sodanige sameswering

beplan was nie.

Die teenstand wat Botha van die kommandante ondervind het, het hom ontstel en hy het

hulle en die offisiere genooi om daardie aand by die premierswoning te kom eet.es AI die

offisiere en kommandante het egter nie Botha se uitnodiging aanvaar nie, onder andere

M !hi.Q., p.148; Manie Marhz, pp 68-69. volgens Manie Maritz het hy ook in private samesprekings mel •
Beyers 'n soortgelyke voorstel aan laasgenoemde gedoen: H.D, van Brockhuizen-\'crsnmeljng, A.356,
volume 2, pp.20·23, Van Broekhuizen meld dar genl. de Wet op 7 September 'n soortgelyke voorstel
ann Beyers gerntluk het.

O~JC G. Kemp. p,148: Manie Maritz (My lewe en strewe, p.69) verklaar d:lt na hy sy voorstelaan
Beyers gemaak het, Beyers na 'n oomblik van huiwering sy plan aanvaar het. Beyers sou die sake met
die ánder generaals bespreek, terwyl Mantz 'n afspraak sou maak met die Duitse goewerneur. Daarna
sou Beyers self afkom om met die Duitsers te onderhandel. Verder beweer Maritz ook dal Beyers by
hierdie geleentheid aan hom sy bedankingsbrief gewys het: Kemp (Pad van die Verowerajlr. pp.207-
210) dink nic d:1I Beyers dil gedoen hel nic, maar Mnrhz van sy voorneme verlei het; van Broekhuizen
CH D. van Brockhujzen.versameling, pp.20·2J) beweer dm Beyers geweier het om aan die versoek le
voldoen.

1>1> S C.S. I 19B, Rex vs Maritz, p.64.
67UG,10-'15,p.11.

II! U G 42·' 16, notulen van getuigenis, Botha getuig, p.376, Botha: "Ek moel erken dal, tot my verbasing,
dit daardie dag vir my duidelik was dat daar 'n gees van onrus onder '0 sekere groep van die komman-
dante was, wat openlik gekant was teen hierdie sienswyse", U.G. 46·' 16, pA,
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Kemp, Beyers, Maritz, Pienaar en Muller. By hierdie onthaaiis Botha gewaarsku dat

daar verset In die lug was, geoordeel aan die gesprekke wat die aanwesiges onderskep

het van die vyf afwesiges. Toe Botha later vir Beyers hieroor uitvra, het laasgenoemde

hom verseker dat daar geen gronde vir so 'n vermoede was n18.69

Vroeë, die aand het daar 'n klein, Informele vergadering op aandrang van Kemp by die

Transvaal Hotel plaasgevind. 'n Paar offisiere. wat die vergaderings vroeër die dag by-

gewoon het, was teenwoordig, onder andere Maritz, Kemp, 8.I.J. van Heerden en kol.

N.J. Pretorlus.10 Die gesprek het uiteraard op die oorlog In Europa teruggekom. Pretorius

het navraag gedoen oor die omvang en sterkte van die Duitse militêre mag In Duits-

Suldwes-Afrlka. Maritz het opgemerk dat die Duitsers hulle beste vriende was en ver-

klaar dat aangesien hy naby die Duitse grens gestasioneer was, hy die Duitse offisiere

goed geken het; trouens, hy was reeds In verbinding en Is verseker dat Indien daar 'n re-

bellie In die Unie sou uitbreek, wapens, ammunisie en artillerie deur die Duitsers aan die

rebelle voorsien sou werd.tv Kemp het hom ook sterk teen die voorgenome Dults-Suld-

wes-Afrlkaveldtog uitgespreek en gesê: "WIJ zullen naar de grens optrekken en Botha

gaat met ons, maar wanneer wij de grens bereiken zallk afscheid nemen en weigeren

enige verdere orders te nemen. "72 Hy het voorgestel dat Brittanje se militêre verleent-

heid In Europa uitgebuit moes word om die Afrikanervolk se onafhanklikheid te her-

stel.73

Kemp, wat voor die militêre beraad In Pretoria oënskynlik alle gedagte aan opstand af-

gekeur het, het hier eensklaps na vore getree as een van die grootste teenstanders van

die voorgenome Invalln Dults-Suldwes-Afrlka. Sy veranderde houding moet enersyds

verklaar word aan die hand van Botha en Smuts se optrede, en andersyds aan die teen-

woordigheid van Manie Maritz wat hom as knoeier meer as die gelyke van Smuts bewys

het. Die beraad In die Transvaal Hotel Is In elk geval so dig gehou dat Botha en Smuts

nooit daarvan te hore gekom het nie. Kemp self Is op 15 Augustus 1914 terug na Pot-

chefstroom.

69 !.!ili!.., p.a.
10 Ibid" notulen \'(111 getuigenis. kol. N.J. Pretorius getuig. p.65.
111!lli!. .• notulen van getuigenis, B.I.). van Heerden getuig. p.l04.
12 l!lli!... notulen van getuigenis, Botha getuig, p.376.
7J 1!lli!. .. notulen van getuigenis, B.I.J. van Heerden getuig, p.I04.
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Die twee vergaderings In Pretoria kan ongetwyfeld as oorwinnings vir Botha en Smuts

aangeteken word. Nie alleen Is geen bespreking van die Dults-Suldwes-Afrikaveldtog

toegelaat nie, maar die teenstanders van die oorlogspoging Is ook suksesvolln een

kraal gejaag. Botha en Smuts het nou presies geweet wie die ontevredenes was en veral

wie hulle leiers was. Dit word duidelik uit die daaropvolgende verwikkelinge. Op 19 Au-

gustus 1914 het 'n soortgelyke vergadering, soos dié van die Transvaalse komman-

dante, plaasgevind waar die Vrystaatse kommandante teenwoordig was. Weer eens was

Botha, Smuts en Beyers teenwoordig en soos op die vorige vergadering Is die komman-

dante Ingelig oor hulle verpligtinge met betrekking tot die verdediging van die Unie. Die

nodige reëlings Is ook met die kommandante getref, om hulle onderskeie distrikte mili-

têr slaggereed te kry.'4 Weer eens het Botha en Smuts geweier om die Duits-Suldwes-

Afrikaveldtog te bespreek, aangesien dit volgens hulle 'n saak vir die Parlement was.

Ook hierdie vergadering kan as 'n oorwinning vir Botha en Smuts aangeteken word. Die

kommandante is eenvoudig gestoomroller en voordat hulle tot verhaal kon kom, Is die

vergadering met militêre opdragte afgesluit. Botha en Smuts moes nou aanvaar dat hui-

le die situasie volkome onder beheer het en daarom het hulle hierna vinnig opgetree om

die reëlings vir die voorgenome veldtog af te rond.

'n Dag na die Vrystaatse kommandante vergadering Is by wyse van proklamasie In die

Staatskoerant kennis gegee dat sekere afdelings van die Aktiewe Burgermag en die

Burgermagreserwe van tyd tot tyd en na gelang van omstandighede "voor dienst overall

In Zuid-Afrika, zowel binnen as bulten de Unie" gemobiliseer kon word.'S Terselfdertyd Is

twee kusgarnisoene en 43 eenhede van die Aktiewe Burgermag opgekommandeer.

Laasgenoemde was hoofsaaklik afkomstig uit Natal, die Kaapse kusstede en die distrik-

te wat aan Dults-Suldwes-Afrlka grens, dit wil sê ook Maritz se militêre dlstrik.'6 Ook Is

In hierdie Staatskoerant kennis gegee van 'n spesiale sitting van die Parlement wat op 9

September 1914 'n aanvang sou neem.

Intussen het 'n vergadering van Engelssprekende stafofflslere op 21 Augustus 1914,

onder voorsitterskap van Smuts, In Pretoria plaasgevlnë.rr Smuts het die vergadering

belê om hierdie groep te pols met betrekking tot die beplanning van die voorgenome

N !hisL pA.
lS Buitengcwone Siamskoernn! \'jln de Unie van Zuid-Afrika, 24.8.1914. proklamasie 18411914, p.562.
J6 rCG Kemp, p.15!.

71~, p.346, maj. J.M. Baker getuig dat die volgende persone teenwoordig was genls.Smuts.
Beyers, Lukin. Mackenzie. kol. Beeves. Sktnner.M'C. Rowland. luit-kol. Harvey. maj. Baker en Sir
\\'illiam Hoy . die Algemene Bestuurder van die Spoorweë.
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Dults-Suldwes-Aftlkaveldtog.78 Beyers was teenwoordig vir die grootste gedeelte van die

vergadering, maar het voor die einde daarvan die vergadering verlaat om 'n ander af-

spraak na te kom.'9 Tydens hierdie vergadering was daar meningsverskille oor die wyse

van beoogde optrede en na 'n uitgerekte bespreking Is die plan, soos deur genl. Mac-

kenzie voorgestel, aanvaar. Hiervolgens sou Mackenzie bevel voer oor Mag C, wat die

Duitse gebied vanaf Swakopmund sou aanval. Kol. Beeves sou vanuit Luderltzbaal die

nodige ondersteuning aan hom verleen. Genl. lukln sou die bevelvoerder van Mag A

wees en sou Duits-Suidwes-Afrika vanuit 'n suidelike rigting deur Port Nolloth aanval.

Manie Maritz sou aan die hoof van Mag B wees wat saam met Lukin sou opereer.w

Hierdie planne Is later vanweë praktiese oorweging Ietwat gewysig.

Dit Is belangrik om daarop te let dat Beyers nie juis aan die besprekings deelgeneem

het nie, alhoewel hy teenwoordig was toe dle'hooftrekke bespreek Is en hy sy goedkeu-

ring wei later gegee het. Dit wil daarop dui dat Beyers op hierdie stadium nog nie finaal

besluit het of hy sy bedanking sou aanbied nie.

Intussen het Botha verneem dat Kemp verklaar het dat hy sou weter om Dults-Suldwes-

Afrika binne te trek, Indien hy so 'n opdrag sou ontvang. Gevolglik het Botha vir Beyers

opdrag gegee om Kemp na Pretoria te ontbied, waarop Beyers vir Kemp telegrafies ver-

soek het om na Pretoria te kom.Bl Met sy aankoms In Pretoria op 26 Augustus 1914 het

Beyers hom meegedeel dat Botha hom wou spreek, omdat laasgenoemde verneem het

dat Kemp gaan bedank as stafoffisier Indien die Regering met die planne voortgaan om

Dults-Suldwes-Afrlka aan te val. Kemp het teenoor Beyers erken dat hierdie Inligting

korrek was. Beyers het Botha telefonies In kennis gestel van Kemp se aankoms en Bo-

tha het hulle albei uitgenooi om by 'n Pretoriase klub saam met hom middagete te nut-

tig.

Gedurende die ete het Botha aan Kemp gesê: "Ou Kemple, ek word party dae vir Jou bale

kwaad, maar Jy het ook Jou goeie punte, sodat ek Jou moet vergeet.vea Toe Kemp hom na

die bedoeling van sy woorde vra, het Botha hom Ingelig dat hy bewus was van al sy uitla-

tinge. Die reguit man wat hy was, het Kemp hierop bevestig dat hy sodanige uitlatinge

78UG.46.'16,p.17.
79S.B. Spies. p.80,
soMilitêre-argief, A,G. 27,0,23/9199. vou, Mug A, B en C.
Kl U,G 42·' 16, notulen VUil getuigenis. Botha se getuienis, 1).376.
82 l.e G Kemn, p.149,
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gemaak het.a3 Hy het aan Botha verduidelik dat hy sy militêre distrik deutreis het om die

Verdedingswet aan die mense te verduidelik. Hy het verduidelik dat seuns wat diensplig-

tig was, asook lede van die Burgermag, nie gebruik kon word vir aktiewe diens nie. be-

halwe vir die verdediging van die Unie. Deur nou met Botha saam te stem sou hy hom-

self tot leuenaar maak en daarom kon hy nie anders optree as om te bedank, Indien die

Unie Duits-Suidwes-Afrika sou aanval nle.84 Dit was dus vir Kemp 'n beginselsaak.

Aangesien Botha geen verweer vir Kemp se antwoord gehad het nie, het hy die onder-

werp van bespreking verander en Kemp uitgevra oor "Siener" van Rensburg. Voor sy ver-

trek terug Potchefstroom toe die dag het Botha vi, Kemp opdrag gegee om vir "Siener"

te waarsku teen die verspreiding van sy voorspelllngs.s5 Sover dit Kemp betref, was die

teerling nou gewerp. Vir hom, Botha en Smuts het die skeiding van die weë aangebreek.

Dié Kemp wat nog kort tevore vir De la Rey tot vreedsame Insigte wou beweeg, het nou

reeds in sy gees gerebelleer hy moes dit net prakties tot uitvoering bring.

2.3 Kemp bedank uit die Verdedigingsmag

Kemp se verdere optrede is grootliks deur die momentum van die ontevredenheid met

die Regering se optrede en die daaruit vloeiende gebeure bepaal. Hierin sou die verwik-

ketlnge rondom die persone van De la Rey, Beyers en Maritz deurslaggewend wees en

daartoe lel dat Kemp sy bedanking as offisier Indien. Die onderhawige gebeure sou ook

die dood van Kemp se vertroude raadsman en vriend, Koos de la Rey, en die bedanking

van C.F. Beyers as kommandant-generaal meebring. Gesamentlik sou al hierdie verwik·

ketlnge die gematigde leiers uitskakel en die opstandige elemente oortuig dat gewa-

pende verset die enigste oorblywende uitweg Is. Sodoende is die eens versigtige Kemp

aan die genade van die voortvarende Maritz uitgelewer.

Gedurende Augustus 1914 Is De la Rey In kennis gestel dat die Parlement op 9 Septem-

ber 1914 sou vergeder.ee De la Rey, wat tydens sy besoek op 13 Augustus 1914 aan Pre-

SJU.G. 42-' 16. notulen van getuigenis, BOIha se getuienis, p.316, volgens Botha het Kemp aan hom gesê
da! hy dit as 'n grap bedoel het en hom verseker dut hy niks ernstig daarmee bedoel het nic; L£."Q"
Kemp. p.150, Kcmp ontken hierdie steiling van Botha.

g.! lC.G. Kemp. p.150.
85 Ibid.
86 P.M. Union 1/1/475, Correspondence I to S, 1914 Jan-Dec. lêer R-e, De la Rey-Botha. 19.8.1914; fl::t

Union 111/362, Correspondence files 1-8, leer 1119, vet. 1, Parliament meetings and prorogations.
omsendbrief 21.8.1914, ongcpagineerd.



Pretoria, volledig Ingelig Is ten opsigte van die standpunte van Botha en Smuts en hulle

voorgenome planne Insake Dults-Suldwes·Afrlka, was so ontnugter dat hy van plan was

om nie die parlementsltttng by te woon nie. Vir hom het dit nie meer saak gemaak wat

die Parlement In verband met Dults·Suidwes·Afrlka sou besluit nie. Reeds In Pretoria het

hy 'n waarskuwing tot Smuts gerig dat bale van die offisiere sou bedank Indien die Re-

gering met sy planne sou voortgaan, waarop Smuts geantwoord het dat hy dan ook ver-

plig sou wees om te bedank. Gevolglik was De la Rey van mening dat dit verstandig sou

wees om sake daar te laat, want die Volksraad sou óf teen die aanval stem, óf die be-

danking van die offisiere sou die Regering dwing om ook te bedank.et Op 3 September

1914 het De la Rey op S)lplaas Elandsfontein besoek ontvang van sy ou oorlogskame-

raad, genl. C,R, de Wet van die Vrystaat, De Wet was self gekant teen die Regering se

beoogde optrede en wou hom vergewis van De la Rey se standpuet.ee Volgens Izak

Claasen, 'n veldkornet van die Llchtenburgse distrik, het De la Rey hom daarna meege-

deel dat hy en De Wet alles afgespreek het en dat Beyers en "die offisiere" sou be-

dank,B9 Die offisiere na wie hier verwys Is, was klaarblyklik Kemp en andere, wat by Pot-

chefstroom gestasioneer was,

Voor sy vertrek het De Wet sy oorlogsmakker oortuig dat hy die parlementsitting moes

bywocn.w Onderweg na Kaapstad, waar hy die buitengewone sitting van die Unie-par-

lement sou bywoon, het De la Rey die Potchefstroomse Burgermag se opleidingskamp

op 5 September 1914 besoek, Hierdie kamp het onder bevel van Kemp gestaan en sou

nog tot 16 September 1914 duur,91 Op hierdie tydstip was De ta Rey nog steeds van me-

ning dat die Parlement nie die kabinetsbesluit om Dults-Suldwes-Afrlka binne te val, sou

goedkeur nie. Dit sou volgens hom die geleentheid bled om die burgers tot verset aan te

epccr.ea

Kemp het De la Rey toegelaat om die manskappe In die kamp toe te spreek en In 'n kort

toespraak het hy hulle gemaan om In die heersende atmosfeer van krisis getrou aan hui-

le offisiere te bly, aangesien "groet dinge" In die toekoms verwag kon word,93 Hier het

871-1 S Webb, p.27.
88 Ibid.
89 HMm Oost-versameling, nr.24, Herinneringe. ooggetuie verslag \'UII gebeure 1914·15, mededeling Izak

E. Cteasen. ongepagincerd.
90 H.S Webb, p.27; G D Scholtz, p.89.
911CG Kernp,p.152.
92 !.!ili!., pp.153-154.
91 U G 46.'16. p.ê: f-l.J. May en I. Hamilton, Die dood van genernal De la Rey, 1).99.
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De la Rey so reg na die hart van Kemp gepraat, wat ná sy besoek aan Pretoria finaal

ontnugter Is sover dit Botha en Smuts betref. Later het De la Rey by Kemp se woning In

geselskap van Kemp en 'n paar van sy offisiere verkeer. Die gesprek is onder andere ge-

voeloor die toestande In Europa en die gesigte van die "Siener" gedurende die AngIo-

Boereoorlog. Volgens De la Rey het "Slener" 'n visioen gesien wat die val van die Brttee

Ryk aandui en waarna die kolonies weer op eie voete sou etaan.ss .

Kapt. H.T. Watkins, staf-adjudant van Kemp, getuig dat hy ook die aand teenwoordig

was en aangesien hy enigsins skepties gestaan het teenoor voorafgaande opmerkinge,

het De ta Rey hom aangeraai om noukeurig aantekeninge te maak met die oog op latere

gebeurtenisse.

Toe Kemp, sy VIOU en De la Rey later die aand alleen was, het De la Reyaan hulle sy

planne volledig uiteengesit. Hiervolgens sou hy die Parlement In Kaapstad meedeel dat

hy nie die Regering se aanvalsplanne steun nie en Indien Botha daarmee sou volhard,

sou hy na die Potchefstroomkamp terugkeer en op eie gesag handel. Die gelyktydige

ontslag van al die offisiere sou dan bewerkstellig word en De la Rey sou sy senatorskap

neerlê.95 Voorts moes Kemp reëlings tref met die redakteur van die Het Westen, A.H.

Koomans, vir die druk van in proklamasie vir die onafhanklikheidsverklaring van Suid-

Afrika. De la Rey sou die bewoording daarvan opstel na sy terugkeer uit die Kaap. Kemp

moes ook reëlings tref vir voldoende motorfietse en die nodige rapportryers, ten einde

die Transvaalse burgers op te loep om by De la Reyaan te sluit." Aangesien De la Rey

nog steeds getwyfel het aan Beyers se houding met betrekking tot sy planne het hy en

Kemp dit nodig geag dat Beyers vanweë sy besondere aansien hulle planne moes steun.

Hulle het besluit dat De la Rey na afloop van die parlementsitting na Pretoria sou gaan

om sodoende te probeer om Beyers persoonlik te oorreed om sy gewig by hulle In te

gool.9J Kemp sou geen verdere optrede neem totdat De la Rey en Beyers by hom aan-

sluit nie. Op 6 September 1914 het Kemp en sy vrou De la Rey op die stasie gaan afsien.

Kemp het nie geweet dat hy sy ou vriend nie weet In lewende lywe sou sien nie.

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat De la Rey nieteenstaande die houding van Bo-

tha en Smuts met sy planne vir die uitroep van 'n republiek wou voortgaan. Daar was

94 !hi.Q.
9lJCG Kcrnp,p.154:.!::L...QQli!,p.IIO:HS \Vchh,p.28.
96 !hi.Q.
'11 llili!.. pp.i54-155.



ook net 'n klein groepie wat hom werklik gesteun het; Beyers het nog steeds gewik en

geweeg en behalwe vir die steun van De Wet, Kemp en 'n paar ander offisiere, het De la

Rey nie veeiondersteuning van Invloedryke persoonlikhede gehad nie. Daar het dus In-

derdaad geen "sameswering" teen die owerheid bestaan nle.lndlen daar, soos sommige

skrywers wil beweer, 'n komplot bestaan het, sou die verloop van die rebellie bepaald

endere gewees het. Daarvan getuig die uitstaande vorige militêre prestasies van Kemp

en ander manne soos Beyers, De la Rey, De Wet, Chris Muller en Manie Marltz.ns

Die Parlement het op 9 September 1914 vir 'n spesiale sitting byeengekom ten einde

die Unie se voorgenome aanval op Dults-Suldwes·Afrlka te oorweeg. Alhoewel die Kabi-

net reeds besluit het om voort te gaan met die beplanning van die Inval, het die finale

beslissing oor die gebruik van die verdedigingsmag by die Parlement berus. Wet nr.13

van 1912 het uitdruklik bepaal dat die Parlement binne 30 dae na mobilisering van die

verdedigingsmag, byeengeroep moes word.99 Die Regering het nie vooraf verduidelik

met welke doel die Parlement byeengeroep Is nie, maar almal het vermoed dat dit In

verband staan met die voorgenome aanval op Dults-Suldwes-Afrlka, wat Intussen 'n

openbare gehelm geword het.1OO

Met die aanvang van die verrigtinge In die Volksraad het Botha voorgestel dat 'n adres

ter ondersteuning van die Britse oorlogspoging aan die Britse koning gestuur moes

word. Daarin moes Suid-Afrika se vasberadenheid om sy eie verdediging te behartig

weer eens bevestig en die Unie se samewerking ter bevordering van die veiligheid en

ongeskondenheid van die Ryk benadruk word.10l Volgens Botha was daar net twee

moontlikhede: of oneer of disloJaliteit. Hy het op die lede se gevoel probeer speel deur

op te merk dat dit nie In die aard van Suid-Afrika se Inwoners was om verraad te pleeg

en dislojaal te wees nle.102 In 'n poging om sy eie aanhangers tevrede te stel en die op-

posisie enigsins te verswak, het Botha verwys na die grensskendings deur die Duitsers

by Nakob en Schultdrlft.lol

98 E.A. \\':Ilker, A HisTory OfSOUlh Africa, p.562.
99\Vellen van de Unie van Zuid-Afrika, wet nr.13 van 1912: E.A. Walker, Lord de Villiers and his
tOO Times, p.502.

G.D Scholtz, p.87.
tOI DetmTTcvan die Volksraad. 9.9.1914, kolomme 85-R6.
t02.!.b.ll!. .. Il 9.9.1914, kolomme R6-88: The SouThAfrican, 10.10.1914, vnl.iv, p.57.
rm U.G 46-' 16, pp.14- 15: J. STeinmeyer (Spykers me! Koppe, p.I03) meld dal hierdie sogenaamde

grensskendings 'n grap geword het. Hierdie voorvalle is tydens larcrc ondersoek as minderwaardige
belang beskou. sodat Borba se besluit om die veldtog na Duits-Suidwes-Afrika te onderneem, geen-
sins daardeur beïnvloed kon gewees het nie.
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Die Ieler van die Unlonlste-opposlsie, sir Thomas Smartt, het Botha se voorstel gesekon-

deer en die premier se rug behoorlik gekrap. Hy was van mening dat die premier hom op

bekwame wyse van sy taak gekwyt het en dat die hele land nie alleen die voorstel sou

steun nie, maar die wyse waarop hy die saak toegelig het, sou goedkeur.104

Genl. J.B.M. Hertzog, Ieler van die Nasionale Party. het die premier en sy ~egering se

standpunte betwis en onomwonde verklaar dat dit nie Suid-Afrika se oorlog was nie. EI·

ke moontlike maatreël moes getref word om 'n aanval op die Unie die hoof te bled, maar

'n aanval op Duitse gebied sou teenstrydig met die belange van die Unie wees.ses Na

heelwat bespreking is Botha se voorstel met 91 stemme teen 12 aanvaar.we

Op Saterdagoggend, 12 September 1914, Is die mosie van Botha In die Senaat be-

spreek. De la Rey se toespraak het greet belangstelling gewek, maar net soos In die ge-

val van die Treurfonteinvergadering, was dit nie opspraakwekkend nie. Dit was bale be-

dees en dubbelsinnig. Hy het homself ten gunste van die verdediging van die land ultge-

spreek, maar aanval sou hy noolt.107De la Rey het nie aan die stemming In die Senaat

deelgeneem nie en onmiddellik na sy toespraak die saal verlaat.

Volgens Harm Oost sou louis Botha vir De la Rey na bulte gevolg het, waar die volgende

gesprek hom tussen hulle twee afgespeel het: "Botha aan De la Rey: 'Oom Koos, wag 'n

bietjie ek wil Jou slenl' De la Rey draal hom weer terug na die stoep toe. Botha sê: 'Oom

Koos, wat gaan Jydoen?' Toe antwoord De la Rey: 'Generaal, dis nou ons tyd om die

plegtige ooreenkoms, wat ek en jy en De Wet gemaak het by Vereeniging, uit te voer en

ons vryheid terug te vat!' Botha antwoord: 'Oom Koos, ek sal jou later weer slen'."108

Hierna het De ta Reyalles In gereedheid gebring vir sy vertrek na die Transvaal. Hy het

onder andere 'n telegram aan Kemp gestuur om hom van sy vertrek te verwittig. Daardie

aand het die twee oorlogsmakkers onwetend finaal van mekaar afskeid geneem. Met

die ontstellende woorde van die Minister van Justisie, adv. N.J. de Wet, dat De la Rey

hom moes gedra anders sou die wet op hom toegepas word, nog helder In sy ore, het De

II)! Debaue van die Volksraad, 9.9.1914, kolom 94.
lOS Ibid., kolomme 101-109.
lOf)Ihid., 10.9.1915, kolomme 140- [42.
100Ibid., 12.9.1914. kolomme 28-30.
lOS H. Oost. p.116.
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ta Rey na die Transvaal vertrek. Vir De ta Rey was dit 'n droewige dag, terwyl groter pro-

bleme alreeds weer Botha se aandag vereis het. De la Rey het per trein vanaf Kaapstad,

via Bloemfontein, na Johannesburg gereis. Op Oe Aar het kapt. Plet Joubert, staf-adlu-

dant van Manie Maritz en algemeen bekend as "Jcubertlle", wat deur Maritz na Pretoria

gestuur Is om Beyers te spreek, hom by De la Reyaangesluit. Hoewel dit 'n toevallige

ontmoeting was, het dit De la Rey goed te pas gekom om sodoende saam met JoubertJle

'n boodskap na Beyers te stuur.1W

• Vanaf Bloemfontein het De la Rey Kemp weer eens telegrafies verwittig dat hy na Bey-

ers gaan en bygevoeg dat hulle twee saam gedurende die nanag van 15 tot 16 Septem-

ber 1914 by hom op Potchefstroom sou arrlveer.uo

Beyers wat nog steeds onder die Indruk verkeer het dat De ta Rey nie die parlementelt-

tlng gaan bywoon nie, het op 5 September 1914 'n telegram aan laasgenoemde gerig op

sy plaas Elandsfontein, waarin hy hom versoek om op 12 September 1914, na Pretoria

te kom, omdat hy hom graag oor belangrike sake wou spreek.cc. Die skoonseun van die

ou generaal, B. Krlge, het Beyers In kennis gestel dat De la Reyalreeds na Kaapstad

vertrek het vir die spesiale sitting van die Parlement. Gevolglik het Beyers op 8 Septem-

ber 1914 'n gelykluidende telegram aan De la Rey In Kaapstad gestuur en hom versoek

om hom op Maandag, 14 September 1914, of Dinsdag, 15 September 1914, In Pretoria

te kom spreek.1.12

Daar kan aanvaar word dat hierdie telegram van Beyers uitstekend by De la Rey se plan-

ne Ingepas het,UJ aangesien hy en Kemp, soos reeds aangetoon, besluit het dat De la

Rey vanaf Kaapstad na Pretoria sou gaan In -n poging om Beyers te oorreed om by hulle

rebellIeplan In te val.

Terselfdertyd het Beyers ook 'n telegram aan De Wet by Memel gestuur waarin hy hom

aansê om nie na Pretoria te kom nie, aangesien hulle "vriend" nie daar teenwoordig sou

kon wees nle.u4 De Wet was vantevore In Pretoria om Beyers te spreek en daar kan

aanvaar word dat hy en Beyers akkoord gegaan het dat De Wet op 12 September 1914

I09UG 46.'16,p.91.
IlO U G. 42.' 16, notule vnn geruigenis. \V.J. van Graan gctuig, p.285.
llIUG.IQ.'15,p,15
III Ibid.
ID].CG KcmQ,p.149.
114U.G IO·'15,p,IS,
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na Pretoria sou kom en dat De la Rey ook daar sou wees. Op 10 September 1914 het De

la Rey vir Beyers telegrafies In kennis gestel dat hy na afloop van die parlementsitting

by hom sou aandoen.

Dit Is nie duidelik watter rol De la Rey en Kemp aan Manie Maritz In hulle planne toege-

ken het nie, want hy wou nog steeds dat Beyers op 15 September 1914 na die grens

kom. Reeds op 25 Augustus 1914 het hy vir Beyers telegrafies vanaf Calvinia in kennis

gestel dat alles rustig was op die grens en dat dit 'n goeie doel sou dien Indien Beyers

self op 7 September 1914 na Upington kon kom om met die burgers kennis te maak.ae

Aan die begin van September 1914 het Maritz vir Joubert na Pretoria gestuur. Volgens

Joubert was die eintlike doel van sy sending om Beyers en De la Rey te spreek.U6 AI wat

Kemp van die ontmoeting geweet het, het hy van Joubert gehoor, naamlik dat laasge-

noemde vir Beyers Ingelig het oor Maritz se onderhandelings met die Duitse owerhede

en dat die Duitse goewerneur, dr. T. Seltz, op 15 September 1914 na die grens sou kom

om die reëlings te bevestig. Maritz het deur middel van Joubert vir Beyers versoek om op

daardie stadium na die grens te kom. As regverdiging vir die besoek kon Beyers voorgee

dat hy die oefenkamp wou gaan Inspekteer. Volgens Kemp het Joubert hom meegedeel

dat Beyers tot die plan Ingestem het.117 Hierna het Joubert na die Noordwes-Kaap terug-

gekeer en op 7 September 1914 op Kakamas gearriveer. Uit bostaande blyk dit duidelik

dat Kemp op hoogte van Maritz se aktiwiteite was.

Op 11 September 1914 het Beyers 'n dringende telegram aan Maritz op Upington ge-

stuur waarin hy hom verwittig het dat hy hom graag op 15 September 1914 wou spreek

en lndien dit onmoontlik vir hom was om self te kom, moes hy Joubert stuur.ue Teen 12

September 1914 was die Innerlike stryd In Beyers volstry, toe dit bekend geword het dat

die Unie-parlement die kabinetsbesluit van 10 Augustus 1914 goedgekeur het en daar

besluit Is om met die voorgenome Duits-Suldwes-Afrlkaveldtog voort te gaan.119 Gevolg-

lik het hy besluit om as kommandant-generaal van die verdedigingsmag te bedank.

Reeds voor die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog was daar reëlings getref vir die op-

rigting van oefenkampe Ingevolge die Verdedigingswet van 1912, onder andere te Pot-

II~ Ibid., p.ll.
lib U.G. 46.' 16, p.IO.
111 ic.o, Kemp, p.213; S.B. Spies, p.92.
IISU.G.l0··15,p.15.
119 U.G. 46.' 16, p.3.



chefstroom, Upington en Kakamas. Kemp, as stafoffisier van militêre distrik nommer

sewe, was In bevel van die Potchefstroomse oefenkamp. Militêre distrik nommer sewe

het Ingesluit die distrikte van Lichtenburg, Wolmaransstad, Potchefstroom en Marleo.

Kemp het die lede van die Aktiewe Burgermag In vier regtmente verdeel, te wete die

Potchefstroomse BeredeafdelIng onder leiding van kol. P.R. Koek, die De ta Rey Berede-

afdeling onder leiding van lult. kol. Apie Bezuidenhout en waarvan De la Rey 'n ere-

generaal was, die lIchtenburgse BeredeafdelIng onder leiding van lult. kol. N.J. Pre-

torius en die Krugerdorpse Berede-afdeling onder leiding van lult. kol. P.D.A. Roux.uO

Hierdie regjmente Is deur die Minister van Verdediging opgeroep vir "vredestydse oete-

ning" en Kemp was bewus daarvan dat dit Smuts se doel was om die Aktiewe Burger-

mag van militêre distrik nommer sewe vir moontlike diens op die grens voor te berei.

Vanaf 2 September 1914 tot 16 September 1914 het ongeveer 1400 Jongmanne hier

grondige en strenge opleiding onder leiding van Kemp ontvang.121 Kemp het gepoog om

sover moontlik nie net die patriotisme van die Jong manne aan te wakker nie, maar ook

hul godsdienssin en volkseie, en om sover moontlik die demoraliserende effek van mili-

tarisme uit te skakel.

Dit was gou heel duidelik dat die Potchefstroomse oefenkamp ook 'n politieke kleur ge-

had het. Volgens getuienis van verskeie offisiere In die oefenkamp kan daar geen twyfel

bestaan dat die saad van die rebellie In die Transvaal hier deur die ywerige hande van

Kemp en 'n paar van sy offisiere, naamlik Kock en Bezuidenhout, geseette.se Tydens die

duur van die kamp was daar heelwat oproerende praatjies en het daar 'n greet mate van

onrus en opgewondenheid In die kamp geheers. In sommige gevalle Is daar openlik van

rebellie gepraat. Kemp het In gesprekke met sy offisiere gereeld die pults-Suldwes-

Afrikaveldtog afgekam en gedreig met rebellie wat met behulp van Duitse wapens en

ammunisie deurgevoer sou word. Hierdie praatjies was algemeen In die kamp bekend,u3

Velal na die besoek van De la Rey op 5 September 1914 Is die gesigte van "Siener" van

Rensburg druk In die kamp deur die burgers bespreek, Op hierdie stadium het Kemp ook

'n Verdedlglngs-omsendbrlef ontvang waarin hy In kennis gesteiis dat Indien die regl-

IZO Harm OOs!,\·crsameling. nr.28. p.121.
IHUG 46.·16,p.9.
12l!.!lli!... p.I03.
IBua 46.'16,p.103.
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mente gekommandeer wou word, hulle onder genl. C.W. Thompson sou dlen.124 Kemp

het sy reglmentsofflslere byeengeroep en hulle van dié nuwe verwikkeling In kennis ge-

stel. AI protesterend het hulle verklaar dat hulle nie vir Thompson as hulle bevelvoerder

sou aanvaar nie, maar dat hulle na Beyers en Kemp as hulle enigste leiers opgesien het.

'n Verklaring tot dien effek Is aan die Minister van Verdediging gestuur, onderteken deur

die vier luitenantkolonels, P.R. de Kock, N.J. Pretorius A.P. Bezuidenhout en P.D.A. Roux

en majora Izak Meyer, J. Grlmbeeck en H. du Tolt. Toe die krisisuur egter aanbreek, het

net de Kock en Bezuidenhout lojaal aan Kemp gebly.us

Kemp se verwagtings oor Seyers se veranderde houding Insake steun aan die rebellie,

was egter van korte duur, want op 12 September 1914 het Beyers hom telefonies na

Pretoria ontbled.u6 Kemp het die opdrag uitgevoer en die volgende dag het hy en Bezul-

denhout per motor na Pretoria gereis en Beyers gespreek. Aan Watkins het Kemp vertel

dat hy vir dringende sake na Pretoria moes gaan en Indien Iemand na hom verneem,

moes hy verduidelik dat Kemp in die dorp was.w

Gedurende hierdie onderhoud het Beyers Kemp meegedeel dat hy besluit het om te be-

dank as kommandant-generaar en dat hy nie die rebellie sou steun nie. Volgens Kemp

was Beyers van mening dat die skok van sy bedanking tot gevolg sou hê dat al die offi·

elere van die verdedigingsmag sou bedank, wat weer op sy beurt sou veroorsaak dat die

hele militêre masjien In duie stort.we Pogings van Kemp om Beyers tot ander Insigte te

bring, het vrugteloos geblyk want Beyers het onwrikbaar by sy besluit gehou, Kemp het

aan Beyers gesê dat hy dan ook die velgende dag sou bedank, Dieselfde dag nog het

Kemp en Bezuidenhout na Potchefstroom teruggekeer, Daardie aand, na sy terugkeer

het Kemp, In die teenwoordigheid van 'n aantal burgers In sy tent, weer eens die parle ",

mentsbesluit bespreek en daarop gewys dat dit strydig was met die Verdedigingswet

van 1912.129 Hy het aan hulle gesê dat hy nJedaarmee saamstem nie en daarom het hy

sy bedanking op 13 September 1914 aan die kcmmanëant-generaat gestuur,UO Kemp

se offisiere het egter by hom aangedring om sy bedanking terug te trek en een van syof·

fIsiere, maj, Koos Smit, het tot dien effek die volgende oggend 'n telegram bewoord,

12~Bujtengewqne Suuuskosram. Unie van Zuid-Afrika. 6.9.1914; Harm Oost.versameling, nr.zê. p.122.
us Harm Oost.versnmeling, nr. 28, p.122.
t26 U.O. 10·'15, p.15.
IlJ U.G. 42.' 16, notulen vnn getuigenis. kapt. H.T. Watkins getuig, p.270,
12.8le.G. Kemp. p. 194.
129 U.G. 42.' 16, notulen vun getuigenis, kapt. H.T. watkins geluig. p.270.
1.10 Harm Oost.versameling, nr.22, p.207.
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Dieselfde offisiere wat teen Thompson se aanstelling gekant was, het die telegram on-

derteken waarna dit aan die Regering gestuur 15,131

Ten einde die gevoelens van die manskappe oor die Dults-Suldwes·Afrlkaveldtog te

toets, het Kemp op die oggend van 15 September 1914 drie van die vier reglmente op 'n

parade toegespreek,IJ2 Roux, wat van Kemp die doel van die parade verneem het, het

geweier om sy manskappe vir die doelop die parade te laat verskyn.133 Ongeveer 130

man het vorentoe getree en hulle bereid verklaar om na Duits-Suidwes-Afrika te gaan,

terwyl 800 geweier het om te gaan, Indien hulle versoek sou word.134 By hierdie ge-

leentheld het Apie Bezuidenhout sy regiment toegespreek en melding gemaak van die

Regering se besluit om Dults·Suldwes·Afrlka aan te val. Hy het verklaar dat hy sou weier

om te gaan en sy burgers aangeraai om dieselfde te doen.

lt. W.J. van Graan, wat ook by hierdie geleentheid teenwoordig was, het later getuig dat

hy na die parade met 'n aantal "burgers" wat die parade bygewoon het, gesels het en

hulle op hul militêre plig gewys het. Hulle het met drie hoera's daarop gereageer en ver-

klaar dat hulle bereid was om na Dults·Suidwes·Afrlka te gaan, indien die Regering hulle

daartoe sou ueveerce Tydens bogenoemde parade het Kemp die burgers meegedeel dat

die kamp die volgende dag, naamlik 16 September 1914, sou opbreek maar alvorens

hulle uiteengaan, sou Beyers en De la Rey hulle toespreek. Joubertjle het gedurende die

loop van die dag by Kemp op Potchefstroom opgedaag en 'n brief van Maritz aan Kemp

oorhandig. In hierdie brief het Maritz vir Kemp verwittig dat hy 800 man In Calvinia by·

een gehad het. Verder het hy gemeld dat hy oor dertig kanonne beskik het en dat daar

geen tekort aan gewere was nie. Hy het Kemp In kennis gestel dat hy kans gesien het

om die Unie oor te neem.ce Sekerlik het hierdie InligtIng vanaf Maritz Kemp se houding

tot gewapende optrede geprikkel.

Beyers het nie onmiddellik op die versoek van De la Rey, dat hy hom In Johannesburg

moes kom spreek, gereageer nie, omdat hy na ernstige oorweging besluit het om op

ill .!h.i.Q .• r.2IO.
III U G 42.'16, notulen van getuigenis, kol. H.S.D. du Toit getuig, p.230: U G. 46·'16, p.9.
IJ.lRebelle verhore, Pretoria Landdros, Hoogvcrmcdsakc. 1914·15, Kempverhoor , Roux getuig, rmgcpn-

gineenL
Il~UG 46.'16,]).10.
IH!lili!..
136Rebelle verhore, W.J. van Graan getuig, ongepagtnccrd: Dr G S Prcller.versamcling, A.787. 11.14:

Transvaal Cronical, 20.7.1915, Kemp trail.
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daardie selfde dag uit sy amp as kommandant-generaal te bedank en dit eers amptelik

afgehandel moes word. Op die oggend van 1S September 1914 het Beyers as komman-

dant-generaal bedank en nadat hy 'n afskrif van sy bedankingsbrief aan De Volkstem

oorhandig het. het hy die middag teen 1.2hOO'n paar offisiere In sy kantoor byeengeroep

en formeel sy bedanking aangekondig. Hy het sy bedankingsbrief, wat aan Smuts gerig

was, aan hulle vocrgelê.wt

Beyers wou op hierdie stadium nie Pretoria verlaat nie en het sy broerskind, Jean Sey-

ers, versoek om mev. Beyers met sy motor na Johannesburg te neem om De la Rey te

gaan haal. Ongeveer 16h30 het De la Rey In Pretoria gearriveer waar Beyers In Seyer-

helm op hom gewag het.us Hier het die twee generaals hulle In een van die kamers te-

ruggetrek. Wat alles daar tussen die twee ou strydosse plaasgevind het, het nooit be-

kend geword nie. Klaarblyklik het De ta Rey sy teleurstelling met die besluit van die Par-

lement teenoor Beyers uitgespreek. Saam het hierdie twee godsdienstige manne op hul

knieë die Hoël Hand om lig en leiding gesmeek. De la Rey sou daarna die Bybel geneem

het, wat by 2 Kronieke hoofstuk 32 oopgeval het. Hy het tot by vers 8 gelees. Die gelese

woorde het die generaal getroos, gestig en bemoedlg.139

De la Rey het Beyers gevra om saam met hom na Potchefstroom te gaan, waar hulle aan

die burgers In Kemp se kamp sou verduidelik waarom hulle nie die Regeling se beoogde

planne steun nie. Daarna moes die saak In die hande van die volk gelaat word.140 In die

hart van De la Rey was daar nog steeds die begeerte om te rebelleer, terwyl Beyers

slegs wou protesteer en die Regering langs die konstitusionele weg wou beveg.141 ult.

eindelik het Beyers Ingewillig om De la Rey na Potchefstroom te vergesel, aangesien dit

aan hom die geleentheid sou bled om aan die offisiere en burgers die redes vir sy be-

danking as kommandant-generaal te stel.142

In Militêre-argief. G.15f2319199. Government Notice for next issue of Government Gazette. Secretary
for Defense; De Volkstem. 15.9.1914, Genereet Beyers' Bedanking; G.D Scholtz, pp.30B·312.

IJJ G.O. Scholtz, p.313.
U~Ibid., p.3l4.
140 Ibid., p.315; M.e.E. van Schoor, Rebellic, Die HujsgcnoO!, 7.8.1964, p.67.
I~IM.e.E. van Schoor, p.67; J. Mcinljcs, De la Rey,Lion oflhe \Vesl A Biogranhy, beweer dat De la

Rey '0 gewapende protes beplan hel en nie 'n rebellie nie. "De ta Rey abandoned the idea when il was
brought home te him what it could mean: bloodshed, civil war. De In Rey was a pacifist, he had
always voted against war ..... ", p.226.

1~2 H.D. van Broekhuizen-versameling, nr.ID, p.Ll ; Pretoria News, 28.9.1914.



Die vraag ontstaan nou of Beyers sy steun aan De la Rey se opstandsplanne toegesê

het, waar hy slegs drie dae vantevore aan Kemp op besliste wyse te kenne gegee het

dat hy onder geen omstandighede tot rebellie sou oorgaan nle.143 Dis bepaald te veel

gevra om te aanvaar dat Beyers nie bewus was van De la Rey se werklike planne nie.

Dus Is die onvermydelike gevolgtrekking dat Beyers se steun aan De la Rey se poging

om 'n opstand van stapel te stuur, toegesê het.144Kemp was van mening dat die gees-

tesstryd tussen De la Rey en Beyers waarskynlik In 'n oorwinning vir die ouer en meer

besliste De la Rey uitgeloop het.14S Aan die anderkant het Beyers tydens sy toespraak by

die graf van De la Rey verklaar dat hy teen die rebellie was en dit afkeur.146 Maar toe

was De la Rey nie meer daar om sy weergawe van gebeure te verstrek nie.

De la Rey het geweier om gehoor te gee aan versoeke dat hulle tot die volgende oggend

moes wag, aangesien hy vir Kemp belowe het dat hy nog dié aand hom sou spreek.147Na

aandete het die twee generaals vertrek met J.A. Wagner, die motorbestuurder van Bey-

ers, agter die stuurwlel.148 Die reis Is egter nie voltooi nie, aangesien De la Rey om on-

geveer 21h15 deur die pctlsle by Langlaagte noodlottig gewond Is toe sy motor nie by 'n

padblokkade, om 'n berugte boewebende vas te trek, stllgehou het nle.149

Op die aand van 15 September 1914 het Kemp tevergeefs gewag dat die twee gene-

raals op Potchefstroom by sy kamp moes arriveer. Volgens sy eie getuienis Is die wagte-

ry verswaar deur 'n beklemmende voorgevoel dat daar lets drasties gebeur het.ee Onge-

veer tweeuur op die oggend van 16 September 1914, terwyl hy so vir 'n rukkie In sy tent

gaan rus het, het die hoof van die Potchefstroom polisie, kmdt. G.M.J. van Dam, by hom

opgedaag en aan hom die skokkende nuus meegedeel dat De la Rey doodgeskiet Is. Van

Dam het Kemp versoek om die nuus aan De ta Rey se seun, Hendrik, wat op daardie tyd-

stip In dié kamp was vir opleiding, oor te dra. Vir Kemp was Oe la Rey se dood die nek-

lol J.C G Kemp. p.194.
IU Vergelyk N.O. Garson, Fifty years ago: The Revolt that shook South Africa, Sunday Times.

4.10.IY64.
I·'~J.C.G Kelim. pp.182-183.
146G.D Schol17" p.315.
147 U.G 42.'16. notulen van getuigenis, \V.J. van Graan getuig. p.2BS.
143 U,G 48.'14. Geregtelike Kommissie van Ondersoek nu die dood van genl. JJ-I. de la Rey en dr. G.

Grace deur regter Gregorowski, p.ê.
149Ibid .. p.IO.
150 U.G. 10.'15. p.19: J.C G. Kemp. p.19S.
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slag vit al hul planne. Sy kriptiese aantekening "om tweeuur voormiddag van 16 Sep-

tember 1914 was die hele Rebellie op 'n end",Ul weerspieël sy gemoedstoestand.

Ole oggend van 16 September 1914 15 die Potchefstroomse oefenkamp afgesluit en die

1400 manskappe Is oor die lengte en breedte van die militêre distrik verspreI. Die Re-

gering het ook op hierdie dag die versoek van Kemp ontvang waarin hy sy bedanking te-

rugtrek. Smuts het egter geweier om aan hierdie versoek te voldoen. Kemp se bedan-

king Is aanvaar en maj. A.E.J. Brink Is In sy plek as stafoffisier aangestel,152 Dit was in

verdere oorwinning vir Smuts en Botha wie se posisie nou onaantasbaar voorgekom het,

want nog net die geïsoleerde Maritz het oorgebly om die verset verder te voer.

Oe la Rey se dood het boonop 'n tydperk van geestelike verwarring onder die Afrikaners

tot gevolg gehad. Volgens Kemp het die Regering die toestand skaamteloos uitgebuit

deur lustig op die snaar van "eer" en "plig" te tokkelln 'n poging om algemene steun vir

sy planne te werf. Diegene wat steeds afsydig gestaan het, Is as "karakterloos" ultge-

kryt.1SJ

In Wes·Transvaal was De la Rey se volgelinge verbitterd. Bale was oortuig dat hy opset-

lik deur die Regering doodgeskiet Is. Die begrafnis het op 20 September 1914 te Lich-

tenburg plaasgevind. 'n Gespanne atmosfeer het geheers, soveel so dat 'n enkele oever-

slgtlge woord van 'n verantwoordelike persoon soos vuur by 'n kruitvat sou gewees

het.l54 Van heinde en ver het mense gekom. Onder die roubeklaers was al die generaal

se krygsmakkers uit die Anglo-Boereoorlog. Maar nou het hulle In teenoorgestelde kam-

pe gestaan: Botha en Smuts eenkant, en De Wet en Kemp In die ander.ee Slegs droef·

held oor die dood van 'n ou wapenbroer het hulle 'n wyle In ootmoed verenig. Tydens die

roudiens wat In Pretoria deur ds. H.S. Bosman waargeneem Is, het die leraar gewaarsku

teen rebellie, hoewel geen verantwoordelike persoon op daardie stadium seker aan so

lets gedink het nle.156

l"lCG KCll1p,p.195.
IS2 Militêre-argief, D.C. 9783. Brig.-genl. c.r. Beyers Resignation, ongepagineerd; H,E.S. Freenmntle-

versameling. A.609, nr.39, ongepaginccrd.
IU lC.G Kemp, pp.196-197.
15-1 G.D Scholtz, p.222.
ISJ Vergelyk e.M. van den Heever, Generaal lB M Hertzog, p.378,
I~bU.D \'3n Broekhuizen-versarneJjng, p.16.
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Die Union Jack het by die Llchtenburgse magistraatskantoor gewapper en die skate wou

dit stryk, maar genls. Wolmarans en Kemp het daarin geslaag om die burgers van hulle

plan te laat afsien. Daar was selfs van die aanwesiges wat Botha en Smuts wou arres-

teer, hulle ontvoor en gevange hou totdat 'n nuwe regering saamgestet ls. Beyers het

egter daarin geslaag om die gemoedere te kalmeer met die versekering dat daar die

volgende dag 'n vergadering gehou sou word waartydens daar op verdere optrede be-

sluit sou word.157

Kemp, wat 'n week vantevore uit die verdedigingsmag bedank het, het die begrafnis In

burgerlike klere bygewoon.1S8 Kemp meld dat daar op die oggend voer die begrafnis 'n

jong Afrikaner by hom kom soebat het dat Kemp vir hom 'n rewolwer moes gee sodat hy

vir Botha en Smuts kon "vreksklet."159 Toe Kemp weier, het die man as alternatief hom

versoek om geld te gee vir die aankoop van 'n rewolwer. Sodoende sou daar by 'n latere

ondersoek verseker word dat Kemp se naam nie In gedrang gebring word nie. Kemp

meld dat hierdie jongman geen bang haar op sy kop gehad het nie en dat hy sonder aar-

seling die plan sou uitgevoer het. Kemp het egter geweier en die man van voorneme laat

verander.1GO

Kemp het hier by die begrafnis vir De Wet weer vir die eerste keer sedert die Anglo·

Boereoorlog ontmoet. De Wet het hom geskaar by diegene wat onmiddellik aksie wou

neem, maar lojaliteit aan Beyers, Kemp en van sy ander vriende en sy Ingebore respek

vir die begrafnisplegtigheid, het hom van sodanige optrede weerbcu.ws "Verraaiers van

die Afrikanervolk", het sommige gefluister. Maar dan geswyg as Beyers en Kemp hulle

tot kalmte gemaan het.wa

Botha en Smuts het verneem dat Beyers, Kemp en andere 'n vergadering vir Maandag

21 September 1914 op die Llchtenburgse markplein belê het. Daardie aand na die be-

grafnis, voor hulle vertrek, het Botha en Smuts 'n private vergadering In die magistraats-

kantoor gehou, waarby al die offisiere van die distrik wat die begrafnis bygewoon het,

teenwoordig was. Tydens hierdie vergadering het Botha bekend gemaak dat hyself die

Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog sou lel en dat geen onwillige burger gekommandeer sou

ln~.p.4l.
us De SncC!ll!or. 26.9.1914.
U9JCG Kewp.pp.198·199.
100 !.!lli!.., p.199; 1. Meinties. p.385.
161 Ibid.
162 A. Pmon.~. p.53.
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wOld nie. Hy het hulle meegedeel dat daar genoeg vrywilligers was om dié veldtog mee

aan te pak.163 Opdrag Is aan die kommandante gegee om soveel moontlik propaganda

teen die voorgenome vergadering van die volgende dag te maak en dat hulle moes poog

om dit te verhlnder.l84 Volgens Kemp het Smuts by die vergadering opgemerk: "Kemp en

sy offisiere behoort al doodgeskiet te gewees het."165 Botha en Smuts het gevolglik vir

Jaap van Deventer, 'n Verdedlglngmagsofflsler, opdrag gegee om vir Kemp, De Wet en

Beyers, asook Apie Bezuidenhout, te gaan spreek en moes poog om hulle oor te haalom

die vergadering af te gelas,16B

Hierdie optrede van Botha en Smuts moet waarskynlik toegeskryf wOld aan die felt dat

hulle bevrees was dat daar tydens die vergaderingtot geweld oorgegaan sou word. De la

Rey se dood het Kemp In elk gevallaat besluit om af te sien van eersgenoemde plan van

'n staatsgreep by sy kamp op Potchefstroom. Voortaan sou Kemp hom by die protesbe-

weging teen die Regering se oorlogsbeleld skaar. En van protes was dit slegs 'n bane-

treetjie na openlike rebellie.

2.4 Kemp rebelleer

Die gemoedere onder die roubeklaers wat die begrafnis van De la Rey bygewoon het, het

hoog geloop. Gevolglik het Kemp en die ander generaals besluit om, alvorens sake hand

uitruk en emosie die oorhand oor rede kry, dit verstandig sou wees om 'n vergadering te

hou, ten einde die publiek gesonde perspekttet op die hele onverkwiklike aangeleent-

held te gee.l&l Die vergadering sou ook as 'n laaste poging dien om die Regering tot an-

der Insigte te bllng.l68 Op Maandag 21 September 1914 het daar tussen 700 en 800

menseses op die markplein In Lichtenburg byeengekom. Met Kemp, De Wet en Beyers se

aankoms die oggend op die markplein het hulle opgemerk dat daar twee Republikeinse

vlae op Beyers se motor gewapper het. Aangesien dié motor as verhoog tydens die ver-

IbJ U G 46.' 16, p.12; F S Mnlan.vegmJlleljng, nr. 65, Dagbeckinskrywing. 1.10.1914; \V.K. Hancock en
J. van der Poel. Seleclion from Ihc Smuls Papers. vol.III, 6/19[0·[ [/1918. SIlIUISnan Reitz,
22.9.1914. p.197: U G 42·' 16. noluien van getuigenis, Botha gerulg, p.379.

164 F.E.T Krouse.versameling, vo1.20, Oorlog en Rebellie, ongepagineerd.
16S J e.G Kemp, p.200.
166 !hi.Q.
167 Ibid.
J~ G.O. Scholtz, p.324.
169 Daar is verskiljende skauings oor die getal mense wat die vergadering bygewoon hel. fE T Krouse.

\'ersamcling, ongepagineerd. meld 700·S00; G.O. Scholtz, Generoal Chrislinan Frederik Beyers 1869.
~,p.324, meld 700·800: J C G Kemp. meld 12oo;~, i.c. Juta getuig, p.188, meld 400:
S.C. I·' 15, P.G. Beyers getuig, p.2IS. meld 1000.



gadering sou dien, het De Wet vir Kemp vooruitgestuur om die vlae te verwyder, omdat

dit tot misverstand kon lel. Die gemoedere van die aanwesiges was steeds hoogs ont-

vlambaar en die sprekers het moeite ondervind om hulle te kalmeer. Afskrifte van Hert-

zog en C.G. Fichardt se toesprake wat In die Parlement tydens die oorlogsdebat gelewer

Is, en die bedankingsbrief van Beyers Is versprel.170

Met die aanvang van die vergadering Is De Wet en Beyers agtereenvolgens as voorsitter

voorgestel, maar albei het geweier om In hierdie hoedanigheid op te tree, waarop Kemp

tot voorsitter verkies Is.i71Tydens die verkiesing van 'n voorsitter het ene Du Plooy 'n

RepublIkeinsevlag rondgeswaai waarop Beyers hom versoek het om die vlag weg te sit.

Aangesien die versoek van Beyers nie duidelik hoorbaar was nie, het Du Plooyaangehou

met die rondswaai van die vlag en eers op Kemp se bevel die vlag weggeslt.il2 Van

Broekhuizen, medeleraar van die Nederduits Gereformeerde Kerk In Pretoria, het die

vergadering met skriflesing en gebed geopen. Hierna het Kemp In sy openingswoord

kortliks verduidelik dat die vergadering op versoek van die Llchtenburgse Inwoners belê

Is, om hulle die geleentheid te bled om te protesteer teen die beplande optrede van die

Regering. Hy het 'n beroep op die aanwesiges gedoen om die vergadering ordelik te laat

verloop: "Ik zie dat sommige gemoedere warm ziJn. laat ons kalm en bedaard ziJn. laat

ons aan de wêreld tonen dat wij niet gekomen zijn om oproer te stichten. laat ons recht

en billik handelen.v.sta

AI die sprekers, te wete Beyers, De Wet, PJ. liebenberg, dl. H.O. van Broekhulzen, W.J.

de Klerk, J.D. du Tolt en N.J. van der Merwe het Kemp se oproep ondersteun en dit be-

klemtoon dat die doel van die vergadering nie was om opstand te stook nie, maar om

slegs langs die konstitusionele weg beswaar te maak teen die Dults-$uldwes-Afrlka-

veldtog.114 Tydens die vergadering het ds. NJ. van der Merwe die mening uitgespreek

dat al die offisiere In die verdedigingsmag die voorbeeld van Beyers behoort te volg deur

te bedank. Waarop Beyers hom teen die gedagte uitgespreek het en verduidelik het:

"Mijn gevoelens weren, dat het hoofd moest bedanken om een protest In te dlenen."175

Aan die einde van die vergadering Is met slegs 'n paar teenstemme 'n voorstel aanvaar

I70The Friend. 24.9.19[4.
171 FE.T. Kmuse-versalllcling, ongepnginccrd: H.S. Wehb, p.44.
112 U.G 42-'16, notulen van getuigenis, PJ, Liebenberg getuig, 11.123: H 5 \Vebb, p.44,
III He! \Vesten, 22.9,1914, De grote vergadering te Lichtenburg.
114 U.G 42-'16, notulen van getuigenis, A.BJ. Smit getuig, p.162; U GlO· '15, p.20.
17~ U G. IQ· '15, p.21; Het wenen. 22.9.1914.
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waarin die Dults·Suldwes-Afrlkaveldtog veroordeells.176 Voorts Is daarin beklemtoon,

dat die oorlogsbeslult deur die Parlement bekragtig Is, sonder dat die volk die geleent-

heid gebied Is om sy mening daaroor uit te spreek. Meer nog: die optrede van die Rege-

ring was strydig met die wil van die oorgrote meerderheld van die bevolking, met die

Verdedigingswet en met die eervolle, Christelike tradisies van die Afrikanervolk. Ten

slotte is 'n beroep op die owerheid gedoen om alle offensiewe optrede te staak en die

Suid-Afrikaanse soldate terug te roep. Die Regering Is versoek om voor 3~ September

1914 in antwoord op hierdie vertoë te verstrek sodat 'n volksvergadering daaroor uit-

sluitsel kan gee.1H

'n Komitee bestaande uit Kemp (voorsitter), De Wet, Beyers en Liebenberg is benoem

om die besluit aan die Regering oor te dra en ook om verdere volksvergaderings te reël

om teen die Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog te protesteer,lndlen die Regering nie aan hier-

die pleidooi gehoor sou gee nle.we Beyers Is ook In 'n mosie bedank vir die opofferings

wat hy gemaak het deur te bedank en 'n besluit Is geneem om geld In te samel vir die

oprigting van 'n monument vir wyle De la Rey_119Op kenmerkende wyse was die Afrika-

ner dus besig om deur middel van volksvergaderings sy demokratiese reg uit te oefen en

sy besware teen die oortogsprarme van die Regering te lug.

Dit verbaas geensins dat die Regering nie op die besluite gereageer het nie. Trouens,

die Regering kon nie 'n parlementêre besluit ongedaan maak sonder om self te bedank

nie. In die lig van die heersende beroering was dit egter polities dwaas van die owerheid

om die volksvergadering se besluite te Ignoreer. Dit het die Indruk gewek dat die Re-

gering die stem van 'n belangrike deel van die volk misken, terwyl die onstuimige ge-

moedere dalk gekalmeer kon word deur die ware feite openbaar te maak. As gevolg van

hierdie versuim van die Regering het die ontevredenheid toegeneem en Is verdere pro-

tesvergaderings gehou wat allermins bygedra het om die gespanne atmosfeer te ont-

laai.

Te Koppies (23 September 1914) en Klerksdorp (28 September 1914) Is protesver-

gaderings gereël waar Kemp nie teenwoordig was nle. Op albei vergaderings Is die Re-

116 u.a. 42- '16, notulen vun getuigenis, PJ. Liebenberg meld in getuienis ses ofscwe teenstemme,
p.123.

111 U a 46·' 16, pp.32·33; P.M. Union 111/474, lêer M-e, telegram Meintjies-Botha, 22.9.1914.
178 Ibid., p.33; J e.G. Kemp, pp.203·204.
119 H. Oosl. p.166.



gering skerp gekritiseer weens die Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog. Tydens die vergadering

te Koppies, het die plaaslike magistraat 'n telegram van die Regering voorgelees, waar-

In te kenne gegee Is dat die Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog slegs met vrywilligers onder-

neem sou word. Afskrifte van die telegram Is aan die aanwesiges ultgedeel.lSO Hierdie

lang uitgestelde versekering was bepaald bedoel om die gemoedere te kalmeer, maar

enige positiewe gevolg Is vroegtydig geneutraliseer deur die vroeëre afjak aan die

Llchtenburgse komitee. Bowendien sou die Regering se verdere stappe en die optrede

van regeringsondersteuners nie luis help om In gunstiger klimaat te skep nie.

Botha het die Transvaalse kommandante en ander offisiere teen die einde van Septem-

ber 1914 vir 'n vergadering na Pretoria ontbied. Die premier het oop kaarte gespeel deur

die lastige situasie In verband met die Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog te verduidelik. Hy het

ook gewys op die onbenydenswaardige posisie waarin hy geplaas Is, as gevolg van die

bedanking van Beyers as kommandant-generaal. Hy het bekend gemaak dat hy besluit

het om self as kommandant-generaal op te tree en gesê dat hy vyftien kommandante

benodig om hom te vergesel na Dults-Suldwes-Afrlka nie as gekommandeerdes nie,

maar as vrywilligers. AI vyftien kommandante wat teenwoordig was, was bereid om te

gaan. Verder Is daar ooreengekom dat die kommandante na hulle distrikte sou terug-

keer en vrywilligers sou werf vir die Dults-Suldwes·Afrlkaveldtog.181 Dit was bepaald 'n

morele oorwinning vir Botha.

Op 28 September 1914 het Botha hierdie sukses opgevolg met 'n openbare vergadering

te Bank, In sy kiesafdeling Losberg. Daar was ongeveer 5 000 mense uit die omliggende

streke tydens die vergadering teenwoordig, Insluitende Kemp, Apie Bezuidenhout en

bale offisiere van die verdedigingsmag wat later gerebelleer het. Nadat Botha aan die

vergadering die kommunikasie tussen die Unieregering en die Imperiale regering sedert

die oorlogsverklaring openbaar gemaak het, het hy verklaar dat hy die pos van kom-

mandant-generaal aanvaar het en dat hy die ekspedisie persoonlik sou lel. Die onthul-

lings van Botha Is allerweë verwelkom en 'n mosie van volle vertroue In die Regering Is

aangeneem.wa

ISOJj S \\'ebb, p,4S.
lil U,G 46-'16, p.34.
IU lhid., pp.34-35.
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Botha se versoenende optrede het egter nie orals dieselfde uitwerking gehad nie want

dit het steeds nie die wortel van die kwaad, naamlik deelname aan 'n Britse oorlog, ver-

wyder nie. Vier dae na die premier se rede op Bank, het 'n vergadering van die teenstan-

ders van die oorlogsbeslult In die Lyrlc-bloskoopsaalln Potchefstroom plaasgevlnd.183

Kemp wat die vergadering gereël het, Is as voorsitter gekies en De Wet het as hoofspre-

ker opgetree.184 Reeds tydens die openingsrede van Kemp, was dit duidelik dat daar 'n

oproerige element teenwoordig was.lSS Hierdie mense was oorheersend Engelssprekend

en Is vooraf, veralln die agterbuurte gewerf, om die vergadering op te breek deurlawaai

te maak en voorwerpe te gool.1B6 In sy toespraak het De Wet weer eens die optrede van

die Regering met betrekking tot Dults-Suldwes-Afrlka vereerdeel.set Hy was skaars aan

die woord of daar Is doole katte, vrot eiers, tamaties en allerlei vuil voorwerpe deur die

oproeriges na die verhoog geslinger. Die ligte van die saalls ook bulte werking gestel

toe die elektriese kabel deurgeknip IS.l88Hierna het die vergadering na die plein van die

Gereformeerde Kerk verskuif, maar die oproeriges het gevolg en veral Kemp en De Wet

voortdurend bestook.189

Mev. Kemp moes dikwels voor die twee generaals Inspring In 'n poging om hulle te be-

skerm teen die voorwerpe wat aanhoudend op hulle neer gereën het. In wanhoop het sy

vir hulle geskreeu: "Toemaar, julle 15 mos gewoond om vrouens en kinders te vermoor,

soos Julle gemaak het In die konsentrasiekampe. Julle dag sal koml"180 Die polisie was

teenwoordig, maar het geen vinger verroer om die oproeriges tot orde te bring nie. De

Wet het gedreig dat hy hulle sou rapporteer, omdat hulle die sprekers geen beskerming

gebied het nle,1.81De Wet het geen twyfel gelaat oor wat hy van die oproeriges dink nie,

maar hulle het nie gewyk nie,

Na afloop van die vergadering en die gebeure van die aand het Kemp en De Wet In hulle

hoedanigheid as lede van die komitee wat op Lichtenburg aangestel was, besluit om 'n

komiteevergadering vir 13 Oktober 1914 te Koppies In die Vrystaat te belê.wa Hulle doel

18J !.J2lQ., p.34; J C G. Kemp, p.203;~, pA7.
ISlUG IO.'15,p.21.
lij U.G 46-' 16, p.J4.
186Dr G S Pre!lcr'\'ersrllnc!jn@, nr.2JO, p.2.
IS7UG 10.'15,1'.21.
Iii JC G Kemp. p.20J.
IS9 U.G 10,'15, p.21; J.CG Kemp, p.20J.
1'lO lC.G Kemp, p.203.
191 U.G 10.'15, P.2!.
192 J.D. Kesrell. Christiaan de \VC[, p.!90.
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met die beoogde vergadering sou wees om oor verdere optrede te besluit, aangesien die

Regering die Lichtenburg-besluit geïgnoreer het. Aangesien dié komitee die bevoegd-

heid gegee was om bykomende lede te koiipteer, Is besluit om vooraanstaande persone

uit die Transvaal en Vrystaat te nooi om hierdie vergadering by te woon.193

Voordat hierdie vergadering plaasgevind het, het die sogenaamde Operahuis-voorval die

ontstoke gemoedere van Afrikaners verder gaande gemaak. Ofskoon Kemp nie by hier-

die voorval betrokke was nie, het dit 'n belangrike Invloed op latere gebeure In 1914 ge-

had. Beyers, wat van mening was dat sy bedanking as protes moes dien, het hom weer-

hou van deelname aan protesvergaderlngs. Hy het egter Ingewillig om tydens 'n Kruger-

dag-herdenklngsfunksie op 10 Oktober 1914 In die Operahuis In Pretoria 'n toespraak te

lewer. Hierdie jaarlikse funkslelo4 was georganiseer deur die Christelike Jongeliedever-

eniging onder leiding van ds. H.O. van Broekhulzen,196 wat Beyers versoek het om op dié

betrokke aand 'n kort toespraak oor die lewe van wyle president Kruger te lewer.

Hoewel die doel van die vergadering nie-polities van aard was, het bale van die rege-

ringsondersteuners dit as 'n politieke vergadering beskou, aangesien Beyers en Van

Broekhulzen se standpunte algemeen bekend was.196 Ook het Beyers se bedanking en

die gebeure wat tot die dood van De la Rey gelei het, 'n gespanne atmosfeer in die stad

veroorsaak en toe die funksie dié aand 'n aanvang neem, was dit heel gou duidelik dat

daar 'n aansienlike vyandige element teenwoordig was.10l Die boonste galery van die

Operahuis was feitlik heeltemal beset deur lede van 'n pasgestigte Britse vereniging en

voor hulle was 'n reuse Union Jack ultgesprei.198

Terwyl Van Broekhulzen die verrigtinge met gebed geopen het, is daar deur die oproeri-

ges geraas, gejou en op uiters aanstootlike wyse gesing. Tydens die verrigtinge het selfs

die Inspekteur van Polisie, maj. H.F. Trew, tevergeefs om orde gepleit en sy beroep op

hulle regverdigheidsin het sake net vererger.lOO Met die hervatting van die program na

pouse het algehele chaos losgebars toe die voorsitter vir Beyers aan die woord gestel

193 J.c.G. Kemp. p.204.
194 U.G. 42- '16, notules van getuigenis, Botha getuig, p.390, Botha het verklaar dat hierdie byeenkoms

die eerste van sy soort was sedert die Vrede van Vereeniging in 1902.
19~ H.D van Broekhuizen-versameiing, p.166; Harm Oost-versameling, IIr.31, herinneringe van GJ. van

Eck,ongepagineerd.
196 H. Oost, p.168.
191 Harm Oost-versameling, herinneringe van GJ. van Eck. ongepagineerd.
193 ~, P.G. Beyers getuig, p.206.
199 Ibid.
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het. Krete soos "Coward", "Swine", "Traitor" Is hom toegesnou en allerhande voorwerpe

Is na die verhoog geslinger,200 Op hierdie stadium kon sommige van die feesgangers bul-

le humeure nie langet beteuel nie en het hulle met Jopie Fourie aan die voorpunt die me-

lesmakers op die galery bestorm en handgemeen geraak.201

Polisieversterkings het opgedaag en die oproermakers Is uit die saal verwyder, waarna

Beyers sy toespraak voltooi het.202 Die oproeriges het bulte die gebou stelling Ingeneem

en Trew, wat moeilikheid voorsien het, het Beyers versoek om die saal deur 'n agterdeur

te verlaat. Beyers het geweier en met greet moeite onder polisiegeleide daarin geslaag

om veiligheid te berelk.2Ol Beyers en bale Afrikaners was geskok oor die voorval. Jopie

Fourie het dit later as een van redes aangevoer hoekom hy gerebelleer het, terwyl Van

Broekhulzen die volgende In hierdie verband kwytgeraak het: "Hier was feitlik die begin

van die Protes en van die sogenaamde Rebellle."204 Die gebeure van 10 Oktober 1914

het daartoe bygedra dat Beyers besluit het om In die toekoms dergelike voorvalle te

vermy deur hom In al hoe groter mate te onttrek en nie meer aan enige vergadering deel

te neem nle.205 Hierdeur het Kemp die enigste oorblywende Ieler van aansien In Trans-

vaal geword. Dit was 'n betekenisvolle ontwikkeling: Kemp was 'n geesgenoot van Ma-

nie Maritz wat op hierdie stadium sou probeer om met behulp van die Duitsers 'n staats-

greep teen die Regering deur te voer.

Op 10 Oktober 1914 het die Regering berig ontvang dat Maritz na die Duitsers oorge-

loop en 'n ultimatum aan die Regering gerlg het, dat tensy hy voor die volgende oggend

10hOO 'n waarborg van die Regering ontvang dat Hertzog, De Wet, Kemp, Beyers en C.H.

Mullet toegelaat sal word om hom by sy hoofkwartier te besoek om hom Instruksies te

gee, hy 'n aanval op Upington, Kakamas en ander sentra sou loods.20G Daar Is verder be-

rig dat Maritz 60 manskappe en offisiere, wat nie saam met hom wou rebelleer nie, aan

die Duitsers oorgelewer het, dat hy die uniform van 'n Duitse generaal dra en dat hy die

Vierkleur gehys het. Verder 15 ook onthul dat hy 'n ooreenkoms met die Duitse geewer-

100H.O. \'an Broekhuilen-\'ersameling, pA7.
201 Ds. C.A. Neethling en r.M. de Wer. Lewenskets van Jonie Fourie, pp.23·33.
:!Ol H.O. van Brockhuilen-versameling, pAS.
lO) U.G. 4(>.'16, p.35;~, P.G. Beyers getuig, pp.206-207; H S Webb, ppA8-49.
201H.O. van Brockhui7.en-vcrsameling, p.116.
~ F.E.T. Krause-versameling, cngepaginccrd.
2a>U.G. 10-'15,p.26.
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neur, Theodar Seltz. aangegaan het wat die onafhanklikheid van 'n republikeinse Suid-

Afrika sou waarborg.207

Smuts het gereageer deur Maritz te versoek om die bevel aan maj. B. Enslin, die offisier

tweede In bevel, te oorhandig en so spoedig moontlik na Pretoria te korn.2GB Smuts het

ook Intussen Inligting van Enslin ontvang dat Maritz met die Duitsers onderhandel het

en dat 'n kritieke situasie kon ontstaan Indien Maritz se bedanking aanvaar word. Ge-

volglik Is 'n skaakmat bereik: Smuts wou nie Maritz se bedanking aanvaar nie en Maritz

wou ook nie die bevel van sy troepe aan Enslin oorhandig "le,209

Hoewel die Regering die Maritz-rebellie aan die bedanking van Beyers as kommandant-

generaal gekoppel het,nO het hulle nietemin onverklaarbaar opgetree In hul hantering

van die hele Marltz·aangeleentheld en hul sodoende aan kritiek blootgestel, J,H, ëonra-

die, het In sy getuienis voor die Geregtelike Kommissie, die Regering daarvan beskuldig

dat hulle nie werklik met Maritz tot 'n vergelyk wou kom nie en dat hulle hom doelbewus

aan 'n lyntjie gehou het.eu H,S. Webb draal geen doekies om nie en beskuldig die Rege-

ring van misdadige dubbelhartheld,212

Smuts, wie se hand In die Marltz·eplsode duidelik sigbaar Is omdat hy Maritz deur al sy

vertragingstaktiek, Insake laasgenoemde se bedanking, feitlik gedwing het om te rebel-

leer, het-sake nou verder tot voordeel van die Regering gemanipuleer: kol. Coen Brits,

wat gestuur Is om Maritz se beveloor te neem, 15beveel om Smuts telegrafies op hcog-

te van sake aan die Dults-Suldwes·Afrlkagrens te bring. Ná ontvangs van Brits se tete-

gram, wat die Indruk moes wek dat sekere Afrlkaner·generaals (Hertzog, Kemp, Beyers,

Muller, Oe Wet) saam met Maritz In 'n sameswering betrokke was, het die Regering op

12 Oktober 1914 krygswet213 afgekondig en terselfdertyd Is die opstand van Maritz wê-

reldkundlg gemaak,214

Woo 46.'16,p.32enp.125.
IDSva 10.'15, Bylaag Q. p.143.
209 U G. 46.' J 6. p.20.
210 Ibid., p.)I;.\l...Q....!.!!, p.25.
211 U a 42-'16, notulen van getuigenis, J.H. Conradie getuig. p.289.
212 H.S Webb, p.68.
21J Builengewone Stml!skocrnnt \',10 de Unje 'Inn Zuid·Afriku, 12.10.1914, pp.t-z.
ll~U a 46·'16, p.25.
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Die Transvaalse kommandante Is In kennis gestel van Maritz se voorneme om die noord-

weste van Kaapland binne te val, dat versterkings nodig was en dat daar gevolglik ge-

kommandeer moes word. Die Instruksies van die Regering dien as bewys dat die Rege-

ring daarvan bewus was dat die kommanderlngsbevel ongewild sou wees. Dit was die

omstandighede waartydens die vergadering wat na die oproerige Potchefstroom-ver-

gadering In die vooruitsig gesreus. sou plaasvind.

Op 12 Oktober 1914 het Kemp, Jacques Pienaar, P.J.lIebenberg, Apie Bezuidenhout en

G.J. Greeff vanaf Potchefstroom na Koppies vertrek. Kort voor hulle vertrek, het hulle van

die Maritz-rebellie te hore gekom. Kemp het dadelik gereageer en gesê dat hy mln ge-

loofwaardigheid aan die regeringskennisgewing heg. Volgens sy oordeel was Maritz tot

die daad gedwing, omdat die Regering geweier het om sy bedanking as offisier te aan-

vaar. Kemp was natuurlik bewus daarvan dat Maritz gaan bedank en gevolglik het dit

nie vir hom as 'n verrassing gekom nle.215

De Wet het vla Bloemfontein na Koppies gereis, aangesien hy die aangeleentheid vooraf

met pres. Steyn wou bespreek. Met sy aankoms op Bloemfontein het hy die eerste keer

van die Marltz·rebellie verneem. Hertzog was ook op hierdie tydstip by Onze Rust waar

hy die korrespondensie tussen Maritz en Smuts, wat hy vanaf Maritz ontvang het, aan

Steyn en De Wet openbaar het. Hulle het nou besef dat, terwyl die Regering op 23 Sep-

tember 1914 aan die burgers by Koppies die versekering gegee het dat slegs vrywllll·

gers vir die Dults·Suldwes·Afrlkaveldtog gebruik sou word, Smuts op dieselfde dag aan

Maritz opdrag gegee het dat 'n nle-vrywllUgersmag oor die grens moes trek.ae Ten spyte

van hierdie ooglopende dubbelhartigheid aan die kant van Smuts, het Steyn vir De Wet

gemaan om nie oorhaastig op te tree nie. Ongeveer tweehonderd burgers het vir die ver-

gadering opgedaag maar aangesien krygswet die vorige dag afgekondig Is, Is dit gerade

geag om nie 'n volksvergadering te hou nie, maar slegs -n Informele vergadering en De

Wet het die burgers dienooreenkomstig Ingelig.

De Wet was eerste aan die woord. Hy het verduidelik dat aangesien hulle byeen was on-

der krygswet, hulle nie 'n voorsitter kon kies nie, Hy het elkeen versoek om openhartig

te praat, al was die saak ook teen die algemene gevoel van die vergadering. Voorts het

hy gemeld dat die oorspronklike gedagte was om 'n protesvergadering by Vereeniging te

21j Ibid.. p.36.
216 Vergelyk G.D Schcltz.pp.344·345.
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hou, maar as gevolg van die krygswet was dit nou onmoontlik om dit te doen.ul Volgens

De Wet het die meerderheld van die parlementslede wel ten gunste van deelname be-

sluit, maar die volk het geen geleentheid gehad om sy afkeur daaroor uit te spreek

nle.218Voorts het hyallerlel alternatiewe uitgespelom Maritz te help; om nieteenstaan-

de die krygswet 'n protesvergadering te hou, of lydelike verset te bevorder onder die wat

opgekommandeer word.

Daar was ook diegene teenwoordig wat gewaarsku het dat die Regering alle mag In die

hande het en dat die protesteerders gearresteer sou word. Hulle was van mening dat

aangesien die Parlement beslis het en hulle nou anders wou optree, hulle as rebelle be-

skou sou word. Die gedagte Is ook geopper dat die Regering besig was om die volkslel

te vermoor en harde woorde Is gebeelg teen die optrede van Botha en smuts.es Na 'n

uitgerekte en verantwoordelike oorlegpleging Is die volgende besluite geneem: dat die

verdedigingsmag vanaf die grens teruggeroep moes word; dat die kommandering van

burgers vir diens In Duits-Suidwes-Afrika onmiddellik gestaak word; dat die Verdedi-

gingswet van 1912 alleenlik bedoel was om Suid-Afrika te verdedig en nie om offensief

op te tree nie, met ander.woorde daar kon slegs defensief opgetree word by geval van 'n

Duitse aanval; dat toestemming verleen word om 'n groet volksvergadering te hou om

die volk ten opsigte van die parlementsbesluit te toets, of om alternatiewelik 'n volk-

stemming of referendum oor die oorlogsbeslult te reël. Ten slotte sou 'n deputasie aan-

gewys word om die besluite van die vergadering aan die Regering voor te lê. Hierdie de-

putasie sou by 'n latere vergadering op 22 Oktober 1914, op die plaas Middellyn naby

Koppies, verslag doen.22o

Die vergadering het probleme ondervind om lede vir die voorgestelde deputasie te werf.

Jan Kemp, De Wet en Piet Grobler het botweg geweier om hulle as lede van die deputa-

sie beskikbaar te stel. Die rede vir hulle weiering was naamlik dat die Regering nog nie

op die tfchtenburg-vertcê geantwoord het nie en hulle gevoel het dat 'n deputasie nie

aan die doe I sou voldoen nie. Daar Is toe nege afgevaardigdes gekIes, naamlik J.B. Wes-

sels, D. Fouché, R.P. Serfontein, Rocco de Villiers, ApIe Bezuidenhout, dl. Louis Vorster,

I. Ferreira, S. Naude en H.O. van Broekhulzen.221 Laasgenoemde het egter geweier om te

211 H.S \Vcbb. p.64.
2IBH.D VIIOBrockhuizeo-versamelj0l!, nr.II, p.9.
219 U.G 46-' 16, pp.36·37.
220n.D van Broekhuizeo-\'crsamcliog, nr.l ê, p.2.
~21 U G. 46.' 16, p.37.
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gaan en Liebenberg het homself bereid verklaar om In Van Broekhulzen se plek te dien,

waarop Apie Bezuidenhout gedreig het om hom te onttrek Indien Liebenberg gekies sou

word.:Z22Vervolgens Is by die keuse van Liebenberg volstaan.

Daar Is dadelik 'n telegram aan Botha gestuur waarin daar 'n onderhoud vir die volgende

dag aangevra 15.Oe Wet Is ook saam Pretoria toe, maar nie as lid van die deputasie nie.

Voor sy vertrek het De Wet vir Nicolaas Serfontein opdrag gegee om Steyn en Hertzog op

hoogte te bring van die gebeure en hulle, sowel as ander voormanne In die Vrystaat, te

vra om op 22 Oktober 1914 die beplande vergadering by te woon.22l Nadat Kemp en

Apie Bezuidenhout 'n lys van verteenwoordigers van die Wes-Transvaal, wat na die be-

plande vergadering uitgenooi moes word, opgetrek het, het hulle na Potchefstroom te-

ruggekeer.

Op 14 Oktober 1914 het die deputasie 'n onderhoud met Botha, die Minister van Jus-

tisie, N.J. de Wet, en die Minister van Mynwese, F.S. Malan, gevoer. Dit Is opvallend dat

Smuts as Verdedigingsminister, wat tog Intiem gemoeid met die aangeleenthede was, In

sy afwesigheid geskitter het. Botha het sy taktlose en ongevoelige kollega klaarblyklik

doelbewus van die deputasie weggehou. Dit was 'n stormagtige vergadering wat vier uur

geduur het)124Die woordvoerders van die deputasie was Brand Wessels en Louis Vor-

ster. Hulle wou weet wat die Regering se antwoord op die Lichtenburg-besluit was en

het die Regering versoek om die Invalsmag uit Duits-Suidwes-Afrika terug te roep. Slegs

een antwoord is aan hulle verskaf, naamlik dat die Regering die aanname van voorstelle

wat teenstrydig met die besluit van die Parlement Is en boonop tydens 'n openbare ver-

gadering aangeneem Is, afkeur.225 Hierna het die vergadering amper hand uitgeruk,

aangesien die humeure en argumente vuurwarm geword het. Botha kon hom later nie

meer bedwing nie en In woede uitgebars: "Julle wil rebelleer! Daar Is 'n komplot met

Marltzl 'K weet alles van Julle geheime ooreenkomste met die Dultsersl 'K sal Julle alger

laat vang en In die tronk sit. Julle moet oppas."228 Botha het geweier om aan enige van

die versoeke van die deputasie gehoor te gee. Voor die onderhoud beëindig Is, het hy

122 J C G Kemp, p.260.
221 U G 46-' 16, pp.37-3S; U GlO· '15, pp.2S- 29; Frederik Rornpel-versarncling,\V.213. ur.a. p.3;

HOos!, p.1S6.
224J C G Kemp, p.262.
12$ H.S \Vebb, p.65.
226H.D van Broekhuilen.vcrsnmeling, nr.II, p.15; U G 42-' 16, notulengetuigenis, Botha getuig,

p.383.



vaderlike raad aan die afvaardiging gegee: "Gaan huls toe, ons gaan ons planne uitvoer

volgens die Parlement se beslult."227

Botha se standpunt het Liebenberg so beïnvloed dat hy nie saam met die deputasie ver-

trek het nie, maar agtergebly en Botha van sy steun In die toekoms verseker het. Hy het

Botha ook Ingelig oor De Wet se toespraak op 13 Oktober 1914 en van die voorgenome

vergadering op 22 Oktober 1914. Gevolglik het Botha hom versoek om die vergadering

by te woon en hom In te lig oor die gebeure, maar Liebenberg het gewerer.ee Na afloop

van die vergadering het die deputasie na Beyerhelm vertrek, waar Beyers op hulle ge-

wag het. Oe Wet en Van Broekhulzen het ook daar opgedaag en terwyl hulle besig was

om die verloop van gebeure weer In oënskou te neem, het Beyers 'n boodskap ontvang

dat Botha hom dringend wou spreek, waarop Beyers na Botha se kantoor vertrek het.UD

Reeds tydens 'n vorige onderhoud het Botha vir Beyers versoek om na die Dults-Suld-

wes-Atrlkagrens te gaan en om Maritz te gaan spreek, maar Beyers het geweler.230

Na sy terugkeer het Beyers hulle meegedeel dat Botha hom verwittig het dat die Rege-

ring met die voorgenome Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog voortgaan en dat die teenstan-

ders daarvan tevergeefs teen die prikkels skop. De Wet se reaksie hierop was dat hy

niks verder te sê het nie. Daarop het hy hulle verlaat.ee- Tydens die gesprek wat daarna

gevolg het, het lede van die afvaardiging by Beyers aangedring dat hy die vergadering op

22 Oktober 1914 moes bywoon, maar Beyers was onwillig om enige belofte In hierdie

verband te ëeen.e»

Intussen het die Regering links en regs burgers opgekommandeer, want die vrywU-

11gersplanne wou maar net nie mooi vlot nie. Verder Is die situasie gekompliseer deur

die "verraaier Maritz" wat gevang en gestraf moes word.233As gevolg van die komman-

deringsbevel van 11Oktober 1914234 het die offisiere van die Llchtenburgse distrik, te

wete A.P. Visser, HJ. Lombard en F.G.A. Wolmarans, besluit dat hulle kommando's op 19

221!!lli!.
228 ~, RL Liebenberg getuig, pp.144.145.
229.!.1U.Q .. P.G. Beyers getuig, p.209.
230 U G. 42.'16, p.390.
2Jl ~, P.G. Beyers getuig, p.209.
H2 F E T Krause-versllmcling,ongepllgineerd.
lJJ Harm OQst.versameling, nr,28, p.124; J.e.G. Kemp. p.261.
234 U GlO.' 15, p.29.
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Oktober 1914 by Lichtenburg byeen sou kom, om daar georganiseer en toegerus te

word.235

Op Maandag 19 Oktober 1914 het Visser, wat vir muitery onder sy manskappe gevrees

het, opdrag gegee dat die kommando's per trein na Potchefstroom moes vertrek. Daar·

die middag het die manskappe op LIchtenburgstasie byeengekom. Nadat daar met die

laai van die perde In aanvang geneem 15,het veldkt. Izak Claasen vir Visser genader en

geëis dat laasgenoemde nie met sy manskappe teen Maritz moes optrek nie. Voorts het

Claasen opgemerk dat "hi) bereid was teen enige kaffer (sic) te vechten, doch hij zou

zeker niet het bloed van zijne vaderen In het stof vertreden voor enlgeen".236

Visser het Claasen daaraan herinner dat die Regering uitdruklik verklaar het dat enig-

een wat onwillig was om te gaan, na hulle hulse en plase moes terugkeer; daarom het

hy hom versoek dat hulle gewere en perde, wat regeringseiendom was, teruggegee

moes word. Claasen het egter geweier en verklaar dat hulle gewere en perde nodig het.

Daarop het hy weggery terwyl hy uitroep: "laat hen die miJ lief heeft miJ volgenl".231 On-

geveer een honderd en vyftig manskappe het hom gevolg In ~Ie rigting van Treurfontein.

Vervolgens het Claasen ook bevele uitgereik dat alle burgers In sy distrik op 21 Oktober

1914 'n vergadering te Haakboschlaagte, naby Lichtenburg, moes bywoon. Dit sou deur

Kemp toegespreek word.2l8

Die begeerte was om die tweede Koppiesvergadering veel meer verteenwoordigend te

maak as die eerste één, maar krygswet het meegebring dat slegs C.G. Fichardt uit die

Suid-Vrystaat opgedaag het en geeneen uit die Oos-Transvaal nie. Fichardt het 'n spesia-

le boodskap vanaf Steyn gebring wat hulle aangemoedig het om die protesvergaderings

voort te slt.238Onder die aanwesiges was Kemp, Oe Wet, Brand Wessels, Nicolaas Ser-

fontein en F.G.A. Wolmarans. P.J. Liebenberg was nie teenwoordig nie, aangesien hy

"gellebenberg"240 het. Beyers was om "veiligheidsredes" nie teenwoordig nie aangesien

hy hom na die 10 Oktober 1914-voorval uit die openbare lewe onttrek het. Hy het P.B.

Engelbrecht gestuur om die rede vir sy afwesigheid aan die vergadering te verstrek en

om die vergadering mee te deel dat hy hom sou neerlê by enige besluit wat deur die ver-

23' Ibid., p.30; U G. 46- '16, p.38 .
a)6 Ibid .• p.40. vcldkt. Classen was een van genl. de Ja Rey se vertrouelinge.
231 V.G 46-' 16, p.40; V.G. 10-' 15, p.30.
2J! V.G. 10-'15. p.30.
!J9 M.e.E. van Schoor, Rebellie, Dje Huisgenoot, 21.8.1964, p.19.
l40 !hi.Q., dit is soos Liebenberg se oorlopery later onder die rebelle bekend geslaan het.
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gadering geneem sou word.241 Daar het ook gewapende burgers by die vergadering cp-

gedaag, maar hulle Is nie by die besprekings toegelaat nie.

Tydens die vergadering Is daar verslag gedoen oor die deputasie se mislukte besoek aan

Botha. Die algemene gevoel van die vergadering was dat die saak nie sommer net daar

gelaat kon word n10.242 Daar was egter geen eenstemmigheid oor verdere optrede wat

gevolg moes word nie. De Wet was van mening dat lydelike verset laat vaar moes word,

terwyl ander weer daarmee wou volhard. Allerlei planne Is aan die hand gedoen, dog

geeneen van die voorstelle was geskik om die Ingewikkelde problematiek van die oom-

blik die hoof te bled nle.24~ Dit was nie soseer die geval van planloosheld nie maar eer-

der 'n weiering om die enigste oorblywende alternatief te oorweeg. Dit was om Maritz se

voorbeeld te volg en In opstand te kom. In hulle harte het hulle almal allankal gerebel-

leer, maar om dit In dade om te sit, het geloof geverg wat berge kon versit.

Die uiteindelike besluit van die vergadering was geen oplossing nie, slegs die uitstel van

die skynbaar onvermydelike en die afskuif van verantwoordelikhede op twee mense se

skouers: "Nademaal het Hollands-Zuld-Afrlkaanse Yolk van de Oranje-Yrystaat en Trans-

vaal verdrukt word, besluit de vergadering alle verdere maatregelen toe te vertrouwen

aan generaal Beyers In de Transvaal en generaal De Wet In de OranJe-Yrystaat:'244 Op

hierdie twee Boereleiers het nou die sware las gerus om 'n weg te vind wat die Regering

sou dwing om na die protesterende Afrikaners te luister. Albei hierdie leiers het hulle as

deur God geroepe beskou om as volksleiers op te tree. De Wet het ernstig met die ge-

dagte geworstel hoe hy sy voorneme van wapengeweld met sy godsdienstige beskouing

kon versoen, terwyl Beyers 'n vaste geloof gehad het dat die Afrikaner nie sy vryheid

deur die loop van "n geweer sou verkry nie, maar deur prctesbeweglngs. Dit Is merk-

waardig dat die twee leiers op wie se skouers die verdere verloop van sake gerus het,

nie eens eenstemmig was oor die verdere optrede van die protesteerders nie. Yerder het

die afkondiging van krygswet verhinder dat hierdie twee leiers mekaar van aangesig tot

aangesig kon ontmoet. Die gevolg was verdeelde leierskap en, erger nog, 'n gebrek aan

gekoordineerde optrede.245 Dit kon slegs vir Botha en Smuts bevoordeel.

:!Jl 1 C G Kemp. pp.253-254.
Ll2 !!lli!., p.262.
243Ibid., pp.264-266.
UI V.O 10-'15, p,31: V 0 46-'16, pAO:~, c.o. Fichardt getuig, p.297.
'5 M.e E van Schoor, p.27.
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Botha het op dieselfde dag dat die Koppiesvergadering van 22 Oktober 1914 plaasge-

vind het, 'n brief aan Steyn gerlg248waarin hy hom meegedeel het dat volgens beskikba-

re Inligting, voorbereidings getref word vir 'n algemene opstand en dat Kemp, Beyers en

De Wet aan die hoof daarvan staan.eo Voorts het hy Steyn versoek, dat aangesien hier-

die leiers na hom sou luister, hy 'n brief aan hulle moes stuur, waarin hy hulle versoek

om hom (Steyn) te kom spteek.a-e Steyn het dadelik aan hierdie noodroep van Botha ge-

volg gegee en op 24 Oktober 1914 sy seun Colin met 'n brief aan elk van bogenoemde

drie generaals gestuur, waarin hy hulle versoek het om hom so gou as moontlik op sy

plaas, Onze Rust, te kom spreek.

Colin Steyn het eels In Pretoria aangedoen, waar hy ook aan Botha 'n brief van sy vader

oorhandig het. Hierin het Steyn vir Botha verseker dat hyalles In sy vermoë sou doen om

'n burgeroorlog te vermy.249Tydens Colin se besoek aan Botha Is daar besluit dat aan-

gesien Kemp 'n ondergeskikte was, dit nie nodig was om met hom te onderhandel

nte.seeNog dieselfde dag het Colin na Darnhoek vertrek om die brief aan Beyers te oor-

handig. Laasgenoemde het hom verseker dat hy Steyn sou besoek Indien De Wet ook

daartoe bereid sou wees.

As gevolg van voortdurende dreigemente het Beyers op 19 Oktober 1914 Pretoria ver-

laat en na die plaas van J.J_ Wolmarans, In die Scheerpoortomgewing, gegaan. Spoedig

het die burgers verneem dat Beyers hom te Scheerpoort bevind en gevolglik het onge-

veer 200 burgers uit die omgewing sporadies hulle opwagting by hom gemaak. Hierdie

burgers was almal gekant teen die Dulls-Suldwes-Afrlkaveldtog en het geweier om aan

die kommanderlngsbevel van hulle kommandant, S.F. (Sarel) Alberts. wat op 2 Oktober

1914 uitgereik Is, gehoor te gee_261 Beyers het dit duidelik aan die burgers gestel dat hy

teen die Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog gekant was, maar terselfdertyd beklemtoon dat hy

oortuig was dat daar op konstitusionele wyse gepoog moes word om die Regering van sy

voorneme om Duits-Suidwes-Afrika binne te val, te laat afsien. Om Beyers se veiligheid

te verseker het die burgers op eie Inisiatief 'n gewapende lyfwag van 25 man voor-

slen_252 Aangesien die Regering weldra bewus was van Beyers se doen en late en omdat

l-I6 U Oost, p.272,
l47VG 46-'16,p.127,
248 JC G Kernn, pp,29D-29I,
249ua 46-'16,p,28.
HOva JO-'15,p,35.
lSI va 42-'16, notulen van getuigenis. S.F. Alberts getuig, p.157.
Hl H.S \\'ebb, p.70.
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Beyers nie meer te Scheerpoort vellig was nie, Is daar besluit dat hy na Damhoek, 'n

plaas In die Magaliesberge 32 kilometer wes van Pretoria, sou gaan. Op 22 Oktober

1914 het Beyers daarheen vertrek en spoedig het al meer en meer burgers, wat gekant

was teen die kommanderlngsbevelo, hulle by hom kom voeg.

Dit was bepaald 'n mistasting aan die kant van Botha en Colin Steyn om Kemp as 'n

"ondergeskikte" af te maak wat nie die gebeure Ingrypend kon beïnvloed nie. Kemp was

reeds sedert 1912 vertroud met Maritz se oogmerke en verder het hy tydens die stat-

offisiersvergadering van 14 Augustus 1914 andermaal met Maritz oorleg gepleeg. Meer

nog: hulle was geesgenote, albei onverskrokke, gesoute krygsmanne wat vir geen dui-

wel sou stuit nie. Botha was skynbaar ook nie bewus daarvan dat Kemp reeds vroeër

akkoord gegaan het met De la Rey se plan om deur middel van 'n staatsgreep sy bewind

omver te werp nie. Botha het blykbaar ook nie oor werklike betroubare gegewens ten

opsigte van Kemp beskik nie, omdat hy tydens die Koppiesvergaderings deurgaans op

die agtergrond gebly het In die teenwoordigheid van De Wet en die hoë agting wat Bey·

ers steeds geniet het. Na die tweede Koppiesvergadering sou Kemp steeds sterker na

vore tree en namate die protesbeweging as gevolg van krygswet sy momentum verloor

het, besluit om meer aktief op te tree. Die weifelende houding van Beyers het Kemp

skynbaar ook geleidelik meer aansien besorg as wat Botha aan hom wou toeken.

Adv. F.E.T. Krause verklaar dat almal wat die vergadering by Koppies op 22 Oktober

1914 bygewoon het, ongetwyfeld onder die Indruk verkeer het dat De Wet uit protes

teen die regeringsoptrede Insake Duits-Suidwes-Afrika, met die mobilisering van gewa-

pende kommando's sou begln.253 Ofskoon Kemp In dieselfde gees verklaar het dat die

verteenwoordigers wat die vergadering bygewoon het na hulle onderskeie distrikte sou

terugkeer om te organiseer, met die oog op 'n uiteindelike rebellie. Hy het nietemin

teenstrydig daarmee ook die mededeling gemaak, naamlik dat die doel met die organi-

sering van die distrikte was om 'n reuse protesbetoging teen die Regering se oorlogs-

beleid te hou In -n poging om die Regering langs daardie weg te verlam.aw

Volgens Kemp Is daar ook op hierdie vergadering ooreengekom dat hy dadelik met Bey-

ers In verbinding sou tree en onmiddellik met die mobilisasie van burgers In Transvaal

l~lF.E T Krausc.\'crsillllcljn!!,ongcpaginccrd.
l.I4 le G KCnll2, p.268.
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sou begln.255 Terselfdertyd sou De Wet die Vrystaters mobiliseer. Verder 15beplan dat De

Wet 'n paar kommando's In die Vrystaat sou agterlaat en met die res langs die suidelike

oewer van die Oranjerivier opruk, totdat hy met Maritz kontak maak. Kemp sou met 'n

kommando langs die noordelike oewer van die Oranjerivier trek, totdat hy Maritz bereik.

Daarvandaan sou hulle dan gesamentlik terugkeer met wapens en ammunlsle.sw

Gedurende die namiddag van 22 Oktober 1914 het Kemp en die ander Transvaalse af-

gevaardigdes vanaf Koppies vertrek. Kemp, Bezuidenhout. P.R. Kock en J.C. Bodenstein

het In laasgenoemde se motor gereis, terwyl F.G.A. Wolmarans, Danie Flemming en Jack

Smith saam met veldkornet Steinman In sy motor gereis het. Die Restenburgere. te wete

Danie Fouché, Hendrik Riekert, B. van Heerden en Wynand Malan het In laasgenoemde

se motor gereis. Die paaie was In 'n swak toestand en die motor van Malan het herhaat-

delik daardie namiddag en nag onklaar geraak. Gerugte het reeds die ronde gedoen dat

daar lasbriewe uitgereik was vir die Inhegtenlsname van Kemp, Pienaar en Wolma-

rans.25T Die nag het die Regering 'n padblokkade bulte Klerksdorp, op die Potchef-

stroom-Klerksdorppad opgestel, maar as gevolg van Kemp en sy reisgenote se omsig-

tigheid, het hulle daarin geslaag om die vangstrik te ontwyk.2l1S

Kemp het na die plaas van 'n sekere Van Vuuren, naby Klerksdorp, gegaan en daarvan-

daan sy hoofoffisiere uitgestuur om die burgers te versoek om hom op 27 Oktober 1914

te Haakboschlaagte te ontmoet.2SD Hy het 'n rapport saam met Jansie Jooste aan Beyers

gestuur waarin hy hom versoek om hom op 27 Oktober 1914 by Haakboschlaagte te

ontmoet, sodat hy van hom kon verneem wat sy verdere optrede sou wees aangesien

Beyers, ooreenkomstig die Koppiesbesluit van 22 Oktober 1914, moes besluit watter

vorm van protes In Transvaal teen die Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog geneem moes

word.2so

Kemp en Jooste het afgespreek dat Jooste hom op Maandag 26 Oktober 1914 voor

UhOD op MIddelbuit sou ontmoet om hom die antwoord van Beyers te bring. Op sy te-

rugtog het Jooste hom In regeringsmanne vasgery, maar aangesien die boodskap so

li! llti.!!., p.267.
2S6 !llli!..p.266.
2S1 U.G. 10-' 15, p.36; J.C.G. Kemp, p.269.
us FJ. du Toil Spies, Rebellie-Dagboek van Jansie JOOSle:Mel generaal Kemp naar Duitswest. Hisloria,

Junie 1967, p.S7; H.S. \Vebb, p.S!.
259 H.S. \Vebb, p.SI.
260 lC.G. Kemp, p.270, gebruik die naam Cassie Jooste.
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goed versteek was, het hulle dit nie gevind nie en Is hy nie aangehou nle.261 Om 10h30

dié Maandagoggend (26 Oktober 1914) het Jooste by MIddelbuit aangekom en Kemp

met 500 burgers by die huls van P. Smit aangetref. Die burgers het gewag om te ver-

neem wat Beyers beplan. Beyers het hom verwittig dat hy nie aan sy versoek kon vol-

doen om op 27 Oktober 1914 na Haakboschlaagte te kom nie. Hy het Kemp versoek om

hom so spoedig as moontlik by Steenbokfontein, In die distrik Rustenburg, te ont-

moet.262 Kemp was hoogs Ingenome met die nuus aangesien hy aangeneem het dat

Beyers die protesbeweging sou steun.

Hierna het hulle na bulte gegaan waar Kemp die burgers toegespreek het. Hy het ver-

klaar dat almal moes aansluit en nie draadsitters moes bly nie, want hulle het 'n groet

taak gehad om te verrlg.263Voorts het hy verduidelik dat hulle op 27 Oktober 1914 op

Haakboschlaagte sou vergader om te protesteer teen die Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog

en dat die vorm van protes deur Beyers gereël sou word. Na die toespraak het Kemp na

Haakboschlaagte vertrek.

Met sy aankoms op Haakboschlaagte het Kemp 'n berig van kmdt. Jack Smith ontvang,

waarin hy Kemp meedeel dat hy vir P.J. Liebenberg en sy motorbestuurder, Peter Fisc-

her, op Doornbult, 'n plaas naby Haakboschlaagte, gearresteer het en hom sou aanhou

totdat Kemp opdaag. Kemp het dadelik na Doornbult vertrek en met sy aankoms daar

het hy Liebenberg ondervra oor die doel van sy reis. Liebenberg se antwoord was dat hy

na Doornbult gekom het om onderhandelinge namens die Regering aan te knoop.264

Kemp het geantwoord dat hy nie kan verstaan waarom die Regering nog manne stuur

om oor die saak te praat nie. Aan Fischer het Kemp gesê dat daar beskuldigings teen

hom Ingebring Is, naamlik dat hy 'n bittere vyand van die "Boere" was. Liebenberg het

Kemp verseker dat hulle goed ontvang sou word. Hyself was bereid om as lid van so 'n

deputasie te eten.ses

2bl Ibid., Kemp meld dut Jooste die rapport tussen die huite-en binnebande van die een wiel van sy
motorfiets versteek het.

262 F.J du Toit Spies, p.92.
26J Ibid.
21.>1 H;m Oost-versameling, nr.zz. p.223.
26' J e.G. Kemp, p.272.
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Voor sy vertrek het Kemp vir Liebenberg meegedeel dat hy vir hom en Fischer op Doorn-

bult sou aanhou totdat hy met Beyers In verbinding was.266 A5 rede het Kemp aangevoer

dat hy Liebenberg as -n tussenganger kon gebruik In 'n laaste poging om 'n vreedsame

skikking te bewerkstellig. Liebenberg was heeltemal bereid om daar te bly en Kemp het

teruggereis na Haakboschlaagte, waar hy nog dieselfde aand gearriveer het.207

Op 27 Oktober 1914 was daar ongeveer 1800 burgers bymekaar op Haakboschlaagte.

Die vergadering het van OShOOtot OShOOgeduur. Kemp het die aanwesiges meegedeel

dat die doel van die vergadering was om teen die Regering se Dulls-Suldwes·Afrlka-

veldtog te protesteer en om te besluit oor watter vorm die protes In die Transvaal sou

aanneem. Hy het verklaar dat dit ongelukkig onmoontlik was om daaraan uitvoering te

gee aangesien die vorm van protes. ooreenkomstig die Koppiesbesluit van 22 Oktober

1914, deur Beyers gereël moes word en dat laasgenoemde weens ander verpligtinge nie

die vergadering kon bywoon nle.aeeKemp het voorts onderneem om die volgende dag

met Beyers In aanraking te kom, ten einde hom óf van hom te verneem hoedanig hulle

protes moes wees.269Tydens hierdie byeenkoms het Kemp se vrou, vergesel van Apie

Bezuidenhout se vrou, per motor vanaf Potchefstroom opgedaag om van hulle afskeid te

neem. Hulle was terdeë daarvan bewus wat vir hulle mans voorlê. maar Kemp se vrou

was ook 'n hartstogtelike vaderlander en bereid om offers te brlng.:l1O

Vanaf Haakboschlaagte het Kemp met 40 van sy offisiere na Steenbokfontein vertrek

om Beyers te entmeet.au Intussen het die regeringstroepe Beyers se kommando by

Commlssledrltt verras en op 27 Oktober 1914 het die eerste skote van die rebellie by

Rooiwal geval. Beyers het met 'n klein groepie burgers daarin geslaag om te ontsnap.272

Op 27 Oktober 1914 het Botha ook 'n verklaring uitgereik waarin die publiek gewaarsku

Is dat burgers wederregtelik militêre benodlghede,ln die Noord-Vrystaat op gesag van

De Wet en In die Wes-Transvaal op gesag van Beyers, gekommandeer het. Verder 15daar

266 Hurm Oost-versameling, p.224.
26J 1 C G Kemp, p272.
us Smuts-versameling. A. I, Band Ill, lêer 28, telegram vanaf Haakboschlaagte aan Smuts, 27.10.1914,

cngepaginecrd.
l69UG 46-'16,pp.42-43.
210 J CG Kemp, p.272, Kemp meld dat sy \'fOU een van die drie aartsrebelle was. Die oorspronklike.

werklike rebellie wat op 15 September 1914 in sy oefenkamp op Potchefstroom sou ontvlam. was
velgens hom gesmee deur De la Rey, hyself en sy vrou. "ly meld voorts dut sy hart en siel een was
mel pretesbeweging wat op daardie stadium beplan was en sy het hom heelhartig ondersteun in sy
planne.

nl FJ du Toit Spies, p.92.
272 U G 42,' 16, notuten van getuigenis. S.F. Alberts getuig. pp. 160-162.
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In hierdie verklaring gemeld dat gewapende kommando's reeds In die veld was, dat

Heilbron beset Is en dat die regeringsamptenare daar gevang Is.273

Steenbokfontein Is ongeveer 12 uur te perd vanaf Haakboschlaagte geleë en Kemp en

sy gevolg het gedurende die nag van 27 Oktober 1914 In ysige koue daarheen gereis.

Onderweg het Kemp berig ontvang dat daar voor hom op Rietfontein regeringstroepe

onder leiding van veldkornet Greeff, 'n swaer van wyle genl. De la Rey, Ingegrawe was.

Om 'n botsing te vermy, het Kemp met 'n ompad gerels.274 Die volgende oggend het

Kemp by Steenbokfontein aangekom, maar van Beyers en sy kommando was daar geen

teken nie. 'n Rukkie later het Kemp van die vorige dag se gebeure by Commissiedrift

verneem en dat Beyers en sy manskappe In die rantlle, agter die huls van die vader van

P.G. Grobler, skull. Kemp het 'n boodskap na Beyers gestuur en hom van sy aankoms

verwlttlg.275

Hier by Steenbokfontein het Beyers op 28 Oktober 1914 die burgers toegespreek en 'n

proklamasie namens homself en De Wet uitgereik, wat hy met behulp van Van Broek-

hulzen opgestel het.276Hierin het Beyers verklaar dat aangesien die Parlement die Inval

In Duits-Suidwes-Afrika goedgekeur het sonder om die volk te raadpleeg, en aangesien

die Regering deur die proklamering van krygswet 'n verbod geplaas het op vreedsame

protes teen die Inval, die volk voortaan met die wapen In die hand sou protesteer teen

die optrede van die Regering, wat In stryd was met die wil van die volk en dat die volk

daardeur In die grootste ellende en rampspoed gedompel sou word. Hy het dit duidelik

gestel dat die protesterende burgers nie broedersbloed wou vergiet nie, maar dit sover

moontlik wou verhoed deur onder geen omstandighede aanvallend op te tree nie. Ten

slotte Is 'n beroep op alle burgers gedoen om hulle mag en Invloed te gebruik teen die

Invalln Dults-Suldweg..Afrlka en om terselfdertyd te weier om deur die Regering gebruik

te word om teen die protesterendes te veg "daar ons enig doeiis de eer van God en het

hell van volk en vaderland".277

Beyers was wreed ontnugter deur die regeringsaanval van die vorige dag en sy ontnug-

tering het waarskynlik daartoe aanleiding gegee dat hy bogenoemde manifes uitgereik

nl De Volkstem. 27.10.1914.
11~le G Kelim, p.275.
21~Ibid" pp.27S-276.
~76v.a. 46. '16, pA2.
277 !.!lli!., p.124; U G. 10-' 15, pp.41-42.
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het.27B Hierdie manifes Is ook 'n sprekende bewys dat Beyers nie sonder die medewete

van Oe Wet wou optree nle: daarom Is die manifes ook In die naam van De Wet uitge-

reik, alhoewel hy geen aandeelln die opstel daarvan gehad het nie.

Beyers het ook vir Kemp In kennis gestel dat Colin Steyn hom op 24 Oktober 1914 by

Damhoek besoek het as gesant van sy vader, M.T. Steyn, wat onderneem het om altea In

werking te stelln 'n poging om burgeroorlog te voorkom. Verder het Beyers 'n telegram

aan die Regering gestuur waarin hy heftig beswaar maak teen die aanval van die vorige

dag en omdat daar onskuldige bloed versplIIs, lets waarvoor hy die Regering verant-

woordelik gehou het.ate Kemp en Beyers het ook beraadslaag en daar Is onder andere

besluit dat Plet Grobler en S.F. Alberts die Rustenburgse distrik sou organiseer. Hulle

moes kontak bewerkstellig met kommandant Du Plessis en 'n proteskommando op die

been bring. Verder Is daar ooreengekom dat Beyers, Van Broekhulzen en -n paar ander

persone Kemp en sy offisiere sou vergesel. Voor hulle vertrek het Beyers andermaal be-

vele aan die burgers gegee om alles In hulle vermoë te doen om uit die pad van die rege-

ringsmagte te bly, om sodoende 'n gewapende konfrontasie te vermy.2SO

Ole middag van 28 Oktober 1914 het Kemp en sy manne, vergesel van Beyers en sy ge-

selskap, vanaf Steenbokfontein vertrek om by die res van Kemp se burgers aan te sluit.

Ongeveer OShOO die volgende oggend het hulle by Wolwepan, 'n halfuur te perd vanaf

Treurfonteln, afgesaal en 'n kort rukkie gerus. Kemp het 'n voorgevoel gehad dat alles

nie pluis was nie. Hy het uit ervaring geweet dat hy dié voorteken nie sommer ligtelik

kon Ignoreer nie. Gevolglik het hy bevele gegee dat daar dadelik opgesaal moes word,

lets waarvan Beyers nie gehou het nie aangesien hy uitgeput was.281 Met sy vertrek na

Steenbokfontein het die hoofmag van Kemp se kommando by Haakboschlaagte onder

bevel van Izak Claasen agtergebly. Teenstrydig met Kemp se bevele het Claasen met die

mag In die rigting van Treurfonteln beweeg. By die spoorweghalte Oppaslaagte het die

rebelle regeringseiendom beskadig en 'n trein tot stilstand gedwing. Nadat die rebelle

vasgestel het dat daar geen ammunisie en gewere op die trein was nie, het hulle die

trein toegelaat om verder te rels.282 J.J. Alberts was met 'n regeringsmag ook onderweg

na Treurlontein en -n deel van dié kommando, onder leiding van J.J. de Villiers, het hulle

ng Militêre-argief, D.C. lêer 9783, Brig.-genl. C.E Beyers' Resignation, ongepagineerd.
119H.O. van Broekhujl.cn-\'CrSllmeling, p.73: J.C G Kemp, p.278,
WIU G 42-' 16, notulen van getuigenis. S.P.F. Potgieter getuig, p,120: H S \\'ehb, p.8!.
231 J C G Kemp, p.278.
lK1UG 46-'16,pA4.
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naby Haakboschlaagte die rebellekommando op die lyf geloop. Tien van die regerings-

manne Is gevang. Kort daarop was die hoofmag van Alberts met die rebelle slaags. Ses

rebelle het met twee wit vlae tot ongeveer vyfhonderd meter voor die regeringstroepe

gery en met hulle hoede gewaaI.

'n Sekere kaptein Nolte het daarop aangebied om na hulle te gaan en van hulle te ver-

neem tot welke kommando hulle behoort en of bloedvergieting vermy kon word. Nolte

het ongewapend vorentoe beweeg. Toe hy naby die rebelle kom, het hulle hom doodge-

skiet. Dit was 'n gruweldaad wat gelykstaan aan moord en dit het 'n gewapende botsing

onvermydelik gemaak. Die rebellekommando Is dadelik aangeval en dertien van hulle Is

gedood, ses en dertig gewond en ongeveer tweehonderd gevang.28l Die oorblywende re-

belle het teruggetrek en In 'n bos by Uitschot gaan skuiling neem.

Gedurende die geveg het daar heelwat verwarring geheers aangesien Identifikasie haas

onmoontlik was omdat almal dieselfde klere gedra het. Op hierdie tydstip het Kemp en

sy geselskap op sy terugreis vanaf Steenbokfontein, bale van die burgers van die rebel-

lekommando teëgekom en van die gebeure te hore gekom. Kemp het homself verkwalik

omdat hy nie self teenwoordig was by sy kommando nie. Hy was oortuig dat die geveg

dan 'n ánder wending sou geneem het.264Kemp meld ook dat daar by Alberts 'n groot

aantal burgers was wat by die protesbeweging wou aansluit en dat meer as een honderd

van hulle dit tydens die geveg gedoen het. Toe hierdie burgers egter verneem dat die re-

belle nie mag skiet nie, het hulle weer na die regeringskant teruggekeer, aangesien hul-

le geredeneer het dat 'n rebellie sonder skiet nie sou kon slaag nle.aee

Kemp en sy geselskap het oor die terrein van die botsing getrek. Die wrede werklikheid

van oorlog was orals sigbaar. Kemp was nou oortuig dat die Regering die protesterende

burgers nie met rus sou laat nle.286 Kemp en sy geselskap het 'n botsing met die rege-

ringsmag op die nippertJie vermy deur van koers te verander. Nadat hulle daarin geslaag

het om op 30 Oktober 1914 die treinspoor by Vermaasstasie te kruis, het hulle In 'n bos

by Uitschot gaan skull, waar hulle bale van die rebelle aangetref het wat ook daar skui-

ling gesoek het na die botsing van 29 Oktober 1914,287 Op Sondag,1 November 1914

ZSJIbid .. ppA3-44; U.G 42·'16, notulen van getuigenis, J.1. Alberts getuig, p.13l.
,SJ J C.G. Kemp. pp.279-2KO.
!liS Ibid .. p.280.
nb Ibid.
2S7H;m Oosl.vers:lmeling, p.227.
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het Kemp weer met die res van sy kommando by RIetpan verenig, waar Van eroekhulzen

'n diens gehou het. Bale burgers het weer by Kemp se kommando kom aansluit en daar-

die middag het Kemp en sy manne na Vleeschkraal, 'n plaas noordwes van Schweizer-

Reneke, vertrek.

Ole oggend van 2 November 1914 het Kemp se kommando, soos hy dit Inderhaas na die

botsing by Treurfonteln gereorganiseer het, op Vleeschkraal vergader. Daar was onge-

veer 2 000 burgers bymekaar. Bale van hulle het opgedaag Ingevolge Kemp se oproep

dat die vergadering wat hy op 27 Oktober 1914 by Haakboschlaagte gehou het, voort-

gesit moes word.288Ole felt dat Kemp die Inisiatief geneem het om hierdie vergadering

te belê, lewer bewys dat hy op daardie stadium ongeduldig begin raak het omdat Beyers

steeds passief optree. Hy het hom vereenselwig met die kragdadiger optrede van De

Wet en het besluit om sonder versuim handelend op te tree, aangesien hy nie van plan

was om sy manne soos voëls op takke aan die regeringsmagte uit te lewer nie. Hy was

van mening dat hy dadelik met Maritz kontak moes maak.20g Dié besluit was 'n keer-

punt, nie net In die lotgevalle van die rebellie In Transvaal nie, maar ook ten opsigte van

Kemp se eie verdere wedervaringe.

Dit wil voorkom asof Kemp tydens die vergadering druk op Beyers uitgeoefen het om

kontak met Maritz te bewerkstellig; gevolglik het die krygsraad besluit dat Kemp met

ongeveer een duisend vrywilligers na Maritz sou trek, ten einde grofgeskut en ammunl-

sle In die hande te kry. Ook het die krygsraad besluit dat Beyers na die Vrystaat sou

gaan om sodoende met De Wet kontak te maak, waarskynlik met die oog daarop om in

skikking met die Regering, met behulp van Steyn, te prebeer bewerksteltlg.aee Volgens

die volmag aan Beyers gegee tydens die Koppiesvergadering van 22 Oktober 1914, het

hy Kemp as asslstent-kommandant-generaal van die protesterendes In die Transvaal

aangestel. Terselfdertyd het hy aan Kemp die aanstelling van Maritz as kommandant-

generaal van die Kaapkolonie oorhandig. Op spesiale versoek van Kemp Is Bezuidenhout

en Wolmarans as veggeneraals aangestel.29l Die felt dat Beyers hier militêre aanstel-

lings gemaak het, het later veroorsaak dat die suiwerheid van sy motiewe met die pro-

tesbeweging In twyfel getrek Is. Die aanwysing van hoë offisiere met oorlogtydserange

het In elk geval daarop gedui dat die protesterendes meer militant geraak het. Dit was

ISS U.G. 46.' 16, pAS; H.O. van Broekhuizcn-versmneling, p.7S.
m 1 e.G. Kemp, p.2SI.
290 H.S. \Vcbb, p.S9,
291FJ. du Toil Spies, p.9S: J.e G Kemp, p.2S3,
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'n onheilspellende verwikkeling, want hierna sou daar vir omdraai óf 'n vreedsame be-

slegting van die geskil met die owerheid weinig geleentheid en bereidwilligheid oorbly.

Na beëdiging van ~Ie krygsraad Is die paar duisend burgers byeengeroep om hulle van

die besluite van die krygsraad te verwittig en om vrywilligers te vra om saam met Kemp

na Maritz te gaan. Beyers het eerste die woord gevoer en die doel van die byeenkoms

uiteengesit. Kemp het die burgers gewys op die ontberings wat hulle te wagte kon wees

en manne gevra om na vore te kom In wie se harte die vryheidsvlam hoog vlam. Hy het

hulle verder meegedeel dat hy na Maritz gaan om wapens en ammunisie te gaan haal,

maar dat hy onverrigtersake sou terugkeer, Indien dit blyk dat Maritz met die Duitsers

geheul het.292 "Siener" van Rensburg het ook die woord gevoer en hy het die manne ver-

seker dat diegene wat saam met Kemp sou trek, vellig sou terugkeer.aea

Na afloop van die vergadering was alles In rep en roer. Yrywllilgers het na vore getree.

Kemp was teleurgesteld, want van die verwagte duisend het slegs seshonderd hulle be-

reid verklaar om saam met hom te trek. Bale van die burgers was gekortwiek omdat hul-

le perde te swak was vir die moeisame tog. Weldra was alles gereed en kon Kemp sy

mag organiseer. As stafhoof Is kaptein C. NIewenhuize aangestel, as sekretaris J.C. Bo-

denstein en as sy adjudant S.P.K. Smit. Veggeneraal Bezuidenhout het Koos Bezuiden-

hout as sy sekretaris aangestel en J. vlaeer as sy adjudant benoem. Die LIchtenburgers

15 In twee groepe verdeel: die suidelike groep Is onder bevel van kmdt. Jan van der Mer-

we geplaas en die westelike deelonder bevel van kmdt. D. Yan Vuuren. Kmdt. P.R. Kock

sou In bevel van die Klerksdorp-kommando wees, terwyl kmdt. D. Flemming bevelvoer-

der sou wees van die Wolmaransstad·Suldoos-kommando. Ole Wolmaransstad-Noord·

kommando Is onder bevel van kmdt. Jack Smith geplaas.294 Jansie Jooste en Cassie

Groenewaldt was die rapportryers en J. Botha sou met sy motor die ambulans behartig.

Oaar Is ook agt oskarre saamgeneem om die losgoed te vervoer, aangesien dit Kemp se

oogmerk was om so vinnig as moontlik en sonder enige beslommernis te trek.ee Kemp

het ook vi, Yan Broekhulzen genooi om hom te vergesel, dog laasgenoemde het verkies

om liewers by Beyers te bly. Kemp en Beyers het finaal afgespreek dat Beyers Wolma-

ransstad sou beset en aldaar 'n proklamasie sou uitvaardig, waarin die onafhanklikheid

2'12 Hnrm Oos!.versameling. r.228.
2<JJ U G 46.'16, p.45: J.e G Kemp, pp.284·286.
1901J C G Kemp. pp.286·287.
1'I'lIlli!.



70

van Suid-Afrika aangekondig word.206 Kemp sou so gou as moontlik vanaf Maritz met

versterkings, wapens en ammunisie terugkeer. Volgens wat Kemp van JoubertJle ver-

neem het en volgens die regeringskennisgewing van 11 Oktober 1914,297 het Maritz OOI

bale geld, wapens en ammunisie beskik.

Indien daar enige ooreenkoms met die Regering gesluit sou word, sou Beyers vir Kemp

In kennis stel. Beyers was op hierdie stadium nie bale hoopvol dat so lets sou gebeur

nie. Mln wetende dat dit hulle laaste handdruk was, het Kemp en Beyers mekaar ge-

groet. So het Kemp op 2 November 1914 vanaf Vleeschkraal vertrek om met Maritz in

verbinding te tree. Hierdie reis sou 'n eplese tog wOld en as een van die glansrykste mili-

têre prestasies In die krygsgeskledenls van Suid-Afrika aangeteken word.

2.5 Kemp se Dorslandtrek

Die navorsers kan vandag maar net gls of Kemp ten volle bewus was waarvoor hy hom

Ingelaat het toe hy die tog na Maritz aangepak het. Selfs vandag sal mln militêre aan-

voerders met so 'n getalryke berede kommando, wat uiters athanktlk van water en wei-

ding was, droom om so lets te waag. Die tog Is aangepak deur een van dié dorre dele

van die land; met mln plantegroei en weinig standhoudende water. AI hierdie faktore

gesamentlik maak Kemp se bewegings tussen 2 en 28 November 1914 uniek In die an-

nale van die krygsgeskledents. Terselfdertyd word sy tog 'n eplese verhaal van weerga-

lose deursettingsvermoë waartydens die Boer en sy perd andermaal die verbeelding van

vriend en vyand aangegryp het.

Met die leuse "orde en waaksaamheid Is die beste beveiliging van die kommando" het

Kemp gesorg dat sy mag van 610 man georganiseerd trek.29B In die uitvoering van beve-

le en die handhawing van dissipline Is Kemp bygestaan deur offisiere en onderoffisiere

wat reeds tydens die Anglo-Boereoorlog hulle man gestaan het.299 Ook was elkeen van

die burgers bereid om die swaarste beproewing te deurstaan as offer vir 'n saak wat vir

hulle "helllg" was.

296 .!hiQ., p.2SS. Kemp meld dat geen sodanige proklamasie deur Beyers uitgevaardig is nie.
297 U G 46.' 16, p.36.
29B J C G Kemp, p.307.
299 !!lliL p.30S.
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Die eerste beplande aandoenplek was Schweizer-Reneke. Ten einde ry. en trekdiere te

bekom, het Kemp 'n groep burgers gestuur om perde en mulle van die spccrwegaëml-

nlstraste te kcmmandeetêw Na sy oorgawe In Februarie 1915 Is Kemp onmiddellik ge-

dagvaar om die eienaars van hierdie diere te vergoed. Die eisers was selfs nie bereid om

te wag totdat die Helpmekaar kon uitbetaal nie. Tydens die verhoor het die hof sy verba-

sing uitgespreek oor die handelswyse van die spoorwegmlnlster.eov Kemp 59 kommando

Is hier verder versterk deur die aansluiting van CornelIs van Rooyen, 'n man wat die veld

soos die palm van sy hand geken en 'n deeglike kennis van die Kalahari besit het. Hy

sou voortaan as gids optree, wat grootliks daartoe bygedra het dat Kemp gedurende die

vermoeiende tog en voortdurende agtervolgings, nie een keer sy koers byster geraak het

nle.302

Net voor sy vertrek uit die dorp het Kemp die Inwoners meegedeel dat hy onderweg was

om by De Wet aan te sluit. Hierdie uitlating van Kemp was bedoel om sy werklike bewe-

gings gehelm te hou en die Regering op 'n dwaalspoor te Iel. laat die middag het Kemp

en sy kommando In 'n oostelike rigting begin trek. Die burgers Is beveel om nie te praat

en te rook nie. Aan die versoek om nie te gesels nie Is maklik voldoen, maar aangesien

die Boer en sy pyp onafskeidbaar was, het dit hulle moeilik geval om nie te rook nie.

Reeds met sy aantog na Kuruman het die rebellemag te doen gekry met plekke waar

water bale skaars was en daar was geen welding vir die diere nie. Dit was 'n onheilspel-

lende voorteken want die ergste het nog voorgelê. Intussen het Kemp se getalle aange-

groei tot 720 man en as deel van die finale voorbereiding Is 'n verkennerskorps onder

leiding van Henry WIlliams, 'n baasverkenner, gestig. Die eerste gedeelte van die tog het

tot op hierdie stadium geen probleme opgelewer nie, aangesien dit hoofsaaklik deur

bewoonde gebied gegaan het en die regeringsmagte nog In die war was oor bewegings

van Kemp. Hlema moes die Regering Inligting bekom het dat Kemp In die rigting van

Kuruman trek en voortaan sou die owerheid goed op hoogte bly met sy mag se bewe-

gings.

Nadat hy en sy mag Kuruman binnegetrek het en aldaar die nodige voorrade vir sy tog

bekom het, het hy op 9 November 1914 die lang tog deur die Kalahari aangepak. Die

JOOUG 46.'16.p,45,
JOlJ C G. Kemp, pp.309.310.
JOlibid., p.310.
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dorre gebied het toeganklikheid vir mens en dier bykans onmoontlik gemaak en met die

omstandighede In ag genome het Kemp suidwaarts beweeg In die rigting van die Oran-

lerlvler. Wanneer die Oranjerivier dan bereik word, kon die tog 'n ent langs die noordeli-

ke oewer voortgesit word totdat weer weg geswenk kon word, om aldus Duitse gebied

te bereik. Militêre noodsaak moes hier dus toegee aan die fisiese behoeftes van mens

en dier. 'n Tog deur die Kalahari sou militêr voordelig gewees het, maar was fisies on-

moontlik, terwyl 'n roete langs die Oranjerivier noodsaaklik, maar militêr 'n waagstuk

van die ergste graad was. Laasgenoemde sou die regeringstroepe In staat stelom

voortdurend vars troepe In te span en om die rebelle gedurig van alle kante aan te val en

om moontlik daarin te slaag om hulle te omsingel en tot oorgawe te dwing. Om hierdie

risiko te loop, sou nege uit tien man die skrik op die lyf Jaag, maar nogtans het Kemp

besluit om die gevare te netseer.ses Aangesien dit die voorafgaande twee jaar nie In

hierdie gebied gereën het nie, het dit nie lank geduur voordat die geografiese omstan-

dighede sy fisiese tol van die rebelle begin els het nle.304

Intussen het telegramme letterlik op Pretoria neergereën, waarin die Regering vanaf

Kuruman se omgewing In kennis gesteiis van Kemp se optrede en beweglngs.aee Die

regeringsmagte onder leiding van kol. C.J. van ZIJl en kapt. J.P. Frylinek, van Kuruman,

het die agtervolging van Kemp en sy kommando met ongeveer 1000 manskappe voort-

geslt.306 Op hierdie stadium het Kemp bekommerd begin raak aangesien hy nog geen

nuus van Maritz ontvang het nie. Hy het vermoed dat Maritz In die omgewing van Uping-

ton en Prieska was en oor voldoende ammunisie en wapens beskik het. Gevolglik het hy

besluit om 'n verkenner, Flip McCarthy, uit te stuur In 'n poging om die werklike posisie

van Maritz vas te stel. Ook Is Williams en 12 van sy verkenners uitgestuur om die om-

gewing te verken. Hulle het aan weerskante van die rebellemag se roete spore van die

regeringstroepe gevind en 'n verdere verkenningstog van Williams het Inderdaad op 'n

skermutseling tussen Koos Kruger se manne en regeringstroepe uitgeloop. Tydens die

skermutseling Is een van die verkenners, Cornelius Coetzee, dodelik gewond. Dit was

die tweede offer van die rebelle op hierdie tog wat merkwaardig genoeg, met groot

Juistheid deur "Siener" van Rensburg, boonop In die spesifieke omgewing, voorspel Is.aet

JOl O.O. Scholtz, p.271.
JC» M.C.E. van Schoor, Rebellie. Die Huisgenoot, 4.9.1964, p.21.
}OS Militêre-argief, 1150.C. 2465. Cape Rebellion 13.11.1914-11.12.1914, ongepagineerd.
3Cl6 Dr. 0.5. Prellcr-vcrsameling, nr. 263, Kemp se Kalahari-trek. p.17: De Volkstcm, 27.7.1915. De

Rebellie.
107J C G. Kemn, p.320.



Op 12 November 1914 het die Regering In Pretoria 'n proklamasie uitgevaardig waarin

aangekondig Is dat, ten einde bloedvergieting te voorkom, die Regering amnestie aan

die rebelle sou verleen wat hulle voor 21 November 1914 vrywilliglik oorgee. Die Rege-

ring het egter die reg voorbehou om alle gevalle op meriete te behandel en genoemde

amnestie sou nie van toepassing wees op die rebelleielers nle.308Aangesien Kemp en sy

manskappe te velde afgesny van die buitewêreld was, het hulle geensins kennis van die

proklamasie gedra nie.

Moeisaam het Kemp en sy rebellemag voortbeweeg, die hitte en gebrek aan voer was te

uitputtend vir hulle perde, waarvan 'n hele aantal teen hierdie tyd te swak vir kommando

werk was. Gevolglik moes hulle voortdurend poog om beter rydiere te bekom en daarom

Is Jack Smith en 25 man vooruit gestuur na Mamaghodi, waar hy 'n aantal perde gekom-

mandeer net.ses Laat die middag van 13 November 1914 het die kommando's vanaf De

KlIpping vertrek en hiervandaan Is hulle voortdurend deur regeringsmagte lastig geval.

Aan die regterkant was die Langberg. 'n kettingreeks aan die rand van die Kalahari.

Aanvanklik het Kemp beplan om regs na Postmasburg en Griekwastad verby te trek om

sodoende die Kalaharl·trek uit te skakel, maar die aanvoerders van die regeringsmagte

het dit egter verwag en In Griekwastad die tuiswag op gereedheldsgrondslag geplaas,

terwyl uit Pretoria opdrag gegee Is dat alle perde van die plase verwyder moes word.310

Intussen Is Kemp In kennis gestel van die regeringsbedreiging te Postmasburg en aan-

gesien sy manne swak bewapen en die perde uitgeput was, het Kemp besluit om 'n ge-

veg te vermy.3U Ook het Kemp op hierdie stadium Inligting ontvang dat dit onderkant

die Langberg. na Mount Temple se kant In die Kalahari, mooi gereën het. Gevolglik het

hy besluit om met die kortste pad na die Oranjerivier te trek, waar hy volgens verwagting

Maritz sou ontrnoet.aw Later sou dit egter blyk dat die Inligting omtrent die reën vals

was. Kemp en sy manne se uithou en deursettingsvermoë Is tot die uiterste beproef. EI-

ke dag het die honger burgers, met hul uitgeputte perde, In die versengende hitte, teen

'R slakkepas voertgetrek. Kos en water het vir Kemp 'R kwelling geword aangesien die

putte ver van mekaar geleë en die beskikbare watervoorraad ontoereikend was. Op pad

na Jaungs was die hele kommando al voetgangers. Ole geplof van die moeë voete In die

J03 Spesiale oorlogsuilgawe van De Volkslem. 12.11 1914, Botha proklamasie .
.109 1 C G Kemp,I',321.
JIO l!ili!.
Jil De Volks!CIII, 27.7.1915.
Jil South Africa. 15.12.1914. How Kemp was crumpled up. p,382.
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gloeiende son was duidelik hoorbaar.3u Kemp meld In sy boek Pad van die Veroweraar

dat sake vererger was deur die lugspieëlings van die Kalahari wat rondom hulle gespeel

het en kort-kort die hoop laat opvlam het dat water naby was, om dan weer skielik te

vervaag. Voorts meld hy dat die harde gekletter van potte en ketels aan die kante van

die karre, tesame met die sonbesies se skrn gesang, so '0 droefgeestige atmosfeer ge-

skep het dat geharde manne wou hull. Volgens hom het die verdowing van die menslike

verstand die gevoel vir pyn afgestomp,314

Intussen Is die regeringsmagte onder leiding van Ben Bouwer deur Smuts op hoogte ge-

hou van Kemp se bewegings. Bouwer Is opdrag gegee om Inligting te probeer bekom of

daar voldoende water langs die pad vir die rebelle se groot berede mag beskikbaar was.

lndien daar water was, moes Bouwer dit vernletlg.315 Reeds die volgende dag het Bou-

wer vir Smuts verwittig dat die water by Witzand syferwater was en gevolglik nie vergif-

tig kan word nie. Hy het voorts gemeld dat daar geen water bekombaar was tussen Wit-

zand en Khels aan die Oranjerivier nie. Hy het Smuts In kennis gestel dat hy langs die

Oranjerivier 'n linie opgestel het om te verhoed dat Kemp by water uitkom - aldus sou

die rebellemag tot oorgawe gedwing kon word. Yerder het hy melding gemaak van die

gevangeneming van McCarthy en sy patrollie, wat deur Kemp na Maritz gestuur was met

'n brief, waarin Kemp versoek het om hom met kanonne by die Oranjerivier te ont-

moet.3W

Botha het net na die Slag van Mushroom Yalley, waar De Wet se rebellekommando uit-

een gejaag Is, die OranJe-Yrystaat verlaat en opgetrek na Noordwes-Kaap om persoonlik

toesig te hou oor die krygsoperasle teen Kemp.3u Van al genoemde verwikkelinge was

Kemp salig onbewus. Hy en sy mede-offIsiere het hulle hande vol gehad om hulle uitge-

putte strydmakkers te help en aan te moedig om Witzand te bereik. By Wltzand aange-

kom het Kemp beplan dat die rebellemag 'n week daar sou uitrus. Dit sou hom ook die

geleentheid bled om sy kolonne te recrganlseer. Militêre strateeg wat hy was, het hy die

kommando oor 'n greet gebied versprei, enersyds as gevolg van geblek aan weiveld en

andersyds as 'n vocreorgmaatreêl.ew

lil pr G.S Prcller-vcrsamcling, p.IS.
114 J CG Kcmp, p.323.
115Militêre-argief, 115 D.C. 2465. Cape Rebellion, 13.11.1914-11.12.1914, ongep:!gineerd.
JI6.!.!lli!.

JI1 M. Ritchie, \Vith Both:! in the Ficld, p.ll.
118JC G Kemp, p.327
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Tot sy ontsteltenis het Kemp op 16 November 1914 die eerste tekens van die naderende

vyandelike magte gewaar en het hy sy manne beveel om etetllng In te neem om seneen-

de die watergat te beskerm. Die vyandelike mag, bestaande uit 300 man onder leiding

van Van Zyl en Fryllnck het vinniger nadergekom as wat Kemp bereken het, omdat hulle

op die spore van Kemp en sy manne kon trek. Gelukkig vir Kemp was dié manne totaal

uitgeput aangesien hulle 'n hele dag in die verskroeIende son getrek het, terwyl dIe re-

belle darem 'n ruskans gehad het. 'n Geveg tussen die regeringsmagte en die rebelle het

gevolg en die meeste manne wat gewond Is of gesneuwel het, het kopskote cpge-

doen.3l9

Teen die middag het Kemp vir Apie Bezuidenhout beveel om die vyand te bestorm en

met slegs 35 man het hierdie onverskrokke rebelleleier die taak volvoer. Die regertngs-

mag was verplig om terug te trek aangesien hulle nie die water kon bereik nie en die

naaste bruikbare water 18 kilometer daarvandaan was.320 Vir Kemp was dit In elk geval

nou duidelik dat die vyand hom geen ruskans sou gun nie en soos bloedhonde op sy

spoor sou bly. Van die trekboere by WItzand het hy die ontstellende nuus verneem dat

Maritz Intussen na die slag by Kakamas op 24 Oktober 1914 teruggeslaan was tot In

Dults-Suldwes-Afrika. Aangesien hy nog geen taal of tyding van McCarthy ontvang het

nie, het Kemp vir kapt. P. Ferreira en 12 man met 'n rapport na Maritz gestuur. Op Wlt-

zand het Kemp ook verneem dat 'n mag van 2 000 man vanuit Kimberley op hom afstuur

en alhoewel hy die geloofwaardigheid daarvan betwyfel het, het hy veiligheidshalwe

reeds die volgende dag, 17 November 1914, die woestyntog hervat nadat hy soveel

moontlik perde In die omgewing gekommandeer het. Ongelukkig was die perde jonk en

ongeleerd en gevolglik tot weinig nut vir die rebelle. Vir veldkornet B. Visser en 17 man

was die ontberings van die woestyntog nou te veel en hulle het besluit om hulself vrywil-

liglik aan Van ZIJIoor te gee.321 Visser het by sy oorgawe openlik teenoor Van Zijl ver-

klaar dat dit Kemp se oogmerk was om die onafhanklikheid van die eertydse republieke

weer te herstel.

Die naaste beskikbare water vir Kemp was nou sewe en 'n halfuur te perd verder by

Khels, aan die OranJerivier, beskikbaar en niemand het enige illusies gehad omtrent die

vermoeiende tog wat voorgelê het nie. Aangesien dit ondraaglik warm was, moes die

JI9 FJ du Toit Spies. p.326.
no JC 0 Kemp. p.327.
J11 Dr O.S. Prcller-vcrsarncling, p.18.
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agt karre In plaas van perde nou deur osse gesleep word. Selfs die motor van J. Botha

wat 85 ambulans gedien het, moes deur die osse gesleep word,322 Na 'n uur se trek van-

af WItzand het Kemp tydens die ruspouse weer eens sy manne bemoedig en hulle ge-

waarsku teen die klaarblyklike verslapping van die militêre dissipline, asook die tekens

van vrybuitery wat hy reeds In enkele gevalle bespeur het. Kemp het die burgers tot ge-

hoorsaamheid aan hulle meerderes opgeskerp en hulle weer eens op die "heilige doel"

van hulle ontberings gewys.323 Voordat hulle die reis verder voortgesit het, het Kemp die

manne beveel om voortaan hulle perde te lel, aangesten die toestand van die perde bale

swak was. Aldus het die rebelle dié nag verder deur die woestyn getrek, salig onbewus

van die felt dat kol. R. Royston met 800 man uitgetrek het om hulle by WItzand saam

met Van Zijl aan te val. laasgenoemde was In bevel van die "Natal light Horse" en het

vanaf Khels se kant na Wittand opgeruk. By Witzand het Kemp voor sy vertrek as voor-

sorgmaatreël die telegraafdrade laat knip, maar dit is spoedig na sy vertrek herstel en

daarna sou dié kommunikasiemiddel sy bewegings oral rugbaar maak. Royston het In-

tussen verneem dat Kemp onderweg na Khels was en hom daarheen teruggehaas. Ge-

durende die nag het sy mag egter In die woestyn verdwaal en was hulle verplig om van

die perde agter te laat.324

Intussen het Smuts, wat In Pretoria pal by die telegraafstoel gesit en elke beweging van

Kemp met arendsoë dopgehou het, vir Ben Bouwer opdrag gegee om die slagyster vir

Kemp sorgvuldig te stel: "sy kommando sou óf weens dors omkom, óf deur die koeëls

van sy agtervolgers neergevel word."325 Kemp se besluit om dadelik vanaf WItzand te

vertrek, het hom egter In staat gestelom 'n warm ontvangs te ontglip. AI wat die rege-

ringsmagte daar gevind het, was die spore van die rebelle. Na 'n moordende tog van 25

uur sonder kos en water het Kemp en sy manne op 18 November 1914 om 14hOO die

middag by Khels aan die Oranjerivier gearrlveer.ln die dorstog het hulle bale perde ver-

loor en die manne was geestelik en fisies uitgeput. By die eerste aanskoue van water

het daarjuigkrete uit die dorstige kele opgeklink maar hierdie blydskap was van korte

duur: Royston en sy mag het die oewer van die Oranjerivier beset. In plaas van hom In

moordende geweervuur vas te loop, het Kemp egter gevind dat Royston en sy manne vas

aan die slaap was. Dit was die gevolg van die vorige nag se omswerwinge en foutiewe

veronderstelling dat hulle Inligting vals was toe Kemp nog nie teen 11hOO daardie cg-

J12J H de Ja Rey-versameling, nr. 23, sakhoekie van K.P. Landman. ongcpagmccnl.
Jl) J CG Kemp, p.329.
12~Dr G S Prcller-\'ersamclin!!, Kemp se Kalahari-trek, p.IS.
ll~Militêre-ar!!ief, A.G.S, lêer G. 354/9199, telegram: Alberts-Smuts: J C G Kemp, p.330.



gend opgedaag het nie. Royston se uitdruklike opdrag was tog om met die "Natal Light

Horse" te verhoed dat Kemp die water berelk,326en hierin het hy klaarblyklik geslaag,

sodat hy ontspan het. Kemp het toe vir Apie Sezuldenhout, Paul Smit en 'n paar man

met 'n wit vlag Ingestuur om die oorgawe van Royston en sy mag te els. Ongeveer 50

meter vanaf hulle doelwit het een van Smit se manne egter uit blote senuweeagtigheid

'n skoot afgevuur en gevolglik het Royston en sy manne wekketgeskrlk.aet 'n Skermut-

seling het gevolg waarin swaar geweervuur aan belde kante gevolg het. As gevolg van

P.C. de Villiers se uitstekende posisie agter 'n sandduin het hy die dag onder die vyand

gemaal, maar dit het Kemp-hulle nog nie In staat gestelom water In die hande te kry

nie.

Kemp het die situasie gou opgesom: deur stormenderhand die rivier te nader, sou hy sy

burgers se lewens onnodig In die gevaar stel, en die sterk stroom het verhinder dat sy

burgers se swak perde die oorkant kon bereik. Daarom Is 'n aantal rebelle opdrag gegee

om bulte bereik van die vyandelike vuur die water te probeer bereik en daarvandaan wa-

ter na die ander te bring. Met die aanbreek van die nag Is die geweervuur gestaak en

kon mens en dier na hartelus hul dors les. P.K. landman Is deur Kemp gestuur om die

vyand se perde, wat gedurende die skietery die loop geneem het, bymekaar te gaan

maak. Die verlies aan regeringskant was sewe gedood en vyftien gewond terwyl die re-

belle een man aan die dood afgestaan het. 'n Paar burgers het hulle In die rivierwalle

gaan versteek en later hulself aan die regeringsmagte ccrgegee.ee Nadat Kemp en die

burgers hulle dors geles het. het hulle teen skemeraand na die plaas Tasbl teruggetrek,

waar hulle die nag vertoef het.

Vroeg die oggend van 19 November 1914 het hulle weer In die pad geval en tot 10hOO

sonder kos of water voortgetrek totdat hulle weer by die Oranjerivier uitgekom het. In-

tussen het Royston en sy mag In hulle vlugtog al langs die Oranjerivier na Prieska opge-

trek, terwyl Kemp onderweg was na Upington. laasgenoemde het so reg by Sen Bouwer

se planne Ingepas. Bouwer het sy kommando's aan die suldekant van die Oranjerivier

opgestel om te verhoed dat Kemp die water bereik. Gevolglik kon Kemp slegs een keer

In vier dae daarIn slaag om die water ongehinderd te bereik. As voorsorgmaatreël het

):!b M C Evan Schonr, p.20.
H7 Dr. G, S. Preller· ...crsallleling, p,19, in sy verslug meld kol. Royston dal 'u uantal vnn die rebelle

nadergekern hel mel 'n wil vlag en . armhande. Hy was onder die indruk dal dit regeringsmanne was
WUI as versterking moes dien, maar loc hulle naby die wagpos kom hel hulle afgeklim en hegin skiet.

J25 Ibid.

77



Kemp snags 'n vierkantige laer laat trek om sodoende die diere binne te hou. Burgers

het met gewere In die arm geslaap om vir enige gebeurlikheid gereed te wees. Verder

het Kemp 'n doeltreffende wagstelsel ontwerp om te verseker dat die manne goed

rus.329

Op Saterdagoggend 21 November 1914 het die rebellemag by Swartkop gearriveer, net

om andermaal te vind dat die regeringstroepe reeds in besit van die water was. Toe die

rebelle die kosbare water nader, is hulle onder die lood gesteek. Na etlike ure se oor - en

- weer skietery het die regeringstroepe voet In die wind geslaan het. Oplaas kon die re-

belle die water berelk.33o As dit nie was dat die skaarste aan gras in die gebied die toe-

stand van die perde vinnig laat verswak het nie, sou die burgers bepaald heelwat rede

tot vreugde gehad het.

Op hierdie stadium was Kemp se rebellemag omring deur die vyand en gevolglik het

geen berigte van bulte hom bereik nie. Intussen Is ook Ferreira en sy manskappe, wat

deur Kemp na Maritz gestuur was, gevang sonder dat Kemp daarvan bewus was. Kemp

en sy mag was soos 'n eilandjie In die oseaan; van ontsnapping was daar geen sprake

nie, altans so Is daar deur Ben Bouwer beplan. Om die posisie van die regeringsmagte

nog verder te versterk, Is die spoorlyn tot by Upington op 20 November 1914, die dag

voordat hulle vanaf die Oranjerivier weggeswaai het, omring deur 2 600 man wat swaar

bewapen was met mekslms en kanonne. Teen 24 November 1914 sou die vyandelike

mag tot ongeveer 7 500 aanwas. Gevolglik was daar op Upington, In plaas van Maritz

met kanonne en ammunisie, meer as 10 000 regeringstroepe wat tot die tande toe ge-

wapen was onder bevel van Botha self, bygestaan deur van die bekwaamste leër-

offisiere, en gereed om Kemp en sy burgers die genadeskoot toe te dlen.3J1

A5 gevolg van 'n voorval wat op 22 November 1914 plaasgevind het, het Kemp sy trek-

rigting verander. 'n Sekere Botha het ontdek dat sy perd weggeraak het en tydens sy

soektog bulte die kommandokring het hy op 'n man In kakie uniform afgekom. Toe hy

die persoon versoek om hom te Identifiseer, Is hy meegedeel dat hy een van Kemp se

manne was. Botha was dadelik agterdogtig en het die voorvalonder Kemp se aandag

gebring. Laasgenoemde het J. NIewenhuize met 'n paar verkenners uitgestuur om die

119 le.G. Kemp, p.33S.
no H3ruJ Oost-\'ersameling. p.2S.
BI le G Kemp, p.336.
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gebied te verken. Groot was hul verbasing toe hulle 'n vyandelike groep 'n paar honderd

meter vanaf die kamp raakloop. In die verwarring wat gevolg het, kon NIewenhuize drie

van die manne vang en hulle ondervra. Uit hul antwoorde het dit geblyk dat een van hui-

le 'n rebellevriend was wat deur die vyand gedwing was om as gids op te tree. Hy het

Kemp-hulle gewaarsku dat gewapende magte hulle vorentoe Inwag. Kemp het nou ook

van die lotgevalle van McCarthy en Ferreira vemeem.s»

Intussen het In lid van Kemp se magte, ene Russell, Kemp gevra om hom met 'n rapport

na Maritz te stuur. Omdat Kemp hom nie vertrou het nie, het hy hom vooruit na Maritz

gestuur met 'n misleidende rapport. naamlik dat hy voornemens was om Upington aan

te val.J33 Dit was egter nie Kemp se plan nie aangesien hy beplan het om noord van

Upington verby te trek na Dults-Suldwes-Afrlka. Na sy vertrek Is Russell regstreeks na

Upington waar hy op 23 November 1914 aangekom het. Nadat Russell deursoek Is, Is

Kemp se rapport by hom gevind en omdat die regeringsmagte gedink het dat hy 'n Duit·

se agent was wat na die Transvaal gestuur was om rebellie op te stook, Is hy tot die

dood veroordeel. Voordat die doodsvonnis voltrek Is, het Russell vir Botha aangaande

Kemp se bewegings Ingelig en hom verder meegedeel dat Kemp se mag die vorige dag

skulnsweg geswenk het en onderweg na DIepklIp was.334 Kemp was dus skynbaar nie

meer langs die Oranjerivier nie en Botha het gevolglik die agtervolging afgelas.

Ole welkome rus vir Kemp se manne was egter kortstondig want teen die middag van 23

November 1914 moes hulle weer In die pad val. Tog was daar 'n onverwagte lafenis: die

eerste reëndruppels In byna twee jaar het om die dorre woestynaarde begin neer-

plons.aas Ole reënweer het tot gevolg gehad dat die Regering se heliograaf nie gebruik

kon word nie. Hierdeur Is Kemp-hulle die kans gebied om tyd te wen. Kemp was nou

haastig want hy wou die 130 kilometer dorsland wat nog voorgelê het so vinnig as

moontlik agter die rug kry. Ole nuus dat Maritz se magte by Kelmoes en Kakarnasaae

deur regeringstroepe aangevalis en dat hy tot In Dults-Suldwes-Afrlka teruggeslaan was

en dat Maritz self ook gewond was, het Kemp verder aangespoor. Verder het die uitput-

tende tog tot gevolg gehad dat van die manne hulle gewere en pakgoed netso agterge-

In F.1. du Toit Spies, p.102.
Jj) J e.G. Kemp. p.339.
JJ~FJ. du Toit Spies, p.21.
JJ'Ibid.
JJ6 u.G. 46.' 16, ".JO.
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laat het. Die toestand van die manne en diere het daagliks merkbaar verswak, terwyl die

ammunisievoorraad ook skrape geraak het.

Kemp het gevolglik op 'n noodmars oor 'n afstand van 48 kilometer besluit om sodoende

by die vyand verby te trek voor die volgende dag.337 Dié tog was een van die veeleisend-

ste wat hulle tot dusver beleef het en die burgers het moedeloos en nukkerig vccrtge-

strompei. Die wa wat hulle vanaf Khels saamgebring het, moes agtergelaat word aange-

sien die trekosse geslag Is, maar die maer vleis was oneetbaar. In die versengende hitte

en die gebrek aan water Is die geduld van die offisiere ook tot die uiterste beproef, om-

dat die manne aanhoudend na waterplekke verneem het. Bale van die manne was al-

reeds te voet, terwyl ander weer donkies In die omgewing bymekaar gemaak het en op

dié gery het. Humeure het opgevlam onder die moeilike omstandighede en daar Is ook

onaangename dinge aan Kemp en Bezuidenhout toegevoeg. Kemp meld dat hy tot die

duidelike besef gekom het waarom Moses In die woestyn nie met die rots gepraat het

nie, maar daarop geslaan het.338 Onder hierdie omstandighede het Kemp sy staal getoon

deur voortdurend die manne wat neerval te hulp te snel. Op een stadium het hy selfs wa-

ter uit die verkoeler van die motor getap en dit aan die dorstIges laat ultdeel.aae

Hierdie waterlose uitputtende tog het 42 uur geduur en die windpomp by Rooidam het

eers op Woensdag 2S November 1914 In sig gekom. Spoedig is egter vasgestel dat die

windpomp deur 'n regeringspatrollIe beset was. Bezuidenhout wat aan die voorpunt was,

het daarop vir lult. Albertus van der Merwe van die verkennerskorps met 'n wit vlag na

die vyand gestuur en hulle versoek om oor te gee. Die antwoord was kort en klaar: hulle

sou nie oorgee nie, maar tot die laaste man veg. Hierop het Kemp sy burgers In 'n gaffel-

formasie laat storm. Bevrees vir 'n octvteuelslngsbewegtng, het die vyandelike mag

padgegee waarop Kemp en sy mag die windpomp kon beset. Hier het hulle tot hul ver-

basing 'n paar van hulle makkers aangetref wat die vorige nag vooruit getrek en In die

vyand se hande beland het.34o

Intussen het Bouwer weer eens 'n verwarrende boodskap ontvang waarin hy versoek Is

om versterkings na die plaas Christiana, naby Upington, te stuur. Nadat die boodskapper

Indringend ondervra Is, het Bouwer tot sy ontnugtering ontdek dat Kemp reeds Rooidam

337 FJ. du Toit Spies, p.304.
118 lC.G. Kemp. pp.342.)43.
119 FJ. du Toit Snies, p.I03.
140 J.H. de la Rey-versameling, ongepagincerd; J.C.G. Kemp, p.344.
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beset het, terwyl hy en Botha nog probeer uitvind het of Kemp werklik die OranJerivier-

gebied verlaat het. Dié loop van sake het egter goed by Bouwer se planne Ingepas aan-

gesien hy nou die gulde geleentheid sou hê om Kemp die IInale nekslag toe te dien.

Sonder om een oomblik te weifel, het hy, vergesel van die "Imperial light Horse" en

twee kanonne afgesit Rooidam toe. Hy het ook opdrag gegee dat die kommando's vanaf

Graaff-Reinet en Philipstown vanaf Rouxville moes opruk na Kurrees, 'n plaas links van

Rooldam, en dat hulle 'n halfmaanvormige beweging In 'n westelike rigting moes uit-

voet, Indien hulle enige skietery by Rooidam hoor,3u Om l3hOO dieselfde middag het

Ben Bouwer In die koppe by Rooidam stelling Ingeneem en sy kanonne In posisie ge-

bring.

Voordat Bouwer sy opwagting gemaak het, het Kemp en sy rebelle na die duine getrek

en daar beeste geslag om die honger burgers' van voedsel te voorsien. Van die manne

was so honger dat hulle nie kon wag totdat die vleis heeltemal gaar was nie. Om 14hOO

het Kemp bevel gegee dat hulle moes opsaal. Skaars het Kemp met die voorhoede deur

die duine In die rigting van Nakob begin trek, of die vyand het uit twee rigtings op hulle

afgestorm. Kemp en sy manne het moedig weerstand probeer bled maar die oormag van

die vyand het hulle verplig om na die duine terug te val, waar Bezuidenhout alreeds met

die agterhoede 'n halwe sirkel gevorm het sodat Kemp en sy terugvallende manne die

sirkel kon voltool.342 Agter die tweede en derde duine Is daar 'n laer getrek met die een

motor en sewe oskarre en daaromheen Is die 300 voetgangers wat sonder gewere was,

geplaas.343 Met die aanbreek van die aandskemering het Bouwer met troepe uit die ge-

vegslinie, Kemp en sy mag omsingel en per heliograaf aan Botha berig: "Ek sal Kemp

moreoggend dood of lewendig In Jou hande lewer."WI Volgens Bouwer was die tafel ge-

dek vir die drama wat die volgende oggend finaal afgerond moes word.

Kemp, die ervare krygsman en taktikus, het maar alte goed die benarde posisie besef

waarin hy hom bevind het. Met 'n mag van 6 000 regeringstroepe teenoor 600 rebelle

gemonster, 'n kordon rondom hom gespan en kanonne op die koppie wat die kaal vlakte

dek, het ontsnapping onmoontlik gelyk.:I45 Ietwat terneergedruk, het Kemp In despe-

raatheid hom na "Siener" gewend en hom gevra wat hy sien, waarop oom Niklaas ver-

.1-11 J e G KerDJ):,".344.
).Il F l du Toil Spies, p.104 .
.J.IJ lH de hl RCY-\'crsamcling, ongepagineerd.
J~4J.e G Kellin. p.349;~. p.20S.
JH lH. de la Rey-versameling, ongcpngmccrd.
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klaar het dat hy hom alreeds by Kafferswart (sic) meegedeel het dat hy sien hoe die rooi

kombers In 'n bak om hulle toemaak, maar dat hulle tog wegtrek. Hy het die rigting

waarin hulle moes trek aangedui. Ontsteld het Kemp opgespring en sy vuiste onder

"Siener" se neus gedruk en gesê: "Jy kan maklik praat, weet jy hulle Is rondom ons oom

Klasle."346 Na hierdie Ietwat melodramatiese episode het Kemp se krygsinstink hom laat

besluit om met sy mag deur te trek waar Bouwer en sy manne dit die minste sou verwag,

naamlik reg voor die lope van die kanonne verby. Kemp was van mening dat die vyand

nie In die beperkte tyd tot hul beskikking 'n geslote kordon rondom hom kon sluit nie.

Apie Bezuidenhout was nie eens met Kemp se plan om deur te breek nie, maar niks kon

Kemp tot ander Insigte beweeg nie, aangesien hy oortuig was dat Indien hulle In Botha

se hande sou val, hulle die volgende dag voor 'n krygsraad gedaag en die doodsvonnis

oor hulle uitgespreek sou word.34l Gevolglik het Kemp sover moontlik al sy manskappe

tussen die duine versamel en hulle In trekorde opgestel. Die motor en oskarre Is In die

middel van die linie geplaas, terwyl Kemp self met die beste manne en die verkennings-

korps heel voor stelling Ingeneem het. Bezuidenhout se taak was om die flanke en ag-

terhoede bymekaar te hou. Hierna het 'n vasberade en aaneengeslote massa van onge-

veer 500 rebelle vorentoe beweeg. Een verkeerde stap sou noodlottig wees. Kemp meld

dat toe hulle begin beweeg 'n los vul gerunnik het. Hy het dié vul summier laat dood-

skiet. Die vyand het die skoot gehoor en daarvan afgelei dat die rebelle nog veilig vas-

gekeer was.348

Sonder dat hy daarvan bewus was, het Kemp-hulle reg op die enigste gaping In die vyan-

delike linie afgetrek. In die flou maanlig het Kemp meteens 'n klompie manne gewaar

wat reg op hulle afstuur en het hy Williams beveel om die manne sonder enige geluld te

vang. 'n Los skoot sou op daardie stadium fataal wees en gevolglik het Williams en sy

manne die groep bekruip en 15 gevang. Van dié gevangenes het Kemp kosbare Inligting

verkry, naamlik dat hulle die voorhoede was van 'n afdeling wat die gaping In die kordon

moes afslult.348

Volgens 'n mededeling wat kmdt. P. Du Plessis van Cradock na Kemp se gevangeneming

gemaak het, het Ben Bouwer se Kleurling die aand toe Kemp-hulle deurgebreek het die

opmerking gemaak: "Watter ou klomp trek dan nou daar: dis mos nie ons mense nie?"

).Ib Harm Oos!.versnmcling. p.I04.
)..11 le G Kemp. p.351.
)..I1i.!!lli!.
)..O~ Ibid.



Die antwoord daarop was dat dit Du Plessis se mense was wat die gaping moes gaan

toestop. Juis op daardie oomblik was Du Plessis by Bouwer en eersgenoemde het beaam

dat dit van sy manne was wat die "oop plekkie moes slult."350

Een honderd en vyftig meter verder het Kemp en sy kommando by 'n waterpan gekom

waar hulle nog drie van Du Plessis se manne gevang het.351Van die burgers wou water

drink maar weens etrateglese oorweginge het Kemp hulle beveel om dadelik verder te

trek. Kemp het twee van sy manne agtergelaat om verkenningswerk te doen. Ongeveer

'n kwartier later het die res van die Cradock·kommando by die pan aangekom en hulle

perde laat sulp. Die twee verkenners het hulle na Kemp terug gehaas en hom verwittig

dat hulle agtervolg word. Kemp, wat daarop staat gemaak het dat dit die Cradock-

kommando was, het hom nie daaraan gesteur nie en die manne kalm laat voorttrek.

Teen ongeveer 20hOO was die rebellemag deur die vyandelike IInle.352

Vier uur later, teen ongeveer middernag, het kmdte. Conroy en Malan by Ben Bouwer op

Steenkampspan aangekom, nadat hulle verdwaal het. Aan Bouwer het hulle vertel dat

hulle tussen die duine die geblêr van skape en die gedruis van beeste wat aangejaag

word, gehoor het. Bouwer het gerusstellend geantwoord dat dit die rebelle was wat me-

kaar In die donker probeer opspoor; Indien hulle probeer roer, sou hulle hul vasloop teen

sy kordon wat rondom hulle getrek was. Volgens Bouwer was daar net een opening en

hy het alreeds die nodige stappe gedoen om dit te beveilig. Gevolglik het die twee kom-

mandante besluit om die nag by die hoofkwartier deur te bring en opdrag aan hulle

kommando's gestuur om op hul pos te bly.353

Die ontsnapping deur die vyandelike kordon het egter nie die einde van die rebelle se el-

lende meegebring nie en die moeilikste gedeelte van die hele dorslandtrek het hul

daardie nag ervaar. Die meeste van die burgers was voetgangers en hul voete was deur-

geloop. Sommige rebelle het beesvelle om hul voete gedraalom die pyn en bloedspore

In die sand te versag. Die gebrek aan voedsel en water, met die gedurige agtervolging,

het huilIggaamskragte sodanig getap dat hulle soos robotte voortgestrompel het.354

3~ !.hhl.
nl eJ. du Toit Spies. p.J04.
H2lbid .. p.I05.
l~lJ C G Kemp, p.350.
l~ !.hhl.. p.352.
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Met daglig het Bouwer 'n boodskapper met 'n wit vlag gestuur om Kemp se oorgawe te

els. Afgesien van 'n paar rebelle, wat die vorige aand nie by die kommando uitgekom het

nie, was daar geen teken van die hoofmag van die rebelle nie. Om 7h4S, Dinsdag 26 No-

vember 1914, het Bouwer die ontstellende boodskap van Conroyontvang dat Kemp

daardie oggend vroeg deur die kordon gebreek het, alhoewel Kemp reeds die vorige

aand om 20hOO deurgebreek net.sesDie volgende oggend met dagbreek was Kemp

reeds 40 km wes van Rooidam.

Kemp het sy manne 'n blaaskans gegee en saam met Bezuidenhout op 'n verkennings-

tog vertrek. Toe Bouwer berig ontvang van Kemp se ontsnapping, was die rebellemag al-

reeds weer onderweg In 'n westelike rigting, met die doelom die grens oor te steek.sse

Ongeveer vyf kilometer vanaf 'n plaaswoning het Kemp 'n verkenningspatrollie vooruit

gestuur om die nodige begratnlsreêunge te tref vir burger Benade, wat In die gevegte by

Rooidam gesneuwel het en om terselfdertyd voedsel vir die afgematte burgers te be-

kom. Omdat daar geen onmiddellike gevaar bestaan het nie, het Kemp besluit om, ver-

gesel van Apie Bezuidenhout, agter hulle aan te ry. Ongeveer 500 meter vanaf die

plaashuis Is hulle tog deur geweervuur gestuit. Kemp het die vuur beantwoord waarop

die "vyand" op vlug geslaan het. Hierdie vyand was sersant J. Van Zyl met ses Dultswes-

Boere.357 Nadat Kemp van die plaaseienaar, mnr. H.P. Lengtand. verneem het wie die

vlugtendes was, het hy vir Paul Smit met 'n wit vlag agter hulle aan gestuur om sodoen-

de met hulle kontak te maak - 'n gebeurtenis wat die "Siener" reeds by Rooidam voor-

spel het. Vir Kemp en sy manne was dit die eerste kontak met die Suldwesters en dit

was vertroostend vir die rebelle wat hulle In 'n haglike situasie bevind het.sse

Botha, wat Intussen die leiding van die agtervolgingsmag oorgeneem het, het tydens

hierdie skermutseling so byna In Kemp se hande beland. Hy was onderweg met tien mo-

tors, waaronder sommige Roolkruls·motors was. Vas onder die Indruk dat Kemp se man-

ne sy voorhoede was het hy vorentoe beweeg tot ongeveer 1 000 meter vanaf die rebel-

le. Kemp se manne wou die motors onder die lood steek maar aangesien daar Rooikruis-

motors was, het Kemp, onbewus van Botha se teenwoordigheid, die manne verbied om

te skiet. Nadat Botha die ware toedrag van sake verneem het, het hy haastig terug

ns Ibid., pp.350-352.
H6lbid.
JH !!lli!..
JS~F.J duToil Spies,p.I06:~, p.205.
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terug geJaag,ls9 Gelukkig vir Kemp het die heldhaftige optrede van sy agterhoede sy

mag In staat gestelom met geringe lewensverlies en met 'n paar manne wat gevang Is,

uit die moordende agtervolging te ontsnap,J60 Kemp het besef dat die vyand se mag te

oorweldigend was en omdat hy gevrees het dat vars troepe Ingebring kon word, het hy

sy rebellemag teen die aand se kant na Grondneus teruggetrek. Kemp was nie In die po-

sIsie om 'n stelIInggeveg te lewer nie en het nou net één doel voor oë gehad, om by Ma·

ritz uit te kom. Om 20hOO, 26 November 1914 het sy kommando op ëronëneue aange-

kom, nege uur te perd vanaf Nakob. Hier het die rebelle 'n hartlike ontvangs van dIe In-

woners te beurt geval. Uit dankbaarheid vir die gespaarde lewens het die rebelle In die

onherbergsame woestyn en donker 'n dankdiens gehou, waarna Kemp 'n bemoedigende

toespraak gelewer het. Hy het die manne aangespoor om uit te hou en voort te beweeg

aangesien daar kos en redding naby was. Om 22hOO was die kommando's weer aan die

beweeg. Kemp het kmdt. Schoeman en sy manne op Grondneus agtergelaat aangesien

hy verwag het dat die vyand met dagbreek Grondneus sou aanvaï.sev

Dit Is dan ook presies wat gebeur het: op 27 November 1914 het Botha ligdag die plek

laat bestorm, maar teen hierdie tyd was Kemp alweer nege kilometer daarvandaan op

Koegoekop. Kemp het berig ontvang van Botha se aanval en dat Schoeman en sy manne

ontkom het. Hy het besef dat hy spoedig deur Botha van agter aangeval sou word; daar-

om het hy voorsorgmaatreëls gehef: hy het die voetgangers en die burgers met swak

perde In 'n westelike rigting van Gous laat trek om aldaar stelling In te neem, terwyl hy

met die nultewes-ëoese onder Schoeman, P. De VIlliers en A. Boshoff agtergebly en 'n

lang linie gevorm het wat as buffer moes dien. Weldra het R. Conroy, J. De Jager en A.

Visser aangeval. Deur voortdurend terug te val, het Kemp-hulle daarin geslaag om die

vyand op 'n veilige afstand te hou.362 Intussen het die voetkommando tot op langklIp

getrek, terwyl Botha die agtervolging onverpoosd voortgesit het. Toe laasgenoemde

Swartmodderpoort bereik, was hy net betyds om Kemp se kommando te sien verdwyn In

die berge van langklIp, waarna Botha bevel gegee het dat sy manne moes omdraai. Op

langklIp het die voetkommando geslag en geëet; hulle het selfs brandewyn bekom by

die waens wat van die Duitsers afkomstig was en wat gestuur was om die krankes te

vervoer. later die aand het Kemp moeg en afgemat by sy kommando aangesluit, weten-

3'9 le,G. Kemp. p.355.
Jf)(l 1,H. de la Rey·versameling, ongepaginccrd .
.161 J.e.G Kemp, p.357.
l6~Ibid.
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de dat die moordende agtervolging nog nie verby was nie en dat hy sy waaksame voor-

sorgmaatreëls nie moes verslap nle,363

Op 28 November 1914 het die fluitjie vi, verder trek om OlhOO geblaas. Die kommando

het vanaf Langklip vertrek met 'n dringende begeerte om water te bereik, aangesien die

wêreld om Ukumas bale droog was. Kemp meld dat bale van die manne se bene potblou

was en dat hulle voete so geswel was dat hulle nie meer kon loop nie.364 Die sand was

so warm dat die perdevulletJles se pote partykeer verskrompel het. Kemp'het die motor,

wat tot dusver deur osse getrek was, aan die gang gekry en daarmee 'n boodskap na

Maritz gestuur om hom by Nakob te entmeet.ses Nog net die plase Sandvlal en Arrles het

tussen Kemp en Nakob gelê.

Op hierdie tydstip was Kemp en sy rebelle salig onbewus van Botha se pogings om die

rebellie vreedsaam te beëindig. Reeds op 22 November 1914 het Botha In opvolging van

sy amnestle·aanbod van 12 November 1914 verdere Instruksies aan alle magistrate, be-

velvoerende offisiere en offisiere van die Suid-Afrikaanse Polisie uitgereik waarin ver-

klaar Is dat gewone burgers wat hulle vrywilliglik oorgee toegelaat moes word om huis-

waarts te keer, terwyl die leiers onder anes geplaas moes word.366 Dis egter twyfelagtig

of Kemp van hierdie aanbod gebruik sou gemaak het. Op 28 November 1914 is verdere

Instruksies uitgevaardig waarin beveells dat alle vee van rebelleielers wat nog In die

veld was, In beslag geneem sou word.36T

Intussen het Maritz, wat hom op Jerusalem bevind het, waar hy van die wond In sy been

herstel het, verneem dat Kemp In aantog was en voorbereidings getref om hom behulp-

saam te wees. Uiteindelik het Kemp en Maritz mekaar op 28 November 1914 op Warm-

viel, in plaas ses kilometer oos van Nakob cntmcet.aee Vier weke nadat Kemp vanaf

Vleeschkraal vertrek het, het die gehawende kommando hulle uiteindelike bestemming

bereik: sommige was te voet, sonder skoene en die voetsole was deurgeloop, elke stap

was 'n bloedspoor.369 Maritz het Kemp se manne meegedeel dat hy geforseer was om te

rebelleer, aangesien die Regering geweier het om sy bedanking te aanvaar. Hy het hulle

.\bJ !h.i!!.
JM 1 H de la Rey-\'ersamcling, ongepagineerd.
lil' J C G Kemp. p.358.
16llUG IO-'15,pp.54-5S.
1b1.!!ili!.., p.SS.
J6lI 1 H de la Rey-versameling, ongcpaginecrd: G D Scholtz, p.27J.
J69 Manie Maritz, My lewe en sJrewe. p.80; Kalahari-Mac, Agter die skerms mel die rebelle, p.70.



voorts vertel dat hy en sy manne gekant was teen die Regering se invalln Dults-Suld-

wes-Afrika. Verder het hy gemeld dat hy verplig was om na die regeringsaanvalle op hom

te Kelmoes en Kakamas. na Duitse gebied te ontvlug en dat hy met die Duitsers 'n oor-

eenkoms gesluit het. Teen hierdie tyd was Kemp se manne en diere so uitgeput en on-

dervoed dat Kemp niks anders kon doen as om Marltz.na Duits-Suidwes-Afrika te verge-

sel.310

By nabetragting val dit op dat Kemp se ontberings aan die volgende gewyt kan word:

geen georganiseerde voorbereiding Is gemaak nie en die kommando het nie 'n opera-

sionele basis gehad waarvandaan hulle opgetree het nte: hulle was uitgelewer aan die

omgewing vir voedsel en water en hulle het geen kommunikasielyne beskikbaar gehad

nie. Hulle was dus deurentyd geïsoleer. Daarteenoor het die regeringsmagte oor alles

beskik wat 'n moderne leër benodig het en In teenstelling met die swak gewapende re-

belle was hulle tot die tande toe gewapen. Desnieteenstaande het die begeerte tot die

herstel van die verlore republikeinse onafhanklikheid 'n klein bende vrywilliger-rebelle In

staat gestelom 'n heldetog af te lê.3ll

Met alles teen hulle. het hulle. onder die besielende leiding van Kemp daarin geslaag

om 'n onherbergsame gebied te oorwin In een van die merkwaardigste togte In die mili-

têre geskiedenis van Suid-Afrika. Kemp. die Godsman, het die sukses van sy ekspedisie

aan die genade van die Voorsienigheid toegeskryf.

2.6 Die Rebellie stort In duie

Ole deurbraak van Kemp en sy rebellemag het die Suid·Afrlkaanse regering verplig om

sy strategle teen die rebelle te heroorweeg. Smuts het uit die staanspoor beoog om Ma-

ritz doeltreffend af te sonder sodat hy dan op eie tyd en wyse teen hom kon optree. Dié

voorneme was nou deur Kemp getorpedeer. 'n Sondebok Is gesoek en gevind: Ben Bou-

wer. Vervolgens Is hy op 10 Desember 1914 met kol. Jaap van Deventer as opperbevel-

hebber van die regeringsmagte langs die Oranjerivier vervang.312

310Harm Oosl-versameling. p.27.
JlI le G. Kemp, pp.360.361.
au !!lli!.. p.378.
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As verdere reddingsmiddel het Smuts voorsorgmaatreëls begin tref om Kemp se terug-

keer vanaf Duits-Suidwes-Afrika te belet. Strategiese posisies tussen Nakob en die Oran-

[erlvler 15 deur regeringstroepe beset. Van Deventer wat vanaf 10 Desember 1914 as

opperbevelhebber van die regeringsmagte langs die Oranjerivier aangestells,313 het al-

les In sy vermoë gedoen om sy troepe slaggereed te kry. Terselfdertyd het Smuts -n by-

komende militêre mag onder aanvoering van kol. C.A.L. Betrange In die lewe geroep. en

hy moes gereed staan om Van Deventer te hulp te snel, Indien Kemp en Maritz sou pro-

beer om deur die regeringskordon te breek.374

Twee dae VOOI die einde van 1914 was Van Deventer se magte gereed vir optrede teen

Kemp. Op advies van Smuts het hy behoorlik huls skoongemaak en verdagte offisiere

huls toe te gestuur.ns Smuts se aanbod van "bekwame offisiere" uit die geledere van

die verdedigingsmag Is egter deur hom van die hand gewys: 'n groot aantal van syoffl-

slere was uit hierdie oord afkomstig en hulle cnverrnoë Is reeds deur Kemp se optrede

ontmasker. Intussen het die adjunk-bevelvoerder van die Duitse magte en verteenwoor-

diger by Maritz, B. Von Zastrow,376 Kemp en sy kommando gaan verwelkom by die eerste

uitspanning, ses kilometer wes van Nakob. Hy het die rebelle toegespreek, Kemp se ge-

slaagde tog deur die woestyn hoog aangeprys en sy Regering se standpunt teenoor die

rebellie verduidelik, naamlik om alle moontlike hulp te verleen. Voorts het hy melding

gemaak van reëlings wat getref sou word vir 'n ontmoeting tussen Kemp, Maritz, en dr.

T. Seltz Duitse goewerneur, sodat toekomstige strategie verder uitgepluis kon word.377

Hy het aan die hand gedoen dat die rebelle 'n voorlopige regering moes kies om aldus

die voorgenome onderhandeling 'n skyn van wettigheid te gee.37S Op 2 Desember 1914

het Kemp die burgers kortliks toegespreek en hulle toestemming gevra om 'n voorlopige

regering saam te stel. Hy het ook gemeld dat die Duitsers hulle alle hulp sou verleen en

dat die Duitse keiser hulle onafhanklikheid sou waarborg. Hierna Is daar 'n voorlopige

regering saamgestel bestaande uit. J.C.G. Kemp, C.F. Beyers, S.G. Maritz, C.R. de Wet,

A.P.J. Bezuidenhout en kmdt. A.J. Kamfer.

Kapt. A. Boshoff Is as sekretaris en tesourier aangewys. Verder sou Maritz optree as

kommandant-generaal van die Kaapprovinsie, De Wet van die Vrystaat en Beyers van die

J11Ibid.• p.379.
JJ~ Harm Oos\.vcrsnmcling. nr.2S. ongepngincerd.
1H!..!lli!.
1J6 Ibid.
lJJ J co Kemp, p.364.
naUO 46·'!6,p.61:JCG Kcmp,p.365.
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Transvaal.379 Weens gebrekkige kommunikasie met De Wet Is die Vrystaatse rebelle-

leier as lid van die voorlopige regering verkies, sonder dat hulle daarvan bewus was dat

hy die oggend van dieselfde dag, 2 Desember 1914, In die hande van die regeringsmag-

te geval het.3ao

Gedurende die eerste week van Desember 1914 het Kemp. Maritz en Bezuidenhout,

vergesel van 'n paar Duitse offisiere na Keetmanshoop vertrek om die Duitse goewer-

neur, Seltz, te entmoet.eet Intussen sou Kemp se manne na Ukumas vertrek. Volgens

Kemp het Seltz hulle meegedeel dat Indien die rebellie sou slaag die Duitse keiser hulle

onafhanklikheid sou erken.la2 Daar Is ook aan die rebelle gewere en ammunisie belowe.

Die Duitse owerhede sou ook 'n bedrag van £10 000 aan hulle beskikbaar stel.383 Vol-

gens Seltz se eie weergawe van die onderhawige gebeure, het hy gehoop dat die rebellie

sou slaag, want dan sou Dults-Suldwes-Afrlka veilig wees teen 'n aanval van die Unle.384

Voordat Kemp en Maritz uit Keetmanshoop vertrek het, het Maritz vir Plet de Wet en

Adam Boshoff na Windhoek gestuur om sekere pamflette te laat druk.385 Hoogs tevrede

het die rebelleielers vertrek en het Kemp vier dae later by die res van sy manne aange-

sluit.

Kemp het sy kommando's verskillende plekke ontplooi waar hulle binne bereik van ge-

noegsame water was. Dit was egter voor die handliggend dat sy mag In 'n gehawende

toestand was. Gevolglik het Kemp en Maritz na onderlinge oorlegpleging tot die gevolg-

trekking gekom dat, geen twis wranger gevolge kon hê as broedertwis nie en dat die

wonde deur 'n burgeroorlog veroorsaak word, nie gou en maklik sou heel nie. Aangesien

hulle optrede geïnspireer was deur liefde vir die Afrikanervolk en nie deur haat nie, wou

hulle, alvorens hulle tot militêre optrede oorgaan, probeer om met die regeringsmagte In

aanraking te kom In 'n poging om te onderhandel.388 Gevolglik het die twee generaals

op 14 Desember 1914 vir kapt. F. Engelbrecht, stafoffisier van Maritz, met 'n onderhan-

179lbid
lSO Q;'dic datum van byeenkoms is daar ook verskille: H. Von Oelhafen (Der Fcldzug in Suidwes!,

p.95) nield 3 Desember 1914; T. Seitz (Slid-Afrika in \Veltkriege, p.34) meld 5 Desember 1914;
J.e.G. Kemp (Pad ,'nn die Veroweraar, p.369) meld 6 Desember 1914.

381 Hnrm Qps\.versame1ing. nr.22. p.27; lC.G. Kemp, p.369; terwyl T. Seitz (SUd·Afrika in Weltkriege,
192 p.37) meld dat hy geen instruksies vanaf Berlyn ontvang het in verband mel die Boererepublieke nic.

J.e G Kellll1, p.369.
JS.!T. Seitz, Slid-Afrika in \Vchkric!!c, p.34.
lllJUG 46-·16.p.71.
.185 Hnnn OllSI-VCl"snmc1ing,p.27 .
.1&6 V.G 10.'15. p.51.
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delingsaanbod na Nous, drie uur te perd suid van die Oranjerivier, gestuur. Kmdt. C.J.M.

Breedt, bevelvoerende offisier van die regeringsmag te Nous, het hierop gereageer en

laat weet dat hy bereid was om met die twee rebelleielers te onderhandel. Daar Is be-

sluit om op 16 Desember 1914 te ontmoet. halfpad tussen hulle stellings. Breedt het nie

opgedaag vir die afspraak nie, en die rebelle-afvaardiging was verontwaardig oor die

blatante Ignorering van die beplande ontmoeting, moontlik ten onregte, aangesien

Breedt waarskynlik dieselfde regeringsinstruksies ontvang het as wat aan al die rege-

ringsofflslere uitgereik was, naamlik dat hulle nie met rebelle mag onderhandel nfe.aet

Na hierdie mislukte onderhandelings pogings het Kemp, Maritz en huioffisiere na hulle

kommando's teruggekeer en besluit om 'n aanval op die regeringsmagte te loods. Hier-

mee sou die rebellie sy finale fase binnegaan. Dit het spoedig ook duidelik geblyk dat

die voortvarende Maritz vir Kemp op sleeptou geneem het en In die daarop volgende ge-

beure was Kemp bepaald die junior vennoct.aee

Op 16 Desember 1914 het die rebelle kommando's op treffende wyse Dingaansfees ge-

vier en die plegtige belofte van 75 Jare tevore herelen.aes Maritz het op dié dag 'n cnat-

hankllkheldsverklarlng In sy naam uitgevaardig. Dit was gerig aan die volk van Suid-

Afrika en het gemeld dat 'n voorlopige regering onder lelding van Kemp, De Wet, Beyers,

Maritz, Bezuidenhout en kmdt. Kamfer In die lewe geroep Is. Op hierdie tydstip was Bey-

ers reeds begrawe nadat hy In 'n poging om die regeringsmagte te ontwyk op 8 nesem-

ber 1914 In die Vaalrivier verdrink het. en De Wet Is enkele dae tevore gevange geneem.

Inderdaad was die voorlopige regering dus weinig meer as 'n alliansie tussen Maritz en

Kemp wat albei aan die grens van Dults-Suldwes·Afrlka geïsoleer was, terwyl die "binne-

landse" rebellie reeds misluk het. Die rebelleielers was met 'n probleem gekonfronteer.

naamlik of 'n aanval op Nous of Upington gedoen moes word. Na beraadslagings Is be-

sluit om Nous aan te val, omdat Upington 'n sterk regeringsvesting was wat nie maklik

oorrompel sou word nie, terwyl 'n verrassingsaanval op Nous die regeringsmagte onder

die Indruk kon bring dat die verwagte aanvalln die Kaapprovinsie daarop bedag was om

Upington te omvleuel.

Op 21 Desember 1914, het die twee rebelle-aanvoerders 'n geslaagde offensief geloods.

Die oorwinning op Nous was 'n rlem onder die hart vir die rebelle, maar aan hulle mllltê·

J!7 Harm Oost-versameling, nr.27, p.2S.
155 l.H. Ligthelm. Genl. J.C.G Kemp se rol in die Rebellie \':10 1914·1915, M.A.-vcrhandeling, Pretoria,

1979, p.147.
l!1)U.G IO.·15,pp.71-72.



re posisie het dit weinig verandering gebring. Onbewus daarvan dat die rebellie In die

Unie reeds afgeloop was, het daar op hierdie tydstip 'n meningsverskil tussen Kemp en

Maritz ontstaan. Hoewel daar na die aanval op Nous In die kamp, 'n telegram en koe-

rantberigte gevind Is, waarin berig gegee Is van Beyers se dood en De Wet se gevange-

neming, het die burgers bale wantrouig teenoor hierdie beriggewing gestaan en het hui-

le geglo dat die Regering doelbewus valse Inligting verstrek het. Maritz het aan die hand

gedoen dat die rebellemagte suid van die Oranjerivier sou bly om sodoende aansluiting

met die Afrikaner republikeine In die Unie te bewerkstellig. Kemp was egter van mening

dat hy en sy manne deur die Oranjerivier moes trek terug Transvaal tee.sse Gevolglik het

Kemp volgens militêre tradisie hom op 'n krygsraad beroep om uitsluitseloor hul toe-

komstige strategfe te gee.391

Op 21 Desember 1914 het die krygsraad besluit dat die kommando's terug oor die Oran-

jerivier vla Nakob In die rigting van Transvaal moes trek.392 Dit het beteken dat Upington

aangeval sou moes word. Maritz was van mening dat Upington die Regering se sterkste

basis was wat nie sonder groot lewensverlies verower sou kon word nie. Volgens hom

sou die verowering van Upington hulle niks baat nie, aangesien alle berigte daarop dui

dat die opstand In Transvaal en Vrystaat onderdruk was en dat onnodige bloedvergieting

dus vermy moes word.393 Na die krygsraadsbesluit om terug te trek oor die Oranjerivier

Is voorbereidings vir die terugtog getref. Allereens Is die krygsgevangenes oor die Oran-

jerivier na Dults-Suldwes-Afrlka gestuur.394 Kemp, Maritz en die kommando's het 'n paar

dae op Nous oorgebly en die manne het goed uitgerus. Daarna het hulle na Duitsegebied

teruggetrek.

Reeds op 28 Desember 1914, terwyl die terugtog oor die Oranjerivier na Dults-Suldwes-

Afrika aan die gang was, het Kemp en Maritz samesprekings met 'n Duitse offisier, kol.

R. Meddlng gevoer en Is daar besluit dat 'n aanval op Upington gedoen moes word.395

Kemp en Maritz was ten gunste van onderhandelings met die Unieregering, omdat die

gerugte van die mislukking van die opstand In die Transvaal en Vrystaat, by hulle die be-

denkinge gewek het of hulle In staat sou wees om die rebellie end uit te voer. Tot op

hierdie stadium het die Suid-Afrikaanse regering steeds volstrek geweier om met die re-

190Manie Maritz. p.SI.
391J e G Kemp. p.374.
392 Manie Maritz, p.SI .
.193Ibid" p.S2.
31).1 U G 46·'16, p.73.
J9SJ.e G Kemp. p.J76.
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belle te onderhandel. Kemp en Maritz het gevolglik tot die oortuiging geraak dat 'n suk-

sesvolle krygsoperasle teen die regeringsmagte hulle In in beter bedingings posisie sou

plaas voordat hulle hernieude pogings tot onderhandeling aanwend. Die aanval op

Upington, waarvan hulle tevore weggeskram het, moes dien om hulle In 'n bedingings-

posisie te plaas. By die rebelle was daar geen illusies oor die gevare wat op hulle gewag

het nie.

Op Saterdag 10 Januarie 1915 het die rebellekommando's onder leiding van Kemp en

Maritz op Arlamsvlel aangekom, die laaste basis In Duitsegebied waar standhoudende

water beskikbaar was. Tot op hierdie stadium het die regeringsbevelvoerders nog nie

oor inligting met betrekking tot die terugkeer van die rebellemagte beskik nie. Op 18

Januarie 1915 het die rebelle 'n geslaagde aanval op Lutzputs geloods. Die rebelle het

hulle doelbewus van bloedvergieting teen mede-Afrikaners weerhou, hoewel hulle gena-

deloos teenoor Swarttroepe opgetree het. Die rebellekommando's het onverwyld verder

opgeruk, hoewel nie regstreeks na Upington nie. Weens gebrek aan water en welding vir

hulle rydiere, was Kemp en Maritz verplig om met 'n ompad noordwaarts na Koegoekop

te trek. Die felt dat omstandighede en terrein die rebelleielers verplig het om 'n ompad

na Upington te volg, het verhinder dat hulle by Rooiviel met die regeringsmagte van Van

Deventer gebots het. Eers ses dae later, op die oggend van 21 Januarie 1915 het hulle

die regeringsmagte op die plaas Christiana teengekom.sse Die rebelle slaag daarin om 'n

afdeling van die regeringsmagte onderleiding van lult. D.J. Jooste te oorrompel en ge-

vange te neem. Uit gesprekke met die gevangenes het dit weer vir Kemp en Maritz dui-

delik geword dat dié manne hulle sentimente ten opsigte van die oorlogspoging gedeel

het.397

Op 22 Januarie 1915 het die twee generaals besluit om die gebied rondom Upington te

verken. Op die hoogste punt tussen die heuwels het Kemp, Maritz en die offisiere wat

hulle vergesel het, stelling Ingeneem en Upington bespled.396 Hulle was ongeveer 14

kilometer vanaf Upington en kon gevolglik die vyandelike steurnge noukeurig met hulle

verkykers verken. Die groet kamp van die vyand het die aandag van Kemp getrek, asook

die oneindige rye forte, wat uit die Anglo-Boereoorlog se dae oorgebly het en nou met

396 Harm Oost-versameling, nr.28, ongepagineerd.
397 Ibid.
398 J.c.G. Kemp, p.382.
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sandsakke versterk was. Hierdie blokhuise het tussen die nedersetting en die rebelle

gestaan en dwarsoor die nedersetting gestrek.

Kemp en Maritz het besef dat hulle dadelik sou moes toeslaan, alvorens Van Deventer

se mag vanaf Kalmoes en Kakamas versterk word. Daar Is besluit om vroeg die volgende

dag, 23 Januarie 1915, aan te val. Die kommando's Is dus aangesê om dadelik nader te

beweeg. In die donker het sommige van hulle die verkeerde pad geneem en teen dag-

breek was hulle so moeg, as gevolg van hulle omswerwinge tussen die sandduine, dat

die aanval afgelas moes word. Daar was egter ook 'n ander rede: Kemp het by Maritz

aangedring om weer te probeer onderhandel, omdat hy gereken het dat die regerings-

magte as gevolg van hulle nederlae by langklIp en Lutzputs daartoe sou lnstem.aw

Vroeg die oggend van 23 Januarie 1915 Is dus nie aangeval nie, maar as gevolg van

Kemp se versoek Is Henry Williams na Upington gestuur, waar hy aan Jaap van Deventer

Maritz se brief oorhandig het.4oo Hierin het Maritz Van Deventer versoek om hulle by 'n

geskikte plek te ontmoet om sodoende die groot misverstand uit die weg te ruim en

verdere bloedvergieting te vermy. Voorts het hy Van Deventer en sy offisiere van 'n vent-

ge geleide verseker.401 Van Deventer het egter nie dadelik vir Williams met 'n antwoord

na die rebelleielers teruggestuur nie, aangesien hy eers aan die Regering In Pretoria

moes rapporteer en Instruksies van Smuts gevra het. Williams was bevrees dat Kemp en

Maritz tot die slotsom sou kom dat die Regering glad nie wil onderhandel nie en dat but-

le kon besluit om aan te val. Van Deventer weier om toestemming te verleen dat hy na

die rebellekommando's kon terugkeer. Dieselfde middag het Van Deventer 'n telegram

van Smuts ontvang waarin hy opdrag gegee Is om onder geen omstandighede met Kemp

en Maritz te onderhandel nlej enige ontmoeting met hulle moes op die slagveld geskied.

Verder Is Van Deventer beveel om nie dadelik 'n antwoord aan die rebelleielers te ver-

skaf nie, maar dat hy dit tot die volgende oggend moes vertraag. Hier het Smuts weer sy

beproefde taktiek gevolg, naamlik om sake tot breekpunt toe te laat ontwikkel. Smuts

was van mening dat hy hierdeur die rebellemag tot oorgawe kon dwing en sodoende die

rebellie die genadeslag toe te dien.

J'19 Ibid .. p.3!!3.
«o Han!1 Oost.vcrsamcling. cngepaginccrd.
0101J C.G. Kemp. pp.383.384.
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Smuts se strategte het Inderdaad die gewenste uitwerking gehad: Maritz het ongeduldig

begin raak en wou nie Ianget wag nie, want hy het geweet dat versterkings uit alle oor-

de na Van Deventer toe aangevoer sou word. Aangesien die volgende dag, 24 Januarie

1915, 'n Sondag was, was Kemp om gewetensredes nie begerig om aan te val nie. Om-

dat daar In die verlede telkemale ernstige verskille tussen Kemp en Maritz voorgekom

het, het Kemp om enige verdere onenigheid te vermy, besluit om In te val by Maritz se

planne vir 'n aanval op Upington die volgende dag.402 Laat die middag het Kemp met sy

offisiere krygsraad gehou en hulle Ingelig oor dié besluit, om die volgende dag 'n aanval

op Upington te loods. Ofskoon 'n geveg op 'n Sondag ook teen hulle godsdienstige op-

vattinge Ingedruis het, het hulle nogtans met Kemp se voorstel akkoord gegaan.

Kemp, wat Oe la Rey se weergalose vertroue In "Siener" van Rensburg gedeel het, het

tydens die beplanning van die rebelle-aksle die "Siener" se hulp Ingeroep. "Siener" het

verklaar dat hy gesien het hoe hulle In Upington Is en dat daar suiker aan hulle uitgedeel

word. Kemp was bale gespanne en senuweeagtig en het onverwags aan "Siener" gesê:

"Jy sien soos Jou gat." Verontwaardig het Maritz vir "Siener" In die bresse getree en

Kemp tereg gewys: "Kemp, skaam lY Jou nie? Terwyl Jy In die Kalahari gesit en broek-

losmaak het, het Siener vir lou die pad geslen."403 Ole "Siener" se gesig Is Inderdaad la-

ter bewaarheid. Toe Kemp en die rebelle na hulle oorgawe op Upington aangekom het,

Is suiker aan hulle ultgedeel.404

Laat die Saterdagaand het die rebellekommando's In die rigting van Upington beweeg

en ongeveer twee kilometer daarvandaan hulle aanvalsposlsles Ingeneem. Ole manne

was nie opgeruimd nie, aangesien die berigte wat hulle vanuit die Unie bereik het ont-

moedigend was en ook omdat hulle geglo het dat 'n aanval op die Sabbat nie suksesvol

kon wees nle.405Teen dagbreek was hulle alweer In die saal en gereed vir akste.ee Oor-

gretigheid en ongedissiplineerde optrede deur van die rebelle-offisiere, het tot gevolg

gehad dat die kommando's swaar verliese gely het. Kemp en Maritz het gevolglik besluit

om die aanval af te gelas en terug te trek na Schroder-se-Puts, waar hulle vir 'n bale kort

rukkie gerus het, aangesien 'n groot mag ruiters en kanonne deur Van Deventer agter

~O!!llli!., p.385.
400 Harm OQst-versameling. nr.J, brief van Boy Mussmann aan Harm Oost, 15.10.1958, ongcpaginecrd.
4()1 J C.G. Kernn. p.400.
405 Harm Oost-versameling, nr. 28. ongepagineerd.
406 lC.G Kemp. p.J86.
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die terugtrekkende rebellekommando's aangestuur Is om hulle af te sny en te vang.401

Kemp en Maritz slaag daarin om weer 'n gevegslinie op te stel en sodoende Is die agter-

volging gefnuik. Teen sononder het al die regeringstroepe na Upington teruggetrek.we

Ole debakel by Upington het verreikende gevolge gehad: hoewel hulle geensins verne-

der Is nie, Is die rebelle gedemoraliseer. Von Zastrow, die Duitse verteenwoordiger by

die rebelle, het die situasie korrek opgesom en Maritz meegedeel dat hy na Duits-

Suidwes-Afrika gaan terugkeer om versterkings te bekom. Maritz het hom verseker dat

hulle nie versterkings benodig nie en dat hy maar na Duits-Suidwes-Afrika kon terug-

keer.

Die mislukte aanval op Upington het die brose eenheid tussen Kemp en Maritz ook laat

verbrokkel. Kemp, wat uit die staanspoor nie juis geesdriftig was ten opsigte van 'n ge-

wapende rebelle nie, kon nie langet met die voortvarende Maritz saamwerk nie. Kemp

het nou oplaas die futiliteit van die rebellie besef: In sy hart was hy steeds bittereinder,

maar nou het hy besef dat daar niks anders oorgebly het as oor te gee nle.sceHy sou al-

les In sy vermoë doen om die beste voorwaardes te beding. Maritz was egter vasbeslote

om na Dults·Suidwes-Afrlka terug te keer en daarvandaan uit Afrika pad te gee. Die re-

belIeielers het 'n brief aan Van Deventer gerlg waarin verklaar Is dat hulle bereid Is om

oor te gee. Uitgerekte briefwisseling het gevolg tussen Van Deventer en die rebellelel-

ers, aangesien Smuts opsetlik die onderhandelings wou uitrek sodat hy die beste terme

kon bekom, naamlik onvoorwaardelike oorgawe.

Op 30 Januarie 1915 het onderhandelinge tussen die rebelleielers en Van Deventer, by-

gestaan deur die stafoffisiere, plaasgevind. Kemp en Bezuidenhout was teen onvoor-

waardelike oorgawe, terwyl Maritz oortuig daarvan was dat almal moes oorgee, aange-

sien Kemp en sy burgers nie alleen die stryd kan verder voer nie. Van Deventer het heel-

wat beloftes gemaak, waarna die rebelle verteenwoordigers sy uitnodiging aanvaar om

hom na Upington te vergesel, waar die oorgawe-ooreenkoms onderteken sou word. Die

rebelleleiers, wat nooit op verraad bedag was nie, was diep verontrus.

~07!.!lli!.., p.389.
~os Ihid.
409 H;;"n Oost-versameling, nr. 28, ongcpagincerd.
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Kemp-hulle het met hulle terugkoms by die rebellekommando's die burgers Ingelig In

verband met die oorgawe. Die onvoorspelbare Maritz het daarna die woord gevoer en

gemeld dat hy nie gaan oorgee nie, maar dat hy na Duits-Suidwes-Afrika gaan met die

burgers wat hom wou volg.410 Op die aand van 31 Januarie 1915 het Kemp en Maritz van

mekaar afskeid geneem. Twee maande vantevore het hulle bymekaar uitgekom na ui-

ters takserende en bittere ontberings, maar vel verwagting vir die toekoms van hulle

mense. Hierdie hoop het nou In skerwe gelê. Daarmee was die rebellie ook lets van die

verlede.

Op 1 Februarie 1915 het Kemp 'n afvaardiging gestuur om reëlings te tref vit die oorga-

we wat op Woensdag, 3 Februarie 1915, sou plaasvind. Aanvanklik wou "Siener van

Rensburg" en 'n aantal burgers nie oorgee nie, maar nadat Kemp by Arlachap hulle te

woord gestaan het, het hulle daartoe Ingestem. Kemp het die vernedering van oorgawe

gespaar geblyaangesien hy reeds op 31 Desember 1914 swartwaterkoors opgedoen

het. Vanaf Upington Is 'n ambulans gestuur om hom te haal.4u In Upington het Kemp

veertien dae In die hospitaal gebly en daarna Is hy na Johannesburg gestuur waar hy In

die Fort aangehou Is. Dit het 'n geruime tyd geduur alvorens hy van sy siekte herstel het.

Na sy verhoor Is hy op 23 Julle 1915 tot 'n boete van £1 000 en sewe jaar tronkstraf ge-

vonnis.412 Dié boete is uit die Helpmekaarfonds betaal wat gekollekteer is onder die

Afrikaners In die vier provinsies van die Unie vir die boete van C.R. de Wet. Die balans Is

daarna gebruik om die ander rebelle se boetes te betaal. Kemp beskryf dit soos volg:

"Op 10 November 1917 15 die kettings wat daar om die arms en bene van elke rebel ge·

heg het, en wat sy lewe vir hom 'n las gemaak het, losgemaak. Sy skuld Is betaal, en hy

was weer vry, heeltemal vry ...... Daar was IIgl"413

Kemp se vonnis was die swaarste wat enige rebelleleier opgelê Is. In sy uitspraak het

regter J. Lange verklaar dat hy Kemp se optrede In 'n bale ernstiger lig as dié van C.R. de

Wet beskou. Hy het Kemp beskuldig van verraderlike planne teen die Regering en dat hy

alreeds sedert die Vrede van Vereeniging dislojale neigings teenoor die Regering getoon

het.4lA Die regter was geensins bereid om enige versagtende omstandighede In ag te

neem nie; trouens, die regter het prontuit verklaar dat Kemp se onboetvaardige houding

410 J C.G. Kemp. p.399.
411 Cape Argus. 5.2.1915. Upington surrender. p.S: Dr. G.S. Prcller.versameling, nr. 212, p.I64.
411 Rebelle verhore. Pretoria Landdros Hoogverraadsake. 1914-15, Bylaag 5. p.225.
41) JCG. Kemp,p.410.
~14 Rebelle verhore, p.223.
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In die beskuldigdebank so lets nie geregverdig het nte.ee Sy vonnis moes egter as af-

skrlkmlddel dien.

2.7 Terugblik

"Daar was dae wat die rebellie 50 bale ernstig gelyk het dat die Regering nie geweet het

of hy op sy kop dan wel op sy voete gestaan het nle,"416het Smuts ná die êtorm- en

Dranglaa, 1914 verklaar. En enkele Jare ná die rebellie sou 'n Britse Joernalis daarna

verwys as "one of the most curious and dramatic Incidents in the Great War. The full

story will never be completely written. In much of It the deciding force was the spoken

word which Is today lost, and even If It could be recovered one could not recreate the

strange atmosphere In which thousands of men acted In a sort of mid-summer mad-

ne95."411

Die Rebellie het slegs enkele weke geduur en daar het slegs 'n paar duisend burgers

daaraan deelgeneem. Nogtans moet dit. wanneer vandag daarop teruggekyk word, as

één van die belangrike gebeurtenisse In die geskiedenis van die Afrikanervolk gesien

word. Dit Is so omdat dit slegs twaalf jaar ná die vernederende oorgawe by Vereeniging

die republikeinse Ideaallaat herleef het. Die uitbreek van die oorlog In Europa Is as 'n

geleentheid gesien om van Brittanje se dilemma gebruik te maak om die verlore repub-

IIkelnse bestel te herwin. Tesame hiermee het die geheimsinnigheid van die Regering

oor sy motiewe vir die Invalln Duitswes, en die karige Inligting wat beskikbaar gesteiis

om allerhande valse gerugte teen te werk dus tot onsekerheid bygedra en 'n goeie teel-

aarde vir meer onrus geskep. Vanuit 'n militêre oogpunt beskou was die rebellie nie

naastenby so belangrik soos vanuit 'n politieke oogpunt nie. Die politieke Implikasies

daarvan was so Ingrypend dat dit vir bale Jare die toneeloorheers het. Dit het nuwe ge-

skilpunte onder die Afrikaners na vore gebring en die onderlinge verhoudings geheel en

al verander.

Tereg het wyle dr. N.J. van der Merwe eenmaalopgemerk dat die Rebellie van 1914 'n

uitbarsting en geen komplot was nle.418 Daar het geen georganiseerde poging óf vooraf

beraamde plan by die Afrikaner-voormanne bestaan om die Regering van Botha omver

eu Ibid" p.224.
~16 F.V. Engclcnburg. General Louis BOIha, p.224.
411 L.E. Neamc. General Hertzog, p.172.
~18M.e.E. van Schoor, Die Vrystaatse Helomekallr, p.7.
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te werp nie. 'n Mens het hier te doen met 'n opwelling van die volksgevoel van die Afrl·

kaner wat onder dié omstandighede geen ander verloop kon neem nie. Dit was geen op-

stand waarbyenige persoon óf party enige gewin gesoek het nie, maar -n onafwendbare

uitbarsting van 'n Jarelange opgekropte volksgevoel.

Om na die stem van Jou gewete te handel en daarmee Jou volk se siel te red, vereis die

hoogste offers. Dit sou ook die ervaring van Kemp wees wat as Bittereinder by Vereeni-

ging In 1902 ook enduit Bittereinder In hierdie protes beweging gebly het, hoewel sy be-

trokkenheid daarin In verskillende fases onderskei kan word. Aanvanklik was hy gekant

teen De la Rey se planne van 'n halsoorkop staatsgreep vroeg In Augustus 1914. Ten

spyte van sy bedenkinge dat daar heelwat met De la Rey se tydsberekening geskort het,

Is Kemp so meegevoer deur die ou generaal se geesdrif vir die herstel van sy volkseie,

dat hy sy velle steun aan hom toegesê het.419 Dit wil voorkom asof Kemp tydens boge-

noemde gebeure hom aanvanklik op die agtergrond onttrek het. Dit was verstaanbaar

aangesien hy geensins die aansien van Beyers of De ta Rey geniet het nie. Boonop was

hy militêr albei hierdie volkshelde se mindere. Hy was ook bekommerd dat De la Rey, sy

geestelike pleegvader van die Anglo-Boereoorlog, In die vaarwater sou beland. Hoewel

hy ook op die hoogte was van Maritz se planne het hy 'n oënskynlik korrekte rol gespeel,

deur ten opsigte van De la Rey, Botha Ingelig te hou. Daar kan dus tot die gevolgtrek-

king geraak word dat Kemp van mening was dat die tyd vir optrede nog nie ryp was nie.

Sy standpunte sou eers uitkristalliseer ná die kommandantevergadering In Pretoria op

14 Augustus 1914. By hierdie geleentheid het dit vir Kemp duidelik geword dat Botha en

Smuts eerder Ryks - as Afrikanerbelange nastreef.420 Dit was lets wat hy tot In sy siel

verag het. Kemp, wat voor die militêre beraad In Pretoria oënskynlik alle gedagte van

opstand afgekeur het, het nou eensklaps na vore getree as een van die grootste teen-

standers van die Regering se voorgenome Dults-Suldwes-Afrlkaveldtog. Sover dit hom

betref, het die skeiding van die weë tussen eertydse Bittereinders aangebreek. Die

Kemp wat nog kort tevore vir De la Rey tot vreedsame Insigte wou beweeg, het nou

reeds In sy gees gerebelleer. Sy optrede hierna Is grootliks deur die momentum van die

ontevredenheid met die Regering se optrede en die daaruitvloeiende gebeure bepaal.

Hierin sou die verwikkelinge rondom die persone van De la Rey, Beyers en Maritz deur-

slaggewend wees en tot sy uiteindelike bedanking as offisier In die Unie Verdedig-

'19 lP. Smil, Die rol van generaal J.H de la Rey in die Suid.Afrikaanse noli.ick 1902-1914, p.136.
~10J c.c. Kemn, p.147.
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Ingsmag lel. Ole onderhawige gebeure sou ook die dood van sy ou strydmakker, De la

Rey, en die bedanking van Beyers as kommandant-generaal tot gevolg hê. De la Rey se

dood het Kemp tot ander Insigte gebring en hy het besluit om af te sien van 'n staats-

greep. Voortaan sou hy hom by die protesbeweging teen die Regering se oorlogsbeslult

skaar. En van protes was dit slegs 'n hanetreetjie na openlike rebellie.

AI bogenoemde verwikkelinge sou tot gevolg hê dat die gemagtigde leiers uitgeskakel

word en dat die opstandige element oortuig sou word dat gewapende verset die enigste

uitweg Is. As gevolg van die mislukking van die "binnelandse" rebellie Is Kemp gedwing

om aansluiting met Maritz In Duits-Suidwes-Afrika te probeer bewerkstellig. Dit sou tot

gevolg hê dat hy met ongeveer 600 volgelinge 'n dorslandtrek deur die Kalahariwoestyn

aangepak het. Onder sy besielende lelding het hulle daarin geslaag om die onnetberg-

same gebied te oorwin In een van die merkwaardigste togte In die militêre geskiedenis

van Suld·Afrlka.421 Tydens hierdie heldetog sou hy hom nie alleen as Godsman nie, maar

ook as krygstaktlkus en bo alles mens bewys. Hy sou telkemale die dors, honger en ult-

geputte manne bemoedig en aanspoor om voort te gaan en sodoende die vryheidsideaal

te verwesenlik. As krygstaktlkus het hy hom bewys as een van die grootstes In die Suid·

Afrikaanse militêre geskiedenis toe hy daarin geslaag het om die voortdurende agter-

vctglng en omvleueling van die regeringsmagte te ontwyk.

Die ontmoeting tussen Kemp en Maritz het die finale fase van die rebellie Ingelui. Maar

dit was weinig meer as 'n gerieflikheidsooreenkoms: Kemp wou die broodnodige wa-

pens en ammunisie vir die rebellie In die binneland by Maritz bekom en dan dadelik na

die Transvaal terugkeer, terwyl Maritz sy eie opstand 'n skyn van fatsoenlikheid wou be-

sorg, waarop dit voorheen nie aanspraak gehad het nie, en aldus die ander rebelleielers

op sleeptou vir sy eie doeleindes wou neem.

Kemp was die versigtige en meer diplomatiese persoonlikheid. Hy sou eerder as om

blindelings op te tree, sy mede-cttlatere gereeld raadpleeg. Hy was ook meer toegeeflik

en versoenend In vergelyking met Maritz se onversetlikheid. Daarby was Kemp In sy sa-

mesyn met Maritz bepaald die Junior vennoot wat gereeld met die planne van die veert-

varende Maritz moes Inval.422 Dis opvallend dat Maritz selfs In die finale onderhandelln·

ge met die Regering die Inisiatief behou en dat Kemp 'n ongeskikte rol moes speel.

421l!lli!.

422 J 1-1 Ligthclm. p.177.
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Kemp het nooit geweet waar hy met Maritz staan nie. Die een oomblik verseker hy

Kemp dat laasgenoemde geen ander keuse het as onvoorwaardelike oorgawe nie, om

dan by 'n latere geleentheid te verklaar dat hyself nie bereid Is om oor te gee nie. Die

twee generaals was dus nie uit dieselfde militêre hout gesny nie en dit het tot gevolg

gehad dat hulle sake nie deur dieselfde bril gesien het nie.

Na die oorgawe by Upington was Kemp In die tronk In Johannesburg 'n verbitterde man.

Kemp se verbittering was eerder gerig teen Botha en Smuts, vir wie hy erg verkwalik het

dat hulle toegelaat het dat die rebellie In 'n broederoorlog ontaard. Sekerlik Is daar 'n

groot mate van mismoed by Kemp In die tronk te bespeur In sy eie herinneringe wat In-

derdaad 'n felle aanklag teen die veroweraar van die Afrikanervolk Is.

Die onselfsugtige patriotisme waarop Kemp en ander rebelle aanspraak gemaak het om

hulle optrede In 1914-15 te regverdig, kan bepaald nie hulle aantasting van die staats-

gesag verskoon nie. En juridies kan daar geen fout met hul veroordeling gevind word

nie. Polities was die regeringsoptrede egter kortsigtig en het dit daartoe gelei dat die

meerderheld Afrikaners binne 'n jaar ná die rebellie hulle nie meer In dieselfde politieke

kamp as Botha en Smuts tuis gevoel het nie.



HOOFSTUK 3

KEMP SE EERSTE TREë IN DIE POLITIEK EN SY OPTREDE IN DIE NASIONALE

PARTY, 1914 ' 1924

3.1 ~D word bekendgestel aan die ~

Die Afrikaners was na afloop van die Anglo-Boereoorlog In drie groepe verdeel. Daar was

die "bittereinders", die burgers wat tot die einde van die gewapende stryd bly veg het;

die "hensoppers", die burgers wat onder lord Roberts se proklamasie die wapens neer-

gelê het en nie verder aan die oorlog deelgeneem het nie en die "National Scouts", die

wat Engeland aktief In die oorlog ondersteun het.1 Dit Is vanselfsprekend dat die drie

groepe met vyandige gevoelens teenoor mekaar gestaan het en omdat die Afrikaners

met die oog op die toekoms nie verdeeldheid In eie geledere kon bekostig nie, was dit

een van die mees belangrikste take van die Afrikanerleiers om hierdie groepe saam te

snoer. Dit Is opvallend dat die rigtinggewende leiers van voor die oorlog nou nie meer

daar was om hierdie belangrike taak te vervul nie. Die haglike finansiële toestand waar-

In die Afrikanerdom van die twee voormalige Boererepublieke hulle bevind het, die wan-

administrasie van die repatriasiefonds en die onsimpatieke optrede van die Milner-

regering en sy amptenare, In 'n poging om die land en sy Inwoners te verengels, het tot

'n spoedige herontwaking van die Afrikaner op politieke gebied getel.a

Politieke leiersfigure wat die Suid-Afrikaanse politieke toneel vanaf 1903 oorheers het

was genls. Louis Botha en Jan Smuts. Boerehelde en -leiersfigure vanuit die Anglo-

Boereoorlog soos genls. Koos de la Rey, C.R. de Wet, F.W. Beyers, Jan Kemp en Manie

Maritz kon deur Botha en Smuts In toom gehou word deur hulle verantwoordelike poste

In die regeringsadministrasie te gee.s So het die era van die generaals In die politieke

geskiedenis van Suid-Afrika aangebreek.s Boereleiers wat vanselfsprekende keuses was

om die toekomstige verantwoordelikheid van landsake op hulle skouers te neem.

! O. Geyser en A.H. Marins (red.), Dic Nasionale Party Agtergrond sligling en konsolidasjc, Dccli,
1'.60.

l.!.!lli!. .. p.62.
1 M.P.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika Sy slryd en nreslnsies 1914-1964, p.62 .
•1 0 Geyser en A.H Mnrais (red.), p.61.
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Botha het hom beywer vir in beleid van vergewe en versoening: "Vergewe en Vergeet".

Op in Volkskongres In 1904 het hy as voorsitter verklaar dat dit die doel van die kongres

Is, om 'n volksorganisasie In die lewe te roep wat dwarsdeur die Transvaal takke sou hê.

en wat teen die wanadministrasie kon protesteer. Op hierdie kongres Is onder andere

ook beswaar gemaak teen die Chinese arbeiders In die goudmyne op die Rand. 'n Saak

waaroor Kemp met sy politieke leiers verskil net.e Die kongres het besluit om die beywe-

ring vir selfregering, en konsiliasie tussen die Slanke taalgroepe In die vier kolonies te

bewerkstellig, voorop te stel.6

In die Transvaal het die Het VOlkparty op 28 Januarie 1905 tot stand gekom, in ultslul·

tend Afrikanerparty. In die Oranje-Vrystaat Is die Orangla-Unleparty onder telding van

genl. Hertzog gestig en die party sou hom beywer vir die verkryging van selfbestuur en

die bevordering van volks - en landsbelange. In 1903 het die Afrikanerbond In die Kaap-

kolonie 'n koalisie met "The South African Party", onder leiding van John X. Merriman,

aangegaan. Hulle doelstelling was om 'n eenheldsgevoel tussen die twee taalgroepe In

Suid-Afrika te bewerkstellig en om 'n eenwording van die Britse kolonies In Suid-Afrika

tot stand te brlng.1

Op 10 Februarie 1905 het Botha In sy hoedanigheid as Ieler van die Het Volkparty In

Transvaal, 'n tak van dié party op Piet Retief gestig. Op die bestuur Is onder andere

Kemp verktes.e Meteens het Jan Kemp hom In die maalstroom van landsaktlwltelte be-

vind - 'n eerste tree in die politiek, en die privaat lewe waarna hy hom teruggetrek het

was verby en sou hy dit vi, die res van sy lewe op die agtergrond skuif. In 1905 word hy

aangestel as Veldkornet van die Plet Retiefdistrik. Dit kulmineer tot sy aanstelling as

Vrederegter van Plet Retief vanaf 1 Augustus 1908, nadat hy reeds op 23 Februarie

1906 aangestel was, maar die aanstelling op 1 Maart 1907 gekanselleer was.e Die ult-

stekende werk wat hy te Plet Retief verrig het word verwoord In 'n brief van lord Sel-

S LE. Neame, Some South Afric:m Politicians, p.62. Kemp was van mening dat die invoer van Chi-
nese arbeiders die arbeider probleme in die goudmyne kon oplos.

6 0 Geyser en A.H. Marias Ired.), p.62.
7 !b..i!!.., p.63.
8 J.P. Brits. Pie! Re!ief 1883-1983. p.S5.
9 Rc!!eringskennisgcwjngs. 201 van 1906,23.2.1906. p.394; 272 van 1907, 1.3.1907; 696 van 1908,

27.7.1908, p.363.
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bourne, die Goewerneur-generaal van Transvaal, na 'n besoek aan die dorp In 1909: "I

must say I liked Kemp very much; I thought him a first rate man."10

Die eerste en ook die enigste verkiesing, nadat selfregering deur die Britse liberale re-

gering onder sir Henry Campbell·Bannerman In Desember 1906 aan Transvaal toegeken

Is, het op 20 Februarie 1907 plaasgevind. Die Het Volkparty het die verkiesing met 36

setels teenoor die Progressiewe Party se 22, The National Association se 6 en die Arbei·

ders se 3 setels gewen. Ole Het Volkparty het dus die meerderheld behaal, wat daarop

dui dat dié party ook heelwat steun van die Engelssprekendes geniet het.w Unifikasie

van Suid-Afrika op 31 Mel 1910 het Kemp meer aktief by landsake betrek. F.W. Beyers

Is tot kommandant-generaal benoem en In sy hoedanigheid as hoof van die Suid·

Afrikaanse Verdedigingsmag, het hy daarna gestrewe om van sy strydmakkers wat hulle

op 'n besondere wyse In die Anglo-Boereoorlog onderskei het, te betrek.sa Gevolglik het

hy onder andere vir Kemp versoek om 'n offisier In die verdedigingsmag te word. Na sy

opleiding te Bloemfontein het hy die rang van majoor ontvang. Twee Jaar later het die

Eerste Wêreldoorlog uitgebreek en sou Kemp 'n besondere rol speelln die Rebellie,

soos In die vorige hoofstuk uiteengesit.

Op 22 November 1916 Is Kemp uit die Fort In Johannesburg, waar hy sy opgelegde von-

nis uitgedien het, vrygelaat onder die voorwaarde: hy word vir 'n proeftydperk vrygelaat

vir solank as die tydperk van sy onuitgediende vonnis of tot die einde van die oorlog aan-

breek, welke die langste duur. Sekere ander voorwaardes Is ook gestel, naamlik:

(a) Dat hy hom stil en vreedsaam moes gedra,

(b) dat hy hom sou weerhou van aktiewe deelname aan die politiek,

(c) dat hy geen polItiekevergadering of - byeenkoms sou bywoon nie, en

(d) dat hy nie sy distrik sou verlaat nte.c

Indien die Regering gedink het dat hulle hom gemuilband het, het hulle die bal ver mis-

geslaan.

3.2 Stigting van die Nasionale Party

10Sekrclnris vnn die Eerste Minis!er vun Tmnsvilnl, 1907-1914, TAB TI3A, lêer 2, brief geduteer
25.11.1909.11.3.

II 0 Geyser en A.~I. M:lmis <red.). p.ó6.
12 G.O. Sch01t7.. Skinerende Loophaan :IS Krygsman. Kommando, volurne 5. nr. 12, p.14.
l~J C G Kemn. p.416.
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Uniewording sou 'n nuwe stryd Inlui- dit het nie 'n oplossing van Suid-Afrika se probleme

teweeg gebring nie. Staatkundige vereniging het wel plaasgevind, maar van vereniging

van belange was daar weinig sprake, nog minder van harte.14 Die nuwe stryd sou woed

rondom provinsialisme, politieke naywer en 'n wedloop om die politieke magsposisie.

Bowenal sou dit gaan oor "dieper beginsels waardeur nie net Engels - en Afrikaans·

sprekende volksgroepe teenoor mekaar eteltlng sou Inneem nie, maar uiteindelik Afri-

kaner teenoor Afrikaner",15

Louis Botha Is deur die goewerneur-generaallold Gladstone, versoek om premier van die

Unie te word en om 'n kabinet saam te stel. Hierdie aanstelling kan gesien word as 'n

beloning vir Botha se beleid van versoening tussen die twee taargrceoe.e In die same-

stelling van die Kabinet het hy 'n uiters moeilik taak gehad, omdat hy al die verskillende

groepe In ag moes neem. So byvoorbeeld was hy nie gretig om Hertzog en Abraham

Fischer van die Vrystaat In die Kabinet te akkommodeer nie. Indien hy Hertzog sou ult-

laat, sou hy steun van 'n greet aantal Afrikaners moes verbeur, maar sluit hy Hertzog In

sou hy die steun van 'n groet aantal Engelssprekendes verloor.l1 Die uiteinde van die

saak was dat na geslote binnegevegte en onderhandeling Botha vir Hertzog as Minister

van Justisie In sy kabinet opgeneem het.18

Hierdie vertoon van eenheid sou nie lank hou nie en In minder as 'n jaar nadat die Botha-

regering aan bewind gekom het, was daar alreeds krake In die muur - tekens van 'n fei-

le stryd. Hertzog was van mening dat Botha In sy konsIlIasiebeleid van vergewe en ver-

geet, te gretig was om die Engelssprekendes na sy kant toe te wen en dat hy daardeur

die belange van die Afrikaner laat skade lel het. Voorts het hy Botha daarvan beskuldig

dat hy Afrikanerbeginsels prys gegee het. Gevolglik was dit heel duidelik dat Botha en

Hertzog se politieke sienswyses fundamenteel te veel verskil het om versoening te be-

werkstellig en alles het op 'n onvermydelike botsing begin duI. In 1912 het Botha se

konsIlIasiebeleid 'n verdere oorwinning behaal toe die Zuid-Afrikaanse Nasionale Party

onder sy leiding tot stand gekom het - en vir die eerste keer was die hele Afrikanerdom

nou In een party saamgesnoer, asook saam met hulle heelwat gematigde Engelsspre-

14 0 Geyser en A.H. Marais (red.), p.74.
IS !b.i.Q., p.74.
16 F.A. van Jaarsveld, Van Riebeeck tot P \V Botba, p.265.
11 0 Geyser en A.H. Marais (red.), pp.SO·81.
u S.G. Millin, General Smu!.~. pp.271-272.



105

kendes. In die Suid-Afrikaanse geskiedenis Is hiermee 'n mylpaal bereik, maar dit was

egter 'n wankelrige een. Diepgaande verskille In eie geledere sou spoedig na die opper-

vlak beur, aangesien mense In die nuwe party saamgevoeg Is wie 59 politieke sieninge

diepgaande verskille getoon het.w

Reeds so gou as 5 Oktober 1912 het Hertzog In 'n toespraak op Nylstroom verklaar dat

'n beleid van "Suid-Afrika Eerste" geformuleer moes word.20 Hierdie anti-Imperialistiese

sienswyse het hom lynreg In opposisie met Botha se konslUaslebeleld geplaas en veral

die gemoedere by die lede van die Engelssprekende Unioniste Party laat ontvlam. Dit Is

heel duidelik dat Hertzog geen erg meer aan die konsilIasiebeleid gehad het nle.u Die

saak Is tot die spits gedryf op 7 Desember 1912 toe Hertzog weer eens In 'n toespraak

onder andere Imperialisme ten sterkste veroordeel het. "Waar't In botsing kom met die

belange van Zuid-Afrika, Is hij er een besliste tegenstander ven.vee Voorts stel hy dit dui-

delik dat hy 'n voorstander Is van 'n "Tweestroombeleid", naamlik dat die Afrikaner en sy

taal en kultuur naas die van die Engelssprekende moes voortbestaan, met ander woorde

dat die twee tale en kulture geskel gehou word en saamgesnoer word In één Suid-Afri-

kaanse nasie. Volgens Hertzog kon dit in die toekoms geskied dat die twee groepe

saamsmelt.w

Die reaksie hierop, veral deur die Engelse pers, was 'n uiterse plofbare situasie vit Botha

- kol. G. Leuchars, een van sy kabinetslede, het bedank aangesien hy van mening was

dat Hertzog In sy toespraak dit duidelik gestel het dat hy die belange van Suld·Afrlka bo

die van die Ryk stel. Gevolglik het Botha vir Hertzog versoek om as minister te bedank,

maar Hertzog weier. Dit het Botha geen ander uitweg gelaat as om te bedank nie. Die

Goewerneur-generaal het hom daarop versoek om weer 'n kabinet saam te stel, sonder

dat 'n verkiesing uitgeroep sou word. Botha het weer 'n kabinet saamgestel waarin hy

Leuchars en Hertzog uitgelaat het.24

Afrlkaner·volkseenheld was op die punt van verbrokkeling en mettertyd sou die Afrika·

nerdom In twee politieke groepe verdeel met Botha en Hertzog as onderskeie leiers

daarvan. Hertzog se weglating uit die Kabinet het 'n hewige reaksie by die Afrikaners

19 O. Geyser en A.H. Marais (red.), p.99.
20Ibid .• p.I05.
li [hid., 1'.109.
llibid
2JFA' VlmJaarsveld, p.271.
N S.G. Millin. p.275.
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ontketen. Hierdie reaksie was dan ook die eerste aanduiding daarvan dat daar 'n matige

onderstroming van nasionalisme was wat nou gedreig het om tot die oppervlak uit te

bars25,wat binne een Jaar sou kulmineer In die stigting van die Nasionale Party op 1 Ju-

lie 1914 en waarna partytakke dwarsdeur die land gestig Is.

3.3 KemD en die Nasionale Party. 19141920

Sekere Afrikanerleiers, ook uit die kultuurgeledere, het In 1914 sterk op die voorgrond

getree en manne soos Jan Kemp. C.J. Langenhoven, Tielman Roos en D.F. Malan het die

AfllkanerJeug begeesterd en geïnspireer met Idees van nasionalisme, vryheid en repu-

blikanlsme. Dit het tot gevolg gehad dat bale van die Jongmense in Afrikanergeledere na

die Nasionale Party gestroom het terwyl die ou garde hulle by Botha geskaar het en

"Bloedsappe"26 geword het. Vir 'n man soos Kemp het die Nasionale Party die geleent-

heid gebied om aan sy diep gewortelde nasionalisme uiting te gee - 'n nuwe hoop om sy

republikeinse Ideaal te verwesenlik, nie deur 'n gewapende stryd die keer nie, maar deur

die konstitusionele weg te volg. So byvoorbeeld was hy betrokke by die stigting van die

Nasionale Partytak van Hartbeesfontein In die Wes-Transvaal, en waaraan die naam

"Vryheid" gegee Is.21

In 1915 het die Nasionale Party heftige aanvalle op die Regering gedoen oor sy hante-

ring van die Rebellie en het die party sterk na vore getree as kampvegter vir die rebelle.

In die Transvaal Is twee rebelle en 'n simpatIseerder van die rebellie In die Hoofbestuur

van die Nasionale Party verkies, te wete Kemp, ds. H.O. Broekhulzen en W. de Klerk. Dit

het gebeur nadat die oorspronklike hoofbestuur van 13 tot 21 vergroot Is, met Tielman

Roos as voorsltter.28 Aangesien eersgenoemde drie nog In die gevangenis was en dus

geen wesenlike bydrae tot die werk van die hoofbestuur kon lewer nie, was hierdie be-

noeming duidelik 'n daad wat as simpatie met die rebelle beskou moes word.

Op 20 Oktober 1915 het die tweede algemene verkiesing sedert Uniewording plaasge-

vind. Die volk sou nou moes uitspraak lewer, nie net oor die Rebellie en die arbeidsonrus

van 1913 en 1914 nie, maar ook oor die vraag of Botha se konsilIasiebeleid sy doel ver-

wesenlik het. In Nasionale Party kringe Is greet verwagtinge gekoester en hoewel dié

2l O. Geyser en A H Marais (red.), p.112.
26G.DJ. Duvenage, Imnerialisme en Nasionalisme, p.84.
27 M.P A. Malan.versameling. Geskiedenis van die NP in Transvaal, INEG. PV34, ongepagincerd.
!.S.!.hiQ.
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Party nie die verkiesing gewen het nie, was die verkiesing beskou as 'n skitterende sege

vir "Hertzoglsme",29In Transvaal Is 4 setels verower, onder andere Wolmaransstad deur

ds. E.J.J.van der Horst; 'n setel wat vanaf 1920 deur Kemp In die Volksraad verteen-

woordig sou word. Die Nasionale Party het In totaal27 setels verower, die Suid-Afri-

kaanse Party 54, die UnIoniste 40. die Arbeiders 4 en die Onafhanklikes 4 setels lnge-

palm.3o Die gevolg was dat die Suid-Afrikaanse Party nie 'n absolute meerderheld behaal

het nie en Botha sou voortaan op die Unioniste vIr parlementêre steun moes staatmaak.

Die uitslag van die verkiesing het getoon dat die Regering nog sterker teenstand In die

toekoms van die steeds groeiende Nasionale Party kon verwag. Vir Kemp sou dit die ge-

leentheid bled om as politikus saam met die party te groei tot een van die politieke lei-

ers In Suid-Afrika.

Spoedig na sy vrylating op 22 November 1916' het dit duidelik geword dat Kemp hom nie

eintlik steur aan die voorwaardes met betrekking tot sy voorlopige vrylating nie, naamlik

dat hy nie aan politieke aktiwiteite kon deelneem nie en nie sy distrik kon verlaat nie. As

aktiewe ondersteuner van die Nasionale Party raak hy bevriend met Tielman Roos en

onderneem hulle In 1917 'n gesamentlike reis deur die Wes-Transvaal, waar hulle ver-

skeie politieke vergaderings hou. Weer eens was hy betrokke In die draaikolk van poll·

tieke aktiwiteite van sy land, en met die vuur eie aan hom, het Kemp hard gewerk en

hom beywer vi, die uitbou van die Nasionale Party. Die party het aan hom 'n tuiste ge-

bied vir die uitlewing van sy onblusbare nasionalisme.

By die Nasionale Partykongres In Pretoria op 19 November 1919, het hy opgetree as

voorsitter, waar hy verantwoordelik was vir die verwelkomingswoord aan Hertzog. By die

kongres Is Kemp en Grobler geesdriftig verwelkom en versoek om op te staan "om ge-

sien te word". Hertzog het In sy toespraak die hoop uitgespreek dat "Kemp en die rebel-

Ieleiers by die eerste geleentheid dadelik weer van gebruik gemaak sou word tot groot

voordeel van ons saak."31 By die vergadering Is Kemp en Grobler verkies tot die Federale

Raad, In die plek van J. Joubert en A.D.W. Wolmarans. Toe daar oorgegaan Is tot die ver-

kiesing van die Transvaalse Ieler, Is Roos en Grobler genomineer, waarop Roos verkies

word.32 Tydens die Kongres Is die onafhanklikheidsideaal ten nouste gekoppel aan die

29 J.e.H. Grobler. Politieke leier of meeloper? Die lewe van Piet Grobler (1l!73·1942). p.195.
lO Ibid .. p.I03.
JI!!ili!..
J2 lC.H. Gmbler, p.198; Ons Vaderland, 21 11.1919, beweer verkeerdelik dal Roos die enigste generul-

neenic was.



verdeeldheid In Afrikanergeledere en het daar In toesprake 'n herenigingsideaal weer-

klink. Dit dien daarop gelet te word dat tussen 1916 en 1920 die oproepe tot hereniging

van die Afrikaner 'n hoogtepunt bereik het. Gevolglik besluit die Kongres om herenig-

tngspogtngs voort te sit met diegene van die Suid-Afrikaanse Party wat saam met hulle

stem, maar hulle het wantrouig teenoor Smuts gestaan. Voorts het die kongres besluit

dat die uiteindelike bestemming vir die Unie van Suid-Afrika soewereine onafhanklik-

heid sou wees; en besluit om met die propaganda daarvoor voort te gaan.»

Op 27 Augustus 1919 het Botha onverwags gesterf en het die mantel op Smuts as sy

opvolger geval. Met die opening van die eerste naoorlogse parlementsitting bepleit

Smuts 'n nuwe begin, die staking van die ou vyandskappe en moedig hy die mense aan

om hulle geledere te sluit sodat die volk tot sy reg kon kom. "Moenie dat ons oor die ver-

lede treur nie, laat ons liewer die geleentheid ten baat neem om ons volk op te bou. Ek

staan hier om die sterkste en dringendste beroep op lede te doen om In die teenwoordi-

ge tyd te lewe: om na die toekoms te kyk en nie na die verlede nie. Kom ons staan op

van die miershoop van verdriet en ons rig ons op die groot dinge wat die toekoms In-

hOU."34 Binne 'n maand na die pleidooi het daar 'n herenlglngskcnterenele In die Paarl

plaasgevind. Weer was daar hoop op dié eerste stappe tot toenadering, maar weer het

die poging misluk. Die rede vir die mislukking was toe te skryf aan die botsende Idees

van Smuts se ryksverband en die vryheidstrewe van die Hertzcglete.w

In Desember 1919 het Smuts besluit om 'n algemene verkiesing uit te roep en dit sou

plaasvind op 10 Maart 1920. In 'n brief aan 'n ene Clark erken hy dat hy ongemaklik

voeloor die uitslag van so 'n verkiesing: "Dit lyk byna of ek geen ander uitkoms het as

die onaantreklike, naamlik om 'n koalisie met die Unioniste Party. aan te gaan nle."36 Sy

aanvoeling was doodreg. Vir die kiesafdeling Wolmaransstad was Kemp genomineer as

Nasionale Party kandidaat vir die Volksraad, teenoor J.J. Hoffman van die Suid-Afrikaan-

se Party. Die belangrikste verkiesingspunt was ongetwyfeld die onafhanklIkheidstrewe

en republikeinse Ideaal teenoor die behoud van die Britse bande. Kemp het op -n poli-

tieke vergadering te Lichtenburg dit duidelik uitgespel dat die komende verkiesing In

hoofsaak 'n stryd tussen republikeinse-Ideaal en Imperialisme sou wees.er Sy vryheid-

11~1.P.A. Mlllan-\'crsnmeling. p.4.
14Piel Meiring. Genen!! HeTl7.og.50 Jaar dll:lrnjl, p.77 .
.\~J.C.H. Gmbler, p.199.
\6 Piel Meiring. p.78.
11 0 Geyser en AJI Mm'ais (red.), p.392; Die Burger. 20.1 1920.
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vryheldstrewende karakter word weer eens vergestalt toe hy die kiesers die versekering

gee dat dié vryheidsideaal bereik sal word so seker as wat die son skyn, "want Jong

Suid-Afrika Is soos een man daardie Ideaal toegedaan.vee Die Nasionale Party het ge-

volglik die Wolmaransstad setel met 'n meerderheld van 563 stemme behou en Kemp Is

verkies tot lid van die Volksraad, 'n setel wat hy sou hou tot en met sy dood In 1946. In

die 1915-v8rkleslng het die Nasionale Party kandidaat 'n meerderheld van 200 stemme

behaal.39 Alhoewel Smuts die verkiesing gewen het, was die Nasionale Party met sy 44

setels die sterkste enkel party In die land, aangesien hy die meeste stemme op hom ver-

enig het.40

Die verkiesingsuitslag was 'n politieke skaakmat en vir Smuts 'n groet verleentheid. Ge-

volglik het hy aan Hertzog voorgestel dat die twee partye 'n ernstige poging moet aan-

wend om 'n grondslag vir samewerking te verkry. Getrou aan sy karaktervastheid was

Hertzog nie bereid om af te sien van die kwessie van afskeiding van die Britse kroon en

die verkryging van onafhanklikheid nle.41 Na aanleiding van Kemp se toespraak te

Lichtenburg voor die verkiesing kan 'n mens aanneem dat hy sy Ieler heelhartig gesteun

het in die sienswyse. Hierdie else van Hertzog was vir die premier onaanvaarbaar en

omdat dit vir hom prakties onmoontlik was om as 'n minderheidsparty te regeer, was

Smuts verplig om hom tot die Unioniste Party te wend. Hierdie mislukte poging tot here-

niging het oproepe vir eenheid vanuit volksgeledere net vuriger gemaak - "Hereniging"

het die leuse van die dag geword42 en uit elke deel van die land het 'n gevoel vir eenheid

na vore gekom. So byvoorbeeld Is Sondag 19 September as 'n landswye biddag vir die

voorgenome Volkskongres wat op 22 September 1920 In Bloemfontein sou plaasvind,

aangekcnëlg.e

Ongeveer SSOafgevaardigdes uit die Nasionale Party - en die Suid-Afrikaanse Party-

geledere het vergader om die volk se begeerde eenheid te bespreek. Voortspruitend was

'n besluit van die Kongres om 'n versoeningskomitee aan te stel vir die bespreking van

Jl The Friend, 21.1 .1920,
39 Ons Vaderland, 13.2. 1920 en 12.3.1920; Die Volksraad. Parlementêre Register 1910-1961, p.9,
400 Geyser en A.H, Mafllis (red.), ppAOI-402. meld dal die NP 100431 stemme leenoor die SAP se

9011 stemme behaal hel. Die NP het sedert die 1915-verkiesing sy stermotale met20994 opgestoot,
terwyl die SAP se stemtorale met 3345 gedaal hel; The Friend, 30.3. 1920. meld in hoofartikel van die
fenomenale groei VBndie NP en agtereitgang van die SAP; Die VolksbInd, [9.3.1920; F.A vnn
Jaarsveld, p,275,

41 Piet Meiring. p.78 .
•11 JJ, vun Rooyen, Die Nasionale Purty Sr opkoms en oorwinnjng-Knapland se aandeel, p.76.
~JIhid., p.75,



110

die omstrede punte, naamlik 211ede van elke party. Een van die voorgestelde lede van

die Nasionale Party was Kemp," Na 'n lang debat was dit duidelik dat dit nie moontlik

was om tot hereniging te kom nie aangesien die republikeinse Ideaal ononderhandel-

baar was vir die Nasionale PartyJede, terwyl die Suid-Afrikaanse Party nie bereid was om

die Ideaal van onafhanklikheid In sy grondwet op te neem nie. "15dit so 'n verskriklike

ding om te sê dat ons die Ideaal van onafhanklikheid koester?",45 het Roos gevra. Dit

was ook geen gehelm waarom die Suid-Afrikaanse Partyleiers so onwll1l~ was om met

die Nasionaliste te herenig nie. want dit was makliker om met die Unioniste saam te

smelt. Hierdie noue geestesverwantskap tussen die Suid-Afrikaanse Partyleiers en die

Unioniste het tot gevolg gehad dat die twee partye in November 1920 saamsmett.se Vol·

gens D.F. Malan was "dit 'n egte huwelik, maar 'n huwelik tussen twee verminktes. Nie

een kan op eie bene staan nie, en hulle kan mekaar dus nie verlaat nle."47 Hierdie huwe-

lik sou van korte duur wees - mislukte politieke huwelike Is geen seldsaamheld In die

Suld·Afrlkaanse geskiedenis niel

In die Nasionale Party van Transvaal se geledere was alles ook nie pluis nie, aangesien

'n toenemende ontevredenheid te bespeur was met betrekking tot Roos as teler. Oor sy

leierseienskappe en politieke vernuf het daar geen twyfel bestaan nie, maar sy afweejg-

held tydens Volksraadsittings was 'n bron van kommer.

Sedert 1920 het Plet Grobler, 'n boesemvriend van Kemp, as een van die sterk Nasiona-

le Partyleiers In Transvaal na vore getree. As gevolg van die dood van sy vrou, het Roos

In Mel 1920 'n moeilike periode betree en kritiek teen hom erg gevoel. Tydens die 1920

Partykongres Is Grobler ook as voorsitter voorgestel, maar ter wille van partyeenheid

besluit om terug te staan. Gevolglik Is hy as onderleier verkles.48 Alhoewel Kemp aan die

begin van sy politieke loopbaan saam met Roos die Wes-Transvaal deurreis het en poli-

tieke vergaderings saam met hom gehou het, kan 'n mens met sekerheid meld dat daar

geen twyfel was dat sy lojaliteit by Grobler gelee was - 'n lojaliteit wat In die toekoms 'n

greet rol sou speelln sy politieke lewe, soos toe hy op aanbeveling van Grobler deur

Hertzog In 1924 tot lid van die Kabinet aangewys 15.

44 .!.!lli!., p.76.
H Ibid .• p.77.
46 F A van Jaars\'eld, p.275, volgens hom was die rede vir die mislukking van die herenigingspoging

tussen Hertzog en Smuts die kwessie van sesessie. Volgens Hertzog die reg om die Unie van Suid-
Afrika los van die Britse Ryk te maak. terwyl Smuts die Britse konneksie wou handhaaf.

4' JJ \'an Rooyen. p.74.
48 J C H. Grobler. p.206.
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Die aansluiting van die Unionisteparty by dIe Suid-Afrikaanse Party, het Smuts 'n totaal

van 66 setels teenoor die 65 gesamentlike setels van die Nasionale Party en Arbeiders-

party In die Parlement besorg. Hy was dus afhanklik van die drie Onafhanklike se stem-

me In die Volksraad, Indien die Nasionale Party en Arbeidersparty hul stemme sou ver-

enlg- 'n benarde posisie vir êmuts.seln die hoop dat sy posisie In 'n algemene verkiesing

sou versterk, het Smuts op 26 November 1920 aangekondig dat die Parlement op 31

Desember 1920 sou ontbind en dat 'n algemene verkiesing op 8 Februarie 1921 sou

ptaasvtnu.ee Smuts het hierdeur gehoop dat hy sterker uit 'n volgende verkiesing sou

tree. Sy hele veldtog was gebaseer op 'n regverdiging van sy samesmelting met die Uni-

oniste. Dit was 'n heftige verkiesingstryd met beskuldigings wat oor en weer geslinger

word. Die Nasionale - en Arbeidersparty was op die verdediging omdat die Suld-Aftl-

kaanse Party gesteun deur 'n sterk Engelse pers, volgehou het om die kiesers vrees In te

boesem vir die rassistiese, republikeinse, sesesslonlstlese, onkonstitusionele, sosialis-

tiese, Bolsjewistiese revolusionêre doelstellings wat hulle aan die Nasionaliste en Ar-

beiders toegeskryf het.51 So het C.W. Malan van die Suid-Afrikaanse Party In 'n onder-

houd met die Unioniste gesimpatiseer oor hullot as die Nasionale Party aan bewind kom

en Kemp of Maritz die Minister van Verdediging sou word.~2

Die Nasionale Party het In sy aanloop tot die verkiesing hom hoofsaaklik op ekonomiese

vraagstukke toegespits. Die Suid-Afrikaanse Party se Imperiale politiek Is blameer vir al

die ellende, agteruitgang en die Unie se benarde ekonomiese posisie. Dit moet onthou

word dat "geen politikus Is volkome politikus as hy nie ook opportunisties Is nie - Hert-

zog was geen uitsondering nle."53 Hy bult die onrus onder sekere Sappe, oor samesmel-

ting met die Unioniste, uitmuntend uIt en verklaar dat die samesmelting Smuts se Impe-

riale politiek sou versterk.se Gevolglik kom Hertzog weer eens na vore as die pleitbesor-

ger vir in hereniging van die Afrikaanssprekendes, maar beslis nie met die Suid-Afri-

kaanse Party nle. Dit dien vermeld te word dat daar tussen die Nasionale Partyleiers ge-

durende die verkiesingsveldtog meningsverskille oor die uiteindelike regeringsvorm en

~90. Geyser en A.H. Marais (red.), p.406; Die Burger. 27.11.1920 en 3.[2.1920.
50lH. le Roux (rcd.). Generaa[ J B M Hertzog. 5y strewe en stryd. Volume I. p.234.
$1 O. Geyser en A I-I Marais (red.). p.417.
'llbid.; Die Burger. 16.2.1921. in'n onderhoud mel mnr. C.\V. Malan meld hy dat Kemp se anti-

imperialisliese sienswyse nie vreemd was nie.
53 J.H. Ic Roux (red.). p.236.
$ol Ibid., J.H. le Roux meld da! Hertzog vcrklaar hel duI Smuts se impcriale polilick deur dieUnioniste

vcrsterk sou word en dal die Unie daardeur die weerlose prooi van lmpcrlalc handclsbclnngc en _
hebsug gemnak sou word.



112

verbintenis met die Britse Ryk was. Roos van die Transvaal was ten gunste van 'n repu-

bliek onafhanklik van die Britse Ryk, terwyl die Ieler van die Nasionale Party In die Kaap-

land D.F. Malan, 'n voorstander was van soewereine onafhanklikheid met gebondenheid

aan verskillende dele van die Britse Ryk, op 'n gelyke en vrywillige basis - dog sonder

enige verpllgtinge.55 Creswell en sy Arbeidersparty het ook die klem op die ekonomiese

vraagstukke laat val, maar hy beklemtoon ook dat die party nie 'n werktuig van die Na-

sionale Party Is nie.

Die verkiesingsuitslag was vir Smuts en sy vergrote Suid-Afrikaanse Party 'n klinkende

oorwinning: Suid-Afrikaanse Party wen 78 setels teenoor die 44 van die Nasionale Party,

9 van die Arbeidersparty en 1 Onafhankllke.56 Opvallend dat die Nasionale Party een

meer setel as In 1920 wen, maar die Arbeidersparty staan 12 stedelike setels af. Kemp

behou die Wolmaransstad setel met 'n meerderheld van 539 stemme.et Maar die tekens

was daar van 'n steeds groeiende Nasionale Party.58 Smuts sou In die toekoms rekening

moes hou met die onvernietigbare Afrikanerdom "wat met die kragtige Ideale van 'n

Jong en selfbewuste volk besiel was. "59 As amptelike Opposisieleier was Hertzog, gerug-

steun deur sy volgelinge In die Nasionale Party, nou meer as aalt begeesterd om die

stryd teen die Ryksgeorlënteerde regering te verskerp.

In 1921 het daar 'n konferensie van Premiers In Londen plaasgevind en alhoewel Smuts

aanvanklik aarselom dit by te woon, kon hy egter nie die versoeking weerstaan nie. Met

sy terugkeer moes hy egter ontdek dat die ekonomiese depressie uit Europa voor hom

hier gearriveer het. Dit het 'n deflaslonêre Invloed op die land gehad en geld was skaars

en werkloosheid het toegeneem. 50 'n Verdere bron van kommer was die toestand op die

goudmyne aangesien die goudprys na 'n bale lae kerf gedaal het en om stygende pro-

duksie koste laag te hou, het die mynbase werkerslone verlaag of Swartes In die plek

van Blankes aangestel.

~sJH le Roux fred.), p.237.
S6 Piet Meiring, p.78.
S7 Gegewens uit Die Vaderlnnd toon aan dat Kemp in die 1920·verkiesing 1162 stemme getrek het

teenoor die SAP-k:mdidaat J. Hoffman se 599 stemme - 'n meerderheid van 563 stemme. In die
1921·verkiesing het Kemp 1152 stemme teenoor die SAP-kandidaat P.\V. Botha se 613 stemme _ 'n
meerderheid van 539 stemme.

ss!.Illi!.
19 J H Je Roux (red.), p.239.
60 Pjet Meiring, p.79.
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Op Saterdag 27 Augustus 1921 besoek Kemp. as lid vir die Volksraad, en mnr. N. Fourie,

lid vir die Provinsiale Raad, die Kameelkulldelwery. Die vergadersaal was propvol en be-

halwe vir die Afrikaanssprekendes, was daar ook Engelssprekendes. Jode en Grieke. In

sy toespraak verwys Kemp eerstens weer na die gees van nasionalisme wat daar onder

die delwers moet heers. Hy veroordeel die onregverdige belasting wat die Regering die

mense oplê en meld dat die Nasionale Party In die Volksraad daarteen geveg het. Hy

verwys na die goud wat op groot skaal uitgevoer word en dat hulle alles In hulle vermoë

doen om die mynindustrie te belas, maar dat die Regering die Provinsiale Raad verbied

het om myne te belas. 'n Saak wat volgens hom die Nasionale Party na aan die hart lê Is

die Armblankevraagstuk en het hulle vertoë tot die Regering gerlg ter verligting, maar

die Regering se antwoord was dat daar geen geld was nie. Hy betoog vir 'n besuiniging

van staatsuitgawes. Tydens vraetyd word daar onder andere aan hom gevra of hy ten

gunste Is van die afskaffing van die Provinsiale Raad waarop sy antwoord was: "Ja, as

my kiesers daartoe opdrag gee."61 Daar Is ook aan hom gevra of hy 'n loterystelsel sal

ondersteun en het hy gesê hy sal dit ondersteun as dit voor die Parlement kom. Voorts

meld hy dat hy die oprigting van 'n diamantslypery steun.

Indien daar gelet word op die vrae en die antwoorde wat Kemp verskaf, asook die on-

derwerpe wat hy In sy toespraak aangeraak het, kan die afleiding gemaak word dat hy

ter saaklike probleme onderskep het wat die gewone kieser en landsburger gekwel het

en dat hy die saak van mense op die hart gedra het. Hy het homself nie eerste geplaas

nie, maar altyd die nasionale saak gedlen.w Hy was 'n harde werker wat deur deeglike

navorsing ter saaklike probleme aangespreek het.

Die Transvaalse Nasionale Partykongres het In September 1921 In Pretoria plaasgevind.

Bydie opening van dié kongres op Donderdag 21 September 1921, Is 'n onbestrede mo-

sie voorgehou waarin voorgestel was dat die Stadsraad van Pretoria die Krugerstand-

beeld sy regmatige plek sallaat Inneem op Kerkpleln.63 'n Saak wat aanleiding gegee

het tot die voorstel was dat die systukke van die beeld wat deur Anton van Wouw toe

aangekom het en die standbeeld In sy geheelopgerig kon word. Tydens die verkiesing

van hoofbestuurslede vir die volgende Jaar was Jan Kemp ook verkies, met Roos as

61 Ons Vndcrlnnd, 6.9.21
62 !.!llf!..
63 Die Burger, 30.9.21.
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voorsitter en Grabler as ondervoorsitter. Kemp het al meet en meer op die voorgrond ge-

tree as 'n volksieler.

In Desember1921 het die Kamer van Mynwese aangekondig dat 2 000 blanke mynwer·

kers op 1 Februarie 1922 met Swartes vervang gaan word. Die resultaat hiervan was dat

die steenkool - en goudmynwerkers besluit het om uit protes te staak.64 Hierdie reaksie

van die mynwerkers het Smuts genoop om dadelik op te tree - hy stel die komende par-

lementsitting met in maand uit en bly In Londen. Sodoende wou hy die twee strydende

partye die geleentheid gee om te onderhandel. Smuts het daardeur sy bekende "Iaat-

maar-loop-houding" probeer toepas.es Onder leiding van Hertzog, wat aan die hand ge-

doen het dat 'n gekose komitee van die Parlement die saak ondersoek, was 'n lang de-

bat gevoer oor die staking en sy oorsake. Uiteindelik was met 69 teen 53 stemme die

regeringsvoorstel aanvaar dat die staking beëindig moes word met dIe Regering as be-

middelaar, maar dit was blote wensdenkery. Dit het eerder die Mynbase In hulle onver-

setlike houding gesterk. Met die gevolg dat die mynwerkers geen ander uitweg sien as

om vir hulle regte enduit te veg nte.eeWennie du Plessis In sy boek Ole Goue Draad be-

skryf die situasie In die land soos volg: " 'Staak', sê die werkers. 'Strike', sê die opswe-

pers. 'Skiet', sê die mynmagnate. Generaal Smuts praat mooI. Generaal Smuts praat

sag. Generaal Smuts praat hard wanneer nIemand luister nie. Generaal Smuts word ge-

maai tussen die meulstene totdat sy geduld flenters word, sodat hy die kommando's op-

toep en Boer weer teen Boer te staan kom en na mekaar kyk, nie In liefde nie, maar oor

die korrels van gewere. Vir die soveelste keer."67

Tydens die staking was daar verskeie gerugte en stories om gemoedere op te sweep.

onder andere dat Kemp uit die Wes-Transvaal - "die magtige landstreek van die ROens

en van Rooiwal, De la Rey en Kemp se wêreld" - In aantog was met 'n kommando. Op -

Kerkplein In Pretoria het die mense saamgedrom, alhoewel vergaderings volgens

krygswet verbode was, om te sien wanneer Kemp met sy kommando opdaag. Volgens

Wennie du Plessis wou hulle vir hom sing "kent gil dat Volk".68 Die skare verontagsaam

bevele van die polisie offisier om uit een te gaan, want hulle wou Kemp sien as hy arri-

veer. Na verskeie skermutselinge met die gereg Is die skare later uiteen. Generaal Kemp

bol Piel Meiring, p.79.
~~Ibid., p.SO.
61> Ibid.
67 Wennic du Plessis, Die Goue Drand, p.JO.
ss Ibid .• p.JI.
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het gekom, twee jaar later as lid van die Hertzcg-kabfnet.w Hierdie gebeurtenis dien as

beWYsvII die bewondering en agting wat die Afrikanervolk vir Kemp gehad het - die ge-

loof dat hy 'n saak kon regstel- 'n man wat agting en respek afgedwing het.

Die stakers het geglo dat Smuts kop In een mus met die kapitalistiese mynbase was en

aangesien die meerderheld mynwerkers Afrikaners was het hulle gehoop op die steun

van die Nasionale Party,lO Roos wou egter graag politieke voordeel uIt die situasie trek

en het sy steun uiteindelik nie veel verder as blote simpatie gestrek nie.

Die stakers het nou begin om hulle te bewapen en op 3 Februarie 1922 tydens 'n mon-

stervergadering Is daar besluit om die wurggreep van die Kamer van Mynwese te beëin-

dig en 'n voorlopige republikeinse regering In die lewe te roep - "laasgenoemde sou eg-

ter 'n werkersrepublIek volgens Russiese patroon wees."71 Die gevolg hiervan was dat

die Nasionale Party hulle nie verder ondersteun het nie. Sporadlese uitbarsting het

voorgekom by verskillende myne aan die Rand en skielik het die kwessie In 'n gewapen-

de verset ontaard. Terwyl Smuts nog voorheen getwyfel het of hy krygswet aan die Rand

moes uitroep, was hy nou verplig om die Aktiewe Burgermag te mobiliseer om sodoende

'n burgeroorlog te voorkom. lewensverlies was aan belde kante gelyen Smuts was van

alle kante veroordeel vir sy hantering van die situasie. Hy skrywe aan 'n vriend van hom,

"Mense blameer my vir alles. Nou is ek boonop die stagter en die laksman."72 Daar het

egter waarheid In die beskuldiging gesteekl

Met die beëindiging van die staking en die gevolglike voordele wat die mynbase daaruit

getrek het, het die skaal ten opsigte van politieke neigings nou sterk In die guns van die

Nasionale Party geswaai. Dit het tot gevolg gehad dat die Nasionale Party en die Arbei·

dersparty al nader aan mekaar begin beweeg het, alhoewel daar alreeds vroeë, toena-

dering tussen die twee partye was.

Gedurende die staking op 7 April 1922, tydens die sitting van die Volksraad, het 'n Suid·

Afrikaanse Party Volksraadslid vir Pietermaritzburg-Suid, W.J. O'Breln, In 'n toespraak

die Nasionale Partyaangevaloor die party se simpatie wat hy getoon het met die sta-

kers. Kemp was dadelik op sy voete en het die spreker geantwoord deur te sê " .....as

69 Ihid.
7{) J.H.le Roux (red.), p.241.
71 Ibid.
12 Piet Meiring. Il.SO.



116

daar een ding Is wat die Nasionaliste met veragting van hulle afgoo', Is dit die bewering

dat die Nasionaliste die staking veroorsaak het. Ons het nog altyd gewaarsku teen die

staking en geweldpleglng."73 Volgens hom het die Nasionale Party slegs die stakers ge-

steun in sover die geskil oor die kleurlyn gegaan het - hy het voortgegaan deur die pre-

mier te beskuldig van in platskietbeleid en dat hy die een staker teen die ander opge-

steek het toe hy hulle aangeraai het om hulle werk voort te sit onder regetlngsbesker-

ming. Ten slotte het hy 'n waarskuwing gerlg dat die tirannie van die Eerste minister nie

lig vergeet sal word nie, en as sy val eendag kom sal dit grotendeels te danke wees aan

hierdie optrede.74 Smuts sou nie ongeskonde wegkom nie en ontevredenheid teen hom

was aan die groei. Kemp het opgetree as pleitbesorger vir die stakers wat gevangenis-

straf opgelê was. Hy het daarop gewys dat genade betoon was aan gevangenes tydens

die Jameson-Inval, terwyl dit ook tydens die 1913-staklng toegestaan was. Hierdie plei-

dooi het egter op dowe ore geval by die Minister van Justisie, mnr. N.J. de Wet.15

Kemp het nou al sterk op die voorgrond begin getree as een van die Nasionale Party se

segsmanne ten opsigte van voorgestelde wetgewing en hy lewer weldeurdagte bydraes

In Volksraaddebatte. Hy huiwer nie om die sweep In te lê wanneer dit toepaslik was nie,

Op Donderdag 1 Junie 1922 byvoorbeeld vind die tweede lesing van die Wetsontwerp op

Skenking en Betaling van Verdedigingseiendom plaas. In hoofsaak het dit gegaan oor

die oorname van Britse leêreiendomme In Suld·Afrlka en volgens die Minister van

Landsverdediging, kol. H. Mentz, het die Ryksregering Suid-Afrika uiters edelmoedig be-

handel en dat almal trots daarop kon voel dat die hoogste militêre gesag nou by die

Suld·Afrlkaanse volk berus. Voorts gee die Minister 'n oorsig van die situasie soos dit

was en dat die Ryksregering die eiendomme nou aan Suid-Afrika gegee het as 'n vrywil·

IIge geskenk.

Hierna het Kemp die woord gevoer en gesê, "Ons voel almal dat dit ons plig Is om ons

land te verdedig en wanneer niks sou weggesteek word nie, sou die oorname van die

forte en gronde seker In belang van die bevolking wees.vre Volgens hom het hy die do-

kumente noukeurig bestudeer en meld dat daar 'n tikkie vrees by hom ontstaan het.

Onwillekeurig het die vraag by hom opgekom of daar nie geheime traktate daar agter

1] Care Times, 8.4.1922; Debmes oCthe Home of Assembly, Vol. 7, 18 February 1922·20 July 1922,
p.128: Die Burger, 8.4.1922.

74.!.!2.i.Q.
7~The Star, 7.2.1923.
76 Ons vederland. 9.6.1922: Cnpe Times, 2.6.1922; Debates of the House of Assemhly, Vel. 7,

18 Pebruaric 1922·20 July, p.253.



kon sit nie en Indien daar weer oorlog kom, die volk weer gevang sal word, soos In 1914

nie. Hy staan wantrouig teenoor die openlikheid van sake en wys op sekere Inligting wat

nie In die wetsontwerp vervat was nie. Hy els onvoorwaardelike losmaking van Ryksbe-

lange ten opsigte van verdedigingswerke, soos byvoorbeeld die Instandhouding van die

SImonstad vlootbasis. Veral as daar nog van die belastingbetaler verwag word om die

las daarvan te dra. Hy steun nie die wetsontwerp as dit gaan oor "Ernplre"-belange nle,77

en stel voor dat dit na 'n gekose komitee verwys word.

Op 14 Junie 1922 Is hy weer In aksie tydens die tweede lesingsdebat In die Volksraad

oor Wetsontwerp tot verdere wysiging van die Transvaalse Wet op Edele en Onedele Me-

tale." Die voorgestelde wetgewing handeloor die deproklamasle van uitgewerkte myn-

grond. Voorheen het dlê oppervlaktes uiteindelik weer teruggeval na die oorspronklike

eienaar. Die voorgestelde wetsontwerp was bale rewoluslonêr, aangesien dit regerings

tussenkoms In die gevestigde regte van standplaaseienaars behels het. Die resultaat

daarvan sou lel tot verliese, aangesien bale van die eienaars groot somme geld belê het

In geboue en besighede op die myngrond.

In sy debatsrede meld Kemp dat hy uiters teleurgesteld Is In minister F.S. Malan wat na

12 jaar met sulke lapwetgewing kom.J9 Hy beskou die voorgenome regeringsoptrede as

'n uitbuiting van die regte van die eienaars, wat niks andere Is as sosialistiese neigings.

Hy stel voor dat die wetsontwerp na 'n gekose komitee verwys word, met die reg om ge-

tuienis op te roep en dokumente aan te vra. Die Volksraad besluit gevolglik om die

wetsontwerp na 'n gekose komitee te verwys, waarvan Kemp een van die lede was.

Die Kleurkwessie was 'n knellende probleem vir die Regering. Die Naturelle Stadsgebie-

de Wet (nr.21 van 1923) was 'n poging om die Instroming van Swartes uit hul eie stam-

tuistes na Blanke gebiede te beheer en dit het voorsiening gemaak vir die afbakening

van aparte Swartwoongebiede of lokasies. Kemp het op 7 Februarie 1923 Is die Volks-

raad deelgeneem aan die besprekings rakende die wetsontwerp en gesê, "Hoe langet

ons die Naturellevraagstuk links laat lê, hoe Ingewikkelder word dit. Daar kom meer en

77 Cane Times, 2.6.1922: Debates ortlle House ofAssernhly, Vol.?, IS February 1922 - 20 July 1922,
p.253.

7! Ons Vaderland, 2.6,1922.
79CUIlCTimes, 15.6.1922: Debates or tile House pfAssemhly, vot.t. IS February 1922 - 20 July 1922,

p.2S3.
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meer mededinging tussen Wit en Swart."80 Hy meld dat hulle In 1912 tot die gevolgtrek-

king gekom het dat segregasie die enigste oplossing was, maar dat die Nasionaliste in

1913 Botha gesteun het met die wet op Swartgrondbesit - Die Naturelle (sic) Grondwet

'0 wet wat geen definitiewe oplossing gebring het nie as gevolg van die standpunt van

die Unioniste, wat nou saam die Sappe in een party sit. Hy het die saak deeglik onder-

soek en verwys na die koste van die saak, so byvoorbeeld sal die stadsrade grond moet

aankoop vir Swartes In stadsgebiede en die koste daarvan sal vir die grootste deel op

die Blankes val.

Volgens hom wil die Eerste Minister die lewe maklik maak vir die Swartes en die vraag

ontstaan wat van die Armblankes? "Die Eerste Minister wil die Naturelle gelukkiger

maak as sy eie mense", het hy gesê.e- Weer eens versoek hy dat die saak na 'n gekose

komitee verwys word, sodat almal gesamentlik 'n oplossing kon seek.es Hy trek ook te

velde teen die verskaffing van drank aan Swartes, aangesien daar volgens hom 'n oor-

matige drankgebruik Is onder hulle en soos hy dit stel, "geen maand gaan verby sonder

gevalle van moord en doodslag en diefstal ter oorsake van kafferbier (slc) ...."83 Hy be-

pleit 'n verbod op die maak van die bier. Hy wil dat die segregaslebeleld, waarvan hy

voel daar afgewyk word, nie net deur partylyne behandel moet word nie, maar deur die

Blankebevolking as -n geheel, sodat 'n oplossing tot tevredenheid van Wit en Swart ge-

vind kon word.a4 Deur die toedoen van Kemp en ander nasionaliste Is hierdie bepaling

nie In die finale wet opgeneem nie.

Ter wille van selfbehoud van veral Afrikaner, was hy 'n sterk voorstander van segregasie,

maar terselfdertyd ook vir die opheffing van die Nie-Blankes. Hy was terdeê bewus van

die rassegevaar wat Suid-Afrika In die gesig gestaar het. As gevolg van sy landelike ag-

tergrond het hy die omstandighede van belde bevolkingsgroepe goed geken en sou hy

hom beywer vir die daarstelling van 'n praktiese oplossing. Die Armblanke, net soos die

Kleurkwessie was vir hom 'n nasionale saak wat almal geraak het en op nie-party-

politieke vlak benader moes word.

3.4 Krisis In die Transvaalse Nasionale Party 1.922

EODebates of lhe House of Assembly. Yol. 8,20 January 1923·25 June 1923, pp.52-56; Ons Vaderland,
16.2.1923.

81 Ibid.
82 Ibid
gJ Ibid:
8-1 Ibid.
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Tydens die 1922-staklng het Roos se uitgesproke houding hom die argwaan van sommi-

ge van sy partygenote op die hals gehaal, veral sy oproep om nie die Regering teen die

stakers te steun nie, het skerp onder kritiek deurgeloop. Die gevolg hiervan was dat die

Regering In sy aanvalle op die Nasionale Party, Roos as die "swartskaap" uitgesonder

het, "the man who had made capital out of the strike" en Smuts het na hom verwys as

"the vIIIIan of the peace. "8SVolgens die Sappe wou Roos die Nasionale Party verander

na 'n boere - en werkersparty, geskoei op die Russieselees. Roos het egter teruggekap

en gesê dat hy slegs as tussenganger opgetree het vir die stakers se Raad van Aksie,

wat wou weet of die plattelanders nie sulke voorneme gehad het nie en dat dit die sta-

kers op hulle eie sou gelaat het nie. 86 Alhoewel Roos alle verdere aantygings ontken

het, het hierdie gerugte sommige van sy partygenote met suspisie teenoor hom getaat.et

Gevolglik Is Roos op die Transvaal Nasionale Partykongres In 1922 aanvanklik nie een-

parig as partyleier aangewys nie. Tydens die kongres was daar 'n redelike aantal nasio-

naliste wat Grobler as Ieler wou kies en Is Roos en Grobler albei voorgestel as kandida-

te. Maar voordat daar tussen die twee gestem sou word, het Kemp as voorsitter van die

kongres, sy vriend Grobler versoek om ter wille van partyeenheld terug te staan. Kemp

se standpunt was dat Indien Roos sou terugtrek die Indruk geskep kan word dat die

kongres nie met sy leiding te vrede Is nle.ee Hoewel Grobler bereid was om terug te

staan het hy nie Kemp se siening gedeel nie, al sou 'n nederlaag vir Roos noodwendig as

'n mosie van wantroue gesien word. Nietemin versoek Grobler sy ondersteuners om hui-

le steun aan Roos te gee, maar nie al die nasionaliste was met die verloop van sake te-

vrede nle.89 In 'n brief aan Kemp het Grobler hom meegedeel dat mense In die Rusten-

burg kontrei ontevrede was omdat hy vir Roos teruggestaan het en ook sy ontevreden-

heid te kenne gegee met Roos se optrede tydens die staking. Hy het gemeld dat hy Roos

se oproep aan die Nasionaliste om die Regering se pogings ter beëindig van die staking

te dwarsboom, atkeut.w Grobler skrywe verder: "Nou Jyweet Jannie dat dit nooit onse

bedoeling was om goed te doen wat Tielman die mense geraai het. Hoe kan ons dit ook

doen? Jy en ek het albei op publieke platforms net die tegenovergestelde die mense

aangeraai en ek 15seker, ook Genl. Hertzog en 0,. Malan, het dieselfde houding lnge-

!S J.P. Brits. Tielman Roos - Political prophet or opportunist? p.92.
ulbid.,O Geyser en A 11 Marais <red.), p.473;~, 24.4.1922.
Bl J.e H Grobler, p.212.
BB Ibid,
89 J Jl Brits. p.92.
90J.P. Brits. Tielman Roos _:jY rol in die Suid-Afrikaanse politiek [9Q7_1935,p.[44.



120

neem en ek Is seker ook die meerderheld van ons party. Om nou te kom beweer dat ons

uitdruklik Tielman se houding goedgekeur het en dit nogal eenparig Is absoluut bereken

om rusie en tweedrag In die party te saal."91 $0 byvoorbeeld het kmdt. Rooi Jan du Ples-

sis, Lid van die Provinsiale Raad vir Rustenburg en voorsteller van Grobler as partyleier

op die kongres, In 'n ope brief aan Ons Vaderland Kemp gekritiseer omdat hy vir Grobler

gevra het om terug te staan, sonder verlof van die voorsteller of sekondant.92

Dit word egter betwyfelof Roos In 'n stemming die onderspit sou gedelf het, aangesien

hy op die Transvaalse kongres van 1921 Grobler oortuigend verslaan het en dit Is on-

waarskynlik dat die posisie In twee Jaar radikaal sou verander het. Grobler was egter be-

reid om terug te staan en In die openbaar het hy sy lojaliteit aan Roos verklaar, "al was

hy heimlik nie altyd tevrede met Roos se leiding nle."93In sy optrede het Kemp getoon

dat partyeenheid vir hom belangriker was as vriendskappe. Dwarsdeur sy politieke loop-

baan sou Kemp hom skaar by dit en die wat hy uit Innerlike oortuiging van sy lojaliteit

verseker het.

Tydens die staking van 1922 het Hertzog besluit om neutraal te bly en polities hom nie

daarmee bemoei nie. Die staking het sonder twyfel tot die konsolidering van Blanke-

arbeidskragte gelei en sodoende Is die weg vir toenadering tussen Hertzog van die Na-

slonale Party en Creswell van die Arbeidersparty voorberel.1WRoos was die greet dryf-

krag agter hierdie tcenaderlng.ee Smuts en die regerende Suid-Afrikaanse Party het 'n

gemeenskaplike vyand vir hulle geword. Reeds voor 1922 het die twee partye mekaar by

'n paar geleenthede In die Volksraad gesteun. Die resultaat daarvan was dat Hertzog en

Creswell besluit het om voortaan kragte saam te snoer. Belde leiers het In hierdie ver-

band nie gres onder hul voete laat groei nie en het na 'n lang briefwisseling vroeg In

1923, besluit om met die oog op die volgende algemene verkiesing -n ooreenkoms aan

te gaan.se

Die besonderhede van die verkiesingsooreenkoms tussen Hertzog en Creswell Is op 21

April 1923 In die media gepubliseer en sou bekend staan as 'n "PAKT."~7 In die ocreen-

91lP. Brus, Tielman Roos· Political "ro"hel or opportunis!". p.92.
92 Ons Vaderland. 31.10.1922.
9J J C.H Groblcr. p.213; J.P. Brits, p.93.
<).I J.H.le Roux (reJ.), p.242.
95JCH Grobler,p.213.
96 O. Geyser en A.H Marais, pp.585·586.
91JH Ic Roux (red.), p.242; 1. Steinmeyer. Spykers mel koppe, p.205, hy meld dat "Pakt" 'n



koms het die Nasionale Partyonderneem om, Indien hy met die hulp van die Arbeiders-

party die Regering met die volgende verkiesing verslaan, die sesessievraagstuk eers

een kant geskuif sou word. Hiermee Is Smuts totaalonkant gevang, aangesien hy In die

vorige verkiesing die sesessievraagtuk tot sy eie voordeel uitgebuit het.

Hertzog het hiermee 'n etrateglese skuif gemaak, aangesien hy besef het "dat sy be-

langrikste politieke doelwit bloot moes wees om van Smuts ontslae te raak en te sorg

dat hy self In die regeringskussings kom.veeDaarom was hy bereid om die propagering

van soewereine onafhanklikheid en afskeiding van die Britse Ryk een kant te skuif tot

later. Die Sappe het dit 'n "Onheilige Verbond" genoem en was alle aanvalle daarop ge-

rig, maar hulle het vergeet dat In die dae van die Iranevaetse selfregering, Botha en

Smuts 'n dergelike ooreenkoms met die destydse Arbeidersparty gesluit het." Ook oor

die NIe-Blankevraagstuk was die twee partye eens, naamlik dat die "beskaafde" arbeid

en die "blanke beskawing" beveilig sou word.loo

Smuts se uurglas was besig om uit te loop en hy het dit geweet.so- As gevolg van sy op-

trede tydens die staking was daar bewerings deur die arbeiders gemaak dat hy 'n outo-

kraat en diktator Is. Ook het die Armblanke - en werkloosheldsvraagstuk sterk na vore

getree en Is die Regering veroordeel vir sy optrede. Die laaste spyker In sy regeringskis

Is op 4 April 1924 ingeslaan toe die Nasionale Party kandidaat, A.S. Naudé, In die Wak-

kerstroomse tussenverkiesing met 'n meerderheld van 213 stemme tot die Volksraad

verkies Is - en dit 'n tradisionele Sapsetel. Hierdie uitslag het nie alleen die krag van die

Nasionale Party-Arbeiders ooreenkoms getoon nie, maar ook die kiesers se ontevreden-

heid met die Smutsregering. Dié uitslag Is gesien as 'n mosie van wantroue In leierskap

van Smuts en die moontlikheid van 'n naderende algemene verkiesing was gevolglik

algemeen bespreek.wa

verafrikaansing van die Engelse woord vir ooreenkoms "Pact" is. Dit het in die politieke geskiedenis
van die Unie van Suid-Afrika die verbond aangedui tussen die NP en Arbeidersparty in 1923.

98 l!ili!; J.C.H Grobler p.213. meld dat na verskeie ontmoetings tussen Hertzog en Creswell, hulle oor-
eengekom het dill partye as twee afsonderlike partye sou bly voortbestaan en dat geen verandering
in die konstitusionele posisie vnn die Unie aangebring sou word nic; 0 Geyser en A.H. Mnrais (red.),
p.482 en p.489, meld dat die NP se onafhanklikheidsideaal vir die Arbeidersparty 'n groet bron vnn
kcmmer wns. Hertzog het aan Creswell die versekering gegee dur die NP nic sy stern sou gebruik om
die bestaande verhouding tussen Suid-Afrikn en die Britse kruon omver te werp nie.

99 J Steinmeyer, p.210: O. Geyser en A H Mamis (red.), pp.549-550.
100 F.A van Jaarsveld, p.276.
101 J..bi2 .. p.243.
101 Die Burger, 7.2.1924; J Steinmeyer, p.210.
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3.5 Die 1924 - Verkiesing

Reeds teen 1923 was dit duidelik dat die skrif aan die muur was vir Smuts en sy rege-

rendeparty. Die Randse staking van die vorige Jaar met al sy nadelige Implikasies vir die

Regering, het die ekonomiese toestand sorgwekkend laat bly. Smuts het die situasie

probeer red deur beloftes te maak dat hy fmmlgrante sal werf vir die nywerhede en

landbou. Ontevrede staatsamptenare en spoorwegwerkers Is belowe dat met hulle on-

derhandel sou word oor salarisse en werksvoorwaardes. Dit was egter nie net die emo-

sionele opwelling wat tot ontevredenheid gelei het nie, ook ekonomiese -, finansiele .,

nywerheids - en maatskaplike probleme van die vroeë twintigerJare, het meegewerk.ses

AI Smuts se pogings om die situasie te red was tevergeefs, terwyl die Pakt daarop be-

dag was om die belange van die Blanke Suld·Afrlkaners te beskerm, selfstandige eko-

nomiese - en nywerheidsontwikkeling te stimuleer, ten koste van Ryksvoorkeure.104 In

die geledere van die Suld·Afrlkaanse Party was daar ook onderlinge verdeeldheid oor 'n

doeltreffende nywerheidsbeleid ten einde plaaslike nywerhede teen buitelandse mede-

dinging te beskerm.iOS Die Nasionale Party en die Arbeidersparty het egter al nader en

nader aan mekaar beweeg, om sodoende 'n doettreffende opposisie teen die Regering

In die hand te werk.

Op 9 Januarie 1924 het die Uitvoerende Komitee van die Nasionale Party 'n kommissie,

onder leiding van Grobler, benoem om met die Arbeidersparty kontak te maak, sover dit

Transvaal betref en om die organisasie In orde te kry.i06 Na samesprekings Is 'n kom-

missie bestaande uit Kemp, Roos en Grobler van die Nasionale Party en Creswell en T.

Boydell van die Arbeidersparty aangestelom die Randse setels tussen die twee partye

te verdeel. Op 23 Februarie 1924 het 80 afgevaardigdes van die verskillende Nasionale

Partytakke aan die Rand vergader om die voorgestelde verdeling van setels te bespreek.

Die aanbevelings van die kommissie was eenparig aanvaar en daar was besluit om die

ooreenkoms getrou na te kom.i07

Aan die begin van 1924 het Smuts met 'n skrale meerderheld van nege setels In die

Volksraad gesit. "Hy het 'n onbenydenswaardige taak op sy skouers gehad: die groeien-

10) J.H. le Roux en P.\V. Coetzer. Deel2, Die Nasionale Pany Die Eerste Bcwindsjarc 1924-\934,
p.IO.

ID! .!hiQ., p.ll.
lOS !.!llil..
100 J.e H. Grobler, p.217.
101 !llli!., p.218; C. Marais, Die Nasionale Opposisie, M.A.-vcrhnndeling UOVS, 1970, p.402.
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de opposisie wat hulle kragte saamgesnoer het, moes doeltreffend beveg word, terwyl

landsvraagstukke so gou moontlik opgelos moes word."108 Die Regering moes tyd pro-

beer wen, terwyl die Pakt tyd aan hulle kant gehad het. Die volgende algemene verkie-

sing moes eers In 1926 plaasvind, maar die skoknederlaag van die Suid-Afrikaanse Par-

ty In die tussenverkiesing In Wakkerstroom het Smuts, na samesprekings met sy minis-

ters, laat besluit om op 7 April 'n algemene verkiesing vir 17 Junie 1924 aan te kon-

dlg.loS Volgens Kemp was die uitslag In Wakkerstroom 'n moete van wantroue In die Re-

gering en het hy die Nasionaliste aangespoor om hulle organisasie In orde te kry.uo

Dit was gou heel duidelik dat die verkiesingsveldtog 'n hewige stryd sou wees.w. Kemp

het dadelik Ingespring en vergaderings begin toespreek. Sommige Nasionaliste het tot

drie vergaderings per dag toegespreek, terwyl Kemp nie minder nie as veertig vergade-

rings In die Transvaal gehou het,ll2 Met die bekendmaking van die Wakkerstroomse ver-

kiesingsuitslag was Kemp op Plet Retief en het hy toe reeds beplan om op 16 April 1924

'n vergadering met sy kiesers te Wolmaransstad te hou.U3

Lede van die Suid-Afrikaanse Party het hulle sterk teen die ooreenkoms tussen die Na-

sionale Party - en Arbeidersparty uitgespreek en volgens hulle sou 'n oorwinning van die

Pakt 'n vertrapping beteken van alles wat Engels was. Minister Denys Reitz het die Na-

sionaliste uitgekryt as "rassehaters, ressedwepere, revoluslonêres en rebelle: 'Elke Na-

sionalis sit In die Raad as gevolg van 'n hewige rasse-pelgrimstog wat die land op die

rand van ruinasie gebring het',"ll4 Sir Thomas Watt was van mening dat Kemp as Minis-

ter van Verdediging aangestel sou word as die Pakt die verkiesing sou wen en "meen

dat met Kemp as die Minister die landbou beter toegerus sal wees as die Arbeiders

weer hul kop verloor. "1l.6 Voorts berig De Volkstem dat as die Nasionaliste aan bewind

kom Suid-Afrika nie veel slegter daaraan toe sal wees as op daardie tydstip nie en Indien

Kemp beheer sou kryoor al die gewere, kanonne, ammunisie en vliegtuie "enige woes-

teling dit In sy kop sou kry om 'n gewapende protes op tou te slt,"1.16- verwysende na die

regeringsoptrede, tydens die staking van 1922. Die berig meld verder dat dit van Hert-

lOSJ H ic Roux en P.\\' Coellcr (red.), Deel 2. p.JI.
II» l,e H Grobler. p.2IS.
110 C Mamis. pA22.
III J 1-1 ic Roux (red,), p,244.
112 0,1-1 Geyscr en A H Marais (red.), p.567.
113 Die volkstem. 11.4.1924,
114 O.H Geyser en A,H. Marnis (red,). p.554.
I"!hill,

11(> De Volkslcm. 2,5.1924.
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Hertzog en sy party se republikeinse Ideale verwag sou word om die Arbeidersparty In

toom te hou,u1 Venynige kritiek het van Smuts self gekom toe hy In -n toespraak op La-

dysmlth op 30 Mel 1924 gesê het dat as Hertzog aan bewind gaan kom hy Kemp as MI-

nister van Verdediging gaan aanstel,"to break down all that has been built up."w VoJ.

gens hom sou dit daartoe lel dat die Unie 'n republiek word, onafhanklik van die Britse

Ryk. Smuts wou sodoende die kiesers bang maak vir '0 Hertzog-regering. Voorts het Art-

hur Barlow, Arbeider Volksraadslid vir Bloemfontein-Noord, op 'n vergadering in Kimber-

ley verklaar dat Kemp nie Minister van Verdediging sal word In 'n Paktregering nie. Vol-

gens hom sal dié portefeulje gegee word aan Creswell en indien dit nie gebeur nie, sal

Hertzog self die kabinetspos op sy skouers neem. Hierdie opmerking van Barlow het vir

Kemp as 'n groot teleurstelling gekom, aangesien hy van mening was dat met sy militê-

re geskiedenis en - agtergrond, hy geskik was vir die pos van Minister van Verdedl-

glng.ll9

Tydens 'n vergadering op Wolmaransstad op 16 April 1924 het Kemp verwys na die

Wakkerstroomse tussenverkiesing en hoe die uitslag daarvan Smuts die skrik op die lyf

gejaag het, ..... dat toe hy moes opsaal vir sy werk hy afgesaal het."UO Kemp gaan voort

deur die ooreenkoms tussen die Nasionale Party en Arbeidersparty toe te lig en het gesê

dat dit 'n verkiesingsooreenkoms was. Hy het verwys na die greet misverstand wat daar

bestaan het as gevolg van 'n telegram wat Smuts aan A.G. Robertson, die Suid-Afri-

kaanse Party kandidaat, gestuur het op die vooraand van die Wakkerstroomverkiesing.

Daarin het Smuts verwys na die lot wat daar op kiesers sou wag In 'n "Vatmekaar"-

regering.12.1Onder andere sou sosialisme, wat opsigself kragteloos en onbelangrik sou

wees In Suid-Afrika, onder die Vatmekaar en met die steun van die Nasionaliste, 'n be-

dreiging word vir die land. Voorts het hy gemeld dat die Nattes sosialisme na die Swart-

es sou laat oorgaan en verwys na 'n geheime veldtog om dit te bereik. Smuts het ge-

meld: "Die manier waarop die Nasionale leiers, In hulle strewe na mag, hulle party kom-

promitteer en die toekoms van Suid-Afrika In die weegskaallê, Is genoeg om Paul Kru-

ger en Plet Joubert In hul grafte te laat omkeer."u2 Kemp het verweer dat dit 'n beledi-

gende telegram was en dat Smuts geen reg gehad het om name soos Paul Kruger en

1I1!!lli!.
liB Cape Times, 31.5.1924.
119 De Volkstem. 6.6.1924.
IlOOns Vaderland, 17.6.1924.
III O. Geyser en A.H Marois (red.), p.543, Smuts het in sy toesprake na die Pakt as 'n "vaunckaar"

vcrwys.
III !Jlli!., p.544.
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Plet Joubert te noem nie, aangesien hulle teen die Unioniste geveg het, waarmee Smuts

nou saam sit. Hy het ook verwys na 'n kabelgram wat Smuts aan Ramsay McDonald ge-

stuur het na sy verkiesing as eerste minister van Engeland. In die kabelgram het hy nie

alleen vir McDonald gelukgewens nie, maar selfs gemeld dat hy die regte man op die

regte plek Is. Kemp het verwys na die venynige aanvalle van Smuts op die Pakt en gesê

" ....as ons dan met die arbeiders lets verkeerds gedoen het, dan het genl. Smuts seker

groter onheil gepleeg met die kabelgram,"u3

Voorts het hy verwys na Smuts se beskuldiging dat met die Pakt die beginsel van onaf-

hanklikheid prysgegee Is. Volgens Kemp was dit nie die geval nie, aangesien die oor-

eenkoms so saamgestel was dat die republikeinse vraagstuk deurgevoer sou word, so-

lank as wat die Nasionale Partyaan bewind sou wees. Daar sou, Indien dit vereis word,

'n referendum gehou word, aangesien die nasionaliste nie 'n republiek op hulle Engelse

vriende wou afdwing nie. Hy beklemtoon dit dat 'n republiek slegs op 'n konstitusionele

wyse verkry sou word.124

Insake regeringsaksies het Kemp 'n aanval gedoen op die Regering en onder andere

verwys na sake soos grondbelastIngs, vasstelling van pryse van produkte, besprcenngs-

belastings, oorlogpensioene en die vrouestemreg. Hy het dit duidelik gestel dat die Na-

sionale Party teen grondbelastIngs gekant was, alhoewel die Suid-Afrikaanse Party die

Pakt daarvan beskuldig het dat hulln samewerking met die Arbeiders, 'n grondbelasting

wou Instel. Volgens hom was dit dIe Regering wat dit wou doen en, net met 'n ander

naam, tewete die met "Verhoogde waarde belasting", en het hy bygevoeg: "Ole Suid-

Afrikaanse Party moet dink dat ons bale dom mense Is om met sulke verspotte gedagtes

voor 'n dag te kom ...."125

Kenner van landbou wat hy was, het hy die gedagte vir die stigting van kooperasles vir

die graanboere geopper en volgens hom sou dit die pryse stabiliseer en selfs verbeter,

aangesien die kooperasles wat deur die wynboere gestig Is die kwynende Industrie ge-

stabiliseer het. Hy veroordeel die Regering se nedersettingskema en sê dat dit nog altyd

12JOns Vaderland, 22.4.1924,
U~ Die Burger. 31.5.1924, Smuts hel verklaar dal dil 'n verskriklike ding vir die Arbeiderspany se lede

sou wees om uh le vind dUI hulle 'n regering aan bewind gebring het ....'at sy posisie gaan gebruik om
die konstitusionele fondamente van die land le ondermyn. Hy het ook gesê: "Genl. Kemp het die
handskoen neergewerp voor die Britse Ryk en hulle gaan dit nie daar laat nie."

1~ Ons V:!derJam.l, 22.4.1924.
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'n mislukking was, aangesien die Regering hoë pryse vir die grond betaal en dit veroor-

saak dat die nedersettings dood gebloei het.

Voorts het hy na die begroting verwys en druk hy die vinger op die onstabiele ekonomie-

se toestand wat daar In die land heers. Hy meld dat Minister Burton vir 'n surplus van

£200000 begroot het vir die finansiële [aar maar dat daar 'n te kort gaan wees van

£300000 en dat dit hoër belastings tot gevolg sou hê wat die kiesers nadelig sou tref.

Volgens hom Is swak beplanning een van die kenmerke van die Regering en tot groet

vermaak van die aanwesiges verwys hy na die graansuierskandaai. Ole Regering het 'n

aantal deskundiges vanaf oorsee "geimportee,"126 om die graansuier by Durban te bou.

Die probleem was egter dat toe dit halfpad voltooi was dit wou omval en daarmee was

driekwart miljoen pond In die water gegooi, ......maar dit Is nes die Regering: hulle Is

sonder fondamente .;" u7

Ten opsigte van die vrouestemreg meld hy dat hy In beginsel dit nie steun nie, omdat dit

teen die wil van sy kiesers was. Volgens hom het Smuts verklaar dat vroue stemreg

moet kry en dat kleur nie In aanmerking geneem sou word nie, selfs dat dit na die neer-

de uitbrei sou word. Kemp vra hoeveel sê die Blankes dan nog sou hê In landsake lndien

die kleur nie meer In die noorde In aanmerkinggeneem sou word nie, want "c.dan sal

ons parlement net bestaan uit Swartes:'U8

Vervolgens verklaar Kemp hom bereid om hom weer verkiesbaar te stel vir die ktes-

afdeling Wolmaransstad, alhoewel ander kiesafdelings hom versoek het om hom aldaar

verkiesbaar te stel. Hy reken hy Is getroud met Wolmaransstad en alvorens hy nie 'n eg-

skeiding van hulle verkry nie, sal hy aanbly. Hy het gesê: "Die Wolmaranstadters het my

opgeneem. Alle lande het hulle rebelle gehad; Engeland het haar Cromwell gehad, die

het die koning se kop afgekap; Amerika het haar Washington en Wolmaransstad vir my,

en daarom sê ek dat as ek vir Wolmaransstad nie gered Is nie, dan vir ander distrikte

ook nle."U9 Gevolglik was Kemp weer as Nasionale Party kandidaat genomineer vir

Wolmaransstad en dien dit as bewys van die vertroue wat hy In sy kiesafdeling gehad

het.130

1:!6lbid.
III Ibid.
III Ibid.
129lbid.
110 pj;vensen. 6.5.1924.
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Ten slotte verwys hy na die kwessie van kabinetsamestellIng en meld dat dit by Hertzog

alleen berus. Hy sê dat hy die lede van die Suld·Afrlkaanse Party kwalik neem vir hulle

wanadministrasie van die land en hy wil van die kiesers weet of hulle van plan was om

weer bloed, trane en wanordelikheid te hê. Volgens hom Is Smuts nog besig om sy stok-

perdlle te ry, ...• "maar daardie ou perdjie word al steeks en hy ry nou agterste voor, want

In plaas van vorentoe, gaan dit agterult."131

Te Zeerust op 28 April 1924 het Kemp weer eens sy mes vir Smuts en die mynmagnate

Ingehad. Volgens hom het Smuts vanaf 1921 slegs wandade gepleeg en sy" Iaat maar

loop beleid" het bloed en trane laat IOOp.131Hy verwys ook na die finansiële posisie In

die land as hopeloos en dat net die mynmagnate floreer. Hy sê dat die Unioniste se be-

leid deur die Suid-Afrikaanse Party uitgevoer word, terwyl die Nasionale Party nog die

Arbeidersparty beginsels prysgegee het: "Hulle het In die lig onderhandel en nie hulle

naam van Unionis na Sap verander nle."133Op 14 Mel 1924 Is Smuts weer die skyf van

Kemp se aanval en verwys hy na die belastings soos onder andere die Tabak- en Medl-

synebelasting, wat Smuts deurgedruk het, en nou In die verkiesingstyd sê dat dit na die

verkiesing weer hersien sal word. Volgens hom poog Smuts nou om die wetgewing weer

te heroorweeg.

Op hierdie stadium van sy verkiesingsveldtog verskyn daar In The Star 'n berig onder die

opSkrif: "An Apostle of Peace - Gen, Kemp repudiates any appeal to force - says Natio-

nalists will never touch secession", 134 oor 'n onderhoud wat 'n verslaggewer met Kemp

gehad het. en op sy vraag of die Nasionale Party sesessie sal afdwing soos volg gerea-

geer het: "I assure you as far as I am concerned, I would rather be under the British Go-

vernment than any other Government In the world. We are free •."135Voorts meld die ver-

slaggewer dat Kemp gesê het dat die Nasionaliste nie die gewere salopneem teen En·

geland nie. "I had enough ...for God's sake let us have peace,"136

Ten slotte meld hy dat Kemp gesê het dat as die Nasionaliste aan bewind kom hulle nie

die sesessiekwessie sal aanraak nie: "And you know my past history. If I say a thing, I

Ijl Ons Vaderland, 17.6.1924.
lJ2lbid.
UJlb.i!!."

114TheStllr.16.5.1924.
IJ~!!lli!.
116 Ibid.
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would do It:'lJ7 Die Joernalis het Kemp ook ultgevra om 'n verduideliking na aanleiding

van al die gissings en onduidelikheid oor sy siening van onafhanklikheid, of te wel die

stigting van 'n republiek. Hy meld dat Kemp daarop gereageer het deur te sê dat die be-

leid van die Nasionale Party reeds In 1920 deur die party bepaalls en dat dit sy beleid

was om afskeiding oor te laat aan die beslissing van die Hollands - en Engelsspreken-

des In Suid-Afrika. Kemp se siening was dat die Nasionale Party nooit bedoel het om dié

saak op die bevolking van Suid-Afrika af te forseer nie. maar dat die mense sou moes

besluit of hulle 'n republiek wil hê. Magsgeweld was nog nooit deel van die Nasionale

Party nie en volgens die berig het Kemp gesê dit kan selfs 'n honderd Jaar of langet

neem om dié Ideaal te berelk.138

Teenstrydig met bogenoemde berig het daar In De Volkstem onder die opskrif: "Met

Kanonne Handhaaf",139 'n berig verskyn oor Kemp se vergadering wat hy op Bethal

gehou het op 13 Mel 1924, en waartydens 'n ene Nimrod Smit aan Kemp gevra het wat

sal gebeur as die Goewerneur-generaal weier om 'n onafhanklikheidsverklaring te

teken. Kemp se gerapporteerde antwoord was: "Dan verklaar ons onsself eenvoudig

onafhankllk."140 En toe daar aan hom gevra Is wat hy sal doen as dit geweier word, het

hy geantwoord dat hulle so 'n besluit sal handhaaf "ails dit met kanonne."lAl

Dit was asof 'n kat In die spreekwoordelike duiwehok losgelaat was. Met sy aankoms In

Johannesburg was sy naam oral te bespeur op plakkate In die strate en was hy omsingel

deur verslaggewers van die plaaslike koerante. Die Nasionale Party het met Kemp en

die sub-redakteur van ~ agter geslote deure vergader om die saak toe te lig. Vol-

gens Afrikaanse bronne het die Engelse koerant In sy verslag Kemp woorde In die mond

gelê wat hy beslis ontken dat hy dit ooit gesê het.lA2 Uit verdere beriggewing blyk dit

duidelik dat Kemp se woorde verdraai was en dat hy hom nie ten gunste van aggressie

en geweld uitgespreek het nie. Op 'n vraag van Kemp aan Smit van hoe sou -n volk sy

regte laat geld, het Smit geantwoord "met gewere en geweid". Waarop Kemp net sy

skouers opgehaal en gesê het: "Nou-Ja mnr. Smit so sê JY,maar ek nle."143

1l7lbid.
IlS Ibid.; Cape Times, 17.5.1924.
119 De VolkSIem.16.5.1924.
I~Oibid.
I~I l.hlQ.
141 Ons Vaderland. 20.5.1924.
HJ Ibid.
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Die voorsitter tydens die Bethalvergadering het ook 'n telegram aan ~ gestuur

waarin hy meld dat die berig beslis 'n verdraaIIng van die spreker se woorde was. Vol-

gens hom was die gemeenskap geskok oor "die opsetlike poging van u koerant om die

publiek te mislei. Gee ons 'British Fairplay and publish the wire' ,"144 Kemp self het ook

met die beriggewing se publikasie 'n telegram aan die koerant gestuur, waarin hy beslis

ontken het dat hy ten gunste van geweld was.

Die ~ was hoflik genoeg om albei die telegramme van ontkenning te publiseer.

Daarna het die koerant weer 'n onderhoud met Kemp gevoer en woordeliks sy verduide-

liking opgeneem, waarin hy sy siening oor onafhanklikheid weergegee het,145 Die wyse

waarop hierdie leuenagtige beriggewing deur Kemp en sy volgelinge hanteer Is, was 'n

greet morele oorwinning vir Kemp en die Nasionale Party.

Gedurende Mel 1924 het daar In die pers 'n Program van Aksie van die Transvaalse

Nasionaliste verskyn.148 Die Uitvoerende Komitee van die Nasionale Party het met die

vler-en-twlntlg genomineerde Volksraadskandldate vergader en 'n program van aksie

opgetrek. Verskillende knelpunte In die land Is aangespreek soos landbou -, Industrleë-,

Naturellevraagstuk ensovoorts en voorstelle Is gemaak vir die oplossing daarvan. In 'n

atmosfeer van politieke en ekonomiese stagnasie was die Afrikaner nasionalis se

grootste begeerte nou om selfstandig te wees. In hierdie verbete stryd van die Afrikaner

teen die pro-Brltsgeslnde regering was Kemp weer die veggeneraal, hierdie keer met

woord en nie die geweer en ammunisie nie.

Te einde laaste het Smuts tot die slotsom geraak dat die kiesers bloot 'n keuse tussen

hom en Hertzog moes maak en het hy waarskynlik geglo dat sy rype politieke ervaring

die deurslag sou gee: "As ek val, sal dit nie net ek alleen wees wat ten gronde sal gaan

nie. Julle sal die oordeeloor Suid-Afrika ultspreek."141 Gevolglik het hy die volk versoek

om "kleinfoutjies" te vergewe.14STerwyl hy die Opposisieveldtog teen die Regering

saamgevat het as 'n stryd teen "geweld, verwaarlosing en geknoel."149

144Ons Vnderland, 20.5.1924
14STheSwr, 19.5.1924.
146Ons vaderland. 20.5.1924.
141J H le Roux (red.), p.245.
148AJ. Posrhumn, Generaal JCSmuis as Opposisieleier 1924-1929, p.32.
149C.E.M O'Dowd. The General Bleesion of 1924, Suid-Ariknanse Hisloricse Joernaal, Nr. 2, Novem-

ber 1970, r.67.
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Uiteindelik het stemdag op 17 Junie 1924 aangebreek. Na bekendmaking van die uit-

slag was dit duidelik dat die Pakt onder leiding van Hertzog oor 'n volstrekte meerder-

heid van 27 setels beskik het. Vir Smuts en sy regerende Suid-Afrikaanse Party was dit

'n sware dag, want hyself en drie van sy ministers het hulle setels verloor, naamlik F.S.

Malan, H. Burton en H. Mentz. Die volledige uitslag was Nasionale Party 63 setels, Ar-

beidersparty 18 setels. Die Suid-Afrikaanse Party 53 setels en een onafhanklike setel.

"Die sukses van die Pakt kan toegeskryf word aan 'R ware begeerte by die volk om 'n

ander regering aan bewind te 5tel."150

Gevolglik het die Goewerneur-generaal vir Hertzog versoek om 'n kabinet saam te stel.

In die proses van kabinetsvorming het daar 'n paar probleme vir hom opgeduik. Volgens

Kemp het Tielman Roos na die bekendmaking van die verkiesingsuitslae, 'n skrywe aan

hom gerlg waarin hy meld dat hy by Hertzog aangedring het dat Kemp In die Kabinet op-

geneem word, maar dat Hertzog nie daarvoor te vinde was nie, aangesien Wllcocks en

E.G.Jansen groter aanspraak op kabinetsposte gehad het as Kemp.151 Hietmar Reitz

beweer egter dat Roos nie ten gunste van Kemp se Insluiting was nle.152 Die gevolg was

dat Kemp die voorsitterskap van die Spoorwegraad aangebied is; lets wat hy nie gewillig

was om te aanvaar nie, aangesien hy nie bereid was om sy politieke loopbaan daarvoor

te verruil nie. Sy standpunt was dat indien hy nie kabinetslid word nie hy eerder as ge-

wone lid sou aanbly, aangesien hy politiek as 'n slagveld beskou het waar hy woordelik-

se oorloë kon voer met sy tong as wapen.ee

Piet Grobler het gemeld dat toe Hertzog die lys van kabinetslede aan hom getoon het,

die naam van Kemp ontbreek het. Grobler het In reaksie hierop die saak met Hertzog

bespreek en daarop aangedring dat Kemp ook Ingesluit word. Sy standpunt was dat na

De la Rey se dood Kemp na vore getree het as die "Ieler" van die Wes-Transvaal en as

sodanig groot aansien onder die boerebevolking genlet.1M Verder het Grobler aangevoer

dat drie ministers vir Transvaal In verhouding tot die getal Volksraadslede proporsioneel

nie voldoende was nie. Voortsllg hy Hertzog In dat hy weier om In die Kabinet te dien as

Kemp nie Ingesluit word nie. Kemp In sy boek Pad van die Veroweraar meld dat toe

1'10 lH. le Roux (red.). p.249. Bylaag 6.
I~I lC.G. Kemp, p.417.
1~2lC.H. Gmbler, p.219.
ISJ S. Haigh. Strangers lIlay be pre$Cnt. p.9.
ISoI J.C.H. Grobler. p.219.
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Tielman Roos dit hoor het hy geweier om lid van die Kabinet te word, tensy Plet Grobler

nie lid word nie en gevolglik was Hertzog verplig om Kemp op te neem.ee

'n Maklike besluit was dit beslis nie vir Hertzog nie, maar dit kan met sekerheid aange-

neem word dat hy dit ter wille van partyeenheid en nie soseer om Grobler tevrede te stel

nie, gedoen het.~6 Wie die man was wat Hertzog uitgelaat het om vir Kemp plek te

maak, kan nie met sekerheid gesê word nie. "Volgens J.H. Brand Wessels, Volksraadslid

vir Bethlehem, sou Hertzog teen 26 Junie met verskeie aspirant kandidate In voeling

gewees het. Hy noem In sy dagboek D.F. Malan, C.W. Malan, N.C. Havenga, C.T.M. Wil·

cocks 'en ánder'. Aangesien eersgenoemde drie weiingesluit Is. skyn dit asof WIlcocks,

Volksraadslid vir Winburg - wat Kemp ook In die verband noem - die ongelukkige 'slag-

offer' kon gewees het".1S7'n Ander mening Is dat adv. E.G.Jansen, Ieler van die Nasiona-

le Party in Natal, In die slag gebly het. Dit Is o.pmetkllk dat Jansen die enigste provinsia-

le Ieler was wat nie In die Kabinet opgeneem Is nie. Hy het die speakersamp aanvaar.

Op 30 Junie 1924 het Hertzog sy kabinet aangekondig en die lede Is op dieselfde dag

deur die Goewerneur-generaallngesweer.158 Hulle was:

- J.B.M. Hertzog: Eerste Minister en Minister van Naturellesake;

- T.J. V. Roos: Minister van Justisie;

- D.F. Malan: Minister van BInnelandsesake, Onderwys en Volksgesondheid:

- F.H.P. Creswell: Minister van Verdediging en Arbeid;

- N.C. Havenga: Minister van Finansies;

- e.w. Malan: Minister van Spoorweë en Hawens;

- F.W. Beyers: Minister van Mynwese en Nywerheid;

- J.e.G. Kemp: Minister van Landbou:

- P.G.W. Grobler: Minister van Lande: en

- T.e. Boyde": Minister van Pos en Telegraafwese en van Openbare Werke.

Transvaal het vier verteenwoordIgers In die Kabinet gehad, te wete T. Roos, J.C.G. Kemp,

P.G.W. Grobler en F.H.P. Creswell.159

I~~J CG Kemp, pA17.
I~ Je H. Grobler, p.220.
151 .!.!lli!.
I,g J.e G. Kemp. pA17; e Mnrnis, pA60.
"9 J.H. Ie Roux (red.). pp.249-250.
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Daar was selfs In die binneste kringe van die Nasionale Party verbasing dat Kemp In die

Kabinet die portefeulje landbou ontvang het. In die algemeen was daar bespiegel dat

Indien hy minister sou word, die Minister van Verdediging sou wees - hoofsaaklik van-

weë sy militêre agtergrond. Op 30 Mel 1924 het Smuts op ladysmith In 'n toespraak

voorsien dat Kemp Minister van Verdediging In 'n Nasionale kabinet sou word.1SO Die

aanstelling van Kemp 35 Minister van Landbou kan verdedig word teen die agtergrond

van Kemp se landelike kennis en die felt dat hy hoofsaaklik 'n landelike kiesafdeling

verteenwoordig het In die Volksraad, naamlik Wolmaransstad.

In kommentaar op Kemp se aanstelling Is daar onder andere verwys na sy skakeling met

die republikeinse verlede van die Afrikaanse volk.181 Die opname van Arbeiders In die

Kabinet het oor die algemeen die goedkeuring van Nasionaliste weggedra. Die M.i!n.:

chester Gaurdian vind dit snaaks dat Creswell, wat nog altyd tevrede was met die Unie

van Suld·Afrlka binne die Britse Ryk, homself nou In 'n kabinet bevind met Kemp wat In

1914 teen Botha se regering die wapen opgeneem het.162 Vir die Afrikaner-nasionalis,

waarvan Kemp een was, was die oorwinning die bereiking van 'n lang gekoesterde Ide-

aal - en vir Kemp was sy Jare lange stryd vir behoud van die Afrikaner nasionalisme nie

vergeefs nie.

Kemp seU het ook polities gegroei- waar hy tydens die Anglo-Boereoorlog en Rebellie 'n

persoon was wat deur sy meerderes beinvloed was, was hy nou 'n persoon van statuur

wat self politieke standpunte Inneem. Gedurende die Rebellie het die Botharegering

hom nie as een van die leiers beskou nie en was gevolglik nie bereid om met hom te on-

derhandel nie - nogtans was hy een van die rebelle wat die swaarste vonnis uitgedien

het. Gevolglik het hy na sy vrylating as een van die Boereheldefigure na vore getree -

Iemand waarna die Afrikaner met agting opgesien het.

Geen wonder dat hy spoedig na sy vrylating hom In die politieke sfeer bevind het nie. Ge-

trou aan sy karakter het hy weer as kampvegter vir sy Ingeburgerde nasionalisme, hom

In die Nasionale Party bevind. Tydens 'n vergadering op Krugersdorp, 17 Mel 1924, het

hy gesê dat hy 'n ou-Sap was, maar dat hy In 1914 die Suid-Afrikaanse Party verlaat het

160Die Volk moet kies, pp.6-10; Die Burger. 31.5.1924.
Ibl G.O. Scholtz, Die ootwikkeling vaD die poli!ieke dt:nkc Vilndie Afrikaner, p.135.
1~2Cape Times, 2.7.1924.
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omdat hy nie met hulle beleid saamgestem het nle.183 Mnr. Will Hartley van die Suld-

Afrikaanse Party het egter in ander sienswyse gehad en hy het beweer dat Kemp tydens

die Rebellie sy bedanking uit die verdedigingsmag teruggetrek het en toe die Regering

geweier het om dit te aanvaar, het hy die party verlaat. Hartley het krities gevra: "In the

face of that can you say whether you left the South African Party or that the South Afri-

can Party left yoU?"l64 'n Vraag wat Kemp geïgnoreer het. Dit dien as bewys dat sy poli-

tieke teenstanders, omdat hy in rebel was, altyd gepoog het om hom In in hoek te Jaag.

Hulle het egter, soos die Ons Vaderland op 20 Mel 1924 berig, "met skande daarvan af-

gekom."lGB

Waar hy gedurende die Anglo-Boereoorlog onder De ta Rey In die Wes-Transvaal geveg

het en later bevelvoerder was van die militêre opleidingskamp te Potchefstroom, kan

aanvaar word dat hy homself In die Wes·Transvaal tuisgevoet het en dat hy as gevolg van

sy militêre prestasies aldaar die agting van die Wes·Transvalers afgedwing het. Dit Is

vanselfsprekend dat die Wolmaransstad se kiesers die geleentheid In 1920 aangegryp

het om hom as Nasionale Party kandidaat In die algemene verkiesing te nomineer. in

Kiesafdeling wat hy tot 1946 sou verteenwoordig - dit was "sy mense". Hy, bygestaan

deur sy lojale eggenote, het nie geskroem om stryddae en vergaderings In sy kiesafde-

ling te hou nie - hy het aan die belange van sy kiesers en sy kiesafdeling 'n hoë prioriteit

gegee.

Vanaf soldaat-rebel na politikus was vir hom 'n maklike skuif. Hy het die politiek as 'n

slagveld beskou en met al die vermoëns van rede sy politieke opponente die stryd aan-

gesê. Hy was by uitstek 'n man van daad en In sy politieke loopbaan het hy geen doekies

omgedraai nie.

Daar was ook diegene wat geglo het dat Kemp alles met geweld wou regmaak. So

byvoorbeeld meld S. Haigh In sy boek Strangers may be present: "He treated politics as

a battlefield and waged his verbal wars with all known armaments of the tongue."lGS Ole

Rand Dally Mall berig later: "When General Kemp speaks he always attacks some mem-

ber..••"lS1In die lig hiervan kan gekonstateer word dat hy reguit en eerlik was In sy poll-

l61Il!£.á!ill:,19.5.1924.
l~ Ibid.
l65o;;s Vaderland, 20.5.1924.
166 S. Haigh, p.9.
167 Rand Daily Mail, 31.1.1933.
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tleke optrede In die Volksraad, tydens politieke toesprake en administrasie. Hy was '0

man wat lojaal was aan sy leiers en party, maar sy politieke opponente nie gespaar het

nie. Hy het deur die moed van sy oortuiging opgetree en uitsprake gemaak. Op 14 Mel

1924, te Witbank, het hy byvoorbeeld Smuts weer voor stok gekry en gesê: UHy wil nie

graag sy Sapvriende seermaak nie, maar hy sal verplig wees om hulle Ieler 'n bietjie te

plets."l68

Hy was '0 man wat sy militêre strategle van toepassing gemaak het In sy politieke op-

trede. Tereg verwys Die Transvaler In 'n huldeblyk aan Kemp soos volg: "Iemand het van

Napoleon gesê dat sy oggendstond 'n afspleëllng 15van die dag wat daarop volg, so

word die latere lewe van 'n man reeds In sy Jeug weerspieël. Dit kan Inderdaad van

Kemp gesê word. Die durf, moed en deursettingsvermoë van die latere veggeneraal en

later op politieke gebied kon reeds In sy Jeug bespeur word."169 Hy was reeds vroeg In sy

loopbaan 'n man van diepe oortuiging.

168 Ons vadermud. 20.5.1924.
1(19 Die 'rrensxnlsr. 1.1.1947.
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HOOFSTUK 4

JAN KEMP AS MINISTER VAN LANDBOU. 1924·1935

4.1 Kemp neem die leisels oor

Daar het In die algemeen 'n greet opgewondenheid geheers onder die landelike bevolk-

Ing oor genl. Kemp se aanstelling as Minister van Landbou, en die volgende gediggie

het In Ons Vaderland verskyn:

"Kemp. Minister van Landbou

in Uitgekose man.

Nie net krygsman en volksman,

Maar in boer ook. '015 'n man',

Landbou Is so veilig

As enig ander saak.

Want Kemp. die ken ons vir 'n man

Wat oor ons belange waak.

Sing nou boere, sing en Juig,

Want julle het 'n man

Wat pal sal staan vir Julle saak,

in Man wat sal en kan,"l

Voorts Is daar ook na hom as Minister verwys: "Generaal Kemp Is ook as Minister 'n

veggeneraal wat vir niks stuit nie, as hy eenmaal sy planne agtermekaar gesit en sy

kommando's die order gegee het."2

Kemp se eerste openbare optrede na die verkiesingsoorwinning op Wolmaransstad, was

op 10 Julle 1924. Die stadsaal was te klein vir die greet getalondersteuners en 'n bok-

wa Is onder die bome op die markplein getrek, vanwaar die toesprake kon plaasvind. Die

burgemeester het die verwelkomingswoord aan Kemp gertg en gemeld dat die kiesers

bale bly Is dat hulle Volksraadslid die Minister van Landbou Is. Dit Is Interessant om

I Ons Vaderland, 4.7.1923, 'n Oorwinningslied deur H.l. Taljaard.
2 Ihid .. 2.9.1924.
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daarop te let dat die burgemeester In sy verwelkomingsboodskap genl. Kemp aanvank-

ilk as genl.Smuts aangespreek het, maar hom heel gou self gekorrigeer het.3 Ole

burgemeester vervolg deur te sê dat Kemp 'n man uit en vir die volk Is en dat hy seker Is

dat Kemp nog bale vir die land en sy mense sal beteken, veral vir Wolmaransstad wat In

die verlede bale afgeskeep was. Hierna Is adresse vanaf die kiesers en die Vroueparty

aan hom oorhandig, waarin hy gelukgewens word met sy aanstelling as Minister van

Landbou en seën word hom toegebid op die moeilike taak wat vir hom voorlê," Weer

eens 'n bewys van die agting wat Kemp vanuit die Afrikanergeledere gehad het.

Die nuwe regering het landbou 85 een van die staatsdepartemente gesien wat dringen-

de aandag en hervorming moes geniet. Volgens J.H. le Roux Is landbou gesien as 'n krag

- en vernuwingsbron van 'n nasie en dat dit behoue moes bly.S Aangesien die Nasionale

Party In sy verkiesingsaanslag bale swaar gesteun het op die plattelandse bevolking se

steun, moes hy nou alles In sy vermoë doen om dié deel van die bevolking, met sy greet

landbou element, tevrede te stel. Die Pakt se beleid van beskerming en Ingrypende or-

dening van die landbou sektor was In Suid-Afrika lets nuuts. LandbouontwikkelIng was

vir Kemp 'n saak wat hom na aan die hart gelê het en hy sou álles In sy vermoë doen om

wetenskaplike boerderymetodes In werking te stel. "the new administration started a

much needed spring cteantng.t'ele die argument van O.W. Kruger.

4.2 Administratiewe hervorming

Die Landboudepartement was voor 1924 vir 'n greet deel op -n onpraktiese wyse gead-

ministreer; bulte voeling met die boeregemeenskap, duur en ondoeltreffend. Die organi-

sasiestruktuur van die departement was "top swaar" en het nie veel geweet van die

werklike landbou - en veeteeltbelange In Suid-Afrika nie. Gevolglik was daar op elke

landboukongres 'n legio klagtes.7 Om 'n meer doeltreffende administrasie daar te stel

was een van Kemp se eerste regstellende aksies om 'n ondersoek te loods na die orga-

nisasie van die departement en na aanleiding daarvan het hy Ingrypende verandering

teweeggebring. In 'n onderhoud met die Cape Times het hy gesê dat deur middel van

harde werk 'n sukses van die saak gemaak kan word. Sy eerste stap was om al die amp-

J lhi.!!.., 25.7.1924.
~ Ibid.
s J.H. le Roux en P.\V. Coetzer (red.). Die Nasionale Paoy, Deel 2, p.23.
6 D.\\'. Kruger, !"Iaking of il Nation, p.139.
7 Ken die Boom aan sy \"Tugic,'n Rekord vnn uitstekende werk. 1924·1928, p.21.
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tenare In 5)1departement byeen te roep en aan hulle te verduidelik dat die dae van

"chief official government"B verby Is. Volgens hom beteken dit nie dat hy In disharmonie

met die amptenare wI! werk nie, maar dat hulle In die toekoms nie net volgens eie dis-

kresie sake sal kan goed - of afkeur nie.

Waar daar 'n paar laar vantevore nog agtien afsonderlike afdelings In die departement

was en die samewerking tussen dié afdelings veel te wense oorgelaat het, het hy dit

verminder tot ses, wat ten nouste met mekaar verbind was en groet samewerking tot

gevolg gehad het. Die nuwe afdelings was: Veeartsenykunde; Akkerbou en Veeteelt;

Plantkunde, Tuinbou en Insektekunde; Skelkunde; Landbouonderwys en Uitbreiding:

Landbou-ekonomie en Bemarking; en Stellenbosch-Elsenburgse Landboukctlege.e Die

regstreekse gevolge hiervan was dat die Departement van Landbou In staat geetette om

'n meer effektiewe diens aan die boere te lewer.

'n Gevolg van die reorganisasie was dat die person eel onder die vergrootglas geplaas Is.

Dit het tot daartoe gelei dat die getal personeelln die departement van 1615 tot 1928

uitgebreiis, waarvan 363 professionele - en tegniesebeamptes was, wat verantwoorde-

lik was vir meer doeltreffende Inligting en raad aan die boeregemeenskep.w Kemp was

van mening dat die InlIgtingskomponent van die departement oor 'n lang tydperk ver-

waarloos was en hy het hom beywer vir die tegniese verbetering van die produketepre-

ses, met die Inagneming van die ekonomiese faktore. Voorheen Is bale mln sistematiese

navorsingswerk In verband met ekonomiesevraagstukke In Suid-Afrika gedoen en die

nuwe afdeling van Landbou-ekonomie en Bemarking Is getaak om gegewens te versa-

mel, wat as basis vir sulke navorsingswerk kon dien. Voorts moes die nuwe afdeling die

ontelbare ekonomiesevraagstukke wat opgeduik het, hanteer.

Heelgou het die skeptisisme In sekere kringe oor die aanstelling van Kemp as Minister

van Landbou verdwyn. Reeds In 1925 was daar groot optimisme onder die boere te be-

speur en het Die Burger In 'n opname In 1925 van boere verneem: "Ons erken dat ons

bale skepties was. Ons het erken dat hy 'n goeie krygsman Is. Maar of hy ooit 'n goeie

Minister van Landbou sou wees, daaroor het ons liewers geswyg."ll Alhoewel hy dalk te

vinnig beweeg het vi, bale van die boere en sy recrganlsasle en aanstellings hulle laat

8 CflDCTlmss, 4.7.1924.
9 Ibid.
10 Ibid.
II J.CG.Kcmp'\'crsameling. Band 9. cngepagincerd. koerantuitknipsel.
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skrik het, was hulle van die oortuiging dat Kemp 'n greet sukses van sy departement

maak. Sy departement Is gemeet aan die dienslewering, veral aan die boerderygemeen-

skap. Kemp het die beginsel van hulp aan al die boere gehandhaaf. Dit Is bewerkstellig

deur heffings op bepaalde produkte te plaas en sodoende het hulpverlening gerealiseer.

Hulle het nuwe moed geskep vi, die toekoms. "Genl. Kemp het 'n nuwe gees In die de-

partement ingeblaas wat duidelik In die boere en boereorganisasies te bespeur 15,"12

was die openbare mening.

Gedurende 1927 was die Regering se landboubeleid steeds -n belangrike twispunt, ge-

sien vanuit Opposisiegeledere. Uit hoofartikels van die Opposisiepers en uit toesprake

van hul partyleiers blyk dit dat Suld·Afrlkaanse Party onder die besef gekom het van hul

kwynende aansien by die plattelandse bevolking en bly hamer het op die beskuldiging

dat die Pakt die platteland In die algemeen en landbou In die besonder, afgeskeep het.

Volgens hulle het die Hertzogadministrasie die boer en sy belange verloën vir die tiran-

nie van sosialisme en burokrasie, en dit alles bloot ter wille van mag en poslsle.w

In 1928, na vier Jaar van administrasie, het Kemp 'n spesiale konferensie vir amptenare

van die Landboudepartement In Pretoria byeengebring vir 'n evaluering en beplanning-

sessle.w Volgens hom was die doel en strewe van sy departement om die vooruitgang

van die land te bewerkstellig deur die ontwikkeling van sy vernaamste bedryf, naamlik

landbou. Hierdie konferensie moes enersyds bydra tot die verspreiding van Inligting on-

der die boere en andersyds help om die nodige vertrouens - en samewerkingsband te

skep tussen die verskillende afdelings van die departement.u Hierdeur het die Depar-

tement van Landbou die hoogste ontwikkeling van die landbouvermoëns, beter uitvoe-

ring van werk en die verkryging van die hoogste winsgewendheid en welvaart beoog. Hy

het die departement vergelyk met 'n motor, omdat die vooruitgang so vinnig was: "Die

taak van die konferensie Is die; (I) ontwerp van die beste model motor; (II) regmaak van

swakplekke: (lil) behoorlike toerusting van die departementele motor; (Iv) bekwame en

energieke bestuurders; en (v) maatreëls vir die doeltreffende gebruik van die motors".16

Volgens hom sou die departement moet rekening hou met die vereistes van die verbrui-

kers en moet sorg dat die operasionele masjinerie verbeter. Indien daar vereis word dat

Illbid.
IJTheCllnelimcs,17.IO.1927.
I~lC.G. Kemp-\'crsamcljng. Band II. ongepagineerd: Ons Vllderlllnd, 10.7.1928.
n Ibid.
16!.!lli!.



die bestuurder van die motor 'n goeie bestuurder moet wees, so sal die hoofde van die

departemente en afdelings goed moet wees. "As die bestuurders verkeerd werk kan die

motor maar van die beste soort wees - dit sal niks help nie en die motor sal veronge-

luk," het hy geeê.c

Kemp het ook gemeld dat die finansiële uitgawes van die departement besnoei sal moet

word, 'n Effektlewer administrasie, sou volgens hom, dit kon bewerkstellig: "Daardie

'vuil vonkles' moet uit die ontbrandingstelsel verwyder word,"18 en hy versoek die amp-

tenary, wat nie wil saam werk nie, om eerlik te wees en na vore te kom. Hy verwys ook

na die openbare optredes van sekere amptenare al sou hulle onbeskof en onbehulpsaam

gewees het, Volgens hom het die land die reg op die beste werkywer van sy amptenare

en "daar moet onthou word dat pennies ponde word,"19 Hy het gesê dat die hele depar-

tementele masjinerie so hervorm word dat dit nie ranger 'n vetketsug sal wees nie maar

'n sterk elektriese IIg,2oVoorts het hy amptenare versoek om aan boere die regte pro-

fessionele advies te gee en sodoende die boerderymetodes verbeter. Hiervoor sê hy was

die beste organisasie nodig en dit vereis samewerking en die verwydering van struikel-

blokke, en daarvoor verwag hy van sy amptenary dat "hulle kinders van Suid-Afrika sal

wees en nie op die klok kyk of die tyd gekom het om op te hou nle,"u Volgens hom moet

dit 'n liefdesdiens wees en nie 'n diens om te sien watter beloning daar Is nie.

Dit Is dus duidelik dat Kemp se doel en strewe was om die vooruitgang van die land te

bewerkstellig deur die ontwikkeling van sy vernaamste bedryf, naamlik landbou, Sy

wens was dat hierdie gees elkeen van sy departement se amptenare sal besiel, welke

pos hy ookal beklee, wat ten doel het die bevordering van die belange van die boerdery

In Suid-Afrika. Dit Is dan ook nie enigsins verrassend dat Kemp reeds In 1928 beskou Is

as een van die ywerigste Ministers van landbou wat die Unie van Suid-Afrika nog gehad

het,22 Die Volksblad berig: "As soldaat glo hy aan tug en dissipline en sy departement Is

dan ook een van die ywerigste In die staatsdiens. Hy beskerm sy amptenare deur dl.k en

dun maar verwag van hulle troue nakoming van hul pllgte,"23 Dit het tot gevolg gehad

dat sy departement vervul was met 'n gees van pligsvervulling en 'n gewilligheid om te

11 Ons vederland. 24.7.1928.
I~Ibid.
19lbid.
10 Ibid.
ll!.!.zi.!!..
u Die Yolksblnd, 17.8.1928.
ll!.!lli!.
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dien, wat vi, die ander staatsamptenare tot voorbeeld sou wees, en 'n besielende boer-

dery gemeenskap tot gevolg gehad het. Op 25 Junie 1928 verskyn daar '0 berig In .Ql.e.

B..Y.rW onder die opskrif "Mln. Kemp moet bly", waarin sy recrganleaale van die land-

boudepartement hoog aangeprys en melding gemaak word van sy optredes om landbou

weer op '0 hegte grondslag te plaas.24 Die land het besondere ekonomiese bloei en

vooruitgang vanaf 1924 belewe en tot ontevredenheid van die Opposisie was die Indruk

geskep dat dit aan die regeringsverandering toe te skryf was. Toe die argument weer In

1928 geopper Is, het die South African Nation Smuts en die Opposisielede daarop gewys

dat daar selde nog soveel droogtegeteisterde distrikte In Suld·Afrlka was as In daardie

tyd; dat gedurende 1924-1925 een van die grootste sprinkaanplae aalt die land getels-

ter heti dat daar In die tyd 'n groot brandsiekte epidemie was wat teen enorme kostes

bestry moes word.25

In Junie 1929 het Ons Vaderland berig dat toe Kemp In 1924 as Minister van Landbou

aangestet ts, "hy die skyf geword het van leder prater In die tegeparty."26 Ole beriggewer

meld verder dat daar allerweë erken moet word dat die Unie nog nie so 'n deurtastende

en saakkundige Minister van Landbou gehad het as Kemp nie. Gevolglik Is dit noodsaak-

lik dat daar objektief gekyk word na sy hantering van die Departement landbou en

landbousake.

4.3 Aanstellings In die Departement yan landbou

Soos met alle regeringsveranderinge het Kemp beplan om sy departement rondom lojale

amptenare te bou. Dit het groet kritiek onder die Opposisie en • Opposisiepers tot gevolg

gehad. Onder die opSkrif "Vetkoek en Kurpers, vir die Nattes" berig De Volkstem In Au-

gustus 1924 dat Kemp druk besig was met die uitdeling van brode en vIsse onder

sy partygenote ... dat hulle sou Ingaan vir die Amerikaanse 'buitstelsel'. "27 Hierdie berig

was geplaas na aanleiding van 'n Ingrypende optrede deur Kemp toe hy al die skaapIn-

spekteuts In kennis gestel het dat hulle ontslaan gaan word en besuiniging as rede

aangevoer is. Volgens die berig het Kemp by die heraanstellIng van amptenare die Rus-

tenburgse Boerevereniging se aanbeveling, waaronder een van die vier genomineerdes

l-' Die Burger, 25.6.1928.
25 The SOUlhAfrican Nation, 24.3.1928.
111Ons Vaderland, 2.6.1929.
l7 De volkësm. 29.8.1924.



141

'n lid van die Suid-Afrikaanse Party was, verontagsaam en net die aanbevelings van sy

eie party In ag geneem.se

Reeds so vroeg as 29 Augustus 1924 was Kemp In die Volksraad deur die Opposisie voor

stok gekry oor. sy heraanstellIngs. Kol. D. Reitz, Suid-Afrikaanse Party Volksraadslid vir

Port Elizabeth-Sentraal, het uitgevra oor aanstellings van oud-rebelle soos A. Bezuiden-

hout, J.R. de Kock en J.W. Vlljoen as sprinkaanbeamptes, terwyl Sap-manne soos Enslin

en Jordaan ontslaan was. Hy het ook voorgestel dat Kemp se salaris met £500 vermin-

der word. Volgens Kemp was die twee Sap-manne weens ekonomiese redes ontslaan,

terwyl die Nasionale Partymanne verskoon was vir hulle eandeel fn die rebellie en dat

Viljoen 'n dinamiese Afrikaner wes.se Voorts het hy gemeld dat hy nie van plan was om

die landbou-unies te raadpleeg In verband met die aanstellings nie. Ter verdediging van

Kemp se optrede het genl. C.H. Muller, Nasionale Party Volksraadslid vir PretorIa-Suid,

die Minister se optrede as braaf bestempel.w Kemp se verdere verweer was dat dit nie

korrek was om te beweer dat al die ou sprinkaanbeamptes deur nuwes vervang was nie

en meld hy dat die boere teen sommige beamptes gekant was as gevolg van hulle

"baasspelerlghetd'w

Op 8 September 1924 Is Kemp In die Volksraad gekritiseer deur mnr. N.J. Pretorius,

Suid-Afrikaanse Party Volksraadslid vir WItwatersberg, oor sy aanstelling van genl. Sarel

Alberts as sprinkaanbeampte, terwyl 'n ene Geere deur die landbou-unie aanbeveel was.

Volgens Pretorius kon Alberts beswaarlik skrywe. In sy verweer het Kemp die aanval op

Alberts betreur, aangesien hy Alberts as die beste man vir die pos beskou het. Hy het dit

weer eens beklemtoon dat hy hom nie deur ondergeskiktes sou laat lel nie en dat hy al-

leen sal handel In belang van die volk.32

Kritiek op Kemp se beleid het ook In dIe pers opslae gemaak. Op 19 September 1924

verskyn daar In Ons Vaderland 'n brief onder die skuilnaam Koenaar, waarin Kemp ge-

lukgewens word met sy beleid ten opsIgte van die aanstellings van Nasionaliste: "U

handelswyse het vertrouwe wat ons In u had gedurende die donker dae versterk en van-

la .!.!lli!.; Ons Vaderland, 29.8.1924.
29 Cape Times, 30.8.1924; De Volkstem, 2.9.1924; Debatte van die volksraad. 29.8.1924, kolomme 958-

964; "Sappe" was die gebruiksterrn vir lede van die Suid-Afrikaanse Party.
JO De Volkstem, 2.9.1924; Dcbntte vnn die Volksraad, 1.9.1924, kolom 1036.
Jl !!lli!., 3.9.1924; Debjl!le \'nn die Volksraad, 29.8.1924, kolom 964.
Jl !!lli!.. 9.9.1924; Ibid .. 6.9.1924, kolom 1241.
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dag staan ons vaster as ooit te yore agter U.... "33 Mnr. J. Minnie van Otterfontein het ook

op 21 Oktober 1924 -n brief aan Ons Vaderland gerlg waarin hy Kemp se optrede ver-

goeilik het, want volgens hom het die Nasionaliste daarna verlang om deur goedgesinde

Nasionale Party-amptenare regeer te word.34

In Oktober1924 het Kemp vergaderings In 5)1kiesafdeling toegespreek en op 24 Okto-

ber te Wolmaransstad het hy die kiesers Ingelig oor die uitsetting en aanstelling van

amptenare In die Departement van Landbou. Volgens hom was daar .....mense wat meen

dat die Regering somaar al die amptenare kan uitsit as hulle wil. Maar dit kan nle: daar

Is 'n wet wat hulle beskerm •.•"35 Hy beklemtoon dit dat Indien 'n amptenaar 5y plig doen

hy nie ontslaan sou word nie. Voorts meld hy dat boere tyd gegun was om persone vir die

poste van sprinkaanbeamptes te nomineer, aangesien daar goeie amptenare onder die

Suld.Afrlkaanse Party-ondersteuners was en hulle ook belastingbetalers Is, hulle ook In

die land moet lewe. Volgens hom het hulle die eleksie nie geveg omdat hulle posisies

wou bekom nie, maar om Suld·Afrika gelukkig te maak.3GHy was van mening dat die

administrasie topswaar was en veranderinge noodwendig afdankings tot gevolg sou hê.

Wat hom egter hartseer gemaak het was die rusie oor wie aangestel en nie aangestel

was nie en het hy gesê dat Indien die Hoër Hand nie help nie sal hulle nie slaag nle.e"

Vroeg In 1925 het Smuts 'n skerp aanval gedoen op Kemp se bevoorregting van Naefo-

nallste by aanstellings en gesê: "You cannot rule a country exclusively for the party and

with support of one party. The cry of the Government Is: 'away with the South·Afrlcan

Party; we are going to rule for ourselves, give our friends Jobs and kick out the rest'."38

Verdere kritiek van Opposisiekant het vanaf adv. P. Duncan, oud·Unlonls en Suid·

Afrikaanse Party Volksraadslid vir Yeoville gekom. Hy het die Regering beskuldig dat die

hele grondslag van die staatsdiens ondergrawe word en betoog dat die staatsdiens op 'n

onpartydige grondslag moes berus.ss Voorts het Patrick Duncan gemeld dat die nuwe

regering deur sy optrede die Staatsdienskommissie se bestaansreg betwyfel. Kemp het

In sy antwoord hierop verklaar dat die land beter daaraan toe sou wees Indien die Kom·

Jl Ons VpdcrJund, 19.9.1924.
).I1.!:!lQ,,24.IO.l924.
JS l!lli!. .. 28, 10.1924; Care Times, 28.10.1924.
J6 !hi.Q.
J7 !Qi.Q.
Jl JH Ic Roux en P.\V. Coetzer (red.), Oee12. pp.23·24.
39 Debntte van die volksraad. 18.3.1925, kolom 1235.
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missie afgeskaf word, aangesien dit 'n minister In staat sou stelom 'n amptenaar te be-

noem aan wie hy voorkeur gegee het.40

Kemp het egter weer sy eie kop gevolg en J. Kleynhans, '0 Pakt-ondersteuner, aangestel

op die redaksie van Boerdery lo Suid-Afrika, 'n blad wat uitgee Is deur die Departement

van landbou. Weer eens Is kritiek uitgespreek teen sy optrede en In Die Volkstem, onder

die opskrif "Mnr. Kleynhans kry '0 Baantje",ls gemeld dat Kleynhans voorheen In on-

guns was by Kemp toe hy nie aan die Pakt behoort het nie. Noudat Kleynhans lid van die

Pakt geword het, het Kemp volgens die berig, met die grootste openhartigheid verklaar

dat Kleynhans 'n goeie amptenaar was.41

Kemp was egter '0 man wat as vurige minister op hoogte van sake In al die afdelings

van sy departement was. Tydens die besprekingsdebat van die pos van die Minister van

Landbou In die Volksraad op 21 Mel 1928, het die Opposisie onder leiding van sir Tho-

mas Smartt en mnr. J.S. Marwiek aanvalle gemaak op Kemp oor die verandering van

amptenare In sy departement. In reaksie hierop het Kemp se openhartigheid en veglus

die Opposisie wakker geskud. Hy het sy optredes geregverdig deur te sê dat die ampte-

nare wat nie hulle werk gedoen het nie, ontslaan was omdat brandsiekte In hulle distrik-

te uitgebrei het. Kemp het gesê: ......die man wat liefde voel vir die Regering waaronder

hy werk, en vir die Volk vir wie hy werk, beter sy werk sal doen as die wat nie vir die

Regering voel nle."42

Filosofies het hy sy verweer afgesluit deur 'n kritiese opmerking waarin hy së dat die

Opposisie se aanvalle op sy aanstellings hom laat dink het aan die gelykenis van die Fa-

riseër en Tollenaar. Volgens hom het Smartt, toe hy minister was, al die Nasionaliste

ontslaan en dat hyself nou as opposisielId die Regering aanvaloor die aanstellings. ëe-

trou aan sy onstuitbare karakter het hy Smartt uitgedaag om sy woorde buitekant te

herhaal waar die wet op laster toegepas word.43

Hierdie optrede van Kemp het tot gevolg gehad dat daar In The Star 'n brief van mnr. J.J.

van Rensburg verskyn het, onder die opskrif "Officials and Politics", Die skrywer het

Kemp se aanstellingsbeleid gekritiseer en gesê: "Without any hesitation there are many

.10.l.!2.i.!!.., kolom 1237.
41 J C G Kemp-versameling, Band 10. ongcpagineerd, koerantuitknipsel.
~2Debaue van die Volksraad, 21.5.1928. kolomme 4943-4944; Ons Vaderland, 22.5. 1928.
43 !!lli!..
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of us today who are disgusted with his methods ..•.• Does he not realise the state of chao

os he Is leading the country Into Ol does he think he Is going to eradicate scab by ap-

pointing election agents? I can assure genl. Kemp that we are tired of him and his met-

hod, and we Afrikaners are not going to tolerate It much longer than 1929"44

Op 30 Julle 1928 was 'n verdere aanval teen Kemp se aanstellingsbeleid geloods In.Q.q

Volkstem, onder die opskrif "Genl Kemp en sy amptenare", Die beriggewer meld dat

daar die voorafgaande vier jaar die Indruk geskep was dat Kemp as Minister van Land-

bou 'n besondere gelukkige toestand In sy departement geskep het, al was dit dan net

vir politieke vrlende.45 Op 21 Augustus 1928 vra dieselfde dagblad, onder die opskrif

"Weer in laster gespalk", wanneer sal die volk se oë oopgaan en ontwaak uit die politie-

ke roes waarin hulle verkeer, en of hulle hul nog tenger sallaat bedot (sic) en die hele

lewe maatskaplik, Industrleël en op landbougebied, laat vergiftig deur partysug?<l6

In Maart 1931 In die Volksraad was daar 'n debat oor "Baantjies vb Boeties" toe mev.

W. Rockey, Suid-Afrikaanse Party Volksraadlid vir Parktown, beswaar gemaak het teen

die aanstellings In die Wolraad en dat die Regering geld vir ander doeleindes aange-

wend het, as vir advies en navorsing. Kemp se verweer was dat hyself In Bloemfontein

teenwoordig was by die wolboere se vergadering waar in eenparige mosie van vertroue

aangeneem was In die Wolraad. Voorts het hy Rockey gevra of sy bewus daarvan was

dat daar op daardie tydstip drie studente In Engeland was, wat 'n studie van wol gemaak

het. Hy het gemeld dat die studente deur die beste navcretngebeamptee aanbeveel

was.st

Kemp het ook getoon dat hy benewens goed Ingeligte antwoorde ook soms gevatte

antwoorde gegee het. Op 'n aanklag van die Suld·Afrikaanse Party Volksraadslid vir Be-

zuidenhout, mnr. L. Blackwell, dat Kemp drie van sy swaers In die staatsdiens aangestel

het, het hy geantwoord dat hy vier swaers gehad het, "Een Is dokter op Wolmaransstad,

nie In die staatsdiens nie; die tweede 'n tandarts op Rustenburg, nie In die staatsdiens

nie; een Is in Inspekteur van die Landbank en nie deur my aangestel nie, maar deur die

Landbank wat 'n onafhanklike liggaam Is."48 Hy het voorts gesê dat sy ander swaer

44 J C G Kemp·versameling, Band II, ongepaginecrd. koerantuitknipsel uit The Stnr, 22.6.1928.
4l Die Volks!em,30.7.1928.
4~!hl.Q.• 21.8.1928.
47 Dcbnue vnn die Volksraad. 16.3.1931. kolomme 2991-2993; Ons Vaderland. 17.3.1931.
4!lllli!
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reeds vyfjaar vantevore deur die Departement van Arbeid aangestel was. Hy het gemeld

dat hy In die departement was toe hy oorgeneem het en dat hy na die beskuldigings nie

van hom ontslae sal raak nie. Op beskuldigings dat hy sy skoonseun, Tromp, aangestel

het, het Kemp gesê dat sy skoonseun drie Jaar vantevore In die staatsdiens aangestel

was en dat hy vir twee Jaar sy private sekretaris was en later 'n tegniese amptenaar In 'n

ander departement.

Hy het afgesluit deur te sê: "As ons die gedragslyn moet volg dat geen famIlIebetrek-

kings van ministers In die staatsdiens aangestel mag word nie, dan kan ons volgens my,

In die toekoms alleen ministers hê wat vreemde fortuinsoekers Is, want elke minister

het dwarsdeur die land famllle."49

Jan Kemp het altyd opgetree volgens die moed van sy oortuiging en dit geensins probeer

verberg nie. Gevolglik het hy niks verkeerds daarin gesien om mense van sy politieke

denkwyse stelselmatig voorkeur In die staatsdiens en verwante organisasies te gee. Hy

het onomwonde erken dat hy dit gedoen het terwyl ander politici hierdie praktyk later

netso konsekwent gevolg het, met die verskil, dat hulle 'n vrome dekmantel daarvoor

probeer vind het. Hy was 'n onwrikbare stryder wat hom deur selfs die gedugste teen-

stander nie laat afskrik of van stryk laat bring het nie.

4.4 Beesboerdery en produksienywerheid

Die bestryding van veesiektes het eerstens die ernstige aandag van die departement

vereis en vir Kemp en sy amptenare was dit 'n lang en moeisame proses om dit onder

die knie te kry. Die aantal beeste In die Unie het In 1924 op ongeveer 9J12miljoen beeste

te staan gekom, waarvan ongeveer 5 miljoen In Blanke en 4"h miljoen In Swart besit

was. 'n Groot gedeelte van die beeste was van 'n swak gehalte, hoofsaaklik die In

Swartes se besit, nutteloos vir sulwel - of slagdoeleindes op 'n winsgewende basis. Dit

was te wyte aan ongeorganiseerde en onwetenskaplike boerdery praktyke onder die

Swartes. Op 15 Februarie 1929 het Kemp In die Volksraad gevra of die Swartes nie toe-

gelaat moes word om sekere beesrasse aan te hou en of hulle beeste mag uitvoer? Vol-

gens hom kon hy dit nie regverdig dat Blankes alleenreg tot uitvoer verkry nie. Die eer-

ste werklik gecrganleeerde poging om die probleme In die beesboerdery op te los was
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deur Kemp geïnlsleer.so Die Departement van landbou het In samewerking met die Suid-

Afrikaanse Landbou-unie (SALU) 'n algemene werkprogram opgestel om die saak aan te

pak. Vir hierdie doel was daar meer veeteeltamptenare aangestel; 'n proefplaas vir bees-

boerdery op Messina gestig; 'n eenheid waar bulle vir sekere siektes geïmmunlseer Is

was by Pietersburg daargestel; 'n beperking was geplaas op die Invoer van beeste uit

aangrensende lande; en meikaantekening skemas was In die lewe geroep In 'n poging

om 'n grondslag te hê vir die verbetering van die sulwelnywerheld.S1

Die gevolg van hierdie maatreëls van Kemp was 'n groot vermeerdering In die aantal vee

wat getoets was en nIeteenstaande droogtes het die kaas - en botteropbrengs vermeer-

der. Die verhoogde produksie het gelei tot 'n afname van Invoer van sulwelprodukte en

'n verhoogde uitvoer. Vir Kemp was die daarstelling van hoë standaarde In die suIweIbe-

dryf 'n hoë prlorltelt.52

Op 24 Maart 1926 het mnr. W.A. Deane, Suld·Afrlkaanse Party Volksraadslid vir Umvoti,

beweer dat die koele In Suid-Afrika minder room opgelewer het as In enige ander deel

van die Britse Ryk en as rede aangevoer dat Suid-Afrika nie 'n mededlnglngsbeleld het

nie. Volgens hom het die kwarantyn regulasies, wat van toepassing op die plase was, die

boere erg geknou. Kemp het gesê dat toe mnr. Deane, vroeë, Minister van landbou was,

hyself niks In die verband gedoen nie. Hy was egter bereid om In alle opsigte die boere

met raad en advies te bedien, maar het beklemtoon dat dit die boere se plig was om die

regte klas vee aan te skaf.53

Aanvalle en kritiek vanaf Opposisiegeledere was reeds op 27 April 1926 deur mnr. G.H.

Nicholls, Suid-Afrikaanse Party Volksraadslid vir Zoeloeland, teen Kemp se veeteelt - en

produksienywerheidsbeleid gedoen. Hy het Kemp In die Volksraad aangevaloor die

swak mark wat daar vir die beesboere In Suid-Afrika was. Kemp het In sy verweer ge-

meld dat dIe rede daarvoor die groot hoeveelheid beeste wat vanaf Suid-Rhodesië (tans

Zimbabwe) Ingevoer was en as rede daarvoor het hy die verdwyning van die "bounty" In

soDebaUe van die Volksraad, 15.2.1929, kolom 776.
II Die Burger, 26.10.1926.
Il Ons Vaderland, 9.3.1926.
Il Debatte van die Volksraad, 24.3.1926, kolomme 2199-2201; Die Burger. 28.3.1926; QDS Voder-

land, 28.3.1926.
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die land, aangevoer. Ter stawlng van sy verweer het hy syfers voorgehou en Nicholls ver-

oordeel vi, die verkeerde Inligting wat hy verskaf het.54

Gedurende die Transvaalse landbou-unie (TVLU) kongres op 20 September 1927 het

Kemp aangekondig dat daar In Januarie 1928 'n kongres sou plaasvind, waartydens

oorweging geskenk sou word of 'n raad vir die beheer van die sulwelbedryf nodig was.

volgens hom het dit van die boere afgehang of hulle sou betaal vi, so 'n raad. "Alles

draalom geld, en as ons die hand nie In die sak wil steek nie, salons geen vordering

maak nle,"lishet hy gesê.

Op 21 Mel 1928, tydens die bespreking van Kemp se Departement van landbou pos In

die Volksraad. was daar In die pers na sy optrede In sy departement as openhartig en

veglustig verwys, en dat dit die Opposisie wakker geskud het. Kritiek Is teen sy depar-

tement uitgespreek as sou dit nie die beesboerdery beskerm het nie en weer eens Is

daar verwys na die Invoer van beeste uit Suid-Rhodesië. In antwoord op die aantygings

van J.s. Marwiek, Suid-Afrikaanse Party Volksraadslid van Iliovo, het Kemp ewe gevat en

In sy kenmerkende aanvallende manier na die agbare lid verwys as die "lange en lang-

asemjge lid vir Iliovo. Dit Is bekend dat 'n mens se omgewing bale Inwerk op sy karak-

ter."66 Die Minister het statistieke aangehaal wat daarop gedui het die Invoer van bees-

te uit naburige lande met ongeveer 50% gedaal het en volgens hom was dit 'n bewys van

die Regering se beskermingsbeleid teenoor die beesboere.er

Tydens 'n vergadering op Wolmaransstad op 25 Augustus 1928 ontken Kemp bewerings

wat gemaak word dat hy die Invoer van beeste uit Rhodesië geheel en al wil stepalt. Hy

meld dat dit nie die Regering se beleid Is om rusie met sy bure te maak, deur hul pro-

dukte geheel en alln die Unie te belet nle.ee 'n Jaar later was hy heeltemalobjektief

teenoor die beesboerdery bedryf by die Transvaalse Vroue Landbou-unie se Jaarlikse

kongres. In sy openingsrede meld hy dat daar 11 miljoen beeste In die Unie Is en stel hy

die vraag: "Betaal dit hul eienaars om hulle aan te hou?"S9Volgens hom moes die boere

dit oorweeg om hulle aandag toe te spits op melkboerdery In plaas van beesboerdery. Hy

het verweer dat dit niks help om doekies om te draal nie, want Suid-Afrika kan net 'n se-

s., Ihid .. 27.4.1926. kolomme 2876-2882:'bounty" beteken die tolunie.
~sDie Burger, 23.9.1927.
~ Deb:llle ,'un die Volksr!lnd, 21.5.1928. kolomrue 4943·4944: Die Burger. 22.5.1928.
n Die Burger, 23.9.1927.
~gRand Daily Mllil, 27.8.1928.
~9JC G Kemp.versllmeling, Band 12, p.18, koerantuitknipsel.
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kere hoeveelheid beeste In die vorm van vleis gebrulk.GOVolgens hom was 'n versterking

van beesboerdery alleen moontlik, Indien beskermingsmaatreëls Ingestel sou word en

dit sou op die lange duur tot nadeel van die bedryf In Suld·Afrlka wees.w

Op 1 November 1929 het Kemp aan 'n verslaggewer van pie Burger, hom ten gunste van

die plasing van 'n heffing op alle beeste wat In die Unie geslag word, uitgespreek. Die

fondse wat daaruit verkry Is kon aangewend word vir die verbetering van die beesras-

58.62Die voorgestelde wetsontwerp sou voorsiening maak vir 'n komitee wat die fonds

sou bestuur. Met betrekking tot die verbetering van die beesrasse verklaar hy "dat daar

altyd geroep word dat ons prulbeeste moet slag en vleis uitvoer", maar dat die oplossing

eerder gelê het In die oprigting van Industrieë vir die vervaardiging van vielsekstrak en

Ingemaakte blikkies vleis."

Sy siening was dat Suid-Afrika In werklikheid geen land Is om slagbeeste te teel nie,

aangesien daar nie genoeg grond Is om die beeste te laat loop nie. Uitvoere, het volgens

hom ook nie betaal nie, aangesien afstande 'n groot lol gespeel het en hy beklemtoon

dat die binnelandse mark uitstekend Is. solank daar gesorg word dat die teelbeeste vir

slagdoeleindes nie toeneem nle.64 Hy was van mening dat daar baie meer aandag en

energie gegee moes word aan sulwelbeeste as oplossing vir die probleem van die bees-

boerdery.

Teenstellend hierteenoor het Kemp tydens die behandeling van die tweede lesing van

die Verbetering van die Veestapelwetsontwerp, op 3 Februarie 1930, verklaar dat daar

pogings aangewend word om die buitelandse mark te verower, nie net vir die bemarking

van beesvleis nie, maar ook vir sulwelprodukte. Hy het voorts daarop gewys dat die

vooruitgang van die beesboerdery berus het op die verkryging van buitelandse markte

en gesê dat die buiteland voorkeur gee aan vleis van Jong beeste en daarom moes daar

pogings aangewend word om goeie slagbeeste te teel.86 Die Volkstem van 6 Februarie

1930 belig onder die opskrif "Ons Minderwaardige Vee", dat met die oog op die algehe-

le Ineenstorting van die mark vir beesprodukte, Kemp enige stap sou verwelkom wat

daarop gemik was om die landbou vooruitsigte te verbeter. Die berig stel dit duidelik dat

60 Ibid.
61 Ibid.
62 Die Burger. I 11.1929.
63 !hi.s!..
t>I!.llli!..
6J Debnuc V(ln die Volksraad. 3.2.1930. kolomme 356-358: Ons Voderlnncl. 4.2.1930.



Kemp die verkoop van minderwaardige beesvleis gesteun het, alhoewel hy erken het dat

die uitvoer van vleis na Italië nie werklik suksesvol was nle.ee

Kemp se voortgesette ywer vir die belange van die boer Is vergestalt In die Wetsontwerp

op Publieke Veilings en Transaksies In Lewende Hawe, wat op 23 Februarie 1930 In die

Volksraad ter tafel gelê 15. Volgens hom was sommige boere nalattg In dIe vereffenIng

van hul rekeninge en was dit die Regering se plig om hulle te beskerm teen bedrog, ver-

al vanaf die markagente.et tn die Senaat het die Suld·Afrlkaanse Party senator J.P. Ma·

lan van Kaapland, Kemp gelukgewens met dIé wyse waarop hy die belange van dIe boer

behartig het.

Op 5 Februarie 1930 het Kemp die tweede lesing van die Beheer van die Sulwelnywer-

heldswetsontwerp In die Volksraad ter tafel gelê en In sy betoog gemeld dat Suld·Afrlka

op suiweigebied nog ver agter ander lande was, soos onder andere Holland en Kanada.

Hy het versoek dat die mark gestabiliseer word en voorts gemeld dat die wetsontwerp

die daarstelling van 'n raad beoog om toesig te hou oor die sujwetnywerhetë.ee Hy het

gesê dat daar te veel tabrleke was wat die laste van die sulwelprodukte opgestoot het

en dat dit tot gevolg gehad het dat die boer nie sy regmatige aandeelontvang nte.eeBy

monde van mnr. L.O. Gibson het die Opposisie die wetsontwerp verwelkom, maar tog 'n

vraagteken geplaas oor die Inmenging van die staat se kant en versoek dat die sulwet-

bedryf die geleentheid gegun moes word om hul eie hell uit te werk.re

Die groet droogte van 1933 het In groot tol geëis onder die beesboerdery en aanvanklik

het dIe Regering hardnekkig geweier om vanuit staatsweë mielies of ander voer beskik-

baar te stel, tot redding van die duisende stuks vee wat op die punt gestaan het om te

vrek. Onder leiding van dr. D.F. Malan het 'n Invloedryke afvaardiging van Volksraadsle·

de die Minister van Landbou versoek om op enige manier mielies en ander veevoer aan

boere In die droogtegeteisterde gebiede te verskaf. In reaksie hierop het Kemp belowe

dat hy onderhandelinge met die spoorweë sou aanknoop vir die vervoer van die veevoer

teen goedkoper tariewe, maar voorts gemeld dat dit vir die Regering meer ekonomies

6ó Die Volkstem. 6,2, 1930.
61 J C G Kemn.\'er~mnclin!!, Band 13, ongepagineerd, koerantuitknipsel; Debatte van die Volksraad,

3.2.1930, kolomme 401-405.
f).3 Debjlue van die Volksmad, 5.2.1930. kolom 464; Ons Vaderland. 7.2.1930.
lr'1!!ill!.
70 Ibid, mnr, L.O. Gihson was die SAP·Volksraadslid vir Griekwaland.
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sou wees om die vee maar te laat vrek en dan wanneer die droogte gebreek was, die

boere te help om nuwe vee aan te koop.11

A5 gevolg van agitasie om hulp aan die boere In die droogtegeteisterde gebiede deur

verteenwoordigers van landbou-unies, deputasies deur lede van die Volksraad soos on-

der andere D.F. Malan, persberigte waarin die Regering en Kemp skerp veroordeells vir

hul standpunte en die verlies aan 'n enorme aantal vee, het die onmoontlike werklikheid

geword toe Kemp op 7 Julle 1933 regeringshulp beskikbaar gestel het. Hy het verklaar

dat geldelike steun vanaf 31 Julle 1933 aan die boere uitbetaal sou word. Die Burger

berig op 4 Augustus 1933 dat die boere nog drie weke moes wag, onderwyl die Minister

van Landbou gaan vakansie hou het.72

Gedurende 1934 was daar 'n georganiseerde veldtog deur die greet stadsrade, hoof-

saaklik Johannesburg, gevoer teen die staatsbeheer van stedelike slagpete. Die staats-

beheer van slagpale was een van Kemp se grondbeginsels In die Wetsontwerp op die

Vee- en VIelsbedryf, In 'n doelbewuste poging om die bedryf op 'n gesonde grondslag te

stel en te vrywaar van krisisse. Die krisisse sou kom as gevolg van die toenemende be-

dreiging van pluimvee, veral die In Swart besit. Vanuit regerings - en landbou-unies se

geledere was die noodsaaklikheid beklemtoon dat die veestapel moes verbeter, om so-

doende te dien as teenvoeter vir die groot aantal pluimvee In die Swartmark, wat 'n ge-

vaar Ingehou het vir die opbOUvan die ultvoermark,13

Hierdie wetsontwerp het eerstens voorsiening gemaak vir die aanstelling van 'n Raad

van Beheer, bestaande uit 12 lede en moes verteenwoordigend wees van al die belange

groepe In die bedryf. Hierdie raad sou benewens die algemene beherende bevoegdhede

die reg besit om 'n heffing te plaas op elke bees en skaap wat In die abattoirs, In die

Unie, geslag word. Die gelde wat so geïn word sou In twee afsonderlike fondse gestort

word, naamlik 'n bees - en skaapheffingsfonds. Hierdie fondse sou op drie terreine aan-

gewend word; eerstens om 'n premie tot die aanmoediging van die vielsuitvoer te dien;

tweedens tot die verbetering van die binnelandse bemarking van vleis: en derdens tot

bevordering van die vee - en vlelshandelln die Unle.14 Verder het die wetsontwerp voor·

siening gemaak vir die oprigting van koelkamers deur die staat en het die Minister die

li J.G. Slrijdorn-\'epmmeling, Bund 158, ongepeginccrd.
12 Die Burger. 4.8.1933.
n Die Vuderland, 11.5.1934 ..
" .!h.iQ.
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reg verkry om aan kooperasles geld te leen vir die oprigting van koelkamers, vleis-

ekstrak - en vielsinmaak fabrieke. Dit Is duidelik dat Kemp deur middel van heffings

geld wou In wat beskikbaar sou wees vir die ontwikkeling van die beesbedryf.

Ole gevolg hiervan was dat die Jchannesburgee Stadsraad In opstand gekom het, aan-

gesien die wetsontwerp onder andere bepaal het dat hulle nie hoër slagtariewe mag hef

nlo,15 Kemp was onbeweegbaar, omdat hy van mening was dat dit uiters onbillik was dat

boere Jaarliks greet bedrae geld aan slagpaalgelde vir stadsrade moet betaal en dat die

winste wat laasgenoemde so verdien in die stadsraadkoffer gewerp Is, en gebruik Is om

die belastings van die stedelinge te verlig. In die wetsontwerp Is ook voorsiening ge-

maak vir gereelde Inspeksies, gradering van vleis en vir die vasstelling van pryse vir vleis

In geproklameerde geblede.JG

Op 23 Mel 1934 het Kemp 'n amendement op die wetsontwerp voorgestel, naamlik dat

die Raad van Beheer van 12 lede, waarvan 8 boere sou wees, nou uit lllede sou be-

staan waarvan 5 boere sou wees. Hierdie voorstel van hom het egter gou die wind van

voor gekryaangesien die boerelede In die Volksraad, waarvan 6 Nasionaliste was, be-

swaar aangeteken het teen die hoë verteenwoordiging van die sake sektor - hulle vrees

was dat die boerebelange In die VIelsraad oorrompel sou word.n Kemp was raadop en

Hertzog moes hom te hulp snel, aangesien hyself nie die gemoedere van Volksraadslede

In toom kon hou nie. Die Burger berig: "In hierdie oorlogsatmosfeer Is die stryd vanmid-

dag hervat, en genl. Hertzog moes vir 'n tweede keer In die kryt spring. Kemp was lelik In

die knyp."18 Hertzog het 'n beroep op die boere gedoen om te verstaan dat die Regering

die ewewig tussen die boer en die stedeling moes bewaar.

Ondanks Hertzog en Kemp se weiering dat die lede van die Volksraad mag stem volgens

oortuiging, het die 6 Nasionaliste verteenwoordigers openlik teen Kemp se amendement

gestem, en dus teen die Regering. Hierdie teenkanting was gesien as 'n protes teen die

alleenheerskappy van die Kablnet.19 'n Verdere klip In die pad van die Regering was die

7S!.!lli!.
76 Ibid .. 17.4.1928.
n Debatte van die Volksread. 23.5.1934, kolom 4456: Die Burger. 24.5.1934.
Ti Die Burger. 24.5.1934.
79 Debatte vILn die Volksraad, 23.5.1934, kolom 4474: Die Burger. 24.5.1934.
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besluit deur die Arbeidersparty wat geeïs het dat vakunielede ook op die Raad verteen-

woordig moes wees. Gevolglik het die amendement skipbreuk gelel.80

lndien die veeteeltbedryf vanaf 1924 tot 1934 In oënskou geneem word. kan gekonsta-

teer word dat die veeteeltproduksie nie na wense toegeneem het nie, terwyl die suiwei-

bedryf die grootste relatiewe styging getoon het. Uitbreiding In produksie was egter nie

slegs die gevolg van natuurllke- of tegniese faktore nie, maar veral van etaatebeheer.w

Kemp was die eerste Minister van Landbou wat 'n sistematiese poging aangewend het

om die moeilikhede van die beesboerdery op te los. Saam met amptenare van die Depar-

tement van Landbou en In samewerking met die Suid-Afrikaanse landbou-unie het hy

daadwerklike stappe geneem om die sak aan te pak. Hy het hom beywer vir die verbete-

ring van die tegniese - en navorsingseksles van die bedryf om sodoende dit 'n ekono-

miese voorultshewende bedryf te maak. $0 byvoorbeeld het hy In die Departement van

Landbou meer veeteelt amptenare aangestel, proefplase vir beesboerdery opgerig en 'n

beperking van Invoer van beeste uit aangrensende gebiede met sukses toegepas.

Daadwerklike pogings Is aangewend om beessiektes, soos Oos-Kuskoors hok te slaan.

Deur heffings te plaas het hy gepoog om fondse te verkry vi, die uitbouing van die be-

d<yl.

4.5 ~

Ole Smutsregering het altyd beweer dat hulle die belange van die boere op die hart dra,

maar Indien hulle optredes en dade onder oë geneem word, "moet jy toegee dat alles

wat hulle gedoen't maar lapwerk was, om die boere vir 'n oomblik tevrede te steJ,"B2be-

rig Ons Vaderland 26 Oktober 1928. Voorts meld die berig dat hulle geen bepaalde ge-

dragslyn gevolg het nie en hul politiek was maar een van "wag en elenv.ea want sodra

die droogte verwoesting aangerig het, het hulie 'n bietjie hulp aan boere verleen en so-

doende die Indruk gewek dat hulle nie net die belange van die greet kapitaliste bevorder

nie.

Onder leiding van Kemp het die Departement van Landbou In 1924 'n program van aksie

opgestel, naamlik om te begin met propaganda en sodoende aan boere voorligting ge-

SI) Ibid.
SI A.L. Muller (red.), Die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrik:I. p.231
82 Ons V3derhlOd. 26.10.28.
SJ Ibid



gee Inverband met die hantering van droogtes. Dit het onder andere behels omheining

van plase en die Instel van ekonomiese kampstelsels; aanplant van droogte bestande

voerplante soos Turksvye; bestryding van gronderosie; daarstelling van 84 demonstra-

slepersete regoor die land om aan boere voorligting te gee oor plante - en diersoorte

wat die betalendste was; verbetering van die watervoorrade; vertoon van rolprente oor

winsgewende boerderymetodes; die ontmoediging van die trek van kleinvee tydens

droogtes; die verbetering van die veegehalter'en navorsing oor Inheemse graansoorte

met die oog op die verbetering van die welveld.B4

Hierdie maatreëls het duidelik getoon dat die Departement van Landbou onder leiding

van 'n ywerige Kemp, op 'n sistematiese wyse die landbouvraagstuk van die Unie aan-

gepak het. Alles was gemik op die bestryding van droogtes en om die gevolge daarvan

die hoof te bled. Volgens Kemp was die oplossing van die droogtevraagstuk geleë In die

opvoedkundige werk wat onder die boerderygemeenskap moes plaasvind. "As die nodi-

ge samewerking van die boere verkry word, bestaan daar geen twyfel nie, dat ons oor 'n

paar jaar bale min of so te sê geen verliese meer deur droogte sal hoef te ly nie," het hy

aaegevcer.ee Die toekoms sou egter bepaal of hierdie wyse woorde was of nie, want

1924 was nog maar net die begin vir die nuwe besem.

In 1927 was daar 'n ernstige droogte en omdat die boere weer eens bale skade gelei

het, was dit nodig om hulle weer op dieselfde wyse as In 1924, op die been te bring. Ge-

durende die Jaar Is die Droogte-Noodlenlngswet In 21 distrikte geproklameer. In die ver-

band het Kemp gesê: "Ons het nou genoeg les opgesê, ons het tot ons bittere ondervin-

ding geleer dat die droogtes In sekere streke so seker terugkeer as wat die dag In nag

verander, en dit het tyd geword dat ons teen daardie herhaalde droogtes moet toerus.vee

Weer eens het hy sy teenkanting uitgespreek teen die trek van vee en gevra of dit nie

beter sou om die spoorweë te versoek om hulp te verleen In tye van nood, naamlik

goedkoper vervoertariewe. Die gevolg hiervan was dat die Regering besluit het om die

spoorwegtariewe vir die vervoer van vee, vanaf droogte geteisterdestreke, op die helfte

van die gewone tarief te stel.

1J.I!!lli!.
8j Ibid
86 K.O. Kemn.versameling, Band II. ongepagineerd. koerantuitknipsel.
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Kemp was van mening dat die boere onder die landbou-kredietstelsel hulself kon orga-

niseer en voer goedkoop aankoop en dit stoor vir tye van nood. Hy het voorts gewys op

die noodsaaklikheid van die boor van boorgate op plase en dat boere klein stukkies lu-

sern daarom moes aanplant, om sodoende voer te kry. Hy het egter gewaarsku teen die

oorstok van plase en gesê: "Ook moet die boer oorweeg ol die tyd nie aangebreek het

om op te hou om sy plaas In voorspoedige tye te oorstok nie, of dit nie beter sal betaal

om sy plaas te omhein en sodoende vertrapping van die veld deur die heen en weer Jaag

van die vee na die water en die krale te voorkom nle."61

Hy het ook aangekondig dat daar sewe uitbreidingsbeamptes deur die Departement van

Landbou aangestel word. Volgens hom was dit mense wat veral 'n studie met betrekking

tot die voeding van vee gemaak het en sy plan was om hulle veralonder die droë streke

te versprei, om die mense van advies te bedien en also enorme skades In die toekoms te

voorkom.88 Hy het gesê daar moet deeglik beplan word, sodat droogtekrisisse in die

toekoms vermy word en sodoende 'n vertroue In die boerdery gevestig word. Op 29

Maart 1928 het Kemp aangekondig dat die Regering £400000 beskikbaar gestel het

vir ondersteuning aan boere wat ernstige skade gelei het. Hy het 'n beroep op elke me-

de-Afrikaner, tandbeu-unles en - verenigings gedoen om 'n helpende hand uit te eteexes

Reeds In Junie 1928 het die pers na sy droogtemaatrëels verwys en aangevoer dat hy dit

as 'n nasionale vraagstuk sien en as 'n nasionale taak voorop gestel het. Ole berig meld

dat .......hy drooglebestrydlng tot 'n nuwe uitgangspunt gemaak het vir die Landboude-

partement."90

In 'n memorandum aan die Kabinet op 30 Oktober 1930 Insake die probleem van water-

voorsiening het Kemp voorgestel, dat aangesien die Regering oor 'n beperkte aantal

boormasjiene beskik, private ondernemings aangemoedig word om boormasjiene be-

skikbaar te stel. Ook het hy voorgestel dat lenings aan boere toegestaan word, sodat

eienaars van privaatbore op 'n kontant basis die werk kon verrig; dat die lenings op die-

selfde wyse, as voorgeskryf vir regerlngsbcre, terugbetaal kon word: en dat die lenings

deur die Landbank geadministreer word.s1

S7 !h.W..
U!.llli!.
19Ons Vadcrlnnd, 3.4.1928.
se J.e G Kemp·vcrsameling, Band 11, ongepaginccrd, koerantuirknipsel.
91 J.B.M HCTlzog.versamcljng. Band 65. ongcpaginecrd.
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Die gepaardgaande gronderosie tydens droogtes het ook groot kommer by hom gewek.

Reeds In 1924 het die Droogte Ondersoekkommissie In 'n verslag bevind dat 187 mil-

Joen ton grond deur gronderosie verlore gaan en volgens Kemp ". .It laid stress upon the

great and Important truth that the 8011of the Union Is definitely robbed of Its principal

asset. "92 Hy kritiseer belde die boere en staatsondernemings vir die toestand en onder-

neem om dringende aandag aan die saak te skenk, deur 'n nasionale konferensie te be-

lê. Die pers het hierdie optrede van Kemp aangeprys en hom gelukgewens met sy sie-

ning. The Natal Mercury and Commercial Advertiser het op 30 Oktober 1929 na sy op-

trede verwys as "Fighting the Desert," 93

Op 15 November 1930 het die voorgestelde konferensie oor gronderosie by die Uniege-

bou, In Pretoria plaasgevind. Daar was groot belangstelling aangesien afgevaardigdes

van al die verskillende landboudepartemente en belangstellende verenigings teenwoor-

dig was. In sy openingsrede het Kemp verwys na die reuse taak wat aangepak moet

word en die hoop uitgespreek dat die samesprekings wat gaan plaasvind die gevolg sal

hê van 'n gesamentlike cptrede.w Volgens hom was gronderosie 'n nasionale saak wat

elke Inwoner van die vol~ raak. Hy het dit teen die boere gehad wat hul plase met vee

oorstok en nie die lande genoegsaam teen vloedwater en verspoeling beskerm het nie.

Een van sy mikpunte tydens die konferensie was om die verskillende departemente,

boere en privaatlIggame bymekaar uit te bring om die saak vanuit 'n nasionale, In plaas

van regerlngeoogpunt, In oënskou te neem. Volgens hom was die natuurlike veld die

kosbaarste besitting van die land en dat die Instandhouding en verbetering daarvan van

die grootste belang was vir die toekomstige ontwikkeling van die landbou In Suld-

Afrlka.9s

Gevolglik was daar tydens die konferensie komitees beneem, wat die besluite wat ge-

neem Is, tot uitvoer moes bring. Samewerking vanaf die landbou-unlee en boere was

versoek vir die "Spaar van ons land."98 Na afloop van die konferensie het Kemp sy tevre-

denheid uitgespreek oor die besluite wat geneem Is en gesê dat hy hoop dat die besluite

wat geneem Is nie alleen net by besluite sal bly nie, maar diegene wat dit voorgestel het

sal sorg dat dit uitgevoer word. Op 4 Desember 1930 het Kemp 'n memorandum aan die

92 J C G Kemp·versameling, Hand 12. p.18. koerantuitknipsel.
9J The Natal Mercury and Commercial Advertiser, 30.10.1929.
'Jo' J.C G. Kemp·versameling, Band 12. p.84, koerantuitknipsel.
9' !lili!.
96 lbid.
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Minister van Binnelandse Sake voorgelê, waarin voorstelle gedoen Is vir hulp aan boere

en wyses waarop die droogte en depressie die hoof gebied kon word. 91

Die toekoms sou wys of hierdie woorde van Kemp ter harte geneem Is en die groet toets

het met die aanbreek van 1933 gekom. 'n Droogte wat so erg was dat dit op daardie

tydstip beskou was as die droogste tyd In die twintigste eeu. Volgens die Vrystaatse

landbou-unie In Julle 1933, was die haglike toestande te wyte daaraan dat die droogte

onderskat was en dat hul pleidooie vir hulp In die vorm van voer deur Kemp geweier Is.ee

Die Administrateur van die Vrystaat, mnr. C.T.M. WIlcocks, het In Junie 1933 die Minis-

ter genader vir hulpverlening en volgens hom was die Minister se reaksie hierop dat dit

maklik 15 om te praat as 'n mens nie verantwoordelik Is nle,99 en wou hy verder weet

waar die voer vandaan sou kom. Op 'n verdere vraag van Wllcocks wat gedoen moet

word om die veevrektes die hoof te bled, het Kemp geantwoord dat bale van die boere

na Calvinia en Namakwaland toe kon trek en verder gemeld dat daar oor die algemeen

nie genoeg voer was om al die vee te red nie en dit moet maar weer gaan soos In

1927.100

Teenstrydig met bogenoemde het 'n afvaardiging van die Vrystaatse Landbou-unie Kemp

gespreek oor die verskaffing van voer aan boere en die noodsaaklikheid om boere op hul

plase te hou. Ole reaksie van die afvaardiging was dat Kemp hulle simpatiek gesind was

en aangetoon het dat kredietgeriewe aan veeboere verskaf sou word om veevoer te be-

kom. Kemp het ook die regering se bereidwilligheid aangetoon om met die vervoer van

vee te help na dele waar dit gereën het en gesê hy vind dit die beste ekonomiese oplos-

sing en beveel dit aan by voorkeur bo alle ander hulpbronne.10l

In die pers Is Kemp en die Regering egter skerp veroordeel vir die "onslmpatleke"102

houding. Op 4 Augustus 1933 het Die Burger die blaam vir die kritieke toestand In die

droogte geteisterde gebied vierkantig op Kemp se skouers geplaas.1Ol Op die landbou-

kongresse van belde Natalse - en Vrystaatse Landbou-unies onderskeidelik, Is Kemp

hewig gekritiseer oor sy onsimpatieke houding. Die Vrystaatse Landbou-unie het onder

91 D.F Malan-versameling, Kabinetsmemorandum. Desember 1930.
98 Die Burger, 11.7.1933.
99 lC.G. Kemn-ver.mmeling, Band 13, cngepaginccrd. koerantuitknipsel.
[00 Die Volksblad, 8.7.1933.
101 lC G. Kemp-versameling, Band 8, ongepagineerd. koerantuitknipsel.
102 J.G. Strijdom-versameling, Band 158, ongcpagiuccrd,
lOl Die Bur!!er, 4.8.1933.
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meer versoek dat hy as Minister moet uittree, nIeteenstaande die afvaardiging 58 sie-

ning 'n ruk te vore dat hy hulle simpatiek gesind was.

Intussen het die Regering 'n omvattende skema uitgewerk In verband met die ekcne-

miese - en landboukundige posisie op die platteland. Vroeg In November 1933 het

Kemp omvattende regeringshulp aan die lydende boere aangekondig. Kemp het verwys

na die gees van helpmekaar en gesê: "As daar een saak Is wat moed gee vir die toe-

koms van boerdery In ons land, dan Is dit die volhardende stryd, die standvastigheid en

die moedbetoon wat gedurende die afgelope Jaar of twee van depressie en droogte deur

die boere aan die dag gelê Is. Niemand wat met die swaar geteisterde boere In aanra-

king gekom het. kan anders as vervul wees met bewondering vir die wyse waarop hulle

weerstand probeer bled het aan die teenslae, waaronder hulle so 'n lang tyd gebuk

moes gegaan het."l04 Volgens hom voel die Regering dat 'n droogte van dié omvang

slegs een keer In 'n leeftyd voorkom en dat die Regering vasbeslote was om die boere-

wa dwarsdeur die modder tot aan die oorkantste wal te steep.seeHy het 'n beroep ge·

doen op almal wat hulp kon aanbied om na vore te kom en netsoos die Regering, die

ware gees van helpmekaar aan die dag te lê. Dan sou daar volgens hom geen rede wees

om aan die toekoms van boerdery In die land te twyfel nie . .106

Kemp se sienswyse en optrede tydens die droogte toestande het duidelik getoon dat hy

deur sy optrede die boere en mense van die land bewus wou maak van hulle verant-

woordellkhede ten opsigte van deeglike beplanning, besparing van weiveld, bestryding

van gronderosie en benutting van die natuurlike hulpbronne. Hy self was 'n boer en ten

nouste bekend met al die problematiek van droogtes. Hy het die droogtes beskou as 'n

louteringe proses om aan die volk 'n sterker ruggraat en bestendige selfstandigheid te

verskat.set

Kemp se temperament het waarskynlik sy politieke loopbaan vir hom vergemaklik, want

hy het nie net een kant van 'n saak gesien nie, hoewel 'n mens soms die Indruk kry dat

hy hoegenaamd nie geglo het dat daar 'n ander kant was nie. Sy ondernemingsgees het

hom soms aangespoor tot handeling voordat hy -n saak goed deurdink het - sy foute was

1I).1lbid.. 7.11.1933.
l0' Ibid.
106 !llli!.
1111 Ons Vaderland, 7.11.1933.
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tot 'n groot mate die uitvloeisel van sy deugde en daarom het hy nie gehuiwer om dit reg

te stel nie.

4.6 Hulp aan die boere

In Die Burger van 7 Oktober 1925 het daar '0 berig verskyn waarin Kemp se planne ult-

eengesit Is om '0 Boere-Hulpfondskema daar te stel. Volgens hom was selfhelp en help-

mekaar die ABC van kcëperasle. Hy het dit beskou as die middel wat selfvertroue by die

boer sal aankweek, wat hom sat teer om op homself staat te maak en dit sy Christelike

plig Is om sy minderbevoorregte mede-boer by te staan waar dit nodig 15.108Volgens hom

was dit '0 droewige verskynselln die landbouwêreld dat daar geen gees van selfhelp en

helpmekaar by sommige Suid-Afrikaanse boete was nie en dat hulle vir die oplossing

van probleme altyd na die Regering gehardloop het. Sy mening was dat eie Inisiatief ge-

blus was en dit het 'n stremmende uitwerking op die ontwikkeling en opbou van die

landboubedryf tot gevolg. Hy was daarteen dat wetgewende masjinerie van die staat

Ingeroep moes word om die boer bo die ander klasse van die bevolking te bevcordeel.ws

Hy sien dit as 'n swakheid van die Suid-Afrikaanse boere en verwys na Holland en Italle

waar die Regerings met dieselfde probleme opgesaal was en gedwing was om op te tree

ten einde 'n einde aan die kwaad te maak.1l.D

Volgens Kemp moes die Boerehulpfonds fondse beskikbaar stelln tyd van nood. Op die

stadium het die Landbank 'n beginsel neergelê dat regerings hulpverlening alleen aan

boere gegee sou word In gevalle waar hulle aangetoon het dat hulle bereid was om hul-

self te help. Die landbank was teen die Droogte leningswet, omdat dit boere wat hulp

nodig gehad het. nie 'n kans gegun het om hulself te help nle.1.1.1Volgens Kemp sou die

hulpskema die boer leer om meer op homself staat te maak, om homself te help en ook

andere wat sy hulp nodig het, by te etaan.ca

Mnr. A.P. van der Post, senior ekonoom van die afdeling landbou-ekonomie en Markte,

het tydens die Suid-Afrikaanse landbou-unle-kongres In Oktober 1925, 'n oorsig gegee

oor die hulpskema en gesê dat daar aanvanklik sprake was van 'n assuransiefonds,

HlS Die Burger, 7.10.1925.
109 J.C.G Kemp-versameling, Band 9. ongepaginccrd, koerantuitknipsel.
110 Ibid.
l11f);Burger,7.10.1925.
1121bid.
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maar dat daarvan afgesien was vanweë die wisselvallige landboutoestande In Suid-

Afrika, wat die daarstel van so 'n fonds op daardie oomblik sou bemoelllk,ua Hy het ver-

wys na twee wyses waarop so 'n fonds gevorm kon word, naamlik Indirekte bydraes of

direkte heffing. Hy het voorts gemeld dat In die begIn die opbrengs aan die Landbank

oorhandig sou word, om deur sy raad beheer te word en namate die fonds groei, des te

sterker sou die voordele aan die boere gaan. Hy het die hoop uitgespreek dat daar uit-

eindelik voldoende geld sou wees om in Boerebank te stig wat onder 'n eie raad van be-

heer sal staan, onafhanklik van die landbank.UA Ole kongreslede was die skema on-

simpatiek gesind en bale was daarteen gekant. 'n Engelse afgevaardigde het die vraag

gestelof die boere as 'n klas verantwoordelik gehou moet word vir die dade van die

Voorsienigheid, terwyl 'n ander wou weet of die fonds bedoel was om die gevallenes en

totaal verarmdes op die land te hou.uS

Op 24 Maart 1929 het Kemp In 'n toespraak die finansiële politiek van die vorige Suid-

Afrikaanse Partyregering vergelyk met dié van die Paktregering. Hy het verwys na die

groot krediete wat banke tussen 1914 en 1920 verleen het en hoe die toenmalige rege-

ring tussen Januarie 1920 en Junie 1922 magteloos toegekyk het hoe die banke die oor-

tollige krediete terugtrek. Volgens hom het duisende boere bankrot gegaan as gevolg

daarvan.ae Toe die Paktregering In 1924 aan bewind gekom het, het hy volgens Kemp,

£11 miljoen In te korte oorgeneem en na vyf jaar kon die Regering met oorskotte van £7

miljoen spog.

Op 10 Januarie 1930 het Kemp In Pretoria aangekondig dat die Regering £20 000 opsy-

gesit het vi, lanëbou-kreëletverenlgtngs. Volgens hom was die stelsel alreeds In verskeie

Transvaalse distrikte In werklug. Hy het die hoop uitgespreek dat nog meer fondse be-

sklkbaar gestel kon word, sodat die stelsel na nader gebiede uitgebrei kon word.u7

Kemp se kommentaar op die wetsontwerp oor Buitengewone Onderstand aan Boere van

1931, was dat hy bale bly was dat die wetsontwerp goedgekeur was. Dit sou tot gevolg

hê dat 80% tot 90% van die boere wat weens dringende skulde In die moeilikheid ver-

keer het, gehelp word. Hy het gesê: "Die Regering wil voorkom dat boere wat In werklik·

Ill1.C.G. Kemp.\'crsmneling, Band 9, ongcpagineerd. koerantuitknipsel.
114 Ibid.
liS Ibid.
116 Ons Vaderland, 25.3.1929.
117 Die Volkstcm, 11.1.1930; Die Burger, 11.1.1930.
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held Insolvent Is, maar op die oomblik dringende skuld het om te betaal en so goed as

uitgeroei sal word, as hulle nou vee moet verkoop om daardie gelde In die hande te

kry ......us Hy het skuldeisers versoek om die boere kans te gun om na afbetaling van le-

nlngs, aan te dring op betaling van oorstaande skuld. Die gevaar wat sommige Volks·

raadslede gesien het, te wete dat skuldeisers boere nou van alle kante druk omdat hulle

weet dat daar kans Is dat hulle gelde kon kry, het volgens Kemp heeltemal weggeval.

Omdat skuldeisers sou begryp dat die boer maar 'n beperkte bedrag kon kry, en dus as

hulle die boer onredelik druk, hulle gevaar loop om niks te kry nie, of as hulle hom ban-

krot maak, bale mln sou kry, was Kemp se verweer.es Hy het daarop gewys dat die op-

trede van die Regering tot gevolg sou hê dat 'n hele paar miljoen pond In die land In ern-

loop sou kom, wat ook daartoe sou bydra om lewe In die doodsheid, as gevolg van die

depressie, te brlng.12O

Smuts het In 'n brief aan mnr. Louis Esselen, op 15 April 1931, gemeld dat hy vetneem

het van 'n afvaardiging wat Kemp wou spreek OOt die Hulpverleningswet, en dat hy sy

morele ondersteuning aan hulle sou verleen. Volgens hom was die boere desperaat cm-

dat die wet 'n mislukking was en hulle nie geweet het waarheen om te gaan nle.121

Op 22 April 1933 te Christiana het Kemp aangekondig dat mln. N.C. Havenga besig was

met stappe wat daarop gerig was om die Landbankrente tot 4% te verlaag. Hy het gesê

dat die verlaging die boere Instaat sou stelom sy verpligting, ten opsigte van rentebeta-

ling, na te kom. Ongelukkig het hierdie aankondiging van Kemp nie die boere wat hy en-

der kredietinstellings gehelp het, geraak nle.122

Verder het Kemp aangekondig dat lede van kredietverenigings onthef sou word van hul

verpligtinge as bcrge. Die beriggewer van Die Volksblad betreur die felt dat die verkla-

ring van die Minister nie volledig genoeg was nie en die presiese bedoeling agterweë

laat bly het. "Dit kom ons egter voor dat dit die bedoeling Is dat lede van kredtetverem-

gtnge van hul gesamentlike verantwoordelikheid vrygestel sal word vir die bedrag wat

aan hom voorgeskiet Is. Hy sal nie meer hoef In te staan vir skulde van sy medelede

In Ons Vaderland.27.2.1931.
119.!.!!ll!..

120 l.!ili!.
121 Esselen-versameling, Band II. ongepaglneerd.brief van Smuts aanEsselen, Kallpstad, 15.4.1931.
n2 Die VolkshIml, 25.4.1933;Die Burger, 25.4.1933.
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nle",123 lul die berig. Voorts meld die berig dat die verandering, die hele grondslag waar-

op kredietverenigings berus het sou vernietig en dit 'n Ineenstorting van die landbou-

krediet tot gevolg sou hê en sluit die berig af, " ......want dit verwyder die sleutelsteen

waarop die hele stelsel berus. "124

Die Kaaplandse landbou-unie het In Junie 1933 met Kemp In verband met die Regering

se boereplan vergader, aangesien die Regering se aangekondigde maatreëls tot verlig-

ting van die toestand waarin die boere In die algemeen verkeer het, uitklaring vereis

het.125 Wat die onmiddellike hulpmaatreëls betref het Kemp geantwoord dat die Rege-

ring dit onmoontlik gevind het om verbandskulde In te sluit, maar oortrokke bankreke-

nings wat deur die verband gedek was, sou egter onder die plan val.126 Die bestuur het

gewys op die noodsaaklikheid om die maatreëls van 'n meer blywende aard te maak, ten

einde die hele landbounywerheid te stabiliseer. Die Minister het gesê dat hy die saak na

die Kommissie van Ondersoek sou verwys wat aangestel gaan word en waarop twee

boere sitting sou hê.127

Op 3 Augustus 1933 berig Die Burger dat 'n afvaardiging van die Vrystaatse tandbou-

unie, onder voorsitterskap van mnr. W.J. Odendaal, die Minister van landbou gaan

spreek het oor 'n aantal aangeleenthede, naamlik veevoer aan boere: Swartes wat nie

kos het nle; verskaffing van mielies aan behoeftige boere: Invoer van mielies as gevolg

van tekorte; en die noodsaaklikheid om boere op plase te hou.128 Kemp was die afvaar-

diging bale simpatiek gesind en het boere In die droogtegeteisterde distrikte versoek

om gebruik te maak van die hulp wat die spoorweë verleen het om vee te vervoer na de-

le van die land waar dit goed gereën het.

Tydens die kongres van die Kaaplandse Landbou-unie, te Kimberley In September 1933,

het Kemp In sy openingsrede uitgewei oor die Regering se opvatting ten opsigte van die

Van der Horstplan. Hierdie plan was 'n voorstel ten opsigte van hutpverlentng aan die

boere In drooggeteisterde gebiede. Volgens Kemp sou die eerste en direkte gevolg van

die plan wees dat staatskuld met ten minste 40% so~ Jermeerder en dat die hele kre-

dletwaardlgheld van die land, veralln die buiteland, daardeur 'n byna onherstelbare

1llJ..!l.iQ.
12' !llli!.
Ilj Die Burger, 2.6.1933.
126lllli!.
127 Ibid.
128lllli!., 3.8.1933.
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skok sou ontvang. Die skema het voorgestel dat boere belet moes word om nuwe skulde

aan te gaan en volgens Kemp was dit nie haalbaar 010.129

In Die Vaderland van 24 November 1933, onder die opskrif "Regering gaan Boere bly-

wend op die been bring", word aangekondig dat Ingrypende besluite geneem Is ten op-

slgte van die bestryding van werkloosheid en die verplasing van werklose boere na die

platteland. Hler sou 'n poging aangewend word om hulle te rehabiliteer en weer op die

been te brlng.130 Die poging sou volgens Kemp drieledig van aard wees, naamlik die ge-

bruik van Blanke werkloses by die bestryding van grondverspoeling; verdere praktiese

hulp aan arm- en werklose boere lo die stede; en die opleiding van leerlIngwerkersin

die landbou ten einde die vlaagstuk In sy kern aan te pak - die jeug.131 Voorts het die

Regering besluit om vee vir die verarmde boere aan te koop en om aan boere wat bereid

was om gesinne op hul plase in te neem, £50 per gesin te betaal waarmee die nodige

huisvesting voorsfen kon word.132

Kemp het In sy tyd as Minister van Landbou nie alleen met die grootste droogte van die

eeu tot op daardie tydstip te doen gehad nie, maar dit het tot gevolg gehad dat bale

boere verarm het en hulle tot die stede moes wend om 'n heenkome te vind. Hy het veral

gepoog dat 'n gees van hulp vanuit die hele gemeenskap geskep word en sodoende die

ontvolking van die platteland te keer. Voorts het hy deur middel van opleiding en inlig-

ting boere aangespoor om die regte gewasse te kweek, gronderosie te bekamp en el-

fektlewe boerdery toe te pas.

4.7 'n Kooperatiewe stelsel

Wat die bemarking van landbouprodukte betref, het die Departement van Landbou alles

In sy vermoë gedoen om kcêperaele onder die boere aan te moedig. Bale voorberei-

dingswerk en propaganda was gedoen en die aantal kooperatiewe verenigings het vanal

1924 van 243 na 330 vermeerëer.ea

129P.\V Coctzere" J H.le ROllx (red.), Deel 4, pp 99-101; Die Vaderland, 7.9.1933; Die Burger,
12.8.1936, dr. JG. van der Horst, sakeman en ekonoom van Kaapstad. Die groot probleem van
menige boer in die depressietyd was oormatige skuld. Die plan het behels die aftossing van die skuld,
waarvan die Stant die helfte en die skuldeiennar die ander helfte dra.

00 Ons Vaderland, 24.11.1933.
IJI!!llit.
III .!!lli!.
IJJ~.26.IO.1928.
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Nasionale Party het hy gesê, ......solank Julle nie koëpereer nie, sal julle altyd waterput-

ters van die middelman bly."139

Tydens In vergadering van die Waterbergse Mlelle-organlserlngkomltee, 29 Julle 1928.

was daar 'n grootskaalse misnoeë uitgespreek teenoor Kemp se houding oor kooperasle

en In besonder met verwysing na die graanboerdery. Mnr. E.A. Davidson van die Noorde-

like Waterberg Boerevereniging was van mening dat Kemp 'n "draadsitter" was. As rede

het Davidson aangevoer dat die veronderstelling, wat van die Sentrale Landboukomitee

uitgegaan het, was dat as 75% van die boere sou Instem om hulle graanprodukte be-

skikbaar te stel, graan as 'n landbouproduk vir verpligte koêperaelewet verklaar sou

word.140

Maj. R.D. Doyle van die Sentrale Landboukomitee, het In antwoord op die stening van

Davidson, gesê dat Kemp nog steeds die beweging steun om algehele koêperasle onder

die graanboere te bewerkstellig. Voorts meld hy dat die Minister amptenare van sy de-

partement beskikbaar gestel het om met die veldtog te help. Doyle se simpatieke ete-

ning was egter onaanvaarbaar vir die vergadering en daar 15besluit om die vergadering

vir 14 dae te verdaag, waarna daar 'n besluit geneem sou word oor die toekoms van die

waterbergkcmltee.w-

pie Volksblad berig op 17 Augustus 1928 onder die opskrif "Genl. Kemp praat reguit",

dat die Minister nie met halfhartige beloftes gekom het nie en valse hoop by die voer-

standers van verpligte keëperaate gelaat het nie. Kemp het, volgens die berig, sy stand-

punt reguit en onomwonde gestel en die mielieboere goed laat verstaan waar hulle met

hom gestaan het. Hy was 'n greet voorstander van samewerking en kcëperasle, maar

teen verpligtende kooperasle.142

Op 25 Augustus 1928 berig die Rand Daily Mal! dat kritiek ten opsigte van Kemp se

landboubeleid, en In besonder sy houding teenoor kcêperaste, besig was om uit te kris-

talliseer: "General Kemp criticised - Resolution with a sting - Politics In place of tar-

mlng."143 Voorts verwys die berig na die Jaarlikse konferensie van graanboere wat ty-

IJ9 Ons Vaderland. 4.10.1927; Die Volksblad. 4.10.1927.
1~°!.llli!.,31.7.1928.
I~I Ibid.
I~lDie Volksblad, 17.8.1927.
Hl Hand Daily Majl, 25.8.1928.
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dens die skounaweek In September 1928, In Johannesburg plaasvind. Tydens die konfe-

rensie sou 'n aantal resolusies bespreek word waarin ontevredenheid teenoor die Minis-

ter van landbou uitgespreek word en wat kon uitloop In 'n wantroue stemming. Een van

die resolusies het verwys na die "great regret of the policy of the Minister of Agriculture

In turning the maize organization co-operatlve campaign Into a party political ques-

tlon,"144 Voorts Is Kemp daarvan beskuldig dat hy die welvaart van die land se boete en

landbou ondergeskik gestel het aan partybelange.

The Star berig op 28 Augustus 1928 dat daar greet ontevredenheid onder graanboere

was oor Kemp se toesprake waarin hy verwys het na nie-verpligte mielIeverkope deur

een kanaal. Volgens die berig was agente besig om van plaas tot plaas te gaan om boe-

re te werf vir die saak van algehele kcdperasle. Verwysende na die Waterberg situasie

meld die berig: "The time and energy spent In canvassing this wide area has been was-

ted and many prominent farmers of the district are of opinion that an excellent opportu-

nity for organising the farming community has been lost. "145

Gedurende die vermelde konferensie van mielieboere was die saak van kontrole van die

mielie-organisasie na 'n komitee verwys vir ondersoek en verslaggewing. Hierdie verslag

Is op die daarop volgende konferensie In Mel 1929, te Pretoria, behandel. Tydens die

konferensie het Kemp hom weer eens sterk teen verpligte koëperasle uitgespreek en

gesê dat hy bereid Is om enige voorstel van die konferensie te oorweeg, maar soos hy

nog altyd gesê het, verpligte koëpetaele sou hy nie In die Parlement voorstel nle.146 On-

der voorsitterskap van maj. Hunt was die verslag van die Komitee van Mielie-organi-

sasies voorgehou. Volgens die verslag was die gewenste kcêperasle voorgestel en ver-

welkom hulle die Minister se bereidwilligheid om die konferensie by te woon om sy saak

te stel. Voorts het die komitee die hoop uitgespreek dat alle misverstande tussen die

Minister en die mielieboere uit die weggeruim sou word.147

In antwoord op die verslag het Kemp gesê dat die Regering nie In gevalle, waar sekere

seksles van die boere In stryd was met mekaar, die belange van die een bokant die an-

der bevorder nie en dat hy moes optree In belang van die geheel. Volgens hom het die-

selfde beleid gegeld In die geval van verpligte kcêperaele en gesê: ""n Regering moet so

14.1 Ibid.
HS The SEar. 28.8.1928.
146 Ons Vaderland, 6.5.1929.
IH1bid.
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gou mogenlIk ingryp in die 'wet van aanbod en aanvraag' en verpligte kcdperasle Is niks

anders as 'n ingryping in die wet, daar dit 'n monopolie van die betrokke produk

skep."1A8Hy het gewys op die gevare wat In'n monopolie skull, aangesien daardeur vol-

gens hom, 'n sekere groep mense In die gemeenskap die reg gegee word om pryse aan

verbruikers te dikteer. Hy het gesê: "Die hoofdoel van 'n monopolie 15 pryskontrole, en

pryskontrole beteken In die meeste gevalle prysverhoglng ,"149 en volgens hom was

dit In stryd met die beginsel van koëperasfe. Hy het voorts gesê dat die doel van koëpe-

rasie was nie om pryse te verhoog nie, maar om "orderly marketlng"150 te bewerkstellig.

Hy het gesê dat verpligte kcëperasle eintlik geen keêperasle sou wees nie en lynreg in

stryd wees met die kooperatiewe gees. Hy het ook die kongres die versekering gegee

dat enige beweging vir vrywillige kcëperasle sy hartlike steun sou kry.

Tydens die Jaarlikse kongres van die Transvaalse Landbou-unie op 10 September 1929,

het Kemp die openingsrede gevoer en sy raad was: "Eendrag, groepkrag en spanwerk

maak mag."151Hier het hy dit onomwonde gestel dat verpligting en koëperasle on-

moontlik was, omdat die een die ander weerspreek. Volgens hom was die beleid van

vrywillige kooperaste 'n plantjie wat stadig gegroei het en landbou-unies versoek om te

help om die groei te verhaas. Hy het hom sterk uitgespreek oor die finansiële voordele

daarvan en onder andere gesê dat dit groot besparings vir die boere te weeg sou

brlng.152

Op 13 November 1929 het Kemp 'n konferensie In Pretoria belê, waarby koëperatfewe-

verenigings en boereverenigings verteenwoordig was. Die doel daarvan was die tot-

standkoming van 'n doeltreffende stelsel vir die koëperattewe aankoop van boerdery

benodighede. Tydens die kongres het hy weer op die voordele van koëperaste gewys en

gesê dat hoe groter die omset, hoe voordeliger die terme vir die aankoop van boerdery-

benodighede kon word. Volgens hom sou dit die boere se bedingingsmag vergroot en

groter finansiële bestendigheid te weeg bring. Ten slotte het hy 'n ernstiger waarsku-

wing gerig teenoor die kwessie van kredietverkope, aangesien die boere dit moeilik vind

om kontant aankope te doen. Hy versoek dat koêperatleweverenlglnge die kredletstel-

148 Ibid.
IJ9l.!lli!.

1~.!..!lli!.
131 lC.G Kemp·versameling. Band 12. ongepagineerd, koerantuuknipsel.
132 Ibid.
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seis sal vermy,153 Hy het klem gelê op 'n hoë besigheidsmoralIteit met die oog op die be-

ste belange vir die boere. Hy het beklemtoon: "In eenheid Is mag, maar verdeeldheid

breek krag."l54

Die verteenwoordigers het gevolglik 'n voorstel aanvaar dat die tyd gekom het om alle

Suid-Afrikaanse Kooperatiewe landbou-organisasies op sodanige wyse te affilieer, dat

hulle In staat gestel word om die volste voordele te geniet, wat moet ontstaan uit ge-

kombineerde optrede.tee Ten slotte was die mening uitgespreek dat In belang van die

bevordering en vooruitgang van koêperasfes, die Departemente van Landbou, Spoorweë,

die landbank en die Tenderraad eensgesind moes handel en dat hulle terme en voor-

waardes so moes verander dat dit klop met die kommersiële vereistes, asook simpatie

moes toon met die keëperauewebewegrngs.ee

Op 28 April 1931 het die kwessie van verpligte kcëperasle weer op die voorgrond getree

toe dit In die Parlement ter sprake gekom het. Smuts het 'n voorstelingedien waardeur

hy verpligte koëperasle vir die mielieboere wou Invoer.1S1 Ons Vaderland het onmiddellik

berig dat Smuts se voorgestelde skema, uit 'n teoretiese oogpunt verdedigbaar was,

maar dat dit In die praktyk op 'n mislukking sou ultloep.eee Hertzog het vanaf regerings-

kant Smuts se voorstelle teengestaan en gesê Smuts praat soos 'n professor voor sy

klas, waar hy die onderwys objektief behandel. Volgens Hertzog het hy egter nagelaat

om die Raad mee te deel of hy nog dieselfde standpunt sou Ingeneem het as hy die vol-

gende dag aan bewind sou kom. Hy het die voorstel as onverantwoordelik beskou, aan-

gesien dit prakties onuitvoerbaar was.os

In sy antwoord het Kemp dit Jammer gevind dat Smuts nie voorbeelde aangehaal het van

'n land waar verpligte kooperasle 'n sukses was nie. Kemp het na Kuba verwys waar die

suikerboere geruïneer was deur oorproduksie as gevolg van verpligte kcêperaste en

Brasilië waar die koffIehandel as gevolg van die beleid, In duie gestort het. Hy het ook

gesê dat volgens hom verpligte tabakkcêperaste In Suid-Afrika ook nie heeltemal ge-

slaag het nie, aangesien dit tot beter pryse gelei het wat weer op sy beurt tot groter

15J Ibid.
1..... lhicl.
LI~ lbid,

lSóOie Burger, 14.11.1929.
157 Debatte vnn die Volksnmd, 28.4.1931, kolomme. 3300-3303.
158 Qns Vnderland. 1.5.1931.
U9 Debatte VIlli die Volksrnnd, 28.4.1931, kolomme 3316-3317.
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produksie gelei het. Gevolglik kon tabakboere nie hulle produkte van die hand sit nie.

Ten slotte het hy gesê dat hy daarteen was omdat dit die boere groot skade sou berok-

ken en Smuts se mosie as blote stemjag afgemaak.we

Op 7 Julle 1931 het Kemp In sy kiesafdeling oor verpligte kcêperaele gesê: "En nou kom

ek by die ystervark - daardie ding wat alkante penne het en mens van alkante steek as

Jyaan hom wil vat. Ek bedoel die verpligte kcêperaele van mielieboere. Bale boere het

hierdie ystervark somaar in die penne bygespring, maar moes hom somaar weer laat los.

Ook genl. Smuts wou die ding In sy arms pak en aan sy bors vasdruk, maar moes hom

skielik laat los en het daar met bloedige steke van afgekom."1.61 Hy het gemeld dat hy

met sy Kwotawet beoog om te sorg vir die welsyn van die mielieboere en dat dit kodpe-

rasie sou bevorder sonder enige verpllgtlng,162

Die Ons Vaderland berig op die 3 Februarie 1933 dat Kemp gedurende die sitting van die

Parlement -n wetsontwerp sou Indien tot wysiging van die Kooperatlewewet, met die

doelom nuwe lede te onthef van die medeverantwoordelikheid vir seisoenlenings, wat

voor hulle aansluiting van krag was. Wat ander lenings betref sou hul verantwoordelik

bly daarvoor, aangesien hulle ook dienste verkry het waarvoor die lenings gesluit was.163

In Mel 1933 berig Die Burger dat Kemp ondersoek wou laat Instel na die bemarking van

koring en mielies, Gevolglik sou 'n kommissie aangestel word bestaande uit twee boere,

twee sakemanne en 'n verteenwoordiger van die Departement van Landbou. Hierdie

stap was genoodsaak as gevolg van die taUe moeilikhede waarmee kooperatiewe koring

- en mielie-organisasies te kampe gehad het, sowel as agitasie vanaf koringboere se

kant vir verpligte kooperasle.l64

Tydens die Nasionale Partykongres op 10 Augustus 1933 In Pretoria, het Kemp gesê dat

bemarking van landbouprodukte deur een kanaal nie 'n maklike saak was nie, aange-

sien dit aan die eenkant die hoogs moontlike prys vir die produk verkry, maar dat dit aan

die anderkant hongersnood vir baie sou beteken, Hy het gesê: "Ole Regering voel dat

160lhiQ., kolomme 3332·)337: Die Burger, 1.5.193 I.
161Qos Vnder!!lnd, 10.7.1931.
16! lhi.!!.
16llbid., 3.2.1933; Deba!!e van die Volksraad. 31.5.1933. kolomme 139·141.
1(>1 Die Burger 30.5.1933.
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kooperatiewe stelsel nie die sukses Is wat hy moet wees nle."165Aangesien daar 'n

kommissie was wat die stelselondersoek, het hy afgevaardigdes versoek om getuienis

voor die kommissie af te lê. sodat die Regering kan weet wat hom te doen staan. Hy het

die erns van die saak beklemtoon en gesê dat die Regering verplig was om die saak met

greet omsigtigheid te hanteer. Gevolglik het die kongres besluit om die saak In die han-

de van die Minister te laat.166

Die Burger berig op 24 Januarie 1934 dat die verslag van die Kommissie Insake koope-

ratiewe verenigings byna voltooi was en teen die eerste week In Februarie aan die MI-

nister van Landbou voorgelê sou word. Volgens die verslag sou die Kabinet die verslag

onmiddellik In oënskou neem en dat Kemp spoedig daarna wetgewing sou Indlen.167

Volgens die berig sou dit 'n omvangryke verslag wees, wat nie alleen tot kooperasles

beperk sou wees nie, maar feitlik die hele boerderytoestand In oënskou sou neem.

Onder die opskrif "landbou-unie stel sy geskut op - Besluit vandag voor die Minister -

Afkeuring van verslag oor koëperasles". meld Die Burger dat daar aanduidings Is dat die

bestuur van Suid-Afrikaanse Landbcu-vnle wat op 5 Maart 1934 In Kaapstad vergader

het, sy geskut In slagorde opgestel het vir aksie teen die aanbevelings van die Kommis-

sie oor Kooperasles.168 Volgens die voorsitter van Suid-Afrikaanse landbou-unie, mnr.

H.A.J. Wulm, sou die Adviserende landbouraad die bestuur se besluite aan die Minister

voorlê en sou die bom bars.169

Die Kommissie se bevinding, gesteun deur die Regering, het aanbeveel dat verpligte ko-

operasie nie toegestaan kon word nie. Verskeie Volksraadslede het In die Volksraad, ty-

dens die behandeling van die begrotingspos vir Landbou, die Minister gevra of hy sy ge-

loof In kooperasles verloor het? Dit terwyl almal deur die bank probeer aanvoer het

waarom volstrekte beheer sal slaag.uo Kemp het egter 'n onbetwiste simpatie met en

beywering In belang van die boer gehad, maar die standpunt teen verpligte kcëperasle

gehandhaaf. Hy het aangekondig dat hy van plan was om die volgende Jaar wetgewing

In te dien waarvolgens kooperasles met beperkte aanspreeklikheid geregistreer kon

16' J,C G. Kemp-versameling, Band 8, oogepagineerd.
166lllli!.

161 Pic Burger, 24.1.1934.
11>8 !!lli!., 6.3.1934.
169lllli!.

110 Oos Vaderhmd, 4.5.1934.
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word. Volgens hom was hierdie punt lankal as 'n stremming In die vooruitgang van die

kooperatlewebeweglng gevoel.ll1

Tydens die Kaaplandse Landbou-uniekongres op Queenstown In September 1934 het

Kemp weer eens sy standpunt gestel, alhoewel die kongreslede ten gunste van verpligte

koóperasle besluit het. Hy het gesê: "Dit noodsaak beperking van produksie en ons volk

Is daarvoor nie ryp nie. In Amerika was hierdie dinge 'n hopelose mislukking. Daar 15

geen land waar dit 'n sukses Is nle."112

Kritiek teen Kemp se onversetlike standpunt verskyn In 'n brief op 17 September 1934

In Die Burger, deur mnr. Gideon Burger van Oases, In die Beaufort-Wes distrik: "As 'n

persoon dapper 15In oorlog en deur sy dappere krygstalent generaal gemaak word, volg

dit nog nie dat hy ook die bekwaamheid besit om Minister te wees nie. Die vernaamste

talent van sulke persone Is dat 'n groot gedeelte van hulle altyd veglustig bly, en dat hul-

le brein nie veel ander dinge produseer nle."173

Spoedig hierna, op 7 Januarie 1935, het Kemp as gevolg van gesondheidsredes as MI-

nister van Landbou uitgetree. Sy deurtastende optrede en standpunt het hy geregverdig

In belang van die boer en sy produk. Die uitsprake en besluite wat hy In verband met die

daarstelling van kooperasles gedoen het was oordeelkundig. Hy het hom vergewis van

die situasie, nie net In Suid-Afrika nie maar ook In oorsese lande, en daarvolgens opge-

tree. Hy wou die koóperasles In diens van die landbougemeenskap stel en nie omge-

keerd nie - Hy kan die "Vader" van die kooperatiewe stelsel genoem word. Dit 15 'n sin-

volle stelsel van kcëperatlewe bedinging, waardeur die boer en die landbou bevoordeel

sou word.

4.8 Landbouonderwys

Tydens die diploma - en prysuitdelIngsplegtigheid van die Potchefstroomse landbou-

skool op 13 Desember 1924, het Kemp sy Landbou-onderwysbeleid uiteengesit. Hy het

gesê: "In die verlede was die opinie dat die domste kind uit -n huisgesin moet boer word.

Die slimmes moes dokter word of 'n ander professie kry. 015 die rede waarom daar so

111 Die Burger. 8.5.1934.
1'llbid.,6.9.1934.
In .!!lli!.., 17.9.1934.
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bale mislukkings In die boerdery 18."174Volgens hom het die boere nie genoeg van land-

bouskole gebruik gemaak nie. Hy het dit noodsaaklik geag dat onderwys op landbouge-

bied gebring moes word tot aan die deur van die boer. Hy het gesê dat daar vyf landbou-

skole In die land was, maar dat die opleiding doeltreffend gemaak moes word. Hy was

van mening dat die fakulteite moes verdwyn en In die algemeen sulnlger en praktleser

gewerk word.u6

Tydens 'n vergadering op Louis Trichardt, 7 November 1925, het Kemp uitgewei oor

landbou-opvoeding en gesê dat die tyd verby was vir verouderde boerderymetodes, aan-

gesien daar sterk kompetisie In boerdery teenwoordig was. Hy het die boere versoek om

hulle seuns op die platteland te hou en het belowe om sy beste te doen om die landbou-

onderwys te verbeter. Hy het onderneem om op die plaasskole meer doelmatige land-

bouonderwys te laat onderrig, om sodoende die leerlinge te bekwaam vir hul toekomsti-

ge taak.116

In die Volksraad op 18 Mel 1926, tydens 'n bespreking van die pos van Landbouonder-

wys het Thomas Smartt Kemp om Inligting gevra rakende die opleiding van seuns by

landbouskole. Smartt het gesê dat dit lyk ol daar twee gevalle verwar word, die een

waar 'n seun wetenskaplike - en praktiese kenniswerk moet doen en die ander waar die

seun wat nie die geleentheid gehad het om praktiese werk te doen nie, 'n kans gegee

word om sulke werk op 'n landbouskool te doen.1H In antwoord hierop het Kemp gesê

dat hy persoonlik al die landbouskole besoek het en op volle hoogte was van die toe-

stand aldaar. Hy het gesê: "Laat ek net sê dat dit moontlik Is vir seuns wat klasse moet

bywoon om al die werk te doen wat op die plase gedoen moet word. Hulle het bale om te

leer en moet ondervinding opdoen .•,,"179 Volgens hom was daar van die seuns verwag

om tot 18 uur te werk, dat hulle nog klasse moet bywoon en ook moet studeer. Op 'n

verdere versoek van Smartt dat elke distrik wat om 'n proefplaas vra dit moet kry, het

die Minister sy eensgesindheid daarmee verklaar, maar daarop gewys dat gebrek aan

fondse die saak gekortwiek het.

17~Ons Vaderland. 19.12.1924.
17'!.!ili!.
116.!hi.Q .. 8.11.1925.
117 Die Burger, 27.5.1926; Debatte van die Volksmad, 18.5.1926. kolomme 4129·4130.
I1B Ons Vaderland, 28.5.1926: Ibid., kolom 4130.
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Die Minister het verklaar dat daar op die Landbouskool Mariental voorsiening gemaak

gaan word vir die opleiding van meisies, waar hulle opgelei sou word in huishoudkunde

en boerderysake.119 Hy het ook verwys na Swartarbeid op die landbouskole en gesê dat

Indien en waar moontlik dit kan gebeur dat slegs Blanke-arbeid gebruik sal word.180

Op 16 Augustus 1929 berig Die Afrikaner dat Kemp, na aanleiding van '0 onderhoud wat

hy met die Engelsepers gehad het, ontken dat hy gedreig het om die landbouskool by

Cedara,ln Natal. te slult.l.8l. Volgens hom was dit bloot 'n konstatering van feite, aange-

sien die getal studente aan die daal was. Die enigste rede wat hy daarvoor kon aanvoer,

was omdat die Natalse pUbliek beswaar gehad het teen die bietjie Afrikaans wat daar

geleer word. Hy het dit egter duidelik gestel dat daar 'n groot aanvraag vir landbouskole

was, maar dat sy departement nie Inrigtings aan die gang kon hou nie wat nie behoorlik

gebruik was nie. Hy gesê dat die toekoms van die Inrigtings hang eenvoudig af van die

gebruik wat die publiek daarvan maak.wa

In November 1933 het die Regering Ingrypende maatreëls aangekondig met betrekking

tot die bestryding van werkloosheid en die verplasing van werklose boere na die platte-

land. In 'n verklaring Is daarop gewys dat 'n greet persentasie van die mislukkings op

boerderygebied daaraan te wyte was dat hulle nie Instaat was om hulself op bevredt-

genëe wyse aan te pas by veranderde - en veeleisende boerderyomstandighede van die

tyd nie. Gevolglik het die kabinet besluit om geleidelik In hierdie groet behoefte te voor-

sien deur aan Jong manne praktiese opleiding te verskaf, maar In besonder van hulle

bekwame nedersetters te maak.l.83

Vanaf 1934 sou daar by landbouskole geriewe daarvoor beskikbaar wees. Sover prak-

ties moontlik sou daar by die landbouskole met die bestaande arbeidspraktyke wegge-

doen word en belowende Jong Blanke seuns tussen 18 en 21 Jaar sou dan geselekteer

word om deur middel van twee - en driejaar kursusse, al die werk te verrig. Kemp se

doel hiermee was om na 3 Jaar 'n hele aantal praktiese opgeleide seuns daar te stelom

na verskillende nedersettings uitgeplaas te word. Hulle sou selfs vir nog 2 tot 3 Jaar

119Oebaue van die Volksrnad, 18.5.1926, kolom 4132.
uc Ibid.
lSI 0;Afrikaner, 16.8.1929.
112.!hW.

IU Ons Vadetlend. 24.11.1933.
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hierna onder tegniese toesig van die betrokke departement bly werk het.184 Kemp was

oortuig dat die Jongmanne vir die boere van groet waarde sou wees deurdat daar voor-

sien sou word In 'n groot behoefte, naamlik beproefde en prakties opgeleide plaaswer-

kers.18s

Op 19 Januarie 1934 kondig Die Burger aan dat Kemp prof. A.M. Bosman as hoof van

die afdeling Landbouonderwys en - Uitbreiding aangestel het.1BS Tydens die Jaarlikse

slultlngsplegtlgheld by die landbouskool Glen op 10 Desember 1934, het Kemp aan die

afstuderende studente gesê: "Gaan heen en versprei julle kennis onder die boere. Vertel

en wys aan hulle dat ons waens veranderde tye nie kan boer soos ons voorouers geboer

het nie, maar hou bo alles vas aan die kostelike gewoonte ons voorouers, naamlik om jul

transporte In die voorhuis te hou sonder dat daar met rooiink daarop geskryf IS,"187

Hy het voorts die boere lof toegeswaai vir die wyse waarop hulle In die algemeen die

swaar tye die hoof gebied het. Terselfdertyd het hy ook gewaarsku teen die neiging wat

al hoe meer veld gewen het, naamlik dat die Regering hul skulde moet afskryf. Hy het

boere versoek om nie hul verpligtinge te ontduik nie en hul aangespoor om deur middel

van voortdurende Inligting en vernuwing beter landboumetodes toe te pas,188Volgens

hom het die toekoms van boerdery In landbouonderwys gelê.

Ekonomiese· en wetenskaplike boerdery was twee van die steunpilare wat Kemp beoog

het vir die landbou. Hy het boerdery beskou as 'n winsgewende beroep en gevolglik

moes die Jong seuns en dogters wat hulle daarin wou bekwaam opgelei werd- weg was

die tyd van net boer wees omdat sy of haar vader een was, Hy het ook die opleiding van

arbeiders deur middel van praktiese opleiding beoog. Kennis was volgens hom die mag

om suksesvolle boere daar te stel.

4.9 Swartes In die Landbou

1&.I!!lli!..
us Ibid.
186o;Burger,19.11934.
IS7 Ons Vaderinmj, 19.1 1934.
IS~ .!..!lli!..
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'R Nie-partypolitieke oplossing vir die Swartvraagstuk was volgens J.H. le Roux en P.W.

Coetzer 'n blote illusie, aangesien sommige Opposlslelede1S9 en verskeie Instansies

Hertzog se Nle-Blankewetsontwerpe (sic) sedert 1927 sterk In die openbaar aangeval

het. Die "Johannesburg Joint Council of Europeans and Natives" het die voorgestelde

wetgewing veroordeel asof dit Swartslawerny tot gevolg sou hê.190 Tydens die algemene

Jaarkongres van die militante "African National Congress", In Januarie 1927, Is nie slegs

op die direkte Swartverteenwoordiging In die Parlement aangedring nie, maar ook ult-

drukllk verklaar dat Hertzog se Naturellewetsontwerpe (sic) met alle middele teenge-

staan moes word.1Sl. Dit kan nie ontken word dat hierdie organisasie se optrede as 'n be-

langrike stimulus gedien het vir Swartverset.

Ole rol wat Blanke filantrope en -Jlberalea In die Swartes se agitasieveldtog gespeel het,

het sy neerslag gevind In die felt dat sonder enige twyfel aanvaar kan word dat die

meerderheld Swartes, en veral Swartorganisasies, na die Suid-Afrikaanse Party opge-

sien het vir beskerming van hul belange. So byvoorbeeld het mnr. C. Kadalie, sekretaris

van die Industrial and Commercial Workers' Union of South Africa (ICU), by Smuts be-

swaar aangeteken toe die Wetsontwerp op Naturelle Administrasie In 1927 van krag

geword het.192 Volgens Kadalle was die wet doelbewus geproklameer om Swartes wat

op sekere fundamentele regte aanspraak sou maak, aan bande te lê.

Kemp het In Augustus 1928 In 'n toespraak op Makwassie boere geadviseer om hulself

teen die Industrial and Commercial Workers' Union of South Africa te organiseer. Oak

het hy verwys na probleme In die Oos-Transvaal waar boere greet probleme ondervind

het met Swartarbeiders, as gevolg van Industrial and Commercial Workers' Union of

South Africa-beweging en wat na die Wes-Transvaal uitgebrei het. Verder dat daar In Na-

tal 'n ongemaklike situasie tussen Wit en Swart aan die ontwikkel was, aangesien

Swartes van die plase afgesit was.193 Hy het gesê: "Here the native (sic) should be made

to realise that he Is an employee and subordinate, and that he cannot dictate to the

white man. "194

159 J.H. le Roux en P W. Coetzer (red.), Deel 2, pp.J64-365, vergelyk Die Burger, 28.1.1927.
verklaring van adv. Stuart te Grahamstad.

190 The Star. 14.10.1926. verslag van die Johannesburg Joint Council of Europeans and Natives.
191 Die Burger, 4.1.1927, 5.1.1927 en 6.1.1927, verslag van die ANC-kongres.
192 JH le Roux en P \V. Coetzer (red.), Deel2. p.366.
19J J.e.G. Kemp.versameling, Band II, p.188. koerantuitknipsel.
19-Ilbid.



Volgens die Rand Daily Mali van 27 Augustus 1928, sou dit 'n kwade dag wees as Blan-

kes en NIe-Blankes teen mekaar organiseer, aangesien dit nie tot die oplossing van die

rassevraagstuk sou lel nI8.19$ Die volgende dag het Kadalle aangekondig dat die Minis-

ter van landbou se advies aan boere om teen die Industrial and Commercial Workers'

Union of South Africa te organiseer, Ingemeng het met die Naturelle Administrasiewet

van 1927. Volgens hom het hulle 'n skrywe aan die Prokureur-generaal gertg, waarin hui-

le beswaar aangeteken het teen sodanige toesprake en versoek dat Kemp aangekla

moet word. Voorts het hy verklaar dat die Industrial and Commercial Workers' Union of

South Africa pogings gaan aanwend om grond te koop vir die hervestiging van Swartes,

wat van plase afgesit was. Hy het gesê: "Our ultimate object Is to regulate and protect

farm labour."196 Hulle was ook van plan om boere-organisasies te ontmoet en 'n konfe-

rensie te hou oor die situasie van Swartarbeid op plase. In opvolg van die klag teen

Kemp het die Prokureur-generaal op 28 Augustus 1928, beslis dat Kemp op Makwassie

hom nie aan die bepalings van die Naturelle Administrasiewet skuldig gemaak het nie

en dat sy toespraak niks lasterlik bevat het nle.191

Op 19 Desember 1929 het Kemp tydens 'n openbare vergadering op Bethal, die situasie

van die Swartes In die landbousektor aangeraak en gesê: "Ek ontken dat die Naturelle

(sic) In die landbousektor nie voldoende betaal word nie. As 'n felt ontvang die Naturelle

(sic) In die Unie hoger loon dan enige Swartras In enige ander wêrelddeel. Die bestaan-

de loon is hoog genoeg om die Naturelle (sic) met al sy benodighede te voorsien, volgens

die staat van beskawing wat hy bereik het."1.98Hy het voorts 'n beroep gedoen vir oplei-

ding van Swartes met betrekking tot die landbou. Volgens hom was daar nie so 'n groet

skaarste aan grond, dat die Swartes na die stede gedwing word nie. Hy het gesê dat die

Regering se beleid Is om die Swartes uit die stede weg te hOU.199

Hy was van mening dat die skaarste aan Swartarbeid mln te make gehad het met die

loon wat aan hulle betaal word. As bewys hiervan het hy na die Suikerindustrie In Natal

verwys, waar boere £2_10 elletlngs per maand betaal en huisvesting en kos verskaf het.

Ole verstedeliking van Swartes het volgens hom veroorsaak dat arbeiders te korte op die

plase ontstaan het. In teenstelling met die myne wat 'n vaste prys vir hulle produk ont-

19J Rand Pilil}' Mail. 27.8.1928.
1% Ibid., 28.8.1928.
Iq7 J CG Kcmp-\'crsullleljng. Band II. ongcpaginecrd, koerantuitknipsel.
198 Ons Vaderland. 20.12.1929.
199Ibid.
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vang, was die boere afhanklik van markte wal gedurig verander het, hel Kemp gesê. Hy

het hom len gunste van die hersiening van die wetgewing op Nalurellearbeld (sic), vir

landboudoeleindes, verklaar.2GO

Op 21 Desember 1929 berig Ole Volkslem dat die Departement van Naturellesake (sic)

besig was met 'n omvangryke taak ter verbetering van die Swartes se lol op landbouge-

bied. In amptelike kringe was verklaar dal die skema lol 'n groot mate die stroom van

Swartes na stede sallaal ophOU.201Volgens die beriggewer was die probleem dat die

boere nie werksvolk uit die Swartgebiede gekry hel nie. Die berig meld voorts: "Ons is

daarvoor dal die naturel (sic) leer om sy vee te verbeter en sy landbouproduk le verhoog,

maar stem saam met genl. Smuts, wat nou kort nog In een van sy Oxfordlesing daarop

gewys't het dat die ~ (sic) hierdie kuns die beste leer In die praktiese skool, op die

boer se plaas. "202

Tydens 'n buitengewone konferensie van die Transvaalse Vroue tandbcu-unle In Pretoria

op 10 Januarie 1930, het Kemp In sy openingsrede verwys na 'n besluit wat deur die

landbou-unies geneem was, ten gunste van 'n geleidelike repatriasie van Swartes. Hy

het gesê dat tensy die Naturelle-kommissie (sic) uitvoering gee aan die besluite van die

Transvaalse Vroue Landbcu-unle, sal Johannesburg na 10 - of 20 jaar In dieselfde posisie

as New York, met dié verskil dat daar In Johannesburg 'n meerderheld van half-beskaaf-

de - en beskaafde Naturelle (sic) sal wees aan wie die uitoefening van alle burgerskeps-

regte nie geweier kon word nfe.aea

Kemp se landelike agtergrond het hom 'n kenner gemaak van arbeidspraktyke op plase.

Hy het ook 'n volledige kennis gehad van die Swartes en huiomstandighede op plase en

vanuit hierdie magsbasis het hy uitsprake gemaak. Hy was 'n groot voorstander vir die -

praktiese oplossing van die probleem, naamlik om die Swartes uit die stede te hou, op

die platteland en op die plase as arbeiders te ontplooI. In die proses het hy gehoop dat

hulle In effektiewe landbournetodes opgelei sou word, om sodoende dit self te kon toe-

pas. Hy was terdeë bewus van die probleem van werkloosheid onder die Swartes en

daarom het hy werkverskaffing In die landbou as 'n oplossing daarvoor gesien, terwyl dit

die arbeldsprobleme op plase sou eplcs. Hy was 'n greet voorstander vir 'n proses van

200 .!b..i4.
WI Dje Volkslem,21.12.1929.
lOl Ulli!.
Ml Die Burger.11.1.1930.
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opheffing, aangesien eksploitasie van Swartes vorentoe probleme sou oplewer, soos by-

voorbeeld die toekenning van burgerskapregte.

4.10 SDrlnkaanbestrydlng

Net soos die droogteprobleem, was die uitroeIIng van sprlnkane deur die nuwe regering

sistematies aangepak. Die werk wat vanaf 1924 gedoen was en die voorsorgmaatreëls

wat deur die Departement van Landbou geneem was, het tot gevolg gehad dat die sptln-

kaangetalle in die somer van 1927-1928 afgeneem het. Besondere maatreëls wat deur

Kemp ingestelis, het behels dat die veldtog wat In die Kalahari gevoer was bale goeie

Inligting Insake die vraagstuk verskaf het. Ook het die Minister persoonlike toesig In die

veld gehou en gesorg vir die daarstelling van 'n behoorlike Inligtingstelsel, waardeur

vroegtydige kennis Ingewin kon word oor sprinkaanplae wat sou ultbreek.204

Hierdie maatreëls van die Minister was bale suksesvol, " ....wlth success the administra-

tive side of destroying the locust menace and his department fostered scientific farming

by every means" ,205meld O.W. Kruger. In 1924 het Kemp deskundiges aangestelom on-

dersoek In te stel na die leefwyse, agtergrond kennis en geskiedenis rakende sprinkane,

die sogenaamde "Kalaharl-ekspedlsle."20B Die verslag van die "Kalahari-ekspedisie" het

daarop gedui dat die Kalahari die broeiplek van die plaag was en gevolglik het hy opdrag

gee dat die grenslyn met Betsjoeanaland (nou Botswana) gesluit en dat daar 'n kordon

vragmotors met bemande spulte op die grens getrek moes word om die vlieënde epnn-

kane wat uit die Kalahari verwag word, te vernietig voor hulle In die Transvaal aan-

kcm.wr

Gedurende November 1924 het Kemp deur die Wes-Transvaal en Noordwes-Kaap gereis

om die hele operasie op gereedsheldsgrondslag te kry. Na afloop van die reis was hy vol

vertroue dat die sprinkaanveldtog suksesvol uitgevoer sou word.208Gevolglik het daar In

Ons Vaderland 'n brief verskyn van ENBA, gedateer 6 Desember 1924, waarin Kemp en

sy sprinkaanbeamptes geloof Is vir hulle werk, en dat hul die land van 'n hongersnood

2001 Ons Vaderland. 26.10.1928.
lOS D W KrUger, p.139.
206 Ons Vpdcrlaml. 28.10. [924.
207 !b.iQ.
2!l3!!lli! .. 21.1 1.1924.
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gered het. Hy sluit af deur te skrywe dat die publiek moet Insien dat dit net die volksheld

Is wat so 'n sukses kon maak van die werk.209

Tydens 'n vergadering op Nylstroom, 7 November 1925, het Kemp gesê dat alhoewel dit

bars gegaan het om die sprlnkane uit te roei en dit bale geld kos, hy eerlik kon sê dat

die doel bereik was, "hulle Is dood en enkele swerms wat daar nog op die oomblik 15sal

binnekort volkome onder kontrole wees.vee Hy het die Opposisie verkwalik omdat hulle

hom daarvan beskuldig het dat hy In die veldtog teen die sprtukene geld verkwis het. Hy

het aangetoon dat hulle tydens hul regeringstyd nog meer geld verkwis het, sonder dat

hul enige sukses behaal het. Hy het beweer dat Indien die Regering nie so drasties teen

die sprlnkane optree nie, sou daar In plaas van die groot oes 'n hongersnood In die land

gekom het. Hy het gesê dat die 1925 mielieoes die grootste was wat daar nog ooit In

Suid-Afrika geproduseer was, as gevolg van die sukses van die bekamplngsoptrede)!U

Teenstrydige sieninge oor die sprinkaanveldtog was nie uitgesluit nie. Op 25 Mel 1925

het mnr. Seef van Rensburg, Nasionale Party Volksraadslid vir Boshof, die Minister na-

mens al die boere bedank vir die wyse waarop hy die sprinkaanplaag aangepak het. Hy

wys egter op die swaar verliese wat boere In die Vrystaat gelei het en was van mening

dat sommige van die beamptes te veel salaris getrek het. Tydens 'n toespraak by Trl-

chardtspoort, naby Pretoria, het Kemp op 2 Augustus 1930 gesê dat dit wat hy In die

verlede gedoen het en nog In die toekoms hoop om te doen, net as sy plig geag het.21.2

Op 17 Februarie 1934 berig Die Burger. onder die opskrif "Wantroue In die Mlnister",213

dat daar ten spyte van gerusstellende verklarings deur Kemp, uit alle oorde op die

Transvaalse platteland berigte van kritiek ontvang word. Hierdie kritiek het veral verwys

na die wyse waarop die sprinkaanbestryding uitgevoer word. Volgens die berig was die

boere In die Noord-Transvaal radeloos en In 'n staat van opstandigheid. Die amptenare

aan die anderkant het die skuld op die boere gepak, terwyl die boereverenigings hul

misnoeë teenoor die amptenare uitgespreek het. Misnoeë Is ook uitgespreek In verband

met die Minister van landbou se sprinkaanveldtog. Met die stryd teen sprlnkane het dit

nie altyd voorspoedig gegaan nie.

209!!lli!.. 12.12.1924.
nu Die Burger, 8.11.1925.
111!Jlli!..

111 Ons Vaderland, 5.8.1930.
lIJ Die Burger, 17,2.1934.
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Op 22 Februarie 1934 het Kemp gesê: "Ek sal wen",U4 In antwoord op -n vraag hoe die

sprinkaanstryd vorder. Hy het voorts gesê dat die toestand onder omstandighede bevre-

dlgend was. Problematies was egter dat die onbekende rooivlerk sprinkaan sy versky-

ning gemaak het en dat hy sy eiers nie net op een plek lê nfe.ee

'n Stortvloed van kritiek op sy beleid het op 26 Februarie 1934 na vore gekom, toe lede

uit kiesafdelings gewapen met briewe en telegramme uitgespel het hoe sy hulpmaatre-

els tekort skiet en hoe gesaaides feitlik weerloos aan die sprlnkane oorgelewer was. Die

~ meld In 'n berig dat een lid selfs In mieliestronk te voorskyn gehaal het as swy-

gende getuienis van die omvang van die plaag,uO Adv. J.G.Strijdom was op die voorpunt

met 'n welberekende redevoering oor die sprinkaantoestand In die Waterberg. Hy het

aangevoer dat daar 'n tekort was aan bestrydingmiddels.

Op 7 Maart 1934 het Kemp geantwoord op die vloed van kritiek wat oor sy hoof uttge-

stort was. In sy verweer het hy by herhaling na homself verwys as 'n krygsman wat hom

tot die stryd aangord. Hy het gemeld dat die Departement van landbou besig was om 'n

vliegtuig met gifbomme ~p die proef te stel en hy het hierdie operasie met 'n krygstog

vergelyk. Kemp was beslis onoortuigend en die kritici het aandagtig geluister, maar hut-

le was teleurgesteld In sy antwoord.211

Die Burger van 21 Maart 1934 meld dat nieteenstaande die kritiek teen Kemp se

"sprinkaanoorlog", daar ook lof was vir sy optredes. Tydens die behandeling van die Wy·

slglngewetscntwerp op landbouplae Is Kemp bewierook op 'n wyse wat 'n aangename

afwisseling moes verskaf het. In die Senaat op 20 Maart 1934 het senator G. Munnik, In

'n lofrede, verklaar dat dit die afgelope tyd gebruik geword het om die Minister van

landbou aan te valin verband met sprinkane. Volgens hom was dit nie die Minister se

skuld nie maar sy ondergeskiktes se koppe wat afgekap moes word. Hy het gewys op die

talle "verderflike" onreëlmatighede In Pietersburg, waar "penkoppe" teen 8 sllellngs per

dag aangestel word om spulte te hanteer. Hy het sy toespraak afgesluit met die uitroep:

"Laat staan vir Jan Kempl"218

214 !.!lli!.
213 lC G. Kemp.versameling, Band 12. ongepagincerd, koerantuitknipsel.
216 Die Burger, 27.2.1934.
117 Ons Vaderland, 8.3.1934; Debatte 'Inn die Volksraad, 7.3.1934, kolomme 1241-1242.
118 Die Burger, 21.3.1934; Debatte van die Sennat. 20.3.1934. kolomme 307-308.



Kemp het op 'n heel beskeie wyse verklaar dat hy die verantwoordelikheid sal dra. Hy

het weer eens verwys na die proefnemings wat met vllegtulgbespultlng gedoen word,

maar gesê dat die uitslag nog nie vasgestel kon word nie. Hy het ook versoek dat die

Wysigingswetsontwerp op Landbouplae spoedig afgehandel moet word, aangesien die

wetsontwerp die Regering die reg verleen om na boere se plase te gaan en swerms

vlieënde sprlnkane aan te val.2l.9

Met die jaarkongres van die Suid-Afrikaanse Landbou-unie op 24 Oktober 1934 te

Bloemfontein, het Kemp gesê dat bale boere gedurende die vorige veldtog hul plig ver-

suim het by die bestryding van vcetgangersprlnkene en dat streng stappe beoog word

teen die skuldiges. Hy het gesê dat hulle met 'n nasionale pes te doen het, en 'n ver-

enigde front nodig Is om dit te bestry,220en dat daar 'n groot veldtog gevoer sou word

deur gesamentlike optrede van die Departement van Landbou en die boere.

Die Burger van 9 November 1934 het menings van lesers geplaas, In verband met die

bestryding van die sprinkaanplaag. In elkeen van die menings spreek die betrokkenes

hul kommer uit oor die toestand en dat bestrydingsmaatreëls feitlik niksseggend was.

Mnr. T.P.N. Coetzee van Lusthof, naby Stormberg, het geskrywe: "As die organisasie wat

genl. Kemp aan glo In die hele land soos hier Is, Is daar geen kans om te dink om ooit

die sprlnkane te oorwin nie, en dan sal dit die beste wees om maar 'hensop' en die

sprlnkane te laat loop en die miljoene ponde te spaar, want dan moet die belastingbeta-

lers ten minste nie die hoë amptenare betaal nle."221

Olt is duidelik dat Kemp vanaf 1924 die sprinkaanplaag op 'n militaristiese wyse bena-

der het deur die Inwin van vroegtydige kennis, behoorlike Inligtingstelsel en persoonlike

teenwoordigheid op die "slagveld". Nie alleen het hy oorlog verklaar teen die sprlnkane

nie, maar In die proses as gevolg van sy drastiese stappe amper die tesourie 'n slagoffer

gemaak. Ole rede hiervoor was dat Kemp en sy departement ook verantwoordelik was

vir die finansiële uitgawes ten opsigte van die sprinkaanbestryding In Betsjoenaland. Hy

was bereid om te eksperimenteer en met nuwe planne te kom, soos byvoorbeeld vlieg-

tulgbeepultlng. Indien aangeneem word dat hedendaags vliegtuie gebruik word vir die

bekamping van Insekteplae, kan verklaar word dat die Idee In 1934 nie te vergesog was

!19 !llli!.
no Die Vaderland,26.10.1934.
211 Die Burger. 9.11.1934.
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nie. Ten opsigte van die sprinkaanplaag het hy sy departement In 'n soort van ccrtogs-

departement omskep - getrou aan sy karakter en hy was suksesvol, ten spyte van die

negatiewe kritiek.

4.11 Tabakboerdery

Die uitgangspunt van die Departement van landbou was om die kweek van 'n hoë graad

tabak te bevorder. Ongeveer die helfte van die Unie se tabakboere,lnslultende Oudts-

hoorn en die Westelike Kaapprovinsie, het uitgesoekte saad vanaf die Rustenburgse-

proefstasie ontvang. Aan die anderkant het die Elsenburgse·tabakstasle 90% van al die

Kaapse Turkse-tabakboere met ultsoekte saad voorsien.

In 1925 het die Paktregering die tabakbelasting wat die vorige regering opgelê het, en

wat so swaar op die tabakboere gedruk het, afgeskaf.222 Dit het 'n jaarlikse besparing

van ongeveer £200 000 meegebring. Hierdie besparing was In werklikheid groter Indien

In ag geneem word dat die opbrengs bale toegeneem het. Die hoë pryse wat tabak be-

haal het, was ook verantwoordelik vir die toename in opbrengs. Die gevolg was dat daar

moeilik 'n afsetgebied daarvoor gevind kon word en dat 'n oorproduksie die land In die

gesig gestaar het. Volgens Kemp was die enigste oplossing om die opbrengs te vermin-

der en 'n beter kwaliteit tabak te kweek, In 'n poging om die buitelandsemark te vero-

wer.223

Ten einde tabakplanters te ondersteun was reëlings met Suid-Rhodesië (tans Zimbab-

we) gesluit vi, die uitsluiting van afvaltabak, wat In die verlede vanuit Suid-Rhodesië tn-

geveer was en sodoende die binnelandsemark benadeel het.224 Op li September 1928

het Kemp tydens 'n openbare vergadering te Mooiplaas gesê dat die Regering besluit

het om 'n amptenaar, van die Departement landbou, na Argentinië en Engeland te stuur

om markte te vind vir die surplustabak. Sodoende kon die pryse van tabak verbeter word

en tabakboere van -n gewisse ondergang gered word.226

Die Regering se standpunt was dat hy beter diens aan die boere kon lewer Indien die

boere georganiseer was en sou dit die boere In staat stelom beter pryse te beding. Die

III Ons Vuderhmd. 8.11.1925.
l23 Ibid., 26.10.1928.
ll-I Ibid.
l2."bid .. 14.9.1928.
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Rustenburgseboere het byvoorbeeld almal by die tabakkoêpetaste aangesluit en as ge-

volg daarvan het hulle In 1926 beter pryse as van te vore gekry.226 Teen die einde van

1928 was daar bewerings gemaak dat die Regering tabakboere tot verpligte keëpeeaste

gedwing het. In antwoord hierop het Kemp In die Volksraad In Februarie 1929 gemeld

dat die bewerings onwaar Is. Volgens hom Is daar wetgewing deurgevoer wat bepaal het

dat Indien 75% van die boere In 'n distrik vrywilliglik by 'n kcëperasle aangesluit het, dit

dan eers deurgevoer sou word.22l Hy het daarop gewys dat dit In die tabakbedryf gebeur

het dat 80% van die tabakboere verpligte kcëperasle versoek het en dat die oorblywen-

de 20% aangesê was dat hulle verplig was om deur middel van keëperasle hul tabak te

verkoop. Kemp het gedreig dat Indien die gerugte waar was, hy geen oomblik sou aarsel

om daarvan ontslae raak nie. Hy het ook gesê dat die boere daarvan bewus was dat kc-

operasie hulle redding Is, aangesien die boere op daardie tydstip £20 miljoen se tebak

per Jaar produseer,228

Op 11 Julle 1929 verskyn daar In pe Volkstem, onder die opskrif "Generaal Kemp se Op-

timisme", 'n berig waarin verwys word na die Minister se gedrewe optimisme waarin hy

die tabakboere verpligte kcêperasle opgelê het. Die gevolg daarvan was dat daar nog

ruim £260 000 se tabakoes van die vorige seisoen onverkoop was en dat die prys van

tabak gedeel het en dat boere die onderspit gedelf het.229

In 'n gesprek met Kemp aan 'n beriggewer van Ons Vaderland, word op 16 September

1929 berig dat die Minister die vaste vertroue gehad het dat die tabakmark spoedig sou

verbeter. Volgens hom was die tabak opbrengs vii 1929 aansienlik minder as In 1928 en

dat die Departement van Landbou mnr. WJ. Lamont aan die kooperasles beskikbaar ge-

stel het, ten einde hom na Europa te stuur om 'n mark vir tabak te soek en ook om die

bestaande afsetgebied uit te breI. Aanvanklik sou Lamont vir net 'n Jaar gestuur gewees

het, maar dit het geblyk dat dit tyd sou neem om vastrapplek te verkry en dat hy as MI-

nister besluit het om hom vir nog 'n Jaar daar te hou.23o

Hy het ook gereageer op die mening van die boere dat verpligte keêperaele die oorsaak

was van die heersende toestand In die tabakbedryf. Volgens hom het verpligte koopera-

116.!..E..J!J:illi. p.227.
UJ Ons Vaderland. 15.2.1929.
lUIbid.
mlliVolkslem, 11.7.1929; J e.G Kemp-\'ersnmeljng. Band 12. ongepagineerd, koerantuitknipsel.
BO Ons Vaderland. 16.9.29.



ete tot gevolg gehad dat produksie toegeneem het, dat boere 'n hoër prys vir hul tabak

gekry het en gevolglik het al die boere begin tabak plant en dit het tot oorproduksie ge-

lei. Hy het daarop gewys dat In die vier tabakstreke verpligte kooperasle Ingesteiis na-

dat 80% van die boere dit versoek het.231 Voorts was hy van mening dat nieteenstaande

die bestaande moeilikhede kooperasles tog uiteindelik die behoud en seën vir die ta-

bakboer sou wees. Hy het die kopers van tabak as die vUeë In die salf gesien, aangesien

hulle kooperasles probeer teëwerk het, en 'n poging om die kooperasles te laat misluk

en sodoende teen hulle eie pryse tabak aan te koop.

Op 19 September 1929 berig The Star dat die Tabakplantasiesvereniging, wat kennis

gehad het van die Unie se uitvoere van die vorige twee dekades, die duiwelin was oor

Kemp se verklaring dat hy verwag dat die mark spoedig sou verbeter as gevolg van la-

mont se oorsese besoeke.232 Daar Is beweer dat Kemp gesê het dat produksie van £9

milJoen, voor verpligte koëperasle, tot £24 miljoen daarna gestyg het. Uit statistiek wat

voorgehou Is was dit duidelik dat produksie In werklikheid gedaal het. Een boer het be-

weer: "'f the defence of compulsory co-operatlon consider that the planters must reduce

the output down to the £9 million level to secure payable prices, when 10 and 20 years

ago - under freedom - the Industry had run consistant near £14 million level, we can

conclude that compulsory co-operation Is as disastrous for the planters as the tobacco

tax was."233 Voorts was gekonstateer dat met 18 000 tabakboere en die £9 miljoen

mikpunt, tot gevolg sou hê dat 10 000 mense en hul families ánder werk sou moes kry:

"What a tragic fiasco for our first experiment of compulsory co-operatlon",234 was die

kommentaar.

Met die oog op 'n konferensie tussen die Unie en Suid-Rhodesië, Insake die voortsetting

van die tolunle235, was dit duidelik dat Kemp vasbeslote was om sy plig teenoor die boe-

re van die Unie te doen.236Die Rand Daily Mali van 28 September 1929 berig egter dat

die konferensie In Pretoria, Insake die hernuwing van die Tolunie met Rhodesië misluk

het, alhoewel die Suid-Afrikaanse afvaardiging alles In sy vermoë gedoen het om 'n nu-

an l!lli!.
2J1Ih£....S.J.m:.19.9.1929.
IJJ!Illi!.

lJ.1!!lli!.

IJ' Tolunie, dit was 'n tolverhond tussen die Suid-Afrikaanse en Rhodesië (tans Zimbabwe en Zambië)
betreffende invoer _ en deurvoerregte: 'II Doene-unie. en 'n voorkeur handelsooreenkoms.

1J6 Ons Vndcrl:md, 16.2.1929.
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we konvensie daar te 5tel.237 A.G. Barlow van die Rand pally Mali, berig dat dit wou voor-

kom asof die Rhodesiese afvaardiging hulle oog op die konvensie en die ander een op

die kiesers gehad het. Rhodesië wou 'n Invoertarief van 9% op goedere vanuit die Unie

Instel, terwyl die bestaande tarief 6% was. Die tabakkwessie het tot 'n lang uitgerekte

diskussie gelei en die else wat Suid-Rhodesië gestel het, het die goedkeuring van die

Suid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van Kemp, weggedra. Met die gevolg dat die

tabakkwessie nie verantwoordelik was vir die mislukking van die konferensie nle.138

A5 gevolg van die uitkoms van die konferensie verskyn daar op 28 September 1929 'n

brief In Ons Vaderland onder die opskrif "Bravo, genl. Kemp." Die anonieme skrywer was

van mening dat die standpunt wat gehuldig was, dat die tabak - en sigarette Industrie

nie sonder Rhodesiesetabak kon opereer nie, in sterk oordrewe stelling was. Die per-

soon kon nie anders as om hulde te bring aan die Minister van landbou nie, wat met sy

optrede die belange van Suid-Afrika bevorder het, ten spyte van teenkanting. Volgens

hom sou die toekoms bewys dat Kemp die situasie reg gelees het: "'Het word nooit zo

heet gegote als het gekookt word."239

In 'n berig rapporteer die Rand Daily Mali op 13 November 1929, dat die Tolunie Konfe-

rensie hoofsaaklik misluk het as gevolg van die tabakkwessie en Kemp se houding:

"There Is a feeling In Southern Rhodesia that General Kemp Is the stumbling block In the

Union, and that If matters had been left entirely In the hands of Mr. Havenga an arran-

gement would have been reached."2.41lVolgens die beriggewer A.G. Barlow wou die Rho-

desiese afvaardiging hê dat die kwessie van uitvoer van tabak - en die kwotastelsel na

'n vergadering van verbruikers verwys word, om 'n oplossing vir die kwessie te kry, maar

dat Kemp die voorstel afgewys het.:l41

In die Cape Times van lS Januarie 1930 word Kemp hewig gekritiseer vir sy optrede: "It

was obvious that the success of the conference must depend largely on whether the

hastily Imposed tabacco duty was thrown Into the melting pot with other factors to be

131 Rand Daily Mail, 28.9, 1929.
138 Ibid.
H9 ~ Vaderland, 28,9.1929, brief van anonieme skrywer: l.e G. Kemp-versameling, Band 12, p.al.
2~1) Rand Daily Mail, 13.11.1929.
1~1!llli!.
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considered. But such trifles are not only beyond the range of General Kemp's Intelligen-

ce: they are beneath his feet. He tramples on them."Z42

Tydens 'n Buitengewone Konferensie van die Transvaalse Vroue landbou-unie In Janua-

rie 1930 het Kemp In sy openingsrede daarop gewys dat die toekoms van die tabakbe-

dryf hoofsaaklik geleë was In die produksie van geelbladtabak, vir die vervaardiging van

sigarette. Volgens hom het die verbruik van sigarettabak geweldig toegeneem omdat

vrouens ook begin rook het. Voorts het hy gemeld dat boere voordeel kan trek uit die ln-

voerbelastlng van 3 sjlellngs en 6 pennies per pond wat op Rhodesiese tabak gehef

was,24l

In 1934 was daar weer 'n poging aangewend om Kemp by die landboubevolking In dis-

krediet te bring. Op 11 Mel 1934 berig Die Vaderland dat mnr. louis van Oudtshoorn, 'n

lid van die Kongo Kooperatiewe Tabakmaatskappy te Oudtshoorn, beweer het dat Kemp

in die "onlangse" verlede aan 'n afvaardiging van tabakboere gesê het dat hy nooit In

1925 verpligte tebekkoêperasfe sou toegepas het nie, as dit nie was dat die Nasionale

Party die setels Oudtshoorn, Rustenburg en Magaliesberg sou verloor het nie. Hierdie

stelling was ondersteun deur die plaaslike Volksraadslid, adv. Stephen le Roux, wat

selfs daaraan toegevoeg het dat hy sy hoof In skaamte oor die Minister se uitlating laat

sak het.244

In sy verweer het Kemp aan die verslaggewer gesê dat die situasie andersom was. Hy

was nooit 'n voorstander van verpligte koëperasle In die tabakbedryf nie, maar dat daar

destyds druk op hom uitgevoer was om dit In te voer, "en as een van die argumente het

luis die mense wat nou die onware aantyginga teen hom rig, aangevoer dat as kcëpera-

sle In die tabakbedryf nie verplig word nie, die Nasionale Party die genoemde drie kies-

afdelings sou verloor"245 Hy het verklaar dat as mense taktiek van die aard wou gebruik,

dit hom koud laat en In verantwoordelike kringe was die aantygings ten sterkste afge-

keur.246

241j C G Kemp-versameling, Blind 12, p_ll]; Cape Tirnes. 15.1.19]0.
Ul Nm:1I \Vi,"cs~, 11.1.19]0; Die Burger. 11.1.19]0.
244 Die Vadcrhmd, 11.5.19]4.
2·') Ibid .
.!-I6l.!:!.W..
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Getrou aan sy woord en karakter het Kemp In sy optrede In belang van die tabakboere

opgetree. Weer eens het hy getoon dat hy die saak goed beredeneer het en sy argumen-

te daarop gebaseer het. Nieteenstaande kritiek en weerstand het hy onwrikbaar die pad

gevolg wat tot voordeel van die bedryf sou uitkring.

4.12 Tweetaligheid lo die Departement van landbou

Op 10 Maart 1925 berig die Pretoria News dat Kemp bale ontevrede was, omdat 'n om-

sendbrief vir die gebruik van Engels en Afrikaans In die Landboudepartement, uitgelek

het. Volgens die omsendbrief Is voorgestel dat die twee amptelike landstale roteer as

amptelike tale In die departement. Die gevolg was dat 'n tydelike klerk O.I. Harrison,

wat voorheen In die weermag en oor die 50 Jaar oud was, vir die lekkasie verantweerde-

ilk gehou en ontslaan Is. Die Engelsepers het die Minister verkwalik vir sy optrede en be-

rlg: .;" so far as we have been able to learn, however this Is the first case that has occur-

red of a member of the Public Service having being dismissed for communicating Infor-

mation to the press.247

Adv. P. Duncan, Suid-Afrikaanse Party Volksraadslid vir Yeoville. het op 18 Maart 1925

sy kommer uitgespreek oor die aanstellings In die staatsdiens en tot die gevolgtrekking

gekom dat die Regering, deur sy konsekwente toepassing van die tweetalIgheidsbeleid

die proses op 'n onnatuurlike wyse wou afdwing. Hy het voorts verwys na die belangrik-

heid van tweetaligheid In landsbelang en versoek dat dit nie oorhaastig en roekeloos

toegepas word nie. Volgens hom het die taalvraagstuk soveel bitterheid en verdeeldheid

tussen die twee Blanketaalgroepe veroorsaak en deur verkeerde optrede sou dit weer

binne die terrein van politieke twis geplaas word.248

Tydens die begrotingsdebat oor Landbouonderwys In die Volksraad op 18 Mel 1926, het

Thomas Smartt, Suid-Afrikaanse Party Volksraadslid vir Fort Beaufort, aan die Minister

gevra of dit waar was dat seuns wat nie tweetalig was nie, volgens sy opdrag verbied

was om tot landbouskole toegelaat te word.249 In antwoord hierop het Kemp gesê dat

daar In Oktober 1925, tydens 'n byeenkoms van die hoofde van die departement besluit

was dat lesings sover moontlik In albeilandstale sou plaasvind, behalwe op Glen, die

2-17 Pretoria News, 10.3.1925; J.H. le Roux en P \V Coetzer (red.), Deel 2, p. 439.
2>18Assembly Debates, 18.3.1925, Column 1086.
2-19 Debaue van die Volksraad, 18.5.1926, kolomme 4134-4135.



landboukollege bulte Bloemfontein. Volgens hom was lesings voorheen op landbouskole

eentalig, maar dat daar vanaf 1927 'n volkome gelykheid van die twee tale toegepas

sou word. Hy het dit wenslik geag dat voornemende studente tweetalig moes wees om

te kwalifiseer vir toelating. Die Minister het ook verwys na die probleme In Natal, waar

leerlinge nie soveel met Afrikaans te doen het nie, en gevolglik sou hierdie leerlinge 'n

Ianget tyd gegun word om te kwallflseer.2so

Op 25 Mel 1926 was Kemp se Departement van landbou onder die vergrootglas geplaas

In die Volksraad deur die Opposisie. Brig-genl. W. Arnott, Suid-Afrikaanse Party Volks-

raadslid vir Natal-Kus, het die saak opgehaal van 'n student wat In Amerika gaan land-

bou studeer het en by sy terugkoms In die land slegte behandeling ontvang het van die

Departement van landbou. Tot so 'n mate dat hy weer na Amerika teruggekeer het.

Kemp het geantwoord en gesê dat dit noodsaaklik Is dat amptenare In sy departement

tweetalig moet wees en volgens hom was die betrokke student 'n eentalige persoon.2S1

Hy meld voorts dat volgens die grondwet elke amptenaar tweetalig moet wees.2S2

Op 21 Mel 1928 het Thomas Smartt In die Volksraad, tydens die begrotingsdebat van

die pos van die Minister van landbou, krities gestaan teenoor onderrig by Cedara land-

boukollege. Volgens hom was daar net soveel Afrikaans as Engels In die onderrig van

studente gebruik, terwyl daar meer Engelssprekende studente Is. In antwoord hierop het

Kemp gesê dat die tweetalIgheidsbeleId stadig Ingefaseer sal word en dat sy departe-

ment meer toegeeflik sou wees. In reaksie hierop het mnr. Harm Oost, Nasionale Party

Volksraadslid vir Pretoria-Oos, die Minister versoek om nie, ten opsigte van die

taalkwessie, toegeeflik op te tree nie. As bewysplaas vir sy stelling het hy na Natal ver-

wys wat al meer en meer Afrikaanssprekend geword het. Volgens hom was die aanhou-

dende agitasie van die Opposisie teen Afrikaans gemlk.sea

Volgens 'n berig In Die Afrikaner van 16 Augustus 1929 het Kemp ontken dat hy, na aan-

leiding van 'n onderhoud wat hy met 'n beriggewer van die Engelsepers gehad, het, dit

as 'n dreigement gestel het dat hy die Cedara landbouskool gaan sluit. Hy het gesê dat

die houding van die Natallers teenoor Afrikaans hulle saak was, maar dat dit vir almal

2~!.!lli!.
lSI Ons V!lderland, 28.5.1926.
U2 !!lli!..
1'1 Debatte van die Volksraad, 21.5.1928, kolomme 4952-4958.
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duidelik moet wees, dat terwyl daar so 'n groot aanvraag na landbouskole was, sy de-

partement nie 'n Inrigting aan die gang kon hou wat nie behoorlik benut word nle.254

Tydens die Landboukonferensie wat deur Kemp In November 1929, In Pretoria belê Is,

vir samesprekings rakende 'n doeltreffende stelsel van kooperatiewe aankoop van

boerderybenodighede, het die tweetalIgheidskwessie In die debatte na vore gekom.

Kemp het In sy antwoord sy regverdigheidsin geopenbaar deur te sê dat hy bly by wat hy

voorheen gesê het, naamlik dat die grootste gedeelte van die plattelandse bevolking

Afrikaanssprekend was en dit geregverdig Is dat In die geval van die landbou-unie daar

meer tweetalige amptenare moet wees.255

In antwoord op Kemp se opmerkings het In die Pretoria News van 14 November 1929 'n

brief van mnr. W. Teichman, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging, ver-

skyn waarin hy wou weet of daar op die tweetalIgheidstellIng van die Minister staat ge-

maak kan word, anders was dit volgens hom 'n klug.256 Hy maak ook die stelling dat die

amptenare van die landbou-unie op daardie tydstip netso tweetalig was as die Minister

self. Uitdagend skryf hy: "If lt come to a test In the language other than the mother ton-

gue, I am sure the officials would be better than the Minister. I would gladly give a prize

of 3 guineas for the best essay In the second language to be written by the Minister and

our officials; and I shall give another £51f the officials do not beat the Minister at It."257

Ons Vaderland berig op 15 November 1929 dat Teichman reeds op die kongres beswaar

gemaak het teen die Minister se aandrang op tweetaligheid van die amptenare. Die be-

riggewer beskou egter Teichman se Siening as 'n verwarring van landbousake met poli-

tiek en het hy hom eens verklaar met Kemp se taalbeleid. "".ons ken takke van die

landbougemeenskap wat 'n langsame dood gesterf het eenvoudig deur die aggressiewe

eentaligheid van sy beamptes,"het die beriggewer verklaar.268

Voorts meld die berig dat Kemp uit verskeie oorde van "outokrasle"259 beskuldig word

omdat hy so beslissend en onwrikbaar daarop gestaan het dat sy amptenare tweetalig

moet wees, "",en tog Is dit dieselfde mense wat daar so 'n bohaai oor maak dat die 'ou-

2$.1 J CG KCllw.vcrsnmcHng, Band 12, p.ll; Die Afriknner. 16.8.1929.
2SJ Die volkstem. 13.11.1929.
2S6 Pretoria News, 14.11.1929.
1S7 llilit.
lSS Ons Vaderland, 15.11 1929.
lS9.!.l2.i!!.
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tokratlese' Minister weier, en aanhou weier, om mense te dwing. Beter bewys van die

holheid van die beskuldiging kan mens nooIt begeer."260

Ondersteunend tot Kemp se standpunt verskyn daar In Ons Vaderland van 14 Desember

1929 'n brief van mnr, A. Seerlngh, van Brakpan, en skrywe hy: "Ons vind dat dit beson-

der moeilik Is om Afrikaanssprekende seuns en dogters In enige gewone betrekking te

kry. As al u kollegas In die Kabinet so 'n besliste houding opneem In verband met die

handhawing van ons Moedertaal, dan voelons daar oortuig van, dat daardie probleem

opgelos sal word."261

Die onwrikbare, maar regverdige, karaktersin van Kemp het sterk na vore gekom en ult-

eindelik het sy voorgeskrewe beleid geseëvier In die Departement van Landbou, tot

voordeel van al die boere en ander betrokkenes. In sekere sin was hy dikwels deur die

publiek van outokrasie beskuldig. In die geval van sy tweetaligheidstoepassing was dit

beslis waar. Dit was onvermydelik dat hy In sy deurtastendheid af en toe op mense se

tone getrap het, wat hulle vervolgens gegriefd gevoel het en hom blameer het. Sonder

om hom te hou aan die militêre metodes, het hy die deurtastendheid van 'n krygsman

behou en aangehou tot hy wen.

4.13 Verbetering van die weiveld

Gronderosie as gevolg van droogtes, verspceltnge en Jarelange swak bestuur was 'n

saak wat In Suid-Afrika ernstige afmetings aangeneem het. In 1929 het Kemp aange-

kondig dat verbetering van weiveld 'n saak van die aliergrootste belang Is en dat sy de-

partement voortdurend besig was om deur middel van plantkundige opnames navorsing

te doen In verband met welgewasse In die Unie. Daar Is 'n proefstasie by Prinshof opge-

rig In verband met Inheemse grasseerte. Volgens Kemp was hy veralopgewonde oor die

wolwegras, wat 'n totale omkeer In die veeboerdery In Suld·Afrlka sou bewerkstellig. 262

Hy het dit duidelik gestel dat hy 'n konferensie beoog het om remediërende maatreëls In

te stel, aangesien dit nie net die boere was wat die probleem van gronderosie verentag-

2!JO!!lli!.
161 Ibid., 14.12.1929; J C G Kemp-ver.;ameling, Bnnd 12. p.106.
l61lllli!., p.IS, in 'n telefoniese onderhoud met dr. Cassie Aucamp. op 10.6.2002. voorheen landboukun-

dige by die Departement van Landbou. het hy my meegedeel dal die Prinshofproefstasie langs die Pre-
toria Dieretuin geleë was. Later het dil vcrskuif na Rietvleidam en daarna na Rietondale langs Sout-
panbergweg in Pretoria.
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saam het nie, maar ook sekere staatsdepartemente, provinsiale administrasies en die

spoorweë.2.63Hy het verwys na 'n verslag van die Droogte Ondersoekkomitee, wat In

1923 uitgebring was en waarin 'n geheelbeeld geskep was oor die toestand van weiveld.

Volgens hom was dit asof daar 'n dowe oor gedraai was op die waarskuwings In die ver-

slag. Hy het In die verband gesê: "For over a quarter of a century this advice has been

pigeon holed."264

In Oktober 1929 het daar In -n êngetetallgepera berigte verskyn waarin Kemp gelukge-

wens word met die voorgestelde konferensie waartydens die ernstige vraagstuk van

gronderosie aangespreek sou word. Die doel van die konferensie was om die belangstel-

ling van die boere te verkry vir die bewaring van die grond. Volgens berigte was dit 'n

monumentale onderneming van die Minister aangesien bale boere, na verskeie verslae,

argeloos teenoor die probleem gestaan het.3D5

Op 14 November 1929 het die konferensie In Pretoria plaasgevind, waarby teenwoordig

was afgevaardigdes van al die verskillende departementele - en belanghebbende ver-

enigings. In sy openingsrede het die Minister van Landbou gesê dat die verspreiding van

gronderosie 'n nasionale saak was wat elke Inwoner van die land geraak het. Volgens

hom was oorbeweiding, vloedwaters en die aanlê van paaie en spoorlyne, sonder nodige

voorkomingsmaatreëls teen verspoeling, die hoofoorsake van die probleem. Die aard

van die grond, die plantgewasse, die hoeveelheid en vorm van reënvat bepaal groten-

deels die ekonomiese middele om gronderosie te bestry, het hy beweer.see Hy was van

mening dat 'n bevoegde amptenaar aangestel moes word om as adviseurs op te tree en

metodes te ondersoek om die probleem die hoof te bled. Hy het gewys op die Regering

se ernstige beskouing van die saak, deur fondse te oormerk vir die grootse taak.20l

Die gevolg was dat daar 'n versoek vanaf die konferensie uitgegaan het dat die betrokke

departemente, openbare liggame en boereorganisasies elk 'n verspoelIngskomitee aan-

stelom sodoende hulle aandeel aan die bestryding van verspoeling te verseker.ee

Voorts is 'n voorstel aanvaar dat die Minister van Landbou verantwoordelik moet wees

vir die Regering se beleid ten opsigte van die bestryding van gronderosie en dat hy on-

11>3 Ibid.
It.t~dDailyMail, 12.9.1929.
2M Ibid., 15.10.1929;The Natal Mercury and Commercial Adveniser, 30.10.1929.
2661.C.G. Kemp.versameling. Band 12. p.S5.
U1 !!llQ.
1~ Ons Vpderland, 16.11.1929;~, 16.11.1929.



dersteun moes word deur -n raad "met die mag van afvaardiging van die staatsverteen-

woordigers, Provinsiale Administrasies en openbare liggame wat In verband hiermee

staan."269 Ten slotte Is daar versoek dat die Departement van landbou 'n propaganda-

veldtog moes loods.

Gepaardgaande hiermee was die onderverdeling van plase 'n greet bron van kommer vir

Kemp. Op 7 April 1930 hy reeds gewaarsku teen die onvoordelige verdeling van plase

onder die kinders van die vader, soos dit In sommige dele van die land geskied. Dit sou

volgens hom 'n noodlottige uitwerking op die toekoms van ons Boerebevolking hê, "en

'n mens kan nie genoeg daarteen waarsku nle."210Hy was van mening dat die bestaan-

de erfregstelsel slegs met noodlottige gevolge voortgesit kon word, en gevolglik was dit

noodsaaklik dat die grondeienaars self ernstige aandag aan die saak moes skenk.271

Die gevolg van die bestaande praktyk was dat plase voortdurende verdeel word en dat

waar dit moontlik was om In een deel van die land op 25 morg 'n goeie bestaan te voer,

In ander dele 20 morg onvoldoende was. Dit het daartoe gelei dat wanpraktyke gevolg Is

op plasies, wat nie tot vO,ordeelvan bodembewaring gestrek het nie. Volgens Kemp sou

die waarde van landbou afneem Indien plase waardelose stukkies grond word.212

Die landbankraad het op 13 April 1933 In Pretoria vergader met die oog op die daarstel-

ling van 'n uitgebreide plan vir die bestryding van grondverspoeling. Hulle plan was om

onmiddellik die nodige stappe In werking te stel. Hierdie raad Is In 1929 In die lewe ge-

roep, maar weens die depressie het die raad sedert 1930 geen vergadering gehou nie,

maar die werk was Intussen voortgeslt.273

Op 31 Oktober 1933 meld die pers dat daar uit goeie bronne verneem Is dat die Rege-

ring 'n omvattende skema In verband met die bestaande ekonomiese - en landboukun-

digeposisie op die platteland gefinaliseer het en dat Ingrypende maatreëls getref gaan

word.274'n Subkomitee van die Kabinet, waarvan Kemp 'n lid was, het die skema opge-

stel. Volgens dIe beriggewing was die skema In twee afdelings verdeel, naamlik die eer-

ste om verligting te bring van die werkloosheid op die platteland as gevolg van die

269JC G Kemr·versllmeling, Bend 12, (J.85.
2100ns Vuderland,8.4.1930.
211Die Volksblad.7.4.1930; 1C G Kemp·versameling,Band 12, p.196.
212 OnsVaderland,8.4.1930.
III Die Volksblad.12.5.1933.
21~Die Vaderland,31.10.1933.
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droogte en depressie, en die tweede om 'n grootskaalse poging aan te wend om die bo-

dem te verbeter vir landboudoeleindes. Ten gevolge van hierdie groot onderneming sou

'n groot deel van die onderhoudswerkers wat op die paaie werksaam was, weggeneem

word om aangewend te word In die nuwe werk van permanente bodemverbetering. Dit

het behels die bekamping van grondverspoeling en die bou van die damme, ten einde

die wegspoel van grond te verhoed.275

Die Kabinet het In November 1933, op voorstel van Kemp, besluit om die bestaande

hulpmaatreëls In verband met die bestryding van gronderosie en oorbeweiding nog ver-

der uit te brei. Daar Is besluit om die staatstoelae aan lone vir die Blankes te vetmeer-

der, sodat die staat In plaas van driekwart voortaan sewe-agstes van die lone sou by-

drae. Die Burger berig: "Die volle bedrag van lone salin die eerste Instansie deur die

staat voorgeskiet word. Die een-agste van die bedrag wat deur die grondeienaar gedra

moet word sal dan by wyse van erfpag teen kaart en transport van sodanige grond gere-

gistreer word om sonder rente terugbetaal te wees oor -n tydperk van 50 jaa,."216

Kemp was van mening dat die bou van greet en klein damme dringende aandag moes

geniet en aangemoedig moet word. Volgens hom moes die werwing en organisasie van

spanne werkloses vir hierdie doel deur die Departement van Landbou geskied. Sodoende

sou daar gepoog word om grondverspoelIngs teen te werk en ewe eens In watervoorsie-

ning te help. Hy was 'n groot voorstander van gesonde beginsels van veldbeheer en be-

welding.

Landboukenner wat hy was, het hy hom sterk beywer vir bodembewaring en ekonomiese

boerderymetodes. Hy was een van die eerste landboukundiges om die nadele van die

erfreg te berde te bring. Sy houding In verband met bodembewaring getuig van die sis-

tematiese wyse waarop die vraagstuk aangepak en opgelos Is. In die suksesvolle uitvoe-

ring van die probleem het hy 'n werkverekafftngsgeleentneld gesien vir die Blanke werk-

loses.

4.14 yrugteboerderv

ns Ih.iQ.
l76 Dje Burger, 25.1 J 1933.



In 1924 het Kemp 'n kommissie benoem om ondersoek In te stel na die verskeping van

vrugte na die buiteland. Die kommissie moes aandag skenk aan die koelkamerruimte vir

sitrusvrugte op stoombote tussen Suid-Afrikaanse hawens en oorsese markte.2H Die

eerste vergadering het plaasgevind op 18 September 1924, onder voorsitterskap van

mnr. W.J. Lategan.

Ons Vaderland berig op 30 Julle 1929 dat daar 'n gerug was dat Kemp met die wysiging

van die Wet op Vrugte-uitvoer, daarop uit was om die vrugteboere "te belet om lets an-

ders uit te voer as die allerbeste".210 Die beriggewer het die ongegronde praatjies ver-

oordeel en afgemaak as politiekery. Die berig meld verder dat Kemp op aandrang van

die Vrugtebeurs, waarop die uitvoerders self verteenwoordig was, 'n wysiging aan die

bestaande wet aangebring Is, wat In belang van die vrugtekweker en - uitvoerder was.

Hierdie wysiging het die Minister die reg gegee om toe te sien dat vrugte na die mees

gewilde markte uitgevoer word en dat dit nie meer nodig was om 5% van alle vrugte wat

uitgevoer word, te Inspekteer nle.219 Volgens die berig was die Minister nou gemagtig

om voortaan vrugte na enige bepaalde mark te verkoop en was uitvoerders belet om

vrugte uit te voer na lande wat geen markte gebied het "le.28o

Op 27 Februarie 1930 het 'n afvaardiging van die sitruskwekers, bestaande uit mnr. Du

Plessis van Rustenburg en mnr. Volgt van die SItrusbeurs, Kemp In Kaapstad ontmoet

om die kwessie van die uitvoer van suurlemoene te bespreek. Die afvaardiging het die

Minister verseker van hulle die volle ondersteuning vir sy uitvoerbeleid en dat hulle die

houding van sekere lede van die Suid-Afrikaanse Party In die Volksraad, om in politieke

saak van die kwessie te maak, ten sterkste afkeur. Die afvaardiging het die Minister

versoek om die uitvoer van suurlemoene te staak, aangesien die gehalte van die produk

nie op standaard was nle.201

Op sy beurt het die Minister gewys op die besware teen so 'n versoek en die stappe ver-

duidelik wat tot die bestaande beleid gelei het. Hy het gesê dat toe die Suid-Afrikaanse

Party aan bewind was suurlemoene na willekeur, sonder enige beperkings, uitgevoer Is.

Op versoek van die sltrusbelangegroep was daar reëling getref waardeur die suurgebal-

211 De voustern. 9,9, 1924.
178 OilS Ymlerland, 30.7.1929.
17

9Ihid.
ISO 1£G Kemp-\'er~ameling, Band 12, p.27.
28' Ibid.
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te van suurlemoene vir die uitvoermark vasgestel was. Volgens hom was die oorsese

verbruiker presies op hoogte van wat hy koop en dat dit geen skadelike uitwerking op

die handel gehad het nle.282Hierdeur was bewys dat Kemp op volle hoogte was van die

sitrusbedryf.

4.15 Aftrede as Minister van landbou

Teen Augustus 1933 Is daar In die pers striemende aanvalle teen Kemp gedoen as MI-

nister van Landbou, 'n eintlike "georganiseerde persveldtog".283 Hertzog en Kemp was

albei op Pietermaritzburg by die kongres van die Natalse Nasionale Party teenwoordig

op 24 Augustus 1933. Tydens die kongres was die Regering versoek om verdere maat-

reëls te tref om die boere te help en van ondergang te red. Die protes wat daar aangete-

ken was teen die onsimpatieke houding van die Minister van Landbou teenoor die boere

In die droogtegeteisterde gebiede In die Vrystaat, het 'n uitdaging van Kemp ontlok,

waarin hy bewyse wou hê vir sy sogenoemde onsimpatieke houding teenoor die boere.

Hy het die beskuldigings teenoor hom toegeskryf aan die georganiseerde persveldtog In

Kaapstad en Bloemfontein, wat daarop uit was om hom en Hertzog verdag te maak on-

der die boere. Ook Hertzog het tot die debat toegetree en ve;klaar dat Die Burger en .QJ..g

Volksblad op daardie tydstip vyandlger gesind was teenoor Kemp as wat hulle nog ooit

teen enige minister was. Hy meld voorts, "Genl. Kemp Is heeltemal reg as hy sê daar Is

reeds 'n aansienlike tyd 'n georganiseerde bewering op tou gesit om hom uit te dryf uit

die portefeulje wat hy met soveel eer, sukses en voordeel vir die boere beklee het."284

Hertzog het die Natalse Nasionale Party beskuldig van moedswilligheid omdat hulle hul

In die sake van 'n ander provinsie Ingemeng het.

Volgens hom was Kemp heeltemal reg as hy sê dat die leiers In die eerste plaas die reg

het om te weet waar hulle staan by die volk en tweedens het die Regering die reg om

die volk te vra om eerlik te wees. Hy het gesê dat 'n deel van die pers In Kaapstad en

Bloemfontein oorlog teen Kemp verklaar het en dat diegene wat die swaard uittrek deur

die swaard beantwoord sal word285en hy versoek die kongres om nie 'n mosie oor die

pers aan te neem nie, aangesien dit nie 'n saak van volksbelang was nie. Ten slotte ver-

klaar die verteenwoordiger van Ingogo dat daar onder die boere In sy kontrei die gevoel

lS! Ons Vaderland, 28,2.1930.
!SJ Die Burger. 24.8.1933: Die VQlksblad, 24.8.1933.
2&-l Ibid.
:!Ss Ibid.



was dat Kemp nie aan sy doel as Minister van Landbou beantwoord nie, hoe pynlik dit

ook al mag wees, was hy genoodsaak om die gevoel van sy mense aan die kongres te

openbaar.286 Daar Is toe van die punt afgestap sonder om 'n besluit te neem.

Tydens die Vrystaatse Landbou-unie se kongres In Bloemfontein op 29 Augustus 1933

was daar 'n lang bespreking gewy aan die handelswyse van die Minister van landbou,

Jan Kemp, na aanleiding van 'n mosie wat hom versoek het om as minister af te tree.

Een spreker het verklaar dat die boere se grootste moeilikheid die Minister van landbou

was. Kemp Is aangekla oor sy onsimpatieke houding en dat hy geweier het om 'n af-

vaardiging van die landbou-unie te woord te staan en vakansie geneem het.28l In ant-

woord op die beskuldigings het Kemp gesê dat hy om gesondheidsredes vakansie moes

neem, na nege Jaar van harde arbeid, en dat hy simpatiek gestaan het teenoor die boere

en die drcogtetoestande.we Hierdie antwoord van Kemp het die klag uitgelok dat hy sar-

kastles Is.

Op 5 Februarie 1934 tydens bespreking van die pos Landbou In die Volksraad, het die

Natalse Sappe, mln of meer dieselfde lede wat In die voorafgaande jare daarin geslaag

het om Kemp se bloeddruk op te stoot, weer met hulle hewige kritiek teen die Minister

se hantering van landbousake gekom. Mnr C.P. Robinson, Suid-Afrikaanse Party Volks-

raadslid vir Durban-Stamford Hili, het selfs sover gegaan om toe die debat omtrent

doodgeloop het, die vuur opnuut aan te blaas deur voor te stel dat die verdere bebande-

ling van die pos uitgestel word om sodoende die Minister die geleentheid te gee om sy

landboubeleid In hersiening te neem.ses

Hierdie voorstel was olie op die vuur, maar wonder bo wonder het Kemp daarin geslaag

om sy humeur In toom te hou, al het hy hom daarvoor vervies. Selfs toe adv. Stallard sy

Natalse mede-Sappe te hulp gesnel het, het die Minister sy kalmte nie verloor nie. In die

pers was die vraag gevra of Kemp hom voorgeneem het om teenoor die Natallers sy

sienswyse te verander, aangesien hy tog niks goed In hulle oë kon verrig nle.290

u. !.!lli!..
ID Die vorkstem. 30.8.1933.
288 Ibid.
289 i)cbatte van die Yclksmad. 5.2.1934, kolom 3474; Die Burger, 6.2.1934; Durbnn-Sentraal serel (1921-

1929) en later Durban Stamford Hill (1929-1938).
290.!.lili! .. kolomme 3492-3493.
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Pie Burger berig op 24 Januarie 1934 dat die amptenare In die Departement van land-

bou verwag dat hulle na samesmelting met die Departement van BesproeIIng 'n nuwe

minister sou kry, aangesien Kemp reeds herhaaldelik teenstand ondervind het van die

kant van die boerderygeledere. Daar was reeds ernstige vertoë tot Smuts gerlg dat hy

die portefeulje van landbou moes aanvaar, maar sy posisie sou na samesmelting bale

sterk wees, sodat hy as mede-Ieler van die nuwe sentrale party nie so 'n departement

sou kon behartig nle.:l91

Ook het Kemp In Februarie 1934 vanuit die Nasionale Party geledere onder skoot ge-

kom. Eers het mnr. Paul Sauer die Minister oor die kole gehaal vir die heffing van 4 s)le-

lings per sak Ingevoerde mielies, om die boere en hul vee teen die hongersnood te be-

skerm. J.G. Strijdom het vernietigende kritiek uitgeoefen op die metodes wat deur die

Departement van Landbou aangewend word by die uitroeIIng van sprinkane. "nle mense

word nou regtig wanhopig", verklaar hy op grond van 'n handvol telegramme uit sy kies-

afdellng.:l9:l Mnr. C.H. Geldenhuys, Nasionale Party Volksraadslid vir Prieska, het ernsti-

ge besware geopper teen die menlet waarop voer verskaf was aan boere wat deur die

droogte die grootste deel van hul kuddes verloor het. C.R. Swart, Nasionale Party Volks-

raadslid vir Ladybrand, het gekla oor die uiters skadelike vertraging by die aankoop van

voer. Heelparty ander lede het gekla OOtdie optrede van die Departement van landbou

In verband met die mletlekwesste.aea

Hierdie kritiek moes vir die Minister bale onaangenaam gewees het. aangesien hy hier

met sy eie ondersteuners te doen gehad het. In sy antwoord was daar niks te bespeur

van die kalmte en lankmoedigheid wat deur hom teenoor die Natalselede aan die dag

gelê was nle.:l!14Hy het persoonlike opmerkings tot die adres van Sauer, Strijdom en

Swart gerlg en daarby het dit omtrent gebly. Antwoorde op vrae, weerlegging van verkla-

rings, opheldering van die departement se optrede was nie verskaf nte.aee

Tydens die begrotingsdebat In die Volksraad van die Departement van landbou In Mel

1934, was Kemp se geduld deeglik getoets. Na uitgerekte besprekings van byna drie

dae, waarin alle aspekte van die landboubedryf in Suid-Afrika uitgepluis was, was be-

291 Die Burger, 24.1.1934.
m l!lli!.., 15.2.1934; Dcbaue van die Volksraad. 5.2.1934, kolomme 3492·3493.
Nl1bid.
2<).1 Die VIlderland, 16.2.1934.
19~Ibid.



sonder hoë else van Kemp gestel, In die besonder waar die lede van die Opposisie en

ook van die Arbeidersparty uit was op kritiek eerder as opbouende ywer In belang van

landbousake. Die algemene ekonomiese ontwrigting wat die verdorrende droogte met

hom meegesleur het, het op die landboubedryf diep spore gelaat en dit was ook die be-

dryf wat die stadigste herstel het.ee In hierdie neerdrukkende omstandighede was

Kemp se taak sekerlik een van die moeilikstes In die land, ....maar met die moed en krag

wat vanselfsprekend met hom vereenselwig word, het hy hom vierkantig teenoor al die

struikelblokke gestel en dit aangedurf met 'n daadwerklike ywer wat vrug afgewerp het,

berig," berig Die Vaderland.297

Die Vaderland van 9 Junie 1934 berig dat Kemp, tydens 'n vergadering van die plaaslike

distrikbestuur van die Wolmaransstadse Nasionale Party, te kenne gegee het dat dit

waarskynlik die laaste keer was dat hy In die hoedanigheid as Minister van Landbou hui-

le toespreek.ew Hiermee was verstaan dat hy sou uittree as Minister van Landbou. Kemp

het egter die berig weerspreek en gesê dat hy dit gesê het omdat die Nasionale Party

heel moontlik In die nuwe party sou opgaan. Wat betref die moontlikheid dat hy nie MI-

nister van Landbou sou bly nie, het hy gesê: "As die mense ontevrede Is met die Minister

van Landbou, sal hulle'n verandering kry en miskien ook eerder as wat hulle dlnk."299

Op 13 Junie 1934 berig Die Burger, onder die opskrif "Die Onpopulariteit van Genl.

Kemp", dat Kemp teen die tyd so onpopulêr was, dat dit voorsien was dat daar van hom

as Minister van Landbou ontslae geraak sou word. Volgens die berig sou Hertzog se on-

langse getuigskrif aan hom "as die beste Minister van Landbou wat die Unie aalt gehad

het,"aoohom nie red nie. Die berig meld voorts dat hoewel die koerant hom verskeie kere

gekritiseer het, hulle meen dat daar In billikheid gesê moet word dat sy ongewildheid

nie uitsluitlik aan sy eie foute toe te skryf was nie. Die berig meld: "Hy het lelike flaters

begaan. Hy het sy tekortkomings deur astrantheid probeer bedek. Feitlik alle Volks-

raadslede en oorgrote meerderheld van die boerebevolking Is deur sy ongelukkige ma-

niere afgestoot."301 Volgens die berig was Kemp medeverantwoordelik vir sy mislukking,

omdat Kemp en die Kabinet In geheel geweier het om na hul raad te tutster.

29f,.!.!ili!.. It5.1934.
297.!.!lli!.

29g lbid.. 9.6.1934.
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300Die Burger, 13.6.1934.
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Jan Kemp nie meer Minister van Landbou nla- reaksie.

Bron: Die Burger, 12.1.1935, Saterdag.



with the portfolio of LandS."301Uit 'n brief van C.J. du Plessis van De Aar aan Louis Esse-

len, algemene sekretaris van die Verenigde Party op 1.1Januarie 1935, blyk dit dat

Kemp bulte sy partygenote nie gunste en gawes gedoen het nie, .....dlt my hart vol blyd-

skap Is, om te sien dat my ou beste vriend Deneys Reitz nou Minister van Landbou Is. Ek

wil Jou net kortliks aan die hand gee, dat dit nou die tyd Is om lets te doen, want Kemp Is

nou nie meer daar nle.308

As Minister van Landbou het hy getoon dat hy die groet en wydvertakte departement

behoorlik onder beheer gekry het. Watter kritiek hy hom In die hoedanigheid ook aan

mag blootgestel het, hy was nie 'n groter skyf as enige ander Minister nie, en Is dit billik

om te konstateer dat hy hom In 'n besonder kort tyd volkome meester gemaak het van

die moeilike portefeulje. Hy het met sy dinamiese persoonlikheid nuwe lewe In die De-

partement van Landbou gebring het. Die Volkstem van 2 Januarie 1947 stel dit: "Dit sou

ook ongrootmoedig wees om te probeer ontveins dat hy oor die algemeen 'n suksesvolle

Minister van Landbou was. Nege jaar lank het hy aan hierdie portefeulje kon vashou. Dat

die posisie vit hom naderhand te warm en die teenkanting te magtig geword het, Is ewe

waar."309

Hy was 'n vegter en nadat hy eenmaal 'n saak omhels het, was hy bereid om daarvoor te

stry. Hy was nie 'n man wat gou toegegee het nie en sy metodes was bereken om die

boerderybelange In Suid-Afrika te verhoog. Hy was 'n minister wat die belange van land-

bou op sy hart gedra het. Hy het geen lapwerk gedoen nie, maar die landbouvraagstukke

stelselmatig en In die wortel aangepak. Deurdat die vorige Smutsregering hoofsaaklik

die belange van greet kapItaliste verteenwoordig het, het hulle geen stelselmatige

landboubeleid ontwikkel nie. In teenstelling hiermee het Kemp die werk van die land-

boudepartement gereorganiseer en dit aangepas by die behoeftes van die boerdery, om

van groter diens vir die landboubevolking te wees. Hy het ten nouste saamgewerk met

die Suid-Afrikaanse landbou-unie en boereorganisasies en dit het sy departement in-

staat gestelom op hoogte te bly van die behoeftes van die boerdery. Gevolglik kon hy

die boerdery op alle moontlike wyses bevorder.

J07 Ibid.
JOS Verenigde Party-argief, UP Central Head Office, Correspondence D 1932·1940, brief van CJ. du

Plessis aan Louis Esselen, 11.1.1935.
JOII Die volkstem. 2.1. [947.

199



200

Die goeie gevolge van die Kemp se landboubeleid was die verhoging van mielieproduk-

sie, verbetering van die veestapel en grondbewaringsmaatreëls wat Ingestelle. Proef-

persele Is uitgelê op plase van boere, waardeur hulle samewerking en belangstelling

verkry Is. Die sprlnkane Is met sukses bestry en steeng maatreëls geneem vir toekoms-

tige bestryding. In die skaap - en woinywerheid het hy "skool op wlete" (demonstrasie-

trein) Ingestelom die skaap en wolboere tot ondersteuning te wees.ec Net soos die or-

ganisasie van die Departement van Landbou aangepas moes word, so moes die wetge-

wing rekening hou met die ontwikkeling van die landboubedryf. Doelmatige wette 15ge-

passeer en bestaande wette Is gewysig om te voldoen aan die veranderde omstandighe-

de. Kemp het 'n groot bydrae gelewer om die landbou ekonomies onafhanklik en gesond

te laat ontwikkel. Hy was een van die ywerigste ministers In die Hertzogkablnet.31.1

Die verskuiwing van Kemp uit die Departement van Landbou was gedoen op sy versoek

aan die Eerste Minister. Hierdie versoek was gedoen na aanleiding van sy swak gesond-

heidstoestand en dat hy nie meer aan die else van die veeleisende landboudepartement

kon voldoen nie. 'n Mens kan aanneem dat dit nie vir hom 'n maklike besluit was nie,

maar die landbouprobleme wat hy vanaf 1930, soos sprlnkane en droogtes, ondervind

het, het besondere aandag van hom vereis. Nieteenstaande groot teenkanting teen sy

optrede In die behartiging van die landbouportefeulje was Hertzog teen die einde 1934

nog bereid om by Kemp te staan en te verklaar dat hy een van die beste Ministers van

Landbou nóg was. Die kritiek vanuit Nasionale Partygeledere sowel as landbougeledere

het egter 'n onaangename saak vir Kemp geword en 'n mens kan aanneem dat dit tot

groot spanning by hom gelei het en hy gevolglik gevoel het dat sy gesondheid daaronder

ly.

Uit koerantverslae In Januarie 1935 blyk dit duidelik dat die bedanking van Kemp as

Minister van Landbou oor die algemeen verwelkom Is. As belangrikste rede kon sekerlik

sy "outokratiese" administratiewe styl gegee word.

JIO Ons Vaderland. 26.10.1928.
'II !.!lli!., 17.8.1928; Die VQlksblml, 17.8.1928.
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HOOFSTUK S

KEMP TREE AS STERK POLITIEKE lEIER EN NASIONALE PARTY SEGSMAN

NA VORE, 1924-1934

5.1 Herenigingspogings tussen die Nasionale Party en Suid-Afrikaanse Party:

Kemp se sienswyse en optrede

Spoedig na die verkiesingsoorwinning In 1924 het Nasionale Partyleiers op "enersden-

kende"l Afrikaanssprekendes binne die geledere van die Suid-Afrikaanse Party, 'n be-

roep gedoen om hulle by die Nasionale Party aan te sluit. Die doel daarmee was her-

eniging, om sodoende diegene wat uit Innerlike oortuiging bymekaar hoort, In één party

saam te bring. Veral Tielman Roos, die Minister van Justisie. het hom tydens die eerste

Pakt bewindstermyn daarvoor beywer om alle teenstand~nsvan die oud-Unionisteparty

In een party saam te voeg, naamlik die Nasionale Party.

Genl. Hertzog het ook van tyd tot tyd oproepe tot hereniging op die Suld·Afrlkaanse Par-

ty gedoen en was van mening dat hereniging deur die Nasionale Party moes geskied. So

byvoorbeeld het hy op 25 September 1924 op die Nasionale Partykongres In Pretoria

hereniging In die vooruitsig gestel en daarop gewys dat "uitnodigings soos dié nie ge--

sien moes word as -n poging om 'n wig tussen Afrikaans· en Engelssprekendesin te dryf

nle."2 Verskeie ander politici het sedert 1925 periodieke oproepe tot die leiers van die

twee hoofpartye gedoen om mekaar die hand te reik en die strydbyl te begrawe.

Vanuit die Suid-Afrikaanse Partygeledere was dit Jan Hofmeyr wat gepoog het om die

breuk In Afrikanergeledere te heel. Ook genl. Smuts het herenlglngsgelutde gemaak en

verklaar dat hy ten gunste van eerbare hereniging en nie 'n algehele oorgawe van die

een partyaan 'n ander was nte.s Die Opposisiepers het die geleentheid gebruik om ver-

dagmakery tussen die Nasionale Party en die Arbeidersparty te bewerkstellig. Dit was 'n

poging om die Pakt tussen die Nasionale Party en Arbeidersparty te verbreek, want In-

1 J.H. Le Roux en P.\\'. Coetzer. Die Nasionple Pnny, Ocel 3, p.SS.
1J..tlli!. •• p,B9.
1!hi!!.. p.95.



202

dien die Pakt tot 'n einde sou kom, kon die Suid-Afrikaanse Party dalk weer aan bewind

geplaas word.4

Tydens die saamtrek van die Nasionale Party se Vrouekongres op 7 November 1925 het

Kemp gereageer op Smuts se herenigingspraatjies en gesê hy verneem dat Smuts sy

herenigingsveldtog In die Transvaal gaan voortsit. Volgens hom was dit verblydend om

te sien dat Smuts hom bekeer het, aangesien die Nasionaliste VOOI die 1924-verkleslng

sulke slegte mense was. Hy het verwys na Smuts se optrede toe hy In 1920 die geleent-

heid gehad het om 'n begin te maak met hereniging, maar die hand wat na hom uitge-

steek was weggeslaan het. Ook dat Smuts 'n ruk tevore In die Vrystaat gesê het dat hy

oud geword het en nie meer wou veg nie. Kemp wou weet wie die oorsaak van die

"stryd" was en gesê dat Indien ander partye dit opreg bedoel het, dan kan hulle oorkom

na die Nasionale Party. Voorts meld hy dat dit die regte hereniging sou wees Indien hulle

by die Nasionale Party aanslult.5 Hy het versoek dat daar geen politieke huigelary In die

saak moet wees nie. In verband met die samewerking tussen die Nasionale Party en Ar-

beidersparty het Kemp verklaar dat die Nasionale Party getrou by die Arbeiders sou

staan, solank hulle saamwerk om Suid-Afrika 'n grcot en welvarende land te maek,e

In Desember 1925 op 'n Nasionale Party Vrouesaamtrek te Ermelo, het Kemp gesê dat

Smuts veroordelend teenoor die Paktregering was en dat hy voorspel het dat die Arbei-

dersparty sosialistiese wetgewing sou deurvoer. Volgens Kemp was die enigste sosialis-

tiese wetgewing wat nog deurgevoer was die Loonwet, wat In 1923 deur die Smutsrege-

ring Ingestel was.t Op vergaderings te Middelburg en Zeerust In die Transvaal In Desem-

ber 1925, het Kemp gesê dat dit onmoontlik was om met die Unioniste, wat deel van die

Suid-Afrikaanse Party was, te verenig. Volgens hom het daar daagliks Sappe by die Na-

sionale Party aangesluit ten spyte van die Suid-Afrikaanse Party se verwerping van ner-

enlglngsvccrstelte. Hy het gesê dat hy ook 1910 lid van die Suid-Afrikaanse Party was,

maar dat hy uitgevind het dat hulle die verkeerde pad bewandel het. Hy het verwys na

vorige toenaderings deur die Nasionale Party tot hereniging, maar dat die Suid-Afri-

kaanse Party dit verwerp het.e

4.l.b.U! .. p.92.
~Qn~ Vaderland, 13.11.1925.
6lhi.Q.
1 The Friend, 7.12.1925.
8 .l.b.U!; CnDe Times, 12.12.1925.
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Gedurende 1926 sou pogings tot partypolitieke toenadering voortduur. Die Transvaalse

Nasionale Party het In 'n manifes bekend gemaak dat die party hereniging voorstaan,

waarvolgens die Suid-Afrikaanse Partylede hulle by die Nasionale Party kon aansluit.

J.H. le Roux en P.W. Coetzer meld: "Dit Is deul die Nasionaliste as 'suiwer hereniging'

voorgehou."? Ook was 'n kenmerk van Hertzog se toesprake, na sy terugkoms vanaf die

Rykskonferensie In Londen, 'n beroep op die Blanketaalgroepe om nader aan mekaar te

beweeg en In 'n gemeenskaplike gees saam te werk en sodoende die politiek van die

dag bo party- en rassevoordeel te verhef. Hy het gepleit vi, partyverdellng op gemeen-

skaplike oortuigings en vctksbelange.w

Die konstitusionele vraagstuk wat In 1919 hereniging skipbreuk laat lel het, was nou In

1926 uit die weggeruim en gevolglik het bale Nasionaliste Artikel 4 van die Nasionale

Partygrondwet as oorbodig beskou - dit was die artikel wat oor republikeinse onafhank-

likheid gehandel het. Daar Is geredeneer dat 'n groot aantal Sappe bereid sou wees om

by die Nasionale Partyaan te sluit as Artikel 4 geskraap of gewysig word, omdat daar

bale mln verskil tussen die twee partye sou wees. Leiers soos J.B.M. Hertzog, J.e.G.

Kemp, P.G.W. Grobler en T. Roos wou egter Artlkel4 nie skrap nie, maar was bereid om

dit te wyslg.u Dit Is dus vanselfsprekend dat die grootste struikelblok In die weg na toe-

nadering tussen die Nasionale Party en die Suid-Afrikaanse Party die teenwoordigheid

van die Unioniste In Suid-Afrikaanse Partygeledere was, aangesien hulle lojaliste was

wat voorstanders van die Britse Ryk was.

Gys Hofmeyr van die Suid-Afrikaanse Party het aan die begin van 1921 aan Smuts ge-

skryf dat Indien die Nasionale Party sou volhard In sy teenstand teen die herenlgtngs-

beweging, dit sy kanse In die volgende algemene verkiesing nadelig sou beïnvloed. Be-

newens Artikel 4 van Nasionale Partygrondwet het die Opposisie die Pakt en die Vlag-

ontwerp gesien as struikelblokke in die weg na 'n moontlike hereniging. Hulle was ook

nie bereid om die Arbeidersparty In die herenlgtngsprcses In te sluit nle.12 Aan die an-

derkant was Kemp en die Nasionale Partyleiers vasberade om hulle bondgenootskap

met die Arbeiders ten alle koste te handhaaf.

9 J,H le RouxenP W Coever. Deel3, p.IOS.
l0.l.lili!., Dee!2, p.IS7.
11 J C H Grebter. p.260.
12 1 H le RouxenP \V Coelzer,Deel3, p.IIS.
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Op 21 Oktober 1926 te Dewetsdorp het Kemp gesê dat die Nasionale Party alles In sy

vermoë. met betrekking tot die herenlglngebewegrng, gedoen het, maar dat hulle hand

telkens weggeslaan was deur die Suid-Afrikaanse Party. Hy het 'n beroep gedoen op al

die ",edellke"13 Sappe om na die Nasionale Partyoor te kom en so eenheid te verkry,

want volgens hom verteenwoordig die Nasionale Party die hele volk en sy strewe was

"Suid-Afrika eerste en herenlg."14 Tydens 'n openbare vergadering In Desember 1926 te

Rustenburg waar Kemp en die Suid-Afrikaanse Party-aspirantkandidaat vir die Provinsia-

le Raadsverkiesing, op 'n openbare platform ontmoet het om oor landsake te debatteer,

het mnr. Koos Van Heerden beweer dat die Transvaalseieler van die Nasionale Party,

Tielman Roos, In 1921 teen hereniging was. Volgens Kemp was dit onwaar en sê hy dat

die Nasionaliste gereed was om samewerking onvoorwaardelik aan te neem en dat die

Suid-Afrikaanse Party nie wou saamwerk nie, en gevolglik het die Herenlgfngskcngres In

1921 mlsluk.u

Gedurende 1927 het Roos sy veldtog vir hereniging ongesteurd voortgesit en het hy die

kapitalistiese sienswyse van die Suid-Afrikaanse Party as struikelblok gesien. Na aan-

leiding van Roos se pogings om Jan Hofmeyr te oorreed om by die Nasionale Partyaan

te sluit, blyk dit dat Roos en Kemp geglo het dat 'n partypolitieke hergroepering wel be-

reik kan word, 'n Ideaal waarvoor Hofmeyr bale sterk standpunt Ingeneem het.18 Volgens

J.H. le Roux en P.W. Coetzer was Roos'n opportunis, soos sy latere loopbaan aangedui

het en vind hulle dit moeilik om te aanvaar dat Kemp as lid van die Hertzogkabinet, be-

reid sou gewees het om sy politieke sprong te waag. Kemp se politieke verbintenis tot

Hertzog was bo verdenking, soos dit later bewys Is rondom koalisie en samesmelting.

Met die breuk In 1939 tussen Hertzog en Smuts het Kemp egter erken dat sy lojaliteit

aan Hertzog 'n flater was.o

Op 17 November 1927 het Kemp en Grobler hulle stemme teen hereniging laat hoor.

Hulle het geen hell In hereniging gesien nie en volgens hulle sou uiteenlopende elemen-

te In één party tot twis en tweedrag lel. Hul mening was dat die Nasionale Party nog al-

tyd goed genoeg vir hulle was en nou die enigste party vir die Afrikanervolk was.se Kemp

lJ Ons Vaderland, 29.10.1926.
141hiQ.
".l.b.ll!.,7.12.1926.
II> J H le Roux en P W Coelzer, Deel3, p.123.
11.L1llil.
ullili.!.
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het ook nie vir Roos gesteun oor die moontlike naamsverandering van die Nasionale

Party nie. Op hierdie stadium was dit duidelik dat Roos te vinnig vir sy partygenote be-

weeg het, naamlik hergroepering van die partye en was Kemp en Grobler daarteen ge-

kant.19

Tydens die Nasionale Partykongres op 3 November 1927 het Kemp gereageer op 'n op-

merking van Jan Hofmeyr dat die Nasionaliste eers sal moet "vergewe en vergeet", alvo-

rens hulle toenadering tot die Suld·Afrlkaanse Party soek. Volgens Kemp het In die twee

woorde "vergewe en vergeet" die lot van die hele volksgeskiedenis opgesluit gelê. ve-

nynlg het hy opgemerk dat die Unioniste al vanaf 1902 sukkel dat die Afrikaners moet

vergewe en vergeet, "want daardeur maak ons die Tweede Vryheidsoorlog tot 'n klug-

spel... 'n Sap Is niks anders as 'n gewese Afrikaner nle."20 Volgens hom kon die Neslena-

le Party en Suid-Afrikaanse Party nooit saamsmelt nie, aangesien die rede daarvoor In

hulle beginsels opgesluit Is: Vir die Nasionale Party kom Suid-Afrika eerste en het die

Suid-Afrikaanse Party geen sodanige beginsels nte.u

Gedurende Januarie 1928 het Kemp op Wolmaransstad herhaal dat hereniging met die

Suid-Afrikaanse Party onmoontlik was.» Volgens hom het Smuts In die Paarl gesê dat hy

nie van die Unioniste kan afskei nie. Kemp het daarop aangedring dat hulle met die

mense binne die Suid-Afrikaanse Party moet herenlg.23 Hy het ook verwys na Roos se

standpunt oor die hergroepering van partye en gesê dat hy dink Roos se opmerking was

te breed geneem. Vir hom lyk dit asof Roos bedoel het dat dit Sappe Is wat soos hulle

voel en oor landsake dink en nie almalln die Suid-Afrikaanse Party nie. Hy meld weer

eens dat hy nie met Roos se siening saamstem dat die Nasionale Party se naam moet

verander nie. Volgens hom het die party bale swaar gestry In die donker dae van 1915.24

Vanaf 1929 het die verenigingsgedagte weer kort-kort na vore getree, maar Kemp was

nog steeds gekant teen onvoorwaardelike hereniging. Hy het saam met Hertzog gestem

wat gesê het: "As u dink dat ek die Unionistedeel van die Suid-Afrikaanse Party gaan

aanneem, daarop sê ek - noolt."25

19H. Saker, The South African Flag ContfO\'ersy 1925_1928, p.249.
20JC G Kemp-vcrsameling, Bend 6, ongcpaginccrd.
21!1lli!..
:2 Ons Vaderland, 29,1,1928.
BIbid.
14l!J.hl.
2.l J C G Kemp-vcrsame!jnu, Band 8, Pamflet: Genemul Hertzog Toe en Nou.
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Tydens die Nasionale Partykongres op 3 Desember 1930 te Bloemfontein het Kemp ver-

wys na die standpunt onder sommige politici van 'n middelparty. Volgens hom was dit

mense wat te vrot was om op hulle partye 58 standpunte te reageer en ontvlugting ge-

soek het. Hy het gesê dat 'n "middelparty 'n sameraapsel van ontevredenes sou wees,

van papbroeklges wat nie mans genoeg was om vir huioortuigings en volksbelange op

te kom en opoffering te maak nie, soos die Suid-Afrikaanse Party gedoen het." Volgens

hom sou dit 'n party van halfhartiges wees, wat niks sou aandurf n18.26 Hy het voorts ge-

sê dat daar bale gepraat word van'" 'n Arme mens party."21 Volgens hom moet God Suid-

Afrika van die mense bewaar wat onder die dekmantel van republIkeinsgesindes 'n arm

mens party wil vorm. Hy het verklaar dat die mense bedrieg word en dat dit die beleid

van sosialisme was.w

Op 10 September 1931 te Makwassie het Kemp In 'n toespraak gewys op die wye kloof

wat daar tussen die Nasionale Party en Suid-Afrikaanse Party bestaan het. Volgens hom

was dit onwaar dat die verskil tussen die twee partye verdwyn het. Hy het Jan Hofmeyr

veroordeel vir die "vroompraatJies", waarIn hy toenadering bepleit het. Hy het dit be-

klemtoon dat die Nasionale Party staan vir Suid-Afrika eerste. en altyd 'n Blanke Suid-

Afrlka.29 Hy was veroordelend teenoor die Suid-Afrikaanse Party se voorstel van 'n

staatsondersteunde Immigrasie, wat volgens hom die Armblankevraagstuk In die land

sou vererger en die beleid ten opsigte van die Swartvraagstuk. Hy het die kiesers ver-

soek om hulle nie deur die vroompraatjies om die bos te laat lel nle.3o

In Junie 1932 te Colesberg, tydens 'n toer deur Kemp In Noord-Oos-Kaapland, verklaar

hy dat die Afrikaanssprekendes In die Suid-Afrikaanse Party sou begin Insien dat die Na-

sionale Party hulle tuiste Is en dat hulle by die party moet aansluit. Volgens hom was

daar allerlei gerugte en wanvoorstellings rakende samewerking, maar dat die Nasionale

Party onbeweeglik op sy spoor bly en alle dwaalbegrippe In die klem gesmoor sou

word.31

16 !hi.JJ.., Band 6, ongcpaginccrd.
171!lli!.
181bid
190Ps·Vjlcl!;rland,15.9.1931.
3<l.l..llli!..
li flili!., 22.6.1932.
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Spoedig hierna het Kemp van siening verander, toe te skryf aan sy lojaliteit teenoor

Hertzog. Op Saterdag 28 Januarie 1933 het Hertzog, Smuts se voorstel vir 'n regering

van nasionale eenheid. In die Kabinet bespreek en was Kemp ten gunste daarvan.w

Hy was bereid om die stryd vir Afrikaner nasionalisme enduit te stry en saam te voeg wat

uit Innerlike oortuiging bymekaar hoort.

5.2 Administrateurskwessie: Jan Hofmeyr

Na die verkiesingsoorwinning van die Pakt In 1924 het Jan Hofmeyr, wat onder die vori-

ge Smutsbewind Administrateur van Transvaal was, nie bedank nie en aangebly In die

pos onder die Hertzcgregertng, Sy rede vir sy optrede was dat hy neutraal wou wees en

gevolglik hom nie tot 'n politieke party verbind nie. Dit het tot gevolg gehad dat hy deur

die Nasionale Party politici verkwalik en verbale aanvalle teenoor hom gemaak Is. Tiel-

man Roos wat aanvanklik Hofmeyr daarvoor aangekla het dat hy geen selfrespek gehad

het nie. het In 1927 van opinie verander en skielik gepoog om sy guns te wen, In 'n po-

ging om hom by die Nasionale Party te laat aansluit. Hy het ter verdediging van homself

aan Hofmeyr verduidelik dat die aanvalle op hom bloot gedoen was om die Nasionale

Party bymekaar te hou, en dat dit nie persoonlik teen hom gemik was nie. Hofmeyr het

nie direk hierop gereageer nie, maar slegs geantwoord dat die aanvalle op hom groet

vermaak verskaf het.

Dit Is Interessant dat aanvalle op Hofmeyr plaasgevind het nadat Hertzog In 1924 en

weer In 1925 In die Volksraad verklaar het dat die amp van Administrateur geen politie-

ke amp was nie en dat daar geen rede was dat Hofmeyr moes bedank wanneer 'n rege-

rlngsverandertng plaasvind nie. Op 16 Maart 1925 het Hertzog vir Hofmeyr skriftelik die

versekering gegee dat hy nie as Administrateur hoef te bedank nle.33.

Tydens 'n openbare vergadering te Klerksdorp In Maart 1925, het Kemp gesê dat as die

Administrateur nie dikvellig Is nie, hy sou bedank.34 Hierop het Hofmeyr aan die Eerste

Minister geskrywe en gevra of dit reg Is dat 'n minister so optree. Hofmeyr het egter nie

die brief afgestuur nie en aangebly as Administrateur. Die felt dat Hertzog nie opgetree

het nie wys duidelik dat geen brief of nota aan hom voorgelê was nie. Onder andere was

Jl C.M. van den Heever. GencT!l1 J B M. Herlzog, p.592.
jj Hofmeyr-versameling. A I, lëer AII165, General Correspondence.
).1 J H Ic Roux en P W Coetzer, Deel 3, pp.125.126.



daar ook beweer dat die ministers nie In hul amptelike hoedanigheid as ministers opge-

tree het nie, maar as parlementslede die dokument onderteken het.

In 'n poging om Hofmeyr oor te haalom by die Nasionale Partyaan te sluit, stuur Roos

op 24 Junie 1927 eers vir Manie Maritz en later op 26 September 1927 vir Kemp om

hom te spreek. Belde van hulle het aan Hofmeyr meegedeel dat die dae van Hertzog en

Smuts getel was en dat die toekoms by Roos, Hofmeyr en die nuwe opkomende "Ster

van Transvaal," Oswald Plrow, gelê het.35 Hulle sou ook te kenne gegee het dat Hofmeyr,

Indien hy tot die Volksraad verkies word, In die Kabinet opgeneem sou word,38 J.P. Brits

In sy boek Tielman Roos meld dat dit blyk onwaar te wees dat Kemp betrokke sou wees

by 'n bondgenootskap om Hertzog uit die kussing te lig. Hy het Immers tot 1939 In Hert-

zog se kabinet gedien en getrou by hom gestaan gedurende die onstuimige Jare van ko-

alisie en samesmemng.v Hy meld voorts dat Kemp nie die soort politikus was vir ge-

heime onderhandelings, waar sy Ieler en kablnetskol1egas geraak sou word nle. Dit blyk

egter duidelik dat Roos en Kemp van mening was dat 'n hergroepering wel bereik kon

word - 'n Ideaal waarvoor Hofmeyr sterk standpunt Ingeneem het.

Hofmeyr het geweier om homself te kompromitteer en gesê dat hy sy hande vry wou hou

en nie gereed was om homself daaroor uit te spreek nie. Die Ieler van die Nasionale Par-

ty In die Provinsiale Raad, mnr. C.H. Stoffberg, het daarop aangedring dat Hofmeyr moet

bedank, aangesien hy nie meer die vertroue van die meerderheld In die Raad gehad het

nie en ook omdat hy nie die politieke oogmerke van die Regering ondersteun het nle.ae

Op 18 Desember 1927 het die Nasionale Party vanuit Kaapstad 'n bom gelos. Die mees-

te Nasionaliste - en Arbeiderslede van die Volksraad In die Transvaal, Insluitende Roos,

Grobler en Kemp, het -n dokument onderteken waarin steun gegee was aan die Trans-

vaalse Provinsiale Raad se resolusie (26-19) en waarin Hofmeyr gevra word om te be-

dank.311

Tydens die tussenverkiesingsveldtog In die kiesafdeling Johannesburg-Noord In 1929,

het Kemp op 21 September 1929 gesê dat daar 'n tyd was dat Smuts, volgens in sekere

lS J H Hofmeyr.vers!l!!!eJjng, A I. General Correspondence und other papers re-academic and political ca-
reer 1915-1927. ongedateer, ongetekende pamflet: Alan Paton. !:!2flnlli. p.145: J.P. Brits, Eislmnn
~, pp.298-299.

l6 !hi.J!.
l7 ~,p.308: J H HofU1cycr-vcr~:uncling, ongcpaginccrd, ongedateerd.
l8 J H le Roux en P W Coetzer. Deel 3, pp.122.123.
J9~,p.126.
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Suid-Afrikaanse nuusblad, die grootste staatsman In die Britse Ryk was. Dieselfde

nuusblad, het volgens hom, die afgelope drie Jaar ontdek dat J.H. Hofmeyr die tweede

grootste staatsman In die Britse Ryk was, Hy het egter beweer: "Maar een ding 15helder

duidelik en dit Is dat belde genl. Smuts en die heer J.H. Hofmeyr swakke politieke profe-

te 15."40Volgens Kemp was die bewys hiervan die meerderheld wat Smuts die kiesers be-

lowe het, en die ewewig wat Hofmeyr belowe het. Hy het Hofmeyr as een van Suid-Afrika

se bekwaamste seuns beskou, maar wat deur Smuts op in dwaalspoor gelei was deur

die Opposisiepers wat hom geprys, geviel en as towerbeeldjie aangeneem het.41

Hy het voorts gesê dat as gevolg van die nood wat daar In die Suid-Afrikaanse Party be-

staan, om Iemand te vind wat Smuts as Ieler van die party kon opvolg, het die Suid-

Afrikaanse Partykoerante probeer om 'n Ieler uit Iemand te skep wat nie gebore was om

te lel nie. Volgens Kemp het die vergoeIlIking van Hofmeyr, hom die bedorwe kind van

politiek gemaak en Instede van in staatsman uit hom te skep, soos die Suid-Afrikaanse

Partykoerante gehoop het, het hulle alleen daarin geslaag om sy loopbaan te ruineer.42

Hy was van mening dat Hofmeyr, deur by die Suid-Afrikaanse Party te bly sy eie doods-

vonnis teken en daarvoor, egter, moet hy die "sIrenestem" (Smuts) blameer wat hom tot

sy verderf aangelok het op die rotse van die Suid-Afrikaanse Partypers.w

Op 23 September 1929 verskyn daar In Die Volkstem, onder die opskrif "Die Arbeiders

Dlkteer",'n berIg waarin gesê word dat die wyse waarop Kemp In Johannesburg-Noord

teen Hofmeyr te velde getrek het, die Indruk skep van die Minister van Landbou se swak

agting vir die Intelligensie van sy partyvclgellnge In daardie deel van die land. Volgens

die beriggewer was Hofmeyr mans genoeg om te antwoord op die tipies "Kemplaanse

argumente'',« waarop die Minister van Landbou die Nasionaliste In Johannesburg-Noord

gehakteer het. Voorts meld die berig: "Dit sal trouens heel waarskynlik volkome nutte-

loos wees om vir bale van daardie mense daaraan te herinner dat die mnr. Hofmeyr wie

genl. Kemp hulle so sterk waarsku't, dieselfde persoon Is vir wie genl. Hertzog Adminis-

trateur wou maak In Transvaal en Hoë-Kommlssarlsln Londen, ten spyte van die felt dat

die Minister van Landbou saam met ander Transvaalse Nasionaliste vyf Jaar gelede petl-

-lOOns Vaderlnnd, 22.9.1929.
·11 J.hid.
411..b.hl.
43 lJili!..
~4 pjc volkstem. 23.9.l929.
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sies lngehandlg't by die Eerste Minister om hom ontslaan te kry."45 Die beriggewer wou

ook van Kemp weet hoe dit moontlik was dat hy die Nasionaliste In die Johannesburg-

Noord, wat die meerderheld was In die kiesafdeling, versoek het om vir die Arbeider,

Duthie te stem - dit terwyl hy bale te sê gehad het oor die gewese Unioniste In die Suid-

Afrikaanse Party.

Kemp het weer op Makwassie, op 10 September 1931, Jan Hofmeyr voorgehou en gevra

of hy moeg was vir sy eie party? Hy het verwys na die vroompraatjies van Hofmeyr wat so

ywerig toenadering bepleit het. Kemp het die mening uitgespreek dat Hofmeyr teleurge-

steld was In die Suid-Afrikaanse Party maar dit nie wou sê nie. Volgens hom was Hof-

meyr verkeerd In sy uitsprake deur te sê dat daar weinig verskille was tussen die Nasio-

nale Party en Suid-Afrikaanse Party. Hy het as bewys onder andere na die Naturelle-

kwessie (sic) verwys.46 Spoedig hierna sou die Suid-Afrikaanse politiek 'n nuwe wending

neem met samewerking tussen die Suid-Afrikaanse Party en Nasionale Party en sou

Kemp en Hofmeyr hulle In dieselfde politieke kamp bevind.

5.3 Kleurvraagstuk - Kemp soek 'n oplossing

In 1910, met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika, het die verskilin opvat-

ting en benadering tot die NIe-Blankevraagstuk sterk op die voorgrond getree, naamlik

die uiteenlopende liberale en konserwatiewe denkrigtings. Die grootste knelpunt vir die

oplossing van die nasionalevraagstuk was die verdeeldheid binne Blankegeledere.41In

hierdie geval was dit nie soseer 'n verdeeldheid tussen Afrikaans - en Engelssprekendes

se standpunte binne die Nasionale Party en Suid-Afrikaanse Party nie, maar eerder 'n

geografiese verdeling tussen die noordelike - en suidelike standpunte. Dit kan aanvaar

word, dat as gevolg van hul historiese agtergrond, die meerderheld Afrikaanssprekendes

'n meer konserwatiewe siening as die Engelssprekendes gehandhaaf het oor die kwes-

sie van Blank en Nle-Blank.48 Ole NootdelIkes het gevoel dat Suid-Afrika 'n "Wltmans·

land" moet bly, terwyl van die SuidelIkes van mening was dat die Unie op 'n vulkaan ge-

bou sou word as die meerderheld van die bevolking nie stemreg verkry nle.46 Die uit-

koms van die Nasionale Konvensie se besluitneming was naamlik dat vir alle praktiese

H.illli!.
~6 Ons Vaderland, 15.9.1931.
H JH le Roux CDP W CoclIer, Dcet j. p.297.
~8!hi.4.
'9 F.A. V3D Jaarsveld, Viln VAn Rjclx;cd.: IQI P \\' Bolha, ]1.261.
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doeleindes die konserwatiewe noordelike standpunt die stryd teen die Kaapse liberale

standpunt, wat geen staatsregtelIke of administratiewe Kleurslagboom wou hê nie, ge-

seëvier het. Die beginsel van rassedifferensiasie Is derhalwe statutêr In die Unie grond-

wet cpgeneem.w Nietemin kon die Nie-Blankes, wat Swartes en Kleurlinge behels,

steeds stemreg In die Kaapprovinsie geniet.

Die Suid-Afrikaanse Party se beleid van gebiedskeiding tussen Blank en Nie-Blank, on-

derleiding van Botha en Smuts, was by uitstek gekenmerk deur die Inkonsekwente en

• ondoeltreffende wyse waarop die Nle-Blankevraagstuk benader Is. Die maatreêls ten

opsIgte van grondbesit, resldenslële skeiding en Instromingsbeheer was bloot tussen-

tydse maatreëls en so geformuleer en administreer dat belde suidelike liberale - en

noordelike konserwatiewe standpunte versoen word. Van enige daadwerklike, doelge-

rigte en gekoordineerde optrede kragtens 'n gemeenskaplike nasionale beleid, was

daar geen sprake nle.51In die Transvaal was veral die Afrikaner Nasionalis rassiste, vol-

gens Monica en Leonard Wilson: "Apart from what they Inherited of the uncompromising

Kruger traditions, men like Roos, Jan Kemp and J.G. Strydom were far more Intolerant

and Inflexible than the leadership In die Cape:'S2

Teen hierdie agtergrond van 'n wankelende Nle-8lankebeleld en die gevaar van groter-

wordende getalle NIe-Blankearbeiders In die stede, wat In ernstige bedreiging vir die

Blankes se soslo-ekoncmleee voortbestaan Ingehou het, het Hertzog In 1924 die rege-

rlngslelsels oorgeneem. Reeds In sy verkiesingstryd het Hertzog dit voorop gestel dat hy

ten gunste van 'n beleid van algehele territorIale, ekonomiese en staatkundige segrega-

sie van Blank en Nie-Blank was. Met betrekking tot die NIe-Blanke In die Kaapprovinsie,

dat hulle nie gelyke politieke regte met die Blanke sou geniet nie, maar dat hulle op In

aparte kieserslys geplaas sou word en hulle eie verteenwoordigers In die Parlement sou

hê.

Daar word beweer dat Hertzog aanvanklik die probleem van gebiedskeiding tussen

Blank en Nie-Blank as die dringendste en noodsaaklikste gereken het, maar dat daar la-

ter 'n klemverskuiwing plaasgevind het. Die bedreiging wat die Swartstemreg vi, die

so G.H. Calpin.There lire no SQUibAfricllns. pp. 156·157.
51J H Ic Roux en P \V Coetzer. Deel 2. p.302.
~2Monica Wilson en Leonard Wilson.Oxford Hjs!9ryof South Africa 1870·1966. Volume II. p.389.
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Blankedom Ingehou het, het die swaarste begin weeg.S3Hertzog se taak om 'n nie-party-

politieke oplossing te vind vir die NIe-Blankevraagstuk, was bemoeilik deur sterk me-

ningsverskille binne Nasionale Party- en Opposisiegeledere. Tot realisering van sy se-

gregasie politiek het Hertzog twee basiese oogmerke gehad. naamlik eerstens dat ge-

noeg grond vir die Swartmense beskikbaar gestel word, waar hulie ten volle as 'n self-

besturende groep kon ontwikkel en tweedens 'n wysiging van die politieke regte van die

Swartman In die Kaapprovinsie. Hy het hierdie twee oogmerke as 'n onskeibare eenheid

gesien en dit het die hoeksteen van sy breë segregasie politiek gevorm.S4

In die uitvoering van sy oogmerk om grondgebied vir die steeds groeiende Swartbevol-

king te bekom, het hy te doen gekry met die uiterste onwilligheid van sommige Blankes

om grond vir die doel beskikbaar te stel. J.H. le Roux stel dit dat "".Dle behoefte van die

oomblik het die politieke denke van die Blanke sterk beïnvloed en nog groter verset

teen die beskikbaarstelling van meer grond vir die Swartes was nie uitgesluit nle."S$

In die Nasionale Partygeledere was daar ook verdeeldheid oor die Kleurlingstemreg. 50

byvoorbeeld het Tielman Roos In September 1925, tydens die parlementêre tussenver-

kiesing In Pretoria-Suid, duidelik laat blyk In 'n toespraak dat Swartmense nie reg-

streeks In die Parlement verteenwoordig word nie en ook nie oor die stemreg beskik nie.

Volgens hom kon daar, wat die uitbreiding van die KleurlIngstemreg na die noordelike

provinsies geen sprake wees nie. Gevolglik het die Nasionale Party van Transvaal se

hoofbestuur 'n spesiale komitee saamgestelom die Transvaalse strydpunte oor die

Kleurvraagstuk te formuleer en In November 1925 Is 'n memorandum hieroor aan Hert-

zog oorhandig. Hiervolgens moes die posisie van die Kleurling oorstaan tot tyd en wyl

die Swartvraagstuk opgelos was.GB

Nie alleen vanuit partygeJedere was die premier met uiteenlopende standpunte gekon-

fronteer nie, maar vanuit Transvaalse Arbeiderspartygeledere het hy teenkanting ont-

vang. Ook vir die Opposisie was 'n oplossing bulte partyverband bulte die kwessie. Dit

was dus voor die hand liggend dat Hertzog se beoogde wetgewing oor die Kleurvraag-

B J H le Roux en P \V Coet1.er, Deel 2, p.303 .
.1-4 jH. le Roux, Gceemnt J 8 M HCrlzog Sy strewe en stryd, p.390; G.O. Scholtz. '0 SWllrt Suid.Afrika'),

pp.51.52. segregasie was 'n beleid van algehele termoriale. ekonomiese en staatkundige skeiding van
Bl:mk en Nic-8I:1nk.
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stuk kwaal politieke twis sou meebring en dat die kanse om 'n tweederdemeerheld In

die Parlement te kry, uiters skraal sou wees.

Die Ons Vaderland berig op U Desember 1925 dat Kemp tydens 'n Nasionale Party ver-

gaderlng In die Waterberg, gesê het dat die Nasionale Party In menige opsig die staet-

kundige weë van Louis Botha gevolg het. Volgens hom het Smuts ste-en en been gekla

dat die Nasionale Party sy SwartpolItiek oorgeneem het, maar het hy verweer dat die

Nasionale Party dit nie verniet wou hê nie, aangesien dit "Empaalerpolltlek" wae.et By

Middelburg, In die Kaapprovinsie. het Kemp op 11 Desember 1925, tydens 'n groot

openbare vergadering, gesê dat Smuts by die Suid-Afrikaanse Partykongres In Bloem-

fontein gesê het dat hy die Swartvraagstuk deur 'n nasionale konvensie wou oplos. Vol-

gens Kemp sou die Pakt egter by sy standpunt bly staan, naamlik dat dit die beleid van

die Nasionale Party was om die Swartvraagstuk op partyvlak op te 10s.58

Op 2 Junie 1926 het Hertzog vier wetsontwerpe oor die Kleurvraagstuk In die Volksraad

ter tafel gelê. Die vier wetsontwerpe het Hertzog as Integrerende dele van die geheel

gesien, aangesien hy hulle gesamentlik sou deur loods, naamlik, (I) die Wetsontwerp op

Volksraadsverteenwoordlglng van Naturelle (siC); (II) die Naturelle (sic) Wysigingswets-

ontwerp; (iii) die Unie Naturelleraadwetsontwerp, (sic) en (Iv) die KleurlIngregte Wets-

ontwerp.59 Op ondubbelsinnige wyse het Hertzog hiermee aan die buitewêreld te kenne

gegee dat daar In Suid-Afrika voortaan geen gelykstelling tussen Wit en Swart sou wees

nie, en dat daar vir hierdie twee bevolkingsgroepe voortaan afsonderlike gebiede ge-

skep sou word.

Tydens vergaderings te Victoria-Wes en Carnavon In Julle 1926 het Kemp gesê dat die

Regering 'n tweederde meerderheld nodig het, met betrekking tot die deurvoering van

die Naturellewetgewing (sic), en dat hy op die Sappe reken om te help In wat 'n nasiona-

le saak was,eeOp 7 Julie 1926 tydens 'n besoek aan Kenhardt het hy 'n beroep op al die

partye gedoen om die Regering by te staan In die oplossing van die Kleurvraagstuk. Hy

het gesê dat daar oor vyftig Jaar Swartes as magistrate sal sit as die mense nie hulle

plig doen nle.61

57Ons Vaderland, 11.12.1925.
~BCape Times, 12.12.1925.
'9 J H le Roux, p.J94.
60The Friend. 10.7.1926.
61lllli!: Dje volksrem. 8.7.1926.
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Op 3 September 1926 te Krugersdorp het Kemp tydens 'n vergadering na die Nie-

Blankevraagstuk verwys en gesê dat die aantal Kleurlingstemme In die Kaapprovinsie

van 20 000 In 1915 tot 44 000 In 1925 gestyg het. Volgens hom was die groot styging

so ernstig, dat die aantal stemme van die Nie-Blankes gedreig het om die stemme van

die Blankes In die provinsie te oorweldig. Volgens hom het die Suid-Afrikaanse Party ge-

poog om politieke munt uit die Nle-Blankevraagstuk te slaan, net soos hulle met die

Kleurslagboom gedoen het. Hy het beslissend gesê dat die Swartbeleid van die Regering

deurgevoer aal word en dat die Opposisie nie daarin sou slaag om die Regering se se-

gregaslebeleld omver te werp nle.62

Kemp het op Dewetsdorp In Oktober 1926 gesê dat die Witman oor 20 Jaar hom In 'n

haglike posisie In Suid-Afrika sou bevlnd,lndlen die rassevraagstuk nie onmiddellik en

met erns aangepak word nie, Hy het verwys na die nodige ondersteuning van die Oppo-

sisie om 'n tweederde meerderheld In die Parlement te verkry, vir die verandering van

die Kleurling - en Swartetemreg. Hy het gesê dat Indien die nodige steun nie verkry sou

word nie, sou die Regering moes wag tot die volgende verkiesing om 'n mandaat van die

kiesers te bekom.63

Tydens -n vergadering te Clocolan In Oktober 1926 het Kemp weer eens sy kommer uit-

gespreek oor die noodsaaklikheid van die deurvoer van die voorgestelde wetgewing, so

nie sal die Blankes oor 30 Jaar Swartes as skoolmeesters, magistrate en amptenare

sien. Gevolglik versoek hy die Suld·Afrlkaanse Party om die Regering In sy saak te

steun.a4 Die dringendheid van BlankebeveIlIging en - bevoorregting het zrect voorrang

by Kemp geniet en op 14 Julle 1927 te Potchefstroom het hy gesê dat dit die Regering

se beleid was om voorkeur aan die Witman te gee en sodoende was daar In die Spoor-

weë duisende Blankes In diens geneem.ee

Ter ondersteuning van Hertzog en die Nasionale Partybeleid het Kemp op 17 Augustus

1927 te Vrede gesê dat Hertzog een van die grootste Afrikaners was en dat hy Suid-

Afrika 'n Witmansland wou maak. Hy het onder andere gesê dat Indien daar van die se-

gregaslewette 'n politieke saak gemaak sou word, die land daaronder sou ly. Volgens

62Oos Vnderland, 7.9.1926.
6J lIlli! .• 26.10.1926.
f>llIlli! .. 29.10.1926.
Id Dje \Vesle, 16.9.1927.
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hom was al 62 Opposisielede van die Kaapprovinsie afhanklik van die Swartstem, en ge-

vra hoe hulle kon stem vir die voorstelom die Swartstemreg na die ander provinsies uit

te brei. Hy het gewys op die gevaar dat hulle te laat wakker sou skrlk.BB

Op 3 Desember 1927 het Kemp te Ermelo weer eens na die NIe-Blankekwessie verwys

85 een van die grootste kwelvraagstukke en gesê dat die kwessie bulte partypolitiek

gehou moet word en dat die volgende verkiesing dit sou bewys.B7 Volgens hom was die

Nasionale Party beslis daarvoor om die Blankebeskawing In Suid-Afrika te handhaaf. In

weerwil van kol. D. Reitz van die Suid-Afrikaanse Party se bewering dat die Nasionale

Party die kleurlyn Ingevoer het en hy die 6 miljoen Swartes "slawe" en "weeskinders"

wou maak.aB

Met die volgende algemene verkiesing In die vooruitsig was dit reeds teen die einde van

1928duidelik dat die NIe-Slankevraagstuk 'n partypolitieke vraagstuk gemaak sou word

en dat die verkiesing hoofsaaklik daaroor geveg sou word. In 'n gesamentlike boodskap

van Roos, Grobler en Kemp aan die kiesers In die Transvaal. Is daarop gewys dat daar In

die komende verkiesing aan belangrike vraagstukke gedink moes word en meld hulle:

"As ons denk aan die toekomstige wel en weë van ons kinders, waarvoor ons weldra ge-

roep sal word om self te beslis, as ons onsself afvraag. of hierdie ou land van ons, deur

ons elge stem en daad In die verre toekoms 'n Witmansland sal bly of nie - dan voelons

weer álmal die krag van die besieling wat daar gelege Is In ons strydleuse: Ons Land en

ons Volk éeretet'w

Tydens 'n vergadering te Klerksdorp In Augustus 1930, spaar Kemp die Sappe nie toe hy

sê dat hy nie kan verstaan dat daar nog 'n Witmens Is wat 'n Sap Is nie - veral die wat

nog 'n gevoel vir die volk gehad het. Volgens hom was die Suid-Afrikaanse Party In die

Kaapprovinsie te bang om die "kombersstem" te verloor, terwyl die leuse moet wees

"Suid-Afrika eerste, altyd eerste."10 Op 11 September 1928 te Moolplaats het hy gesê

dat die Sappe Is net In naam Sappe en dat hulle net soos die Nattes gevoel het. As voor-

beeld het hy na die Kleurlynwet op die myne verwys en gevra of die Sappe wou toesien

dat hulle seuns voorkeur geniet met sekere beroepe op die myne. Hy het gevra wie van

66 Ons Vpderland, 23.8.1927; Pie Volksblad, 18.8.1927.
b) J.Illi!.,6.12.1927.
flSlhi..I!..
69 .l..£....!!d..u. p.343.
10 Ons Vaderland. 7.9.1928.
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hulle teen 'n Wit Suid-Afrika was711 Volgens hom het die Nasionale Party as 'n klein par-

tytjie begin en rekrute gewerf uit die geledere van die Suid-Afrikaanse Party en op daar-

die tydstip het hulle die land regeer. Hy het gesê dat hulle niemand gaan afwys nie, want

hulle het elke Afrikaner nodig om van Suid-Afrika 'n Witmansland te maak, en as hulle

Sapvriende hul nie ondersteun nie, sal die Swartes hulle onderdruk. Hy het gesê dat die

Swartes organiseer so al wat hulle kan en dat toe hy die boere aangeraai het om dit ook

te doen, om die naderende stroom te keer, was hy by die Prokureur-generaal aangekla

weens aansporing tot geweld. Hy waarsku dat as hulle die stroom wil keer hulle moet

organiseer en bymekaar etaante

Met die oog op 'n verkiesingsoproep, het Roos, Grobler en Kemp op 18 Desember 1928,

'n Kers - en Nuwejaarsboodskap aan lede van die Transvaalse Nasionale Party uitge-

stuur. Verwysende na die allesoorheersende vraagstukke het hulle gemeld dat dit op die

spel geplaas was deur die komende verkiesing. Hulle het verwys na die toekomstige wel

en weë van hul kinders en gesê dat hul weldra geroep sou word om self te beslis of die

land van hulle deur hulle eie stem en daad In die verre toekoms 'n Witmansland moet bly

of nie, - dan sou hulle almal weer die krag voel van die besieling wat daar geleë Is In die

strydleuse: "Ons land en ons volk eerstei" En dan sal hulle begryp dat hulle almal moet

saamwerk "vir één magtige, veréerende éendragtellke beuring voorwaarts, op die koers

wat ons almal eenmaalingeslaan het, die koers van 'n Blanke Suld·Afrlka en van die

versekerde Blanke toekoms van ons nakroos."73

Smuts het op 17 Januarie 1929 te Ermelo aan die Nle-Blankevraagstuk as politieke ge-

skil sy finale beslag gegee - voorstander van 'n Verenigde Brlts-AfrlkaP4 Hierdie eertydse

Rhodes-Ideologie het vir vele Blankes, Afrikaans· en Engelssprekendes, as 'n skok ge-

kom, aangesien die ondergang van 'n klein Blanke minderheid teenoor die oorweldigen-

de Nie-Blankes binne so 'n federasieraamwerk onvermydelik sou wees.te

Dit was vir die Nasionale Party duidelik dat hy politieke munt kon slaan en die spoedige

opstel van die "Swart Manifes", deur die Nasionale Party, was genoeg getuienis daar-

11 lhi..Q., 14.9.1928.
7llllli!..
u Ibid., 18.12.1928.
74 J H Ic RQUXcn P \\' Coetzer. Deel 2, p.376.
lS I"id., pp.376-377.



van.ts Die Aushallaanse historikus W.K. Hancock het In sy bekende biografiese werke

oor Jan Smuts. na die 1929-verkleslng verwys as die "Black Peril Electlon."l1

In die lig van Smuts se Ermelo-toespraak het Kemp die Blankevroue gewaarsku dat on-

versigtige optrede hulle In die genade van die NIe-Blanke kon oorlaat. Hierop het die re-

dakteur van The Star skerp-kommentaar gelewer: "One might expect that kind of remark

from a moron, but not from a man of education, Intelligence, who Is also a member of

Government. It only shows the lengths to which men are prepared to go In their anxiety

to retain power at all costs, even at the cost of their political self-respect."lS

Op 5 April 1929 te Gezlna, tydens die verkiesingsveldtog, het Kemp gesê dat die Nie-

Blanke bevolking 6 teenoor 1 van die Blanke bevolking Is en dat dit die rede was waar-

om die meeste lede van die Suid-Afrikaanse Party In die Parlement was. Hy het gewaar-

sku dat Jongmense oor 20 - of 30 jaar onder in Swartregering sou staan, Indien sake on-

aangeroer gelaat word en sou geen partyaan bewind kom sonder Swart steun nle.te

Hierdie waarskuwing van Kemp sou soos 'n refrein weerklink op elke verkIesIngtoe-

spraak wat hy tot en met-die verkiesing gemaak het. Hy het telkemale Smuts en die

Suid-Afrikaanse Partybeleid voor stok gekry en so byvoorbeeld op 13 April 1929 te Ma-

kwassie gesê dat Smuts die Swartstemreg na die Noorde wou uitbrei en die kiesers ge-

waarsku dat Smuts Midde-Afrika ook wIlInlyf In hulle land, oor die miljoene Swartes wat

daar Is en wat daar sy plek Inneem bo die Wltman.so

Kemp het verwys na Smuts se onderhoud met Die Volkstem van 11 April 1928 toe hy

gesê het dat hy dink daar slegs een beginselis, naamlik gelyke regte vir alle beskaafde

mense.e- Volgens Kemp was dit so duidelik soos daglig dat die Unionistepolitiek In ver-

band met die NIe-Blankevraagstuk Indruis teen die ou Suid-Afrikaanse Party. Hy het ge-

sê dat die 1929-verkleslng sou geveg word oor die vraagstuk van die Nle-êtankeetem-

reg en dat die Suid-Afrikaanse Party se gevryery na die Nle-Blankestemreg uiters demo-

raliserend vi, die Blankes was.S2Hy wou weet waar Smuts se ommekeer gekom het,

aangesien hy In 1920 In die Volksraad verklaar het dat segregasie die wet Is van die

1~!.!lliL Deel3, p.27.
11\V.K. Hancock, Smuts' The Fjeld5 of foree 1919.1950, p.217.
18lk.S.lill:, 2.2.1929.
19Ons Vaderland, 6.4. 1929.
so.!lili!.. 16.4.1929.
81 Dje volkstem. 11.4.1928.
81 Ons Vaderland, 4.5.1929.
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land en dit sou bly en dat dit geensins die bedoeling Is om van segregasie af te wyk

nle.83

Aan 'n verteenwoordiger van die Ons yaderland het hy gesê dat hy oortuig daarvan was

dat die Nasionaliste uitstekende resultate sou bereik In die verkiesing, aangesien hulle

besonder geesdriftig en beslis was om Suid-Afrika as Witmansland te handhaaf.a4

Dit ly geen twyfel dat die Suld·Afrlkaanse Party se nederlaag by die stembus, tydens die

algemene verkiesing op 12 Junie 1929 ten dele toegeskryf kon word aan hulonvermoë

om 'n aanvaarbare astematlet vir die Nasionale Party se Nle-Blankebeleld te bled. Die

wins van Nasionale Party setels was deur die meerderheld Nasionaliste vertolk as 'n

mandaat van die kiesers om Hertzog S8 Nle-8Iankebeleld.85 Volgens J.H. le Roux en P.W.

Coetzer was dit ook die siening van The Round Table, naamlik dat die Nle-Blankevraag-

stuk wat die belangrikste saak In die verkiesingstryd uitgemaak het, vir die Nasionaliste

-n bevredigende meerderheld In die Parlement sou verseker.w The Round Table spreek

ook sy kommer uit oor die verdeeldheid binne Blankegeledere oor die Nle-Blankevraag-

stuk: .....broadcastlng among the native peoples the Impression that the white man lives

In fear of them as a menace to his existence, and that his only remedy is a policy of re-

preesten.vet

Tydens 'n tussenverkiesingsveldtog vir die setel Johannesburg-Noord In 1929, het Kemp

op 21 September 1929 weer eens die Swartstemvraagstuk na vore gebring. Volgens

hom het Hertzog In terme van sy SwartpolItiek, 'n Naturellewet (sic) voor die Parlement

gelê wat ten doel gehad het om die name van Swartkiesers van die lyste te verwyder

waarop hulle, tesame met die Blankes, geregistreer was. Hy het wyslik gesê dat om die

gehele Swartvraagstuk op te los vele jare sou vereis, terwyl dit slegs 'n paar maande sou

neem om die Nle-Blankestemregkwessle op te los, was dit nie vir die felt dat die Suid-

Afrikaanse Party vir ten minste één-derde van die setels wat hulle In die Volksraad be-

klee van dieselfde NIe-Blankestem afhanklik Is nie.

8J!.!lli!..
""lb..i.d., 2204.1929.
as Die Burger, 15.6.1929.
86 J H Ic Roux en Il W Coeller, Deel 2, p.31J3: The Round Tahle, No. 78, March 1930, pA17.
81 Tbc RQune]Table, No. 78, March 1930. pA 17.



In sy afsluitings toespraak by die 16de Jaarlikse kongres van die Nasionale Party In Ok-

tober 1929. het Kemp gesê dat die Nle-Blankevraagstuk van lewensbelang was vir hulle

en dat die saak In die toekoms ernstig besin en aangespreek moes word. Volgens hom

was die Nasionale Party doelgerig om die saak op te los en dat die Sappe nie, netsoos

met alle groot volksake. sy hulp en steun wil gee nie. Op 21 Oktober 1929 te Gezlna het

hy gesê dat mnr. Schoeman van die Suid-Afrikaanse Party verklaar het dat daar gelyk-

stelling moet wees - ooreenkomstig die beleid van die Suid-Afrikaanse Party. Sy reaksie

hierop was: "En wat sal dan die gevolge wees as ons ooit so 'n politiek ondersteun? -'n

Swart Suld-Afrlka."sa

Te Bethal op 19 Desember 1929 het Kemp uitdruklik verklaar dat die Nasionale Party

nie gereed was om die Swartes aan te neem as vennote In die polItiekestelsel nie. Hy

het gesê dat hy daarteen Is dat die Swartes stemreg kry en dan die reg sal hê om vir die-

selfde kandidaat te stem as die Blanke, aangesien dit die eerste stap Is om gelykstel-

ling tussen Wit en Swart te skep.es Hy was van mening dat dit die Blankeras duisende

Jare geneem het om 'n demokratiese staat te skep. en Indien hulle op hierdie stadium

die Swartes In hulle stelsel van beskawing opneem, sou die Blankes self afwyk en ag-

terultgaan.w Voorts het hy na verstedeliking verwys en gesê dat die Nasionale Party se

beleid was om die Swartes weg te hou van die stede af en dat die vraagstuk van die

Swartstem van veel groter belang was vir die platteland, en daarom versigtig hanteer

moes word. Tensy die Blanke dit as 'n tuiste vir hul kinders en die Blankeras bewaar.

sou hulle as volk uitgeroei word, was sy slenlng.91

Die Volkstem het sterk reaksie getoon op Kemp se Bethal-toespraak. Die blad het In 'n

berig gemeld: "Dit dien vermelding dat terwyl genl. Kemp besig was om die Suid-Afri-

kaanse Party allerhande onwaardige, selfsugtige motiewe toe te dis In verband met die

kafferontwerpe (sic), die vooraanstaande Engelse dagblad van die Kaap voorstelom be-

doelde ontwerpe nie langs partylyne te benader nie en elke lid toe te laat om te stem

volgens sy oortuiging. As dit gebeur sal die meeste Transvaalse Nattes die Transvaalse

Sappe In die gelyk stel en saam stem teen die uitbreiding van die kafferstem (sic), of

!S J C G Kemp·\'crsameling, Band 12, p.67; Ons Vaderland, 22.10.1929.
S9 On~ Vaderland, 20.12.1929.
90 llli.!!.
91.!.!lli!.
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wat beskou kon word as die dun ent van die kafferstemregering (sic), na hierdie Previn-

sle."92

Op 1 November 1932 te Alberton het Kemp voor 'n geesdriftige skare gesê dat wat die

vrou betref, Smuts "meldestemreg (slc)"93 voorstaan. As bewys hiervan het hy verwys na

genl. J.J. Byron, Suid-Afrikaanse Party Volksraadslid vir Oos-Londen Noord, se optrede

toe die Nasionale Party 'n wetsontwerp voorgestel het dat die stemreg tot Blankevroue

beperk word. Onderleiding van Byron wou die Suid·Afrlkaanse Party nie die amendement

aanvaar nie en het die Nasionaliste die maatreël dood gesmccr.w

Kemp was In die tydperk een van die grootste kampvegters vir Hertzog se beleid van se-

gregasie. Hy het bo alles die handhawing en behoud van die Blankes voorgehou en wou

sodoende 'n toekoms skep vir die nageslag. Vanuit sy agtergrond en opvoeding kan

aangeneem word dat hy hom nie kon vereenselwig met 'n staat van rassevermenging,

naamlik op ekcnomtese-, sosiale - en kulturelegebied nie. Hy was terdeë bewus van die

omstandighede van getalle verhoudings tussen Wit en Swart en juis daarin het hy die

groot gevaar gesien vir Blanke voortbestaan In Suid-Afrika. D.leSuid-Afrikaanse Party-

Unioniste verbintenis en hulle Swartbeleid was vir hom onaanvaarbaar, aangesien hy In

hulle beleid 'n verpolitisering van stemreg gesien het, met ánder woorde dat hulle daar-

deur stemme wou werf. Hy het ook die gevaar gesien wat die Kleurvraagstuk Inhou en

gevolglik hom beywer het vir 'n oplossing daarvan.

5.4 Die Nasionale Party - Kemp en die Roossage

Op U Julle 1924 het die Uitvoerende Komitee van die Transvaalse Nasionale Party en

die Transvaalse Nasionale Party Volksraadslede In Pretoria vergader. Sedert 1924 was

Roos 'n voorstander daarvan dat die grondwet van die Nasionale Party so gewysig moes

word sodat 'n minister op die hoofbesture van die party mag dlen.95 Kragtens die Nasio-

nale Partykonstitusie kon geen minister lid van die provinsiale Ultvoerdende Komitee of

die Federale Raad wees nie. Dit het In wese beteken dat Roos, Grobler en Kemp se lid-

maatskap van die Uitvoerende Komitee op 30 Junie 1924 beëindig sou word. Gevolglik

was sen. A.D. Wolmarans en adv. A.S. van Hees onderskeidelik as voorsitter en onder-

9l Pie volkstem. 20.12.1929.
93 Ons vederland. 2.11.1932.
9-l !hill.
95 I.£.l!!:lli. pp.334·335.
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voorsitter van die Uitvoerende Komitee benoem, tot tyd en wyl die provinsiale kongres

wat In September plaasvind, fInaaloor die saak sou beslis.

Gevolglik Is In September 1924, op die Transvaalse Nasionale Partykongres. besluit om

die status quo te handhaaf en Roos, Grobler en Kemp was dus nie herkiesbaar vir die

Uitvoerende Komitee nie. Tog het die kongres sy volle vertroue In Roos en Grobler, as

Ieler en onderleier van die Nasionale Party van Transvaal uitgespreek en sou hulle aan-

bly solank die kongres In die Jaarlikse vergadering sy vertroue In hulle ultspreek.w Om

~emp te akkommodeer Is daar besluit dat hy "asalstent-leler'w sal wees en dat Kemp

en Grobler voortaan as onderleiers sou optree. Die Ons Vaderland het op 16 Augustus

1927 In 'n berig verklaar dat dit noodsaaklik was dat Roos, Grobler en Kemp vir die

doeltreffende funksionering van die party, In die Uitvoerende Komitee moes dien. Ole

berig het verder daarop gewys dat dit goedgegaan het met die ou Suid-Afrikaanse Party

toe Louis Botha nog self daarin gedien het.es Soos die komitee op daardie stadium

daaruit gesien het, het dit nie aan sy doel beantwoord nie, aangesien die partyleiers die

persone was wat leiding moes gee, maar uitgesluit was uit die bestuur van die party.

Op die 13de Uniale kongres van die Nasionale Party In 1926 het die Federale Raad be-

sluit dat die partyleiers ex officio-lede van die Federale Raad sou wees met volle stem

en dat die Ieler van die parlementêre party ex offlclo·voorsltter sou wees van die Federa-

le Raad.w Dit het tot gevolg gehad dat die grondwet van die Transvaalse Nasionale Par-

ty op die 14de Kongres In September 1927 so gewysig Is dat die drie leiers ex officio-

lede sou wees van die Uitvoerende Komitee. Saam met die voorsitter, ondervoorsitter,

die voorsitter van die Finansiële Komitee en die voorsitter van die Randse Nasionale

Partytakke, sou hulle die dagbestuur vorm. Dit het tot gevolg gehad dat Roos, Grobler en

Kemp weer op die dagbestuur van Transvaal gedien het. Toe adv. Van Hees In November

1928 as voorsitter bedank, het Roos In ooreenstemming met die grondwet oorgeneem

as vocrsttter.ws

Reeds In 1928 het die Nasionale Party sy verkiesingsveldtog vir die 1929 algemene ver-

kiesing van stapel gestuur. In Junie 1928, tydens 'n Afrikanerdag wat deur die 'trans-

96i.c.s. Grobler. Politieke l.&jer of Meeloper? Dje lewe vnn Pie! Gmbler 1873-1942, p.248.
'11l1ili!.
98Qns vaeerfend. 16.8.1927.
99~,p.335.
100.l.b.i!!: QnS Vaderland. 30.9.1927.
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vaatse Nasionale Party se Vrouetak gereët te, het Kemp In sy toespraak verwys na die

werk wat die Regering die vorige vier Jaar gedoen het. Volgens hom kon die Regering

nie binne in tydsbestek van vier Jaar alles reggemaak het wat verkeerd was nie, "Dit sou

bomenslik wees,"101 het hy gesê. Hy het die Nasionaliste gemaan teen gerustheid en 'n

versoek gerlg dat almal hard moes begin werk, om sodoende sukses te behaatfn die

komende verkiesing.

Op 30 Junie 1928 het hy die Nasionale Partytakke van die Rand toegespreek en geant-

woord op Smuts se bewering dat die Paktregerlng moeg was. Hy het gesê: "Ik sê liewers

'n moeë Regering met groot surplusse In plaas van te korte; in Regering wat die vlag-

kwessie opgelos het: wat die vryheid van Suld·Afrlka verkry het (wat verduidelik word

onder 5.5); wat die Industrie van ons land op 'n gesonde voet geplaas het, as 'n Regering

wat uitmekaar gebars het; wat 'n slegte ruik oor die hele land versprei het; en wat alleen

kon handhaaf met die wapen."102

Volgens hom kon die verkiesing slegs gewen word as elke rat van die partymasjien be-

hoorlik loop en deur die regte drywers vir die masjien te verkry. Indien hulle nie die regte

drywers het nie, kon daar nie behoorlik georganiseer word nie. Voorts het hy verwys na

die vier jaar van Smutsregering en gesê dat Fordsburg veral bale daaronder gelei het.lol

Hy het na Hertzog as die Josua van die Afrikaners verwys, aangesien hy vrede en rus vir

die Afrikaners bewerkstellig het.104

21 Augustus 1928 te leeudoringstad het Kemp beweer dat die Regering bale gedoen

het sedert 1924 om ellende In die Wes·Transvaal hok te slaan, verwysende na die swak

finansiële ondersteuning wat die gebied vanaf die vorige Regering gekry het met be-

trekking tot afskryf van skulde van boere, bou van paaie, brue, spoorlyne en damme. Hy

het ook verwys na die Ideeleglese voordele wat Hertzog vir die land bewerkstellig het

toe hy soewereine onafhanklikheid verkry het. Volgens hom was Suid-Afrika vry soos

enige ander land en het daar net 'n band van vriendskap bestaan met Engeland. Hy het

101 Ons Vaderland, 19.6.1928.
101 !.Illi!.., 3.7.1928.
lOl Ibid., 10.8.1928, verwysende na die I922-Slnking en Smuts se gewelddadige optrede 0111 die staking te

onderdruk.
If.I.I.!!lli!.



ook die verkryging van 'n eie vlag voorgehou as een van die suksesse van die Paktrege-

ring. lOS

Die onenigheid en tweedrag wat Roos In die Kabinet veroorsaak het, het na vore gekom

In 'n outobiografie van dr. D.F. Malan. Hy het geskrywe dat Roos dikwels tot ontsteltenis

van sy kollegas In die openbaar die teenoorgestelde verkondig het, as wat net te vore

die oorwoë mening van die Kabinet was. Hy meld voorts dat met betrekking tot politieke

beleidsake Roos bale openhartig was en dat dit vir hom gelyk het dat hy geen vriend van

. Plet Grobler en Jan Kemp was nte.ee Dit was heel duidelik dat Roos vir Malan om elke

draal probeer dwarsboom het en dat dit tot verdere spanning In die Kabinet aanleiding

gegee het.

Geen wonder dan dat Hertzog. wat Malan se standpunte met greet agting bejeën het,

skaars sy verligting kon verberg toe Roos voor die 1929-verkleslng, vanweë swak ge-

sondheid, sy tydelike onttrekking aan die politiek aangekondig het. Vier Jaar later sou hy

Roos se terugkeer tot die politiek openlik teenstaan en ontmoedlg,lOl seer sekerlik om-

dat hy bewus was van Roos se geneigdheid tot onkonsekwente optrede.

Op 1.2 November 1928 het Grobler en Kemp die Premier gespreek en hom meegedeel

dat, tydens 'n vergadering van die Transvaalse Nasionale Party se Hoofkomitee, Roos

gedreig het om te bedank uit die Regering op grond van wat Malan op Carolina gesê

het, naamlik dat die "Council volgelinge" van die Arbeidersparty kommunisties en

Bolsjewiste was. Gevolglik het Hertzog vir Roos Ingeroep en die saak met hom be-

spreek, naamlik dat die Hoofkomitee van die Transvaatse Nasionale Party besluit het dat

daar nie weer met die Pakt aangegaan sou word nie, na die 1929-verkleslng. Hertzog

het aangedring op 'n herroeping van die besluit, so nie sou hy hom verplig voel om ver-

dere stappe te neem - na raadpleging met hul "Nasionale vriende In die Kablnet,"106 "n

Saak waartoe Roos Ingestem het om te doen. Kemp en Grobler het Hertzog later Ingelig

dat Roos na afloop van sy samesprekIngs met hom, hulle vir 'n koppie tee genooi het. Hy

lOS Die Weste. 24.8.1929.
106 Piet Meiring, Genl Hertzog SO Jaar Danrnn. p.91, outobiografie van D.F. Malan, Afrikaner·

Volkseenheid en my er"arings op pad dparheen,
101 !.!lli!..
103 !.!lli!.; C.~l van der Heever, Gencm! J B M Hertzog, p.571; J H le Roux en PW CQCtz_£r,Deel 3, p.9,

die "Councifliete'' was die Ondersteuners van John Christie en die Hoofbestuursgroep van die Arbei-
ders, Die ondersteuners van kol. F.P.P. Creswell, leier van die Arbeidersparty was genoem die Crc-
swetttcre. nlhei groepe binne die Arbeidersparty.
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het hulle toe die els van die Premier meegedeel en gevolglik op aandrang van Kemp en

Grobler het Roos Ingestem om op Vrydag 16 November 1929 die Hoofkomitee byeen te

roep vir die doel. Gevolglik het die Transvaalse Nasionale Party se Hoofkomitee die be-

sluit by die vergadering herroep,109

Op 18 Desember 1928 het Roos, Grobler en Kemp 'n Kera- en Nuwejaarsboodskap aan

lede van die Transvaatse Nasionale Party uitgereik. Hierin Is 'n woord van bemoediging

en opbeuring uitgespreek met die aanloop tot die eerskomende algemene verkiesing.

Daar Is gewys op die materiële voorspoed wat die Regering bewerkstellig het. Ook Is

daarin verwys dat daar op alle gebiede voorwaarts gebeur Is; orals was vooruitgang en

toenemende welvaart merkbaar, terwyl die Ideologiese In die kort voorafgaande tyd al

meer en meer tot sy reggekom het. Hulle sluit af: "Alle weldenkende Afrikaners wat die

mag van ons Nasionale Ideale begryp, sal vir die behoud van Suid-Afrika onder dieselfde

banier hul skaar, en so meen ons, verreweg die grootste deel van die volk van Suid-

Afrika uitmaak. "ua

In Junie 1929 het Roos uit die politiek getree en as Ieler Is urcbter verkies. Kemp en

Oswald Plrow Is tot onder-leiers verkies. Dit was ook bekend dat Grobler en Kemp nie al-

tyd met Roos se leiding akkoord gegaan het nle.W. Die rede hiervoor was Roos se on-

voorspelbaarheid en ongevraagde Inmenging In sake van sy kablnetskollegas wat hom

ongewild gemaak het. Ole felt dat hy dikwels op die Ingewing van die oomblik sy eie kop

gevolg het, sonder Inagneming van sy mede-partygenote, het kommer gewek. Begin

1929 het Roos uit ~uitsland aan vriende laat weet dat hy goed herstel het. Die Opposi-

sie en ook die 5uld-Afrlkaansepers het dadelik gespekuleer oor Roos se moontlike her-

toetrede tot die politiek.

Die Cape Times het In Augustus 1929 met groot stelligheid verklaar dat plek vir Roos In

die Kabinet gemaak sou moes word en dat Grobler ook sou moes terugstaan as Trans-

vaalseleler van die Nasionale Party.U2 Die blad het voortgegaan en bespiegel dat Plrow

moontlik sy portefeulje aan Roos sou moes afstaan, maar dat dit nie algemeen byval by

die gewone lede van die Nasionale Party sou vind nie, aangesien Plrow een van die be-

kwame ministers was en dat hy gaele werk gelewer het. Die berig meld voorts dat bale

Ul'lilllil.., p.572.
1100ns Vaderl3nd, 18.12.1928.
III 1 C H Grobler, pp.269-270.
III Cape Times, 27.8.1929.



Transvalers liewers sou wou sien dat Kemp vi, Roos plek maak.ca Die koerant Is van

mening dat die probleem na Kemp verskuif het en gesê: "To Image that the settlement

of the vexed question of the leadership ensures perfect peace In the Party, Is not, howe-

ver correct. There are clouds brewing, but the stern centre has been shifted to another

man, General Kemp. He Is a fighter, and may be expected to deal sternly wIth the rebels

In his Party. Charges of autocracy are now being made against him, but hIs very large

personal following may enable him to weather the enevitabie storm."114

Die Volksblad berIg In Augustus 1929 dat hy uit 'n gesaghebbende bron verneem het dat

Plrow, sonder dat hy daartoe versoek was, bereid was om uit die Kabinet te tree ten eIn-

de vir Roos plek te maak.ll5 Grobler het verdere bespiegelinge die nek Ingeslaan toe hy

dIe kongres van die Transvaalse Nasionale Party tot 2 Oktober 1929 uitgestel het, ten

einde Roos die geleentheid te gee om ook teenwoordig te wees. In Augustus 1929 was

Roos nog ernstig siek In Duitsland en het 'n rukkie van te vore as Minister en Volks-

raadslid bedank. Die verwagtinge In die Transvaal was egter dat Roos nie die leierskap

van die Nasionale Party In Transvaal sou oorneem nie en ook nie tot die Kabinet sou te-

rugkeer nie. Kemp was ook vierkantig gekant teen die terugkeer van Roos tot die poll-

tlek.u6 'n Verdere bespiegeling was dat Roos na die regbank sou terugkeer. Roos kon

nie betyds by die uitgestelde kongres van die Transvaalse Nasionale Party opdaag nie en

op 2 Oktober 1929 Is Grobler tot hoofleier verkies, nadat Plrow ten gunste van hom te-

ruggestaan het, waarop hy en Kemp tot onderleiers verkies Is.ul

By die sitting van hierdie 16de jaarlikse kongres van die Nasionale Party het Kemp die

kongres toegespreek en gesê dat dit besonder aangenaam was om die geesdrif waar te

neem wat daar geheers het. Volgens hom kon dit ook nie anders nie, want die Nasionale

Party was 'n party wat Ideale gehad het, wat In gees en getalle sterk was en wat 'n

Valksparty was. Nostalgies het hy gesê Indien daar na die geesdrif gekyk word, dan dink

hy onwillekeurig terug aan die verlede - die bittere stryd wat hulle In die verlede moes

deurmaak - hulle was gehoon, maar het standvastig voortgebeur met dIe beslistheid wat

aan 'n doelbewuste volk eie Is en met die vaste oortuiging dat nasionalisme moet seê-

vier. Volgens hom het die Nasionale Party geskiedenis gemaak, want die Afrikanervolk

11.1.!h.W ..
114l.!!.i.J.!..
II' Dje VolkShiad,J .8.1929 en 28.8.1929:~, p.361.
116J C H Grobler. p.275.
117~, pp.361-362: Pic Burger, 3.10.[929.
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was herbore, hulle 15van ondergang gered en het nou hul eie lotsbestemming In hul

hande. Suid-Afrika Is vry en onafhanklik, het hy gesê.ll8 Hy het beweer dat die Suld-

Afrikaanse Party se doodsteek gekom het toe hy met die Unioniste saamgesmelt het. Hy

het gesê dat die volkslel van die oud-Sappe het doodgegaan; hul taal, kultuur en volks-

tradisies het dood gekwyn.

Hy het weer verwys na praatjies van in Armmansparty. Hy het gesê: "God bewaar Suid-

Afrika vir daardie mense wat onder die dekmantel van republikeinsgesinde mense 'n

Armmansparty wil vorm. Die mense word bedrieg, dis die Land van Sosialisme daardie.

Die Nasionale Party Is die ArmmanspartYi geen ander party kon die belange van die arm

man behartig soos ons dit kan doen nle."U9 Hy helook verwys na diegene wat van 'n

middelparty gepraal hel en gesê dal dil mense was wal le vrol was om hul partye le re-

geer en ontvlugting gesoek het. Volgens hom kon dit alleen 'n party wees van onlevre-

denes. papbroeklges wal nie genoeg pit gehad hom om vir huioortuigings en volksbe-

lange op te kom nle.12o

Gedurende April en Mel 1930 was daar 'n beweging lussen sekere Transvaalse Neelena-

le Party Volksraadslede om Roos na die politiek terug te bring. Dit was teen hierdie tyd

bekend dat dr. W.P. Sleenkamp agter die skerms gepoog het om Roos by die politiek te

betrek. Plrow het by Roos aangedring om nie terug te keer nie. behalwe In die hoeda-

nigheid as 'n nasrenaus.ca Gevolglik het Hertzog vir Grobler en Kemp op 2 Mel 1930 In-

geroep om helderheid OOI die saak te verkry. Grobler hel Hertzog verseker dat hy by ver-

skeie geleenthede aangebied het om vir Roos as provinsiale Ieler terug te slaan. Sonder

om enige stories van die saak te maak het Hertzog aan hulle gesê dal hy nie ten gunste

van Roos se terugkeer lol die party was nie, en dat hy hom nie weer In die Kabinet sou

opneem nle.122

Kemp wal uit die slaanspoor teen Roos se terugkeer gekant was, het egter daartoe by-

gedra om Plrow ook In 'n verdagte lig by Hertzog te plaas.123 Die gevolg was dat die Na-

'IS Ons VBderlgod, 5.10.1929.
'19lhi.Q.
'20 lhi.Q.
Ill~,p.371.
Ullhi.Q.

UJ C M van der HCC\'cr, p.574, meld "Op 15 Mei 1930 teken genl. Hertzog aBO: 'Kemp vertel my dat
Pirow Woeosdag IJ. in gesprek met hom gehad het co wel io '0 gees, asof hy die terugkoms van Roos
begeer, sodat bysetf'uu die politiek kon gaan."'



slonale Party as sodanig hom van Roos gedistansieer het. Reeds op 5 Januarie 1931 het

die Kaapprovinsie se Nasionale Party Volksraadslede, - Senatore en - Provinsiale Raads-

lede op 'n vergadering hulle volle steun aan Hertzog en die Regering verseker. Slegs

mnr. louw Steytier, Nasionale Party Volksraadslid vir Albert het daarteen gestem, aan-

gesien hy van mening was dat Hertzog vir Roos moes terugverwelkom en 'n koalisie be-

werkstellig. Ook die Transvaalse Nasionale Party het op dieselfde dag 'n soortgelyke be-

sluit geneem, terwyl die Vrystaatse Nasionale Party enkele dae later sy ontevredenheid

uitgespreek het oor die "verraderlike beweging" wat deur Roos op tou gesit was.U4

Die Nasionale Partyleiers het ook geen illusies oor Roos gehad nie en Malan was van

mening dat Roos nie genoeg steun sou verkry om die Regering om ver te werp nie. Aan-

gesien die algemene verkiesing nog moontlik dieselfde Jaar sou plaasvind, het hy 'n ver-

kiesingsooreenkoms tussen Roos en Smuts verwag. Hertzog het gevolglik sy partygeno-

te verwittig dat dit nie die minste twyfelly dat Roos 'n vyand van die Regering en die

Nasionale Party Is nie. Hy moes dus as sulks betrag word, aangesien hy daarop uit was

om die party soveel moontlik skade aan te rig. Ook Kemp het aan 'n ene 8. Greyling ge-

skryf dat dit hom voorkom asof Roos en sy ondersteuners niks anders as politieke hand-

langers van die Suid-Afrikaanse Party Is nle.U5

Tydens die Nasionale Partykoukus se vergadering In Kaapstad op 21 Januarie 1931, Is 'n

mosie van volle vertroue In Hertzog en die Nasionale Party uitgespreek. Daar Is ook be-

sluit dat alle toegang tot koukusvergaderings In die toekoms ontsê sou word aan 'n lid

van die Parlement wat weter om hom met hierdie besluit te vereenselwlg.u6 In Oktober

1932 het die Nasionale Party In Transvaal besluit om met Intensiewe herorganisering te

begin. Die Kommissie van Toesig wat uit die drie Transvaalse ministers bestaan het,

naamlik Groble" Kemp en Plrow, het vroeër besluit om die organiseerders aan te stel,

met die oog op die nuwe afbakening van setels. Hulle sou onderskeidelik vir Oos-

Transvaal, Wes-Transvaal en Noord-Transvaal aangestel word. Hulle sou elkeen die dis-

trikte besoek en hulle hoofdoel was reerganlsasle.wt

Op 24 Desember 1932 het daar In Ons Vaderland Kers - en Nuwejaarsgroete aan NasIo-

naliste vanaf ministers Kemp en Grobler verskyn. Kemp het daarin gesê dat hy vertrou

12-I.I..f.J!r.i.!.:. pA07.
us !!ili!: J.C.G. Kemp-versameling. Band 3. ongepagineerd, brief van Kemp ann Il. Greyling. 18.1.1933.
126 Jhi.Q.
Il7 Ons Vaderland. 19.10.1932.
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dat nieteenstaande die ekonomiese moeilikhede en ander verwikkelinge die Nasionale

Party standvastig sal bly, sodat hy weer by die eerste geleentheid sou kon bewys dat

hulle 'n party van durf en daad was, wat nie deur JIngos regeer wil word nle.128

Teen die einde Februarie 1933 het mnr. I.W. Ferreira, van die Plet Retief kiesafdeling, 'n

brief aan Kemp gerig waarin hy hom meegedeel het dat daar 'n sterk beweging In die

kiesafdeling was om die beste kandidaat vir die komende verkiesing te verkry. Volgens

hom het die Idee van die Suid-Afrikaanse Party se kant gekom en was hy versoek om vir

Kemp te vra om die versoek In oorweging te neem en hulle verteenwoordiger In die "par-

lementêre eleksie" te wees.es Voorts het hy gemeld dat die Nasionale Partykiesers dit

een was dat hy as kandidaat moet staan. Op 15 Maart 1933 het Kemp se private sekre-

taris, A. Myburgh, teruggeskrywe en laat weet dat die Minister dankbaar was vir die ver-

troue In hom gestel, maar dat dit hom spyt dat hy nie die kandidatuur kan aanvaar nie,

aangesien hy hom weer eens In Wolmaransstad beskikbaar gestel het.130

Vroeg In Maart 1933 was daar weer gerugte dat Roos ondersteuning mag verkry van die

Madeley-Arbelders, maar daar het niks van gekom nie. Vroeg In Aprll1933 het hy aan-

gekondig dat hy Grobler In die Rustenburgkiesafdeling gaan opponeer. Hierdie was

maar weer eens 'n bewys van sy onvoorspelbaarheid. Hy het as regverdlglng vi, sy be-

sluit aangevoer dat Hertzog, Plrow en Kemp vyandiggesind teenoor hom was tydens die

koalisie en gesê: "By doing so, they Intended to ensure solidarity of the National Party

(tnsfde and outside Parliament, after co-operation with the Suid-Afrikaanse Party had

ended."131 Gevolglik was Hofmeyr, Deneys Reitz en Kemp van diegene wat besluit het

om Roos aan te val. Kemp was van mening dat sy besluit om Grobler teen te staan In die

verkiesing onsportief was. Hy het neerhalend gesê dat Roos skuiling gaan soek het by

die "vyand" gedurende die Anglo-Boereoorlog, aangesien hy nooit sy voete vir sy volk

natgemaak het nie. Kemp het ook verwys na Roos se besoek aan hom In 1914 In die

tronk, na die Rebellie, waarna Kemp die LIchtenburgers versoek het om Roos as lid vir

die kiesafdeling verkies te kry. Hierdie spervuur van Kemp en ander was egter onbenul-

lig en van geen waarde. aangesien 19 Roosslete genomineer was.13~

1!8llili!.• 24.12.1932.
119JC G Kenm-\'ersameling, Band 2, ongepagineerd, brief van I.\V. Ferreira aan Kemp, 27.2.1933.
uo J..hW., brief van A. Myburgh mill I.'V. Ferreira, 15.3.1933.
BI J.P. Brits, Tielman Roos p.316, walter Madelcy en s)' volgelinge binne die Arbeidersparty was openlik

gekant teen die Creswellgroep. wat sterk sosialistiese neigings openbaar.
132J H Ic Roux en P 'V Coetzer, Dccl 3, p.337: lP. Brits, Tielman Roos - POliticolnrophel or QP00r!u-
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Roos se hertoetrede tot die politiek het andermaal die noodsaaklikheid beklemtoon om

oor die Nasionale Party se eenheld te waak,133'n Besondere kenmerk van die nomIna-

siestryd was dat Nasionale Party Volksraadslede wat simpatiek gesind was teenoor

Roos, probleme ondervind het om die nominasie te wen. Dit kan toegeskryf word aan

Kemp en ánder Nasionale Partyleiers se veldtog teen Roos. Indien Roos ook by die ver-

klaring van 1 Maart 1933 gehou het dat hy nie weer aan die politiek sou deelneem nie,

sou hy homself die teleurstelling gespaar het.ln die algemene verkiesing op 17 Mel

1933 het die Roosslete. soos sy volgeling bekend gestaan het, slegs 2 setels verower,

naamlik Hjalmar Reitz In die Joppe kiesafdeling en G.S. Bouwer In die Boksburg kiesaf-

deling. In Rustenburg het Roos met 544 stemme die knie gebuig voor Plet Grobler.134

Die verkiesingsuitslag het aangetoon dat Roos nie net by die partyleiers,nle, maar ook

by die kiesers In onguns verval het. Sy aanhang het afgeneem en sy deelname aan die

verkiesing het hom beslis meer kwaad gedoen as goed. Die kiesers het op 17 Mel 1933

bewys dat hulle die erkende partyleiers en partye vertrou het. Vir politieke opportuniste

wat hoofsaaklik hul steun uit ontevredenes wou put, was daar nie plek nie. Die pontleke

toneelln Suid-Afrika Is na 1933 so oorheers deur die stryd In die geledere van die Na-

sionale Partyoor samesmelting dat Roos op die agtergrond verdwyn het. Sporadies het

hy gepoog om polities na vore te kom, maar In die groot stroom van politieke aktiwiteite

was hy geen faktor meer nie.

Kemp het hom In die Paktregering bewys as 'n lojale ondersteuner van sy leiers en party.

Hy was geensins van voorneme om die saak van die Nasionale Party te versaak nie en In

die proses het hy soms harde woorde laat val en politieke vyande gemaak. Hy was be-

kend as 'n vurige vegter wat geeneen van sy opponente gespaar het nie en Roos het

terdeë daarmee te doen gek,y.

5.5 Die RepublIkeinsestrewe en staatkundige ontwikkeling - 'n Onblusbare strewe

l!ï.!WnJ!

n.i.~.l'!. p.208; J.P. Brits. Tielman Roos. rp.427.428; Dje Vaderland. 8.4.19]3. ope brief van Kemp Die
.YW..Iii!£m, 2.5.193].

1J1~,4.4.19]].
1)4 .!..f......fui., p.42R.



230

Naas sy godsdienssin was die Afrikaner so vryheidsin deel van hullewens - en wêreldbe-

skouing. Dit het met die Jare gegroei en 60 het 'n eie Suid-Afrikaanse vaderlandsliefde

ontkiem, waarin die drang na 'n staat, vry van vreemde oorheersing, nagestreef 15.135In

die 1924-verkleslngsveldtog het Hertzog verkondig dat die Nasionale Party In die wale
sin van die woord 'n nasionale party was, met die leuse "Suid-Afrika Eerste."138

Uit agting vir sy Pakt-vennote se lojaliteit en die Britse tradisies het die Premier en die

Nasionale Party Ingestem om nie te praat oor die verwesenliking en die uiteindelike af-

stigting van Suid-Afrika vanaf die Britse Gemenebes nie. Hy het egter daarop aangedring

dat die Arbeiders hom sou ondersteun om die "ou slawebande te verbreek."131 Volgens

Hertzog moes Suid-Afrika se belange voorkeur geniet bo dié van enige ander land, al

was dit ook Groot BrittanJe. Hy was 'n sterk voorstander van ekonomiese onafhanklik-

heid en ook Creswell van die Arbeidersparty het daarbyaanklank gevind.

Die grootste struikelblok In die weg tot vereniging van die Suid-Afrikaanse nasie was bo

alle twyfel die Britse verbintenis en Hertzog het terdeë besef dat alvorens die strydvraag

nie tot bevrediging van albei taalgroepe opgelos Is nie, die Ideaal nie verwesenlik sou

word nie. Hertzog was dus vasbeslote dat alle skyn van onderhorigheid aan die Britse

kroon opgehef en uit die weggeruim moes word. In verwesenliking van die doelstelling

het hy veral die antagonisme van die Britse gesindes ontlok en binne die Suid-Afrikaan-

se Party was daar sterk wantroue In die Hertzcgregertng, veraloor die konstitusionele

vraagstuk, uitgespreek. Die Opposisie was van mening dat die Afrikanernasionalis, ge--

rugsteun deur die Regering wat oorwegend Afrikaanssprekend was, doelbewus die sen-

timente van die Engelssprekendes ondermyn het.138 Op 28 April 1925 het Hertzog In die

Volksraad gesê dat onder die bestaande omstandighede, die daad van sesessie en re-

publiekwording ongewens en noodlottig sou wees, omdat dit die een of ánder taalgroep

sou laat voel dat die verandering deur 'n eensydige dwangmaatreël teweeggebring 15.139

Die Burger het op 29 April 1925 In sy hoofartikel Hertzog geloof vir sy verklaring. Sy

standpunt was ook deur Kemp en Malan ondersteun, wat In ooreenstemming daarmee

verklaar het dat die verwesenliking van die republikeinse Ideaal slegs deur die same-

us JH Is; Roux cn PW Coelzer, Deel z. p.1 12.
136 Pjel t-Iciring, p.92.
111lhi.!!.
IJg J H Ic Roux cn I' W Cqclzer, Deel 2, p.12l.
1J9 Debatte vnn die Volksraad, 28.4.1925. kolomme 2928·2930.



werking van die twee taalgroepe verkry sou word en dat dit geensins afgedwing sou

word nle.140 Alle Afrikaner nasionaliste was egter nie so eensgesind met die standpunt

nie. So byvoorbeeld het Ole Burger 'n brief geplaas van 'n Nasionale Partyorganiseerder

In die Transvaal, waarin hy aangevoer het dat Artlkel4 van die Nasionale Party se Pro-

gram van Beginsels nie verander sou word nie en dat dit die party aan die Ideaal van re-

publiekwording verbind het.141

The Natal Witness was van mening dat Hertzog se sienswyse nie In ooreenstemming

met Roos, Ieler van die Nasionale Party In die Transvaal, se siening was nle.142 Ole ge-

volg sou wees dat Hertzog In die toekoms al hoe meer deur die sterk republikeinse vteu-

elln sy party gekonfronteer sou word en dit sou Hertzog se taak om die steun van die

Engelssprekendes vir sy oogmerke met betrekking tot Suid-Afrika en die Britse Ryk,

aansienlik bemoeilik. Dit was ook so dat die Opposisie Hertzog se sienswyse In twyfel

getrek het en hom gevolglik nie vertrou het nie. Hertzog wou egter verhoed dat die

kwessie van sesessie oorbeklemtoon word en bulte verband geruk word, aangesien dit

samewerking met die Arbeidersparty kon benadeel.

Tydens die Transvaalse Nasionale Partykongres In September 1925 het Kemp In 'n toe-

spraak gesê dat hulle moet staan by die Ideaal van die Afrikanervolk, naamlik Artikel 4

van die Nasionale Partykontltusle, dit wil sê onafhankllkheld.143 Ook tydens die Vry-

staatse Nasionale Partykongres gedurende Oktober 1925 In Bloemfontein, het Roos dit

duidelik gestel dat die Transvaalse Nasionaliste nie tevrede sou wees alvorens die Ide-

aal van 'n republiek verwesenlik word nie en dat die onafhanklikheidsideaal alleen 'n

saambindende faktor binne die Nasionale Party was.144

'n Standpunt wat Kemp verskeie kere herhaal het, het hy weer eens op 'n openbare ver-

gadering In die Waterberg, gedurende Desember 1925 opgehaal en gesê dat die Nasio-

nale Party nie die Suid-Afrikaanse Party se politiek present wil hê nle.1415 Op ti Desem-

ber 1925 op Middelburg, In die Kaapprovinsie, het hy gesê dat Artikel 4 van die Nasiona-

le Party se konstitusie, die Ideaal van die Nasionale Party was en dat dit nooit opgegee

I~ODie Burger, 29.4.1925.
141 J,H le ROUleen P W Coelzer, Dccl 2, p.125.
JH The Nm!!! Wjmcss. 30.4.1925.
JH Ons Vuderlund. 29.9.1925.
144lH Ie ROll$ en P W Coetzer. Dccl 2. p.12S.
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23 I



'dlU;))I);)Wpnotpapuo'9Z61'IITZ'~0>1
.LPI-SPI-dd'tr=o'157.\:105A\du,krio}Ï51Hr6rl

'PIOEIUor0:''9Z6I'P'ZZ'PIlï!js~loA5!puu...511ctpejirl
'SCI'd'zP;)O'J;)z\JojMJU;)knoB51HrLrl

'SZ61·ZI'ZI'S5t11!.i.,Jdcj9rl

-eeurnos)j,.(UalPue"~uIPla)jSjesalJewOJnoaMallSu,osaepalPjeepullepue'n04ul

)jauqndaJu,uee~ul;JullqpuelslolalPalse)jlldwiAqja)jll.le91Pualsalluee'plOMdenis

-03sIasuIllaBueeWeJ;JOJdas.<tJedaleuolseNalPueAtrle)j'l.IVleplIUIJp9~Ueedereep

'01.1AH-ureeua,apal.l,Uaala;JueeaspuereunqUI;JulPlalalPwouee;J"ooAnos3uIJa3aJ

9S'lJSalPIMua,'seMsela3ueeuo)j,.(Uas"JSalPueeptequse9)1a"eWOldlpalP,ep@s

-a3!leWAlleapueHalPlawpn04Japuou,UI9l:6tJaqwaAoNttdo,a4s,nwsO!lt")I,.(Uas

-liASetpauujqPla4)jU)lUe4jeUOOUlaJOMaOS)inweeu'Ja4pe49;J'nOMann4leMl~U.1.<J)jall

A"ed91euoiseNalPlep;J'lnl.lOOuaaseepseMdwa)luaaISU9J9jUO)jS)j,.(ijalPueeJeellns

-eralPJOO;J'n911JaArepuossqseM.<tJedaleuolseNaiO"p'OMseelde;)lIeISPUOJ;Jrepuoa

-a3u,donossapua)jaJdsSI03u3ua-suee)llJJValPuassnla;JulpnOIjJa"a;JuliJapUOalP

dool.l,.(Ij,epI}sa3uallelSJS"alP,aw)laaldsa;J"nPI9I1UapaJ"a,aWO)llo",.(S,a4;Jo:QJaH

6vt"3uIJel)jJalUnO"esap

-ureeuaêosalPseploMalipuaxeqJa4"0'salseNueAs9qouaweoaSlIJBatpueeapOIse

raatscsseeê)lU,.(J"ua'aluapa4luaala;JueeoSPuelo"nqua-espuetauutquIaepuealPuee

ueealP)jI)lSa;J,opuosursueeêuesmersUI)I,.(la3')lAUas'IJSalPeuujqadd8)1SUaawa3

e..tl")llIweeu',a'lJÁ!)jswoswnlulwoPalPuearUelllJBue"snl8lSuaaisisodalP,eMlIlP

-Jee"a31ln3elSlo"u,aallwo)lalP'01.l9t6tJeqwa"oN6tdO"swa"a,'JnOliesPlolue"

de)lSJalllSJOOArepuc'a)jes9Ielulwooue"slJeleJ)lasalPuaSWnlulwOPerpUBAslo,slulW

OlSl03Jinepueersaq'aallwo)ju,eua3ulpno41a"aielladwiepuo)jeJ)jn,s3eeJAalPwo

lInlsaq9t6t10qol)jOStdo0ISUaJajuo)js)j,.(UalP,al.lepenëces30ZlJeHuee310Aa3av

sn'seMaruelllJ9lawSnlBlsuI)I,.(la;J0lunetplep

ue"seqsruersaleuolseuJa,ul'9)111)jue4j8UO'a;JJPano"e)jIJjV-Plnslep3lPlnl.llUndpue,s

alPA4lepJeel)jJa",.(4IOIjpeeJs)jloAalPUILt,,"pJOMnos3UIJqa3a)leJdsJalalSUaJaJ

-uoxerpdoarUelllJBuasumrujwopalPuassm;)Ulpn0I.lJa"alPuesn,e,sueealssaM)Ierp

replIuluawue"seMAH"lIIPJOOMUaal.la"nos.<tJBdaleuo(seNalPueAaMellsalP,.(1jJeBM

'9l:6tuee9ISU9J9Juo)js)jAUalPseM'alunalPJl"Plalj)ll!)jueljjeuoaUl9JaMaOSue";JUl

-)lIIU9SaMJo"erpUI)lJ9wllooalSJaaaslIOll'9H"SeMalapala3.<tJBdaleuOlscNeuurqseept

apuaJa')lUJuo)ld"spA,etpdoJeepjoseWO)jlOOA11M'lOstot'aluS9aM,.("edaleuolseN

alPueAPilJoawetu,.(Ijnos'I}sa;)'04'104pJOMJee"leella)ll"eaiPJal4nos-erupJOMnos

m



brlng.1s1 Hieruit was dit duidelik dat Smuts en die republikeine, veral Kemp, dodelike vy-

ande was en dat hy, Smuts, met die els gepoog het om die republikeinse strewe 'n nek-

slag toe te dien.

Die verwagte reaksie van die Nasionale-Party op die Opposisiekritiek, oor Artikel 4, het

nie uitgebly nie. Roos was van mening dat die artikel so gewysig kon word dat die Na-

sionale Party hom voortaan sou beywer om die verkreë onafhanklikheid te behou.1S2Op

3 Desember1926 te Rustenburg het Kemp plegtig verklaar dat die Nasionaliste dank-

baar en trots moet wees dat Artlkel4 deur Hertzog In Londen bekragtig was. Volgens

hom was dit slegs Patrick Duncan en Smuts wat verklaar het dat die sake reeds bestaan

het, terwyl die Britse ministers teenstrydig verklaar het dat dit 'n totaal nuwe fase

was.1S3

In April 1927 het Kemp, tydens 'n vergadering met sy kiesers In sy kiesafdeling, gesê

dat een van die groet dinge wat gebeur het, was die volkome vryheid wat Suid-Afrika

verkry het en dat die dominiums voortaan volkome onafhanklike lande was. Volgens

hom het Suid-Afrika newens God, sy vryheid te danke aan Hertzog. Hy het gesê dat Suid-

Afrika nie meer onderdanig aan die Britse regering was nie. Hy het afgesluit: "Ons het

nog 'n gemeenskaplike koning. Ole seksie wat In die verlede met minagting op die Afri-

kaanse seksie neergesien het, kan dit vandag nie meer doen nle."l54

Belde Hertzog en Malan was op die stadium van mening dat Artikel 4 gewysig moes

word, omdat die Balfourverklarlng die Unie se soewereine onafhanklikheid bo alle twyfel

omskryf het. Op 28 Januarie 1928 te Wolmaransstad het Kemp gesê dat hy toegee dat

die woordbepalIng van Artikel 4 verander kon word. aangesien dit In die konstitusie

neergelê was dat die Nasionale Party hom sal beywer vi, onafhanklikheid langs konsti-

tusionele weg. Volgens hom het Suid-Afrika onafhanklikheid gekry, buitelands so vol-

kome as btnnelands.ue Op 15 Mel 1928 het die Nasionale Party se Federale Raad be-

sluit om die gewysigde Artikel 4 aan die Provinsiale kongresse voor te lê. Dr. N.J. van der

Merwe van die Vrystaat het namens die republikeine In die Nasionale Party op die wysi-

ging gereageer en In 'n memorandum verklaar dat hy daarvan oortuig was dat die gewy-

UI Rand Dai!y Mnil. 23.11.1926.
I~l J ti le Rou,; en P \V CoelZer. Deel 2. p.152.
ISl Ons Vaderland, 7.12.1926.
15-4 J C G Kemp.\"ersameHng, Band 10, ongepagineerd, koerantuitknipsel uit Pie Burger, 12.4.1927.
JH Ons Vaderland, 29.1.1928.
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slgde Artikel 4 bale moontlik die Nasionale Party van 'n republikeinse - In 'n Imperialis-

tiese party kon verander ,166

Die Transvaalse Nasionale Partykongres was die eerste kongres wat die gewysigde Artl-

kel4 moes oorweeg. Die nuwe voorgestelde artikel het soos volg gelul: "Die Nasionale

Party aanvaar die verklaring deur die Rykskonferensie van 1926 afgelê, en stel hom ten

doel die handhawing van ons soewereine onafhanklikheid daardeur erken en die uitoe-

fening van staatsfunksies op eie gesag. In ooreenstemming hiermee verklaar die party

hom beslis teen elke rigting, optrede of politiek wat die strekking het om ons bestaande

regte en vryhede op enigerlei wyse In te kort of daarop Inbreuk te maak en onderneem

om sodanige ligting, optrede of politiek met alle geoorloofde middele te bestry."u7

Binne Nasionale Partygeledere was daar verdeelde opinies rakende die onafhanklik-

heidskwessie. Ds. B. Hatting, Nasionale Party Volksraadslid vir Krugersdorp en voorsitter

van die kongres, het sonder aarseling verklaar dat Suid-Afrika nog nie die absolute on-

afhanklike status ontvang het nie. Volgens hom was daar nog 'n ketting wat Suid-Afrika

aan die Britse Ryk gekoppel het.158

Algehele tevredenheid oor die wysiging was daar beslis nie In die geledere van die Na-

sionale Party nie. Behalwe vir N.J.van der Merwe se siening, was hy ook ondersteun

deur ds. L.P. Vorster, voormalige Nasionale Party Volksraadslid vir Aliwal. In 'n brief aan

die Die Volksblad het hy te kenne gegee-dat die wysiging van Artikel 4, soos deur die

Transvaalse Nasionale Party goedgekeur, die Ideaal van 'n republikeinse regeringsvorm

prysgegee het.u9 In teenstelling met die Transvaalse Nasionale Partykongres het sake

rakende Artikel 4 se wysIging In die Kaaplandse Nasionale Partykongres veel ruetlger

verloop en die wysiging met 'n oorgrote meerderheld goedgekeur.lBO Hertzog se proble-

me was daarmee nog nie ten volle uit die weggeruim nie, aangesien die Vrystaatse Na-

sionale Partykongres greet teenkanting tot gevolg sou hê. Hertzog was van mening dat

hul optrede die ondergang van die Nasionale Party kon beteken. Hy het by verskeie ge-

ue G.O. Scholtz, Dr N J VUil der Merwe, p.93 en p.97.
,$1 J H Ic Roux en P \V Coelzer, Deel 2. p.172.
'53 1hill.
1'9J.1ilil.
teo Dje Volkshimj, 1.9.1928.
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leenthede verklaar dat 'n suiwer republikeinse party die ondergang van die Afrikaans-

sprekende sou beteken.lSi

Die amptelike Opposisie het dadelik die geleentheid gesien om van die verdeeldheid In

Nasionale Partygeledere vir politieke gewin gebruik te maak. Dit was egter van korte

duur toe N.J. van der Merwe enkele dae voor die Vrystaatse kongres verklaar het dat die

nasionale stryd nie verdere verdeeldheid sou duld nie en dat die wyslgde Artikel 4 aan-

geneem sou word. Op 17 Oktober 1928 Is dit goedgekeur deur die Vrystaatse Nasionale

Partykongres.162

Wat die republikeinse Ideaal betref, wil dit voorkom dat Hertzog, as gevolg van sy groot

aanhang wat hy geniet het, sy volgelinge oorreed het om die Ideaal te laat vaar, 'n Klein

groepie deurwinterde republIkeinsgesindes, waarvan Kemp een was, sou egter onder

geen omstandighede die Ideaal afsweer nie, maar noodgedwonge ter wille van party-

eenheid op die vooraand van die algemene verkiesing van 1929, die situasie aanvaar.

Dit moet onthou word dat Kemp 'n Afrikanernasionalis was en die vryheidsideaal was

deel van sy volksaard en ontwikkeling. Hy kon hom nie met Britse Imperialisme vereen-

selwig nie en sou hy die Suid-Afrikaanse nasionalisme as grondslag op Sytoekomspad

uitstippel.

Kemp kon hom nie Indink In die posisie van die Suid-Afrikaanse Party en sy ondersteu-

ning van die Britse Ryk nie en het die Suid-Afrikaanse Partyondersteuners se optrede as

on-Suid-Afrikaans, onpatrlotles, onwaardig aan hul voorouers en onaanvaarbaar ver-

werp. Op 31 Augustus 1928 te Koedoesfontein, in die PotchefstroomkiesafdelIng het

Kemp by 'n groot politieke vergadering as spreker opgetree. Tydens vraetyd het mnr.

Simon Schoeman, wat spesiaal saam met mnr. Arnold, 'n Saporganiseerder, gekom het

en daarop uit was om aan Kemp vrae te stel, losgebreek en onder andere gevra waarom

Artlkel4 van die Nasionale Party se konstitusie verander was. Volgens hom was dit Juis

die artikel wat die Nasionale Party aanmekaar gehou het. Kemp het die vraestelIer ge-

rusgestel deur te sê dat volgens hom die artikel nou verbeter was.sea

161Die Burger, 7.9.1928.
162J H Ie ROllx Cil P \V COC!1.cr, Deel 2, p.177.
16)~,4.9.1928.
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Op 5 April 1929 te Gezlna het Kemp, tydens 'n vergadering, gesê dat wat status betref

Suid-Afrika volkome onafhanklik was, net soos die ander domlnlums.164 J.P. Brits meld

dat manne van dié kaliber van Roos en Kemp daarin geslaag het, ten minste In die

Transvaal, om die nasionaliste te oortuig dat Hertzog soewereine onafhanklikheid verkry

het en niks anders as dit nle.see

Op 19 Desember 1929 te Bethal het Kemp tydens 'n geesdriftige vergadering gesê dat

die felt dat die Nasionale Party nie ten gunste van 'n republiek op daardie stadium Is

nie. wil nie sê dat hulle teen 'n republiek Is vir die toekoms nie. Voorts het hy gesê dat

hulle nie omgee of dit '0 republiek Is of nie, net solank dit werklike onafhanklikheid Is

en dat die strewe altyd moet wees om Suid-Afrika absoluut onafhanklik te maak. Tog

slaan hy hier vir die eerste keer 'n meer gematigde rigting In deur te sê dat Indien die

toekoms die bewys lewer dat dit beter Is om binne die Britse Ryk le bly, dan sal hulle

binne bly, en Indien die loekoms loon dat dit ten voordele van Suid-Afrika Is om af te

skel van die Britse Ryk, dan besit hulle die volste reg om die stap te neem. Volgens hom

kan hulle nie op daardie stadium bepaal welke vorm van regering die toekomstige Suid-

Afrika sou verlang nie. Hy het gesê: "As die bevolking In die toekoms 'n koning, repu-

bliek of selfs 'n diktator wil hê, dan het hulle die volste reg om vir hulle een te kles."166

Ten slotte het hy gesê dat vir die teenswoordige hulle na werklike onafhanklikheid moet

strewe sodat hulln staat sal wees om aan hul kinders -n erfstuk na te laat wat op geen

wyse belas sal wees nle.161

Interessant was die Opposisiepers se reaksie op Kemp se republikeinse uitlatings. Vol-

gens die Daily Mali was die Suld·Afrlkaanse Party, net soos die Unioniste, ten gunste

van bande met die Britse Ryk. Hy wys verder daarop dat Hertzog ook bande met die Brit-

se Ryk wou behou en dat dit die voordeligste vir die Unie was, naamlik die Britse Geme-

nebes van Nasies. Die beriggewer meld dat Kemp nie te seker daarvan was nie, aange-

sien hy nog steeds op die republikeinse snaar bly tokkel. Ook wys die koerant daarop

dat Hertzog twee maande vantevore sy volgelinge In die Vrystaat en Transvaaloor die

vingers getik het, wat die konstitusionele vraagstuk weer opgehaal het.16S

lbol Ons Vaderland, 6.4.1929.
1M Le....D.ri.a, p.135.
166 leG Kemp-versameling, Band 12, p.98: Oos Vaderland 20.12.1929.
161 Oos Vaderland, 20.12.1929.
16! .I2.n.ib:..Mill, 20.12.1929.



pie Volkstem het na aanleiding van Kemp se Bethal toespraak, harde houe na hom ge-

mik en gesê dat nadat Hertzog 'n rukkie te vore nog vir goed die republiek die kop Inge-

slaan het, dit komieklik Is om te sien hoe Kemp die Bethal se Nattes probeer paal met

die verklaring dat hy nie een van diegene Is wat van opinie 15dat Suid-Afrika nooit 'n re-

publiek moet hê nie. Die berig meld dat die Bethallers natuurlik bekaf was omdat hulle

so lank vir die gek gehou was deur die Nasionale Party, deur voor te gee dat 'n republiek

aan die kom was.1S9

Die Star het op 6 Januarie 1930, onder die opskrif "means to an end", ook gereageer op

Kemp se Bethal toespraak en gesê: "It will be seen that both General Kemp and mr.

Grobler accept and welcome the declaration of the last Imperial Conference not as an

end In Itself, but as means to an end - that end being the eventual succession of the

Union from the Kings's Domlnlons."110

Teen alle verwagtinge het 'n skeuring In die Nasionale Party, soos sommige Opposisie-

lede met vreugde voorspel het, nie plaasgevind nie. Die deursnee Afrikaner, nasionaliste

soos Kemp, wat In wese republikeinsgesind was en Hertzog steeds met onverdeelde

trou aangehang het, Is gedwing om homself af te vra of sy partyleier nog op die regte

pad was, aangesien sy optrede 'n "verloëning" van die republikeinse Ideaal was.1U Ty-

dens die Transvaalse Nasionale Partykongres In 1932 was die republikeinse Ideaal weer

bespreek, maar nadat Kemp 'n beroep op die kongreslede gedoen het om te volstaan by

soewereine onafhanklikheid, Is daarvan afgestap.172

Die knellende droogte en ekonomiese depressIe het Intussen swaar gedruk en die

moontlike gevolge wat dit op polltJekegebled en ook vir die Afrikaner kon Inhou, was

ewe onvoorspelbaar. Die ekonomiese stryd sou so heftig word dat dit die pOlitieke ge-

skille oorskadu het - selfs Hertzog se argwaan teen die republIekgesindes binne die Na-

sionale Party. Dit het gelei tot volle aanvaarding van die Unie se soewereine onafhankli-

ke status.173 Op 16 November 1933 het mnr. H. Van der Sandt de VIlliers aan Kemp 'n

brief geskrywe. waarby hy 'n Foulsham Almanack Ingesluit het . 'n toekomsvoorspelling.

Die almanak se voorspelling vir 1934 op polItiekegebied was dat die republikeine 'n

III? Die volkstem. 20. 12.1929.
170~.6.1.1930.
171J.H le Roux. p.328.
172M.r A. M!llan•."crsaDlcHng, Geskiedenis vnn die Nasionale Party in Transvaal. p.ó.
17JJ H Je RQux, p.328.
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stewige houvas In Suid-Afrika sou verkry en dat "exiting tlmes"174 verwag kan word In

Kaapstad en Pretoria.

Spoedig sou koalisie In 1934 'n nuwe politieke bedeling bring en 'n meer gematigde

siening van Kemp tot gevolg hê- nie uit Innerlike oortuiging nie, maar eerder uit loJali-

teit teen Hertzog en die party. Dit waarvoor Kemp gedurende die Anglo-Boereoorlog en

die Rebellie geveg het, het met sy toetrede tot die aktiewe politiek vergestalting gevind

In sy optrede. Na 1924 het hy hom weer eens bevind In 'n milieu waarin Afrikaner nasio-

nalisme sterk beslag gekry het. Hy het hom sterk uitgespreek teen enige onderhorigheid

aan Brittanje en na 1926 was hy gevolglik van mening dat Suld·Afrlka "volkome vry"

was. Hierdie Innerlike strewe na vryheid was so deel van sy lewe dat hy dit met woord en

daad uitgeleef het en In die proses geeneen van sy politieke opponente met die woord

gespaar het nie - dit kao aanvaar word dat die republlkelnae-rebelgeee vlam oog vurig

binne In hom gebrand het.

5.6 Die Suid-Afrikaanse Party en Smuts loop deur onder Kemo se yenynlge kritiek

Spoedig na die Pakt aan bewind gekom het, het Kemp sy aanvalle op Smuts geloods.

Nadat Smuts In Julle 1924 te Nietverdiend, distrik Marleo, '0 toespraak op 'n Suid-Afri-

kaanse Partydag gehou het, het Kemp gesê dat Smuts soos gewoonlik met sy politieke

wanvoorstelling gekom het en dat sy hoof oogmerk maar weer die "Groot Eie Ek" was.we

Voorts meld hy dat Smuts die Sappe vertel dat hy die laaste 18 Jaar 'n slaaf was en vol-

gens Kemp het die Nasionale Partyregering Smuts vrygemaak omdat hy 50 'n slegte lei-

selhouer was, dat hy gedurig die staatswa onderstebo In die moddersloot gegooi het.UIl

In Februarie 1925 berig The Star dat gemoedere die vorige dag In die parlement opge-

vlam het toe die brandsiekte kwessie bespreek was. Ole Opposisie het 'n kwaal aanval

op Kemp geloods oor sy optrede In verband met die bekamping van die brandsiekte. Ole

Volksraadslid vir Bloemfontein-Noord. mnr. A.G. Barlow, het vir Kemp In die bresse ge-

tree en gesê dat die Suid-Afrikaanse Party die Minister kritiseer nie omdat hy swak Is en

oor sy optrede nie, maar omdat hulle hom gehaat het. Hy het gesê: "You are hindering

17~ J C G Keum-verslIlllc!jng, Band 2, ongepagincerd, brief van H. Van der Sandi de Villiers aan Kemp,
6.11.1933.

175l!:!..i2., Blind 6. ongepaginccrd. koerantuirknipsel.
176.!.!ili!.



him because he went Into rebellion and hls name Is General Kemp."177 Hy het die Suid-

Afrikaanse Party optrede as 'n politieke truuk uitgemaak, gebaseer op 'n persoonlike

vendetta teen Kemp.

Kemp se temperament het waarskynlik sy politieke loopbaan vir hom vergemaklik. Hy

het die meeste van die tyd nie net een kant van 'n saak gesien nie, hoewel 'n mens soms

die Indruk kry dat hy geglo het dat daar nie 'n ander kant was nfe. Op 28 September

1925 het die ''tjaarts'' In Kemp na vore gekom, Hy het van sy kant 'n kwaal aanval op die

Suid-Afrikaanse Party gedoen. Volgens hom het hulle op dieselfde ou Smutsviool ge-

speel en dat die geluld nie alleen vals Is nie, maar dat die stemmetjle flouer en valser

word. Volgens hom het hulle dieselfde vioolorals gebruik en altyd op dieselfde snaar bly

tokkel. Verwysende na Smuts het hy gesê dat die "held van Irene" verslaan Is en dat

daar niks van sy voorspelling gekom het dat die Paktregering net twee maande sou hou.

Hy het die Suid-Afrikaanse Party se klaagliedere onder die soeklig geplaas en In die ver-

band gesê dat die Suid-Afrikaanse Party voorspel het dit Indien die Nasionale Partyaan

bewind kom, geen geld In Suid-Afrika belê sou word nie. In antwoord hierop het hy ver-

klaar dat die land se geldelike sake In alle opsigte op 'n uiters gesonde basis verkeer

het en dat buitelandse kapitaal nie net alleen vir platina Ingekom het nie, maar ook vir

ander sake. Kemp se opmerking vat dit alles mooi saam: "Hierdie gogga van Jannie Is

dus ook 'n valse profesie wat op die ou viool gespeel was."178

Tweedens, het hy gesê. sou daar volgens die Suid-Afrikaanse Party rewolusie, bloedver-

gieting en geweld onder die Nasionale Partyregering plaasgevind het. Volgens hom het

daar tot op daardie stadium geen bloed gevloei nie en die kanse dat so lets sou gebeur

was uiters skraal. Krities het hy beweer: "Sprinkaanbome, Oos-kusboslulsbloed en

Brandsiekluisbloed het waarlik gevloei. Dan moes ek skuld erken dat ek nog meer bloed

gaan laat vloei, naamlik op die ander peste ...."17&Hy het neerhalend gesê dat dit onge-

twyfeld waar Is dat die Insekte Sappe Is, want Insekte suig die sap of bloed van bome of

diere uit, net soos die Suid-Afrikaanse Partyregering vroeë, die land uitgesuig het en af-

gesluit "maar of hierdié Sap Insektesuiers nou vir genl. Smuts as hulle Ieler gekies het,

weet ek nle?"180

177lM....S.Jlli:, 18.2.1925; peba!!e \'110 dje Volksra!lll, 17.2.1925, kolomme 4)·46.
ns J e.G. Kemr.versameling, ongepagioeerd, koerantuitknipsel.
179 !hi..Q.
IW!.!lli:!..
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Derdens sê hy dat die Suid-Afrikaanse Party beweer dat die Paktregering aangedui het

dat die ooreenkoms tussen die Nasionale Party en Arbeiders op die 18de Junie 1924 sou

eindig. Volgens Kemp was daar harmonie In die regeringsgeledere en dat dit hom voor-

kom asct Smuts self die "nooientjie" wou trou. Hy het gesê dat daar voortdurend gekerm

word omdat die Nasionale Party en Arbeiders tot 'n ooreenkoms geraak het en dat dit vir

hom vreemd was omdat daar bale Afrikaanssprekendes In Arbeidersgeledere was.

Skerlsend het hy opgemerk dat die Suid-Afrikaanse Party verwyte hom laat dink het dat

die duiwel bestraf die sondaar omdat hy sonde doen en dat Smuts nou die Nasionaliste

bestraf omdat hy probeer om reg te doen teenoor Suid-Afrika en sy mense. Verder het hy

gesê dat die Suld·Afrlkaanse Partyondersteuners swaar kry om Ianget Smuts se voor-

spelling te glo en dat dit hom laat dink het aan die Swartman wat toe sy baas hom gevra

het of hy aan spoke glo, gesê het: "Basie, (sic) maar bedags ek glo nie, maar snags ek

gI0."181

Vierdens het hy gesê dat die Suid-Afrikaanse Party beweer dat Nasionaleregering pre-

sies bou op die fondamente van die Smutsregering. Volgens Kemp het die Nasionalere-

gering presies gebou op die ou Suid-Afrikaanse Partyregering se fondamente. Volgens

hom het dit gelyk of die ou Suid-Afrikaanse Partyregering net gedurig fondamente gelê

het en nooit eintlik 'n gebou voltooi het nie. Krities het hy opgemerk dat die Suid-Afri-

kaanse Party van Smuts geen doelmatige gebou opgerig het nie, maar dat daar 'n paar

was wat hulle opgerig het, naamlik skeuring In die geledere van die Afrikaners, rasse-

haat, die Rebellie en In die laaste plek Suid-Afrika. Skertsend het hy gesê die Suid-Afri-

kaanse Party laat hom dink aan die boer wat 'n reguit plaasvoor wou trek en hy sê toe

vir die touleier om reguit na die donderwolk se punt toe te trek. Die wind het egter die

donderwolk vinniger laat naderkom en In plaas van dat die voor reguit was, het sy punte

amper bymekaar gekom.

'n Ander faktor waarna hy verwys het was dat die Suid-Afrikaanse Party beweer dat die

Paktregering £2 miljoen meer as die Suid-Afrikaanse Partyregering spandeer het. Kemp

het verweer en gesê dat dit oorgeërfde skuld was, met ander woorde agterstallige skuld

van die Suid-Afrikaanse Partyregenng. Beskuldigend het hy verklaar dat alhoewel hulle

belastings en spoorvraggeld verminder het, Smuts en sy aanhangers nog die Paktrege-

1&1 !1lli!..



ring aangekla het dat hy nie alles In 12 maande kon reg kry, wat hy In 151aar nie kon

regkry nie.

Sesdens het hy verwys na die aanklag van "Jobs for Pals".182Volgens Kemp was dit 'n

saak wat Smuts meesterlIk verstaan het, met die gevolg dat die Paktregering opgesaal

was met 'n groot Suid-Afrikaanse Partymasjinerie In die staatsdiens. Skertsend het hy

die volgende grap voorgehou: "Die Amerikaanse Ier dryf die sneltrein oor 'n duur bul van

die boer, Waarna die boer 'n groet rekening stuur vir die bul. Die Ier word gevra: 'Wat

weet jy van die saak?' Sy antwoord was: 'Net dit meneer, toe ek om die draal kom sien

ek die bul kom uit die lusern. Ek druk toe my oë toe en toe ek weer kyk kom die lusern

uit die bul. "183Hy het gesê dat Smuts met sy aanstellingsbeleid nie gedink het dat sake

omgekeer kon word nie.

Ten slotte het hy weer eens met 'n steek na die Sappe sy toespraak afgesluit en gesê:

"Iemand vra 'n Ier dat Indien hy nie 'n Ier was nie, wat wou hy wees, 'n Engelsman of 'n

Skotsman? Sy antwoord was: 'As ek nie 'n Ier was nie sou ek my doodslaan.'''l84 Hy het

die Afrikaners wat nie Nasionaliste was nie vermaan en gesê dat hulle hul behoort te

skaam.

Op 3 September 1926 het Kemp 'n hand van vriendskap tot die Verenigde Party se on-

dersteuners gereik, toe hy 'n groot vergadering In die stadsaalop Krugersdorp toege-

spreek het en gesê het dat hy nie begerig was om die ondersteuners van die Suid-Afri-

kaanse Party te beledig nie, en Indien hy enige aanvalle op hulle maak, hy dit doen

weens huileiers. Hy het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Partylede gedoen om terug te

keer na hul volk. Volgens hom het die Suid-Afrikaanse Party hom herinner aan die man

wat vir die eerste keer 'n kangaroe gesien het en toe sy oë In verwondering gevryf het en

beweer het dat dit nie waar kan wees nie, aangesien daar nie so lets was nie. Verwy-

sende hierna het hy gesê dat die Suid-Afrikaanse Party sien watter goed daar deur die

Paktregering gedoen word, maar ten spyte van aues vryf hulle hul oë en wil nie die ware

feite raak sien nie. Voorts het hy verwys na die Suid-Afrikaanse Party se regeringstyd-

perk as een van stakings en platskietery, so byvoorbeeld was daar175 stakings In Suid-

Afrika tussen 1918 en 1925, en hierin was 169 000 mense betrokke. Krities het hy gesê
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dat die vorige regering vir 14 Jaar soveel armblankes geskep het dat dit 'n lang tyd sou

neem om die wrak weer op te bou. Ten slotte het hy die Sappe genooi om hulle by die

Nasionale Partyaan te sluit en nadenkend gesê dat op 'n tyd hulle almal Sappe was.es

Kemp het nou as greet kampvegter vir die Pakt na vore getree en die kritiek van die

Suid-Afrikaanse Party op die Regering sterk aangespreek. Op die 13 de Transvaalse Na-

sionale Partykongres In September 1926 het hy gesê dat Smuts bale "lief" vir hom moet

blyk te wees, aangesien hy hom op elke Suid-Afrikaanse Party vergadering aangeval het.

Hy het gesê dat dit hom nie hinder nie en dit help hom om homself te evalueer.see

Te Clocolan In Oktober 1926 het hy gesê dat die Suld·Afrlkaanse Partyleiers die ver-

keerde weg Ingeslaan het en dat die Suid-Afrikaanse Partyondersteuners daarteen be-

hoort te skop, om sodoende huileiers reg te ruk. Volgens hom was die Nasionale Party

'n lewendige party. Verwysende na homself het hy gesê dat hyself swaar gekry het om

nasionaal te word, maar dat hy dit uit die moed van sy oortuiging gedoen het. Hy het die

Smuts van 1910 en 1921 vergelyk en gesê dat Smuts tydens die eerste verkiesing van

1910 'n beroep op die volk gedoen het vir die Suid-Afrikaanse Party of anders vir die Ar-

beiders te stem, maar geensins vir die Unioniste nie. Maar In 1921 het hy met die Unio-

niste In 'n vennootskap getree en so die Afrikanersaak die rug gedraal.u1 In dieselfde

maand op Ladybrand hou sy lyf politieke profeet en beweer hy dat die Suid-Afrikaanse

Party sal wegsterwe, want 90% van Jong Suid-Afrika Is Nasionaal. Volgens hom het bale

Jongmense, wat In die nywerheidsektor werksaam was, die Suld·Afrlkaanse Party verlaat

aangesien hulle die Regering gaan steun oor sy beskermtngsbelelë.we

Op 3 Desember 1926 het hy 'n vergadering saam met mnr, Koos van Heerden, die Suld-

Afrikaanse Party se aspirantkandidaat vir die Provinsiale Raad. op Rustenburg byge-

woon om oor landsake te debatteer. Kemp het gesê dat volgens die Suid-Afrikaanse Par-

ty die Pakt groot sonde was en tog het hulle en die Arbeiders In 1910 'n koalisie gevorm.

Hy was veroordelend teenoor die Suid-Afrikaanse Party-oud-Unlonlstekoallsle en gemeld

dat uit dié 53 koalisie Volksraadslede omtrent net 15 oud-Sappe was. Onder groot toe-

185Oos yndcrl:!!ld. 7.9.1926.
186lllli! .. 3.9.1926.
IB1~, 29.10.1926.
ISS~, 29.10.1926.



Juiging het hy gesê dat dit 'n prys was om te betaal en uitdruklik verklaar dat voordat hy

met die Unioniste verenig, hy liewers sal bedank en op sy plaas gaan boer.199

Tydens die Transvaalse Nasionale Partykongres In 1927 het Kemp In sy toespraak die

Nasionale Partybeginsels teenoor die Suid-Afrikaanse Partybeginsels gestel en gemeld

dat die Nasionale Party se beleid "Suid-Afrika eerste" Is. terwyl die Suid-Afrikaanse Par-

ty geen sodanige beleid gehad het nle.1M Hy het na Artikel 3 In die Suid-Afrikaanse Party

grondwet verwys, waarin gestel was dat die volk van Suid-Afrika geen beperking wens te

stel aan sy toekomstige politieke ontwikkeling as 'n vry volk nle.191 Volgens hom het die

dood van die volk In die beginsel gesetel, en Indien daar konstitusionele ontwikkeling

mag plaasvind dan moet die geskied van bulte sonder meedoen van die Suid-Afrikaanse

Party en sodra die natuurlike loop van omstandighede hulle op 'n basis van vryheid ge-

bring het, dan versit die Suid-Afrikaanse Party gewoonweg sy bakens en sê dat dit die

vryheid Is wat hulle verkry het. Hy het Artikel 4 van die Nasionale Party grondwet daar-

teenoor gestel en gesê dat dit al twee keer verander was, omdat die Nasionale Party 'n

lewendige en progreselewe party was wat 'n bepaalde doel nastrewe en wanneer die

doel bereik was, was die versier verstel en was daar verder gekorrel. Smalend het hy ge-

sê: "As ons egter ons vryheidsontwikkelIng aan die Suid-Afrikaanse Party moes oorge-

laat het sou ons soos 'n wangeskape kutken In die dop doodgaan."192 Volgens hom was

die Nasionale Party 'n lewende organisme. Tydens 'n Afrikanerdag wat deur die Trans-

vaalse Vroue-Naslonale Party In Junie 1928 aangebied was, het Kemp 'n onderskeid tus-

sen die Nasionale Party en Suid-Afrikaanse Party gemaak en gesê dat die Suid-Afri-

kaanse Party 'n suiwer materialistiese party was, terwyl die Nasionale Party naas die

materiële ook moes sorg dat die geestelike en Ideële belange van die volk nie verwaar-

loos nle.193

Te Krugersdorp op 28 Oktober 1928 was Kemp bale krities teenoor Smuts en die Suid-

Afrikaanse Party en het hy gesê dat Suid-Afrikaanse Party die vorige Jaar geweeg was en

te lig bevind was - dit was 'n graf vol doodsbeendere wat die volk andermaal met allerlei

spookstories probeer vrees Inboesem het. Hy het gesê die Pakt daarteenoor was 'n

VOlksparty en het ten doel gehad die volle ontwikkeling van die vermoëns van Suid-

189~.1.12.IY26.
100 JC G Kemp·versameling, cngcpaginccrd.
191 lh.W.
1921llli!.
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Afrika In belang van die bevolking as 'n geheel. Volgens hom het die Suid-Afrikaanse

Party nog altyd op sand gebou, aangesien hulle staatsgebou gedurende hulle regerings-

tydperk gedurig gebars en omgeval het, verwysende na die Rebellie, stakings, werk-

loosheid en finansiële tekorte. Hy het voorts gesê dat die dade en rekords van die Pakt-

regering meer oortuigend was as die slImpraatjies van die Suid-Afrikaanse Party en dat

woorde wek, maar voorbeelde trek.194

Hy het verwys na uitsprake van Smuts dat die standaarde van die openbare lewe en

staatsdiens agteruitgegaan het. Volgens hom was die nalatenskap van die Suid-Afri-

kaanse Party 'n bewys van hulle mislukkings, en filosofies het hy opgemerk: "Alhoewel

Pilatus sy hande nou probeer was, kan dit hom nie vryspreek van sy werklike dade toe hy

aan bewind van sake was nle."19SHy het afgesluit en Suid-Afrikaanse Partyleiers soos

Smuts, Smartt en Duncan veroordeel vir die spookstories, denkbeeldighede en wind-

praatjies wat hulle versprei.

Op 21 November 1928 tydens 'n vergadering te Pretoria-Wes het hy weer vir Smuts voor

stok geskry. Volgens Kemp sou Smuts gesê het dat Roos sy ~enuwees verloor het, maar

vir hom wat Kemp Is skyn dit asof Smuts nie net sy senuwees verloor het nie. maar dat

hy ook sy verstand verloor het. Kemp het beweer dat Smuts nie 'n verkiesingsprogram

het nie en dat hy dit, Indien hy een sou kry, vir later sal hou om die "donder knaleffek"

daarvan nie verlore te laat gaan nle.196 Hy het gesê dat dit vir hom lyk asof die Suld-

Afrikaanse Party kabinetsvormers vanaf Weskoppies af kom, Hy het ook gesê dat hulle

probeer het om Jan Hofmeyr op die voorgrond se stel, maar hy het gereken Hofmeyr sou

'n goeie eersteklas bestuurder van -n advertensiemaatskappy moes gewees het, aange-

sien hy bale te sê het oor die doen en late van die Regering. Voorts het hy na kol. Mentz,

voorsitter van die Transvaalse Suld·Afrlkaanse Party, verwys en gesê dat hy vir 41aar

aan die slaap was en heerlike drome gedroom het. Hierdeur het Kemp na die uitstappery

van Madeley verwys op die vooraand van die tussenverkiesing In Turffontein, en volgens

hom het hy daardeur bewys dat hy met die arm om die Industrial Commercial Workers'

Union of South Africa (lCU) gesit het, om sodoende die Arbeiders In sy beskerming te

neem. Hy het ook bewerings van Mentz, dat N,C, Havenga se sukses met die finansies

19-1J C G Kenm·versameling, Band 6, ongepaglneerd.
1951.l.!.ill.
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van die land as blote toeval was, as van nul en geen waarde geag, aangesien Havenga

hardwerkend was en die finansies daardeur op gesonde grondslag geplaas was.l&7

Op sy beurt het Smuts tydens die Spoorwegbegrotingsdebat In die Volksraad In 1929

gesê dat die verkiesingsjaar veroorsaak het dat die Regering 'n klein surplus bymekaar

geskraap het en wat te danke was aan die ekonomiese· en nywerheidsgroei, maar vel-

gens hom suiwer geluk was. Hy het gesê dat Kemp die land deurreis met 'n feëverhaal

dat die Paktregering belasting met £6 miljoen verminder het, terwyl dit Inderdaad met

meer as £5 miljoen vermeerder het.198

In Februarie 1929 het Kemp In die Volksraad sy woordelikse ammunisie tot Smuts gerig

en gesê dat Smuts In sy verkiesingsveldtog gesê het dat die volk van mening verander

het en dat hy weer aan bewind sou kom. Kemp het Smuts gevra of hy dink die volk hom

ooit weer sou vertrou na al die ellende, moeilikhede en swaarkry wat hy veroorsaak het,

Kenmerkend van sy veroordelende houding teenoor die Suld·Afrlkaanse Party het hy ge-

sê dat dit die volk miskien lank geneem het om sake te ontrafel en dit Is daarom dat die

Suid-Afrikaanse Party solank aan bewind gebly het. Maar nou dat die volk eenmaal

"Mene, mene, tekel Ufarsen" op die voorhoof van die Suid-Afrikaanse Party geskryf het,

sal hulle nooit weer opstaan nle,199 het hy gesê.

Met sy terugkeer na Pretoria vanaf Kaapstad, het Kemp In 'n onderhoud met Ons Vader-

h!rut vertel wat Smuts wou doen. Hy het gesê dat Smuts wil die miljoene van Namakwa-

land bestee aan die Invoer van setlaars en wat dan Jarelank met die lepel gevoer moet

word. Voorts dat hy die diamantdelwerye wil sluit en die gelykstelling van Wit en Swart

bestendig. Kemp het die belangrikheid van die 1929-verkleslng beklemtoon en, dat In-

dien die teenparty aan bewind kom, hulle daarvoor sal sorg dat alles vir die nasionale

saak verlore·ls.2oo

Op 5 April 1929 het Kemp tydens -n vergadering In Gezlna gesê dat die Suld·Afrlkaanse

Party bankrot Is en dat hulle selfs nie hulle amptenare kan betaal nie. Tydens 'n byeen-

koms te Christiana op 12 April 1929 het hy die Suid-Afrikaanse Party die "Weghol par-

197.!.llli!.: J H Ic Roux en P W Cocp:cr. Deel 2, p.366, ICU afkorting vir Industrial and Commercial
workers' Union of South Africa.

19S!!lli!..Dccl 3, p.2S: Dehalle ,'nn die Yclkstaad.. 7.2.1929, kolomme 491-492.
199 Deba!!e "!!IJ die volksraad. 7.2.1929, kolomme 489-496; Ons Vaderland, 15.2.1929,
zooOns Vnder!nlld. 29.3.1929.
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ty", genoem.201 Volgens hom moes die Suid-Afrikaanse Party erken dat hulle deur die

Unioniste Ingesluk was en dat dit 'n geval was van die walvis wat Jona Ingesluk het.202

Op 13 April 1929 te Makwassie het Kemp die Suid-Afrikaanse Party met die eerste Ford

motor vergelyk en gesê dat wanneer hulle stadig ry dan Is daar 'n wltllgglej as jy vinni-

ger ry 'n groenlIggie en op sy vinnigste 'n rooillgglej en al wat jy vinniger ry as dit speel

die orreltJle: "Heer waar dan heen", want hulle weet nie waarheen hulle op pad Is nle.203

In Pretoria op 3 Mel 1929, tydens 'n groot saamtrek, spaar hy Smuts weer eens nie.

Verwysende na Smuts en sy beskuldigings teen die Pakt het hy gesê dat die vorige vyf

jaar die rekord van Smuts ongetwyfeld bale beter was as die tyd toe hy aan bewind was,

aangesien Smuts self gesê het dat die goeie werk wat deur die Regering gedoen was, te

danke was aan hom as Opposisieleier. Volgens Kemp moes die kiesers hom daar hou.204

Smuts het volgens die Cape Times op 24 Mel 1924 op Kimberley gesê dat lndien die

kiesers 'n ander regering as die Suid-Afrikaanse Party aan bewind bring, die gevolg stil-

stand van die een kant van die land tot die anderkant teweegbring. Kemp het op 5 Junie

1929 te Roodepoort sy visier op Smuts gefokus en gevra wat met so 'n profeet gedoen

moet word? Volgens hom was valse profete In die ou dae gestenig, maar nou moes die

Opposisie behou word, waar hulle voorstellings vermaak verskaf.2os

In sy afsluitingstoespraak van die 16de Jaarlikse kongres van die Nasionale Party, In Ok-

tober 1929, het Kemp weer eens krltlekteenccr die Suid-Afrikaanse Party uitgespreek

toe hy gesê het dat toe die Suid-Afrikaanse Party met die Unioniste saamgesmelt het,

die volkslel van die oud-Sappe doodgegaan het. Volgens hom was dit omdat daar net

van die een kant toegegee Is en dat die 1924-verkleslng getoon het dat die Suid.

Afrikaanse Party dood Is en dat daar In die Tranevaal "nog net een Generaal en twee ko-

lonels oor Is, die ander een Is verjaag."20B

Op 13 Junie 1930 het Kemp op Wolmaransstad verslag gelewer oor die pas afgelope

Volksraadsitting en gesê dat tydens die sessie die Suid-Afrikaanse Party meel as ooit

Xl1l.!lli!..,13.4.1929.
Xl2.l.!lli!.
XlJ~,16.4.1929.
lGt Ons vaderland. 4.5.1929.
~ C30C Times, 24.5.1924.
lOt. JC G Kemp-versameling, Band 12, p.95.



tevore herderloos en verdeeld gelyk het. Volgens hom het leiding en eensgesindheid, die

twee fondamentstene van enige gesonde volksparty, nie In die Opposisiebanke bestaan

nie. Hy het die sogenaamde Verenigde Volksparty bestempel as 'n party van ontevrede-

nes, meesal uitsakkende Suid-Afrikaanse Partylede, en gesê dat dIe persoon wat hom

vereenselwig met dIe "gedoente", werklik geen selfrespek het nle.201 Hy het ook die

Suid-Afrikaanse Party gekritiseer vir sy verknogtheid aan die Britsebande en gewaarsku

teen magte wat ekonomiese samesmelting met alle dele van die Britse Statebond ver-

kondig. Hy het dit beskou as die ou Imperialistiese skool van Chamberlain en 'n ander

gedaante.aw

Tydens 'n vergadering te Makwassie op 10 September 1931, het Kemp die houding van

die Suid-Afrikaanse Party met betrekking tot versterkte hulp aan die boere, sorgvuldig

ontleed en tot die gevolgtrekking geraak dat die Opposisie hom aan politieke mantel-

draaiery en - bedrog skuldig gemaak het. Volgens hom was die Suld·Afrlkaanse Party

geen vriend van die boer nie. Hy het gesê dat hulle verpligte kcëperaele voorgestel het,

maar sodra hulle In die hoek gedrywe word, het hulle gesê dat hulle nie ten gunste van

verpligte kcêpereste nie, maar dat dit oor 'n tydperk van etlike jare Ingevoer moes

word.209

Die Volkstem van 24 September 1931 het 'n "vergeldfngsberlg" deur J.P. Jooste, Suld-

Afrikaanse Party Volksraadslid vir Bethal, geplaas waarin hy Kemp se aantygings weerlê

het.no Volgens hom was dit Kemp wat die hele tyd die Suid-Afrikaanse Party as van

geen betekenis, nutteloos en waardeloos uitgekryt het. Hy het gesê Kemp se kritiek was

bokwa - orasies en die toppunt van onsin en vermetelheid. Hy het gesê: "Genl. Kemp was

aan die woord, hy het die publieke vergas op kaf en dit met 'n kluitjie In die riet ge-

stuur."2U

Op 5 Oktober 1931 te Grootviel het Kemp dit beklemtoon dat die Regering nie gehoor

sal gee aan oproepe van Smuts en Hofmeyr om te bedank nie, maar dat hy vir die volk en

land alles sal doen wat hy kan, al kry hy ook klappe In die gesig. Hy verklaar dat die

woorde van Gustav PIelIer, vroeër redakteur van Die Volkstem, te wete "Die Nasionale

207 Ons Vaderland. 17.6.1930.
:!OS 1..b.k!.
109Die \Vcste. 15.9.1931.
210 Die volkstem. 24.Y.1931.
211.!hl.U..
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Party Is my regte huls",21.2menige Sap se hart deurboor het. Hy het onder andere opge-

merk dat hy verheug was dat Nat en Sap nie meer so krities teenoor mekaar was nie en

die hoop uitgespreek dat daar In die toekoms nie meer verskille sou wees nie en almal

hartlik sou saamwerk om die belange van Suld-Afflka te bevorder,:u3 Die vraag ontstaan

waarom die gesindhelds verandering van Kemp, aangesien hy hatig was teenoor Smuts

en die Unlonlste-element In die Suid-Afrikaanse Party. Dit kan wees dat sy lojaliteit

teenoor Hertzog en die samewerking praatjies wat daar was, Kemp beïnv!oed het.

Op 23 September 1932 het Kemp 'n brief aan die Nasionale PartyafdelIngsbestuur van

Germlston gestuur, met die oog oop die tussenverkiesing aldaar. Daarin het hy gemeld

dat Smuts en die Opposisiepers duidelike tekens van stuiptrekkings getoon het. Volgens

hom was die vyande van die volk opvlug en sou hulle nie meer lank kan uithou nie. Hy

het gesê dat Smuts al die Jare sy Eenmanparty gedomineer het en na hartelus gedril

het.214

Die Rand Daily Mali het Kemp uitgedaag om sy uitsprake te bewys dat die Suid-Afrikaan-

se Party en die Kamer van Mynwese saamgewerk het tydens die 1922-Staklng, toe 250

mense doodgeskiet was In Johannesburg. Op 1 November 1932 te Germlston het hy

herhaal dat die Suld·Afrlkaanse Party dié party van rykmense was en dat die mynmagna-

te by hulle gestaan het. Volgens hom was die bewys rakende samewerking tussen die

Suid-Afrikaanse Party en Kamer van Mynwese vroeër reeds deur wyle mnr. Charlie FI-

chardt In die Volksraad aangehaal en dit Is dat twee maande voor die staking die Rege-

ring reeds 'n krygswetproklamasie gereed gemaak het.us As verdere bewys vir sy bewe-

ring het hy gesê dat dit te vinde was In die woorde van kol. Hendrik Mentz, destydse MI-

nister van Verdediging, wat op 'n Suid-Afrikaanse Partykongres verklaar het dat hy op 1

Januarie 1922 alreeds vir die stakers gereed was.21B

Op die vooraand van die tussenverkiesing In Germlston, 29 November 1932, het Kemp

en ander Nasionale Party voormanne 'n vergadering aldaar bygewoon. Ole Ministers het

op al die aantygings van die Suid-Afrikaanse Party teen die Regering gereageer en ver-

212 Ons Vaderland, 9.10.1931.
21ll.!lli!.
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klaar dat Smuts -n rekord onder die Germaanse volke gehou het, wat die verklaring van

krygswet alleen betref, nie minder as drie maal binne tien Jaar tydens bewindvoering.

Die agt Jaar van Nasionale Party bewind was volgens Kemp vreedsaam.e-t

Op 24 Desember 1932 het Ons Vaderland xers . en Nuwejaarsgroete aan die Nasionalis-

te, vanaf Grobler en Kemp, gepubliseer. Volgens Kemp was dit op polItiekegebied amu-

sant om te kon bespeur hoe daar elke einde van in Jaar, 'n oorstelp van vreugde opflik-

kering In die geledere van die Suid-Afrikaanse Party was met die versterking van kragte

. as gevolg van die oorstap van mnre. Kentrldge en Ben Jenkins en andere vanuit die so-

sialistiese seksie van die Arbeidersparty. Hy het verder gemeld dat genoemde here nie

alleen hul eie party verbrokkel het nie, maar ook nog In die toekoms die nekslag van die

Suid-Afrikaanse Party sou beteken.218

Kemp se verbitterde houding teenoor Smuts spreek reeds vanaf die Anglo-Boereoor-

logsjare toe Smuts aangesê was om die Kaapkolonie binne te val en sy opdrag vir die

taak deur Oe la Rey teruggetrek was. Ook Smuts se optrede tydens die Rebellie het by

hom 'n gevoel van afkeur tot gevolg gehad. Voorts het hyalles wat nie volkseie was nie

verafsku. Ole Unioniste met hulle Imperialistiese verbondenheid en kapitalistiese ele-

ment en - verknogtheid het hom dwars In die krop gesteek. Reeds het Kemp aangetoon

dat hy die Suid-Afrikaanse Party verlaat het omdat hy nie met hulle beleid saamstem nie

en na 1920, toe Smuts en die Unioniste besluit het om saam te werk, het hy met mening

hulle beleid en optrede veroordeel. Sy werklike mondellngse verkleinering van Smuts

getuig van sy werklike gevoel van teleurstelling In laasgenoemde se optrede. Alhoewel

Smuts nie een van sy gunsteling was nie, het hy nogtans nie gedink dat hy met die Impe-

rialisties - gebonde Unioniste sou saamwerk nie. Dit het hom 'n wantroue In Smuts en sy

volgelinge geskep -Iets wat hy moeilik sou kon verander. Dit kan ook met sekerheid

aanvaar word dat hy geen ooghare gehad het vir die Britse Imperialisme nie - hy het dit

as die beleid van die "onderdrukker" beskou en na 1924 sou hy 'n woordelikse oorlog

daarteen voer. Hy was weer besig met die ou stryd en hy wou hiermee die Afrikaner ver-

enig In die Nasionale Party.

5.7 Taalkwessie - Tweetaligheid - Kemp neem sterk standpunt In

Z171lili1.. 30.11.1932.
211 J.hhl .. 24.[2.1932.
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Met die regeringsverandering In 1924 het die Afrikaner se nasionale en politieke vry-

wording aangebreek, aangesien die Paktregering aan die saak van die Afrikanernasio-

nalis volkome reg sou laat geskied. Die Hertzogbewind was ten gunste van die toepas-

sing van in konsekwente tweetalIgheidsbeleid In die verskillende staatsëlenssektcre.tw

Enige pogings vanaf regeringskant om die wanverhouding reg te stel was begroet deur

besware, In meerderheld van die Engelssprekendes In Opposisiegeledere. Die taalbom

het tot groot verontwaardiging gelelln Opposisiegeledere. toe dit bekend geword het

dat Kemp en Roos In hulle onderskeie departement, Landbou en Justisie, 'n omsendbrief

aan alle afdelings gerig het dat bevorderings voortaan slegs op die beginsel van tweeta-

ligheid sou geskied. Dat Afrikaans en Engels weekliks om die beurt In amptelike korre-

spondensie gebruik sou word.22o

Die Opposisie het die Regering daarvan beskuldig dat Afrikaanssprekende Nasionaliste

bo Engelstaliges In die staatsdiens bevoordeel word. Volgens die Nasionale Party was

dit ongegronde bewerings en Indien daar enige waarheid In so 'n argument was, moes

die oorsprong daarvan In Smuts se onvermoë om aan die begInsel van gelyke taalbereg-

tiging reg te laat geskied, teruggevoer word.22.1

Op 18 Maart 1925 het Patrick Duncan, Suid-Afrikaanse Party Volksraadslid vir Yeoville,

die Regering daarvan beskuldig dat hy die hele grondslag van die staatsdiens onder·

grawe. Volgens hom moes die staatsdiens op 'n onpartydige grondslag berus en dat

staatsdiensamptenare nie op grond van hul politieke oortuigings benadeel moes word

nle.222 Voorts het hy beweer dat die Paktregering die bestaansreg van die Staatsdiens-

kommissie bevraagteken het. Hy het verwys na Kemp se verklaring dat dit die land beter

daaraan toe sou gewees het. Indien die Kommissie afgeskaf word, sodat die Minister die

reg sou hê om 'n amptenaar te benoem aan wie hy voorkeur gegee het.223

D.F. Malan was van mening dat dIe Staatsdienskommissie nie oor die magte en be-

voegdhede beskik het om te bepaal dat tweetaligheid vir sekere betrekkinge nie nodig

was nie. Volgens hom kon die Kommissie slegs aanbevelings maak wat deur 'n minister

1191H Ic Roux en P \V Coetzer. Ocel 2, p.439.
no lllli!., p.440.
nr l!lli!.., p.441.
211Deballe \'ao die Volksraad. 18.3.1925, kolom 1235.
22Jilill!... kolomme 1236-1237.



II) 'n betrokke departement bekragtig moes word. Dr. A.J. Stalz, Nasionale Party Volks-

raadslid vir Hopetown, het die Opposisie daarvan beskuldig dat hulle ter wille van pcll-

tteke gewin, weer die kwessie van rassehaat op die voorgrond gedwing het. Hertzog het

ewe eens 'n beroep op Smuts gedoen om sy politieke spel te staak In belang van rasse-

harmonie In die land. Die Afrikaner wat ook ten opsigte van sy taalln die staatsdiens reg

wou laat geskied, het teen 1925 'n opdraende stryd gevoer, aangesien daar In die

staatsdiens nog 'n groot meerderheld van Engelssprekendes was.

Tydens 'n beoordelaars noenmaal te Rosebank In Maart 1930, het Jan Kemp gesê dat

die tyd aangebreek het dat ook die landbougenootskappe In die Westelike Provinsie sal

moet leer dat hulle In 'n tweetalige land woon en dat die ander taalook tot sy reg moet

kom.224Op 20 Maart 1931 het Kemp In die Volksraad verklaar dat In sy departement hy

geen Engelstalige sal aanstel nie, tensy navorsingswerk gedoen en Iemand van oorsee

af Ingevoer moet word.225 Hierdie opmerking was gemaak toe die Raad Duncan se voor-

stel dat 'n onpartydige kommissie aangestel word om die samestelling van die staete-

dienskommissie te ondersoek, gedebatteer het.

Tydens die Transvaalse Nasionale Partykongres het Kemp op 13 April 1932, In sy ver-

welkomingsrede, gesê dat die Natallers moet kennis neem dat die Nasionale Party nooit

sal toelaat dat die grondwet van die Unie verkrag word nie, en die Afrikaner sal nooit

toelaat dat onreg aan sy taal geskied nie. Dit het volgens hom nie beteken dat hy

vyandiggesind teenoor sy Engelssprekende medeburgers was nie, maar wel vir albei

gelyke regte els. Hy het verklaar dat die Nasionale Party gelyke regte els vir albei rasse,

en dat hy van die êngelssprekende- sowel as die Afrikaanssprekende Afrikaners verwag

dat hulle ten minste 'n gemeenskaplike Suld·Afrlkaanse nasionaliteitsgevoel moet epen-

baar.see

Op 7 Augustus 1932 het Kemp 'n groot en geesdriftige vergadering op Mamagalleskraal

toegespreek. Verwysende na die geskreeu In die Suid-Afrikaanse Partykamp, veralln

Natal waar 'n beweging aan die gang was om van die Unie af te skel (sesessie), het hy

verklaar dat die sogenaamde ontevredenheid oor die aanstellings In die staatsdiens, die

214Pic Burger. 5.3. 1930.
12..~Dcbmtc \';10dh- Volk~rnml. 20.3.1931, kolom 2022, Die V!lderl!lnd. 24.3.1931.
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gevolg was van die Engelssprekendes self.221 Volgens Kemp was daar onder die Suld-

Afrikaanse Partybewind die bepaling omtrent tweetaligheid nooit Ingevoer nie en die

Engelssprekendes het hulle nooit verwerdig om Afrikaans aan te leer nie. Hy het gesê

dat Afrikaanssprekendes moes Engels aanleer om vooruitgang In die staatsdiens te

maak. Voorts het hy gesê dat noudat die Regering op die tweetallgheldsbeglnse! vas-

skop, was die Engelssprekendes gebelg, maar dat dit hulle eie skuld was. Volgens hom

was dit geen rassehaat nie, maar net billikheid teenoor Afrikaans, wat 'n absolute gely-

ke reg met Engels as landstaal gehad het. Hy het gesê dat gelyke regte op taalgebied

een van die hoekstene was van die Nasionale Party.228

Sy taairegverdigheid kom weer navore tydens 'n toespraak op Alberton op 1 November

1932. Hy het gesê dat die Engelssprekende net so veel reg het op bevordering In die

staatsdiens, mits hy die moeite wou doen om deeglik tweetalig te word. Volgens hom

moes hy boet Indien hy versuim om dit te doen. Hy het verwys na Natal wat 22 Jaar ge-

had het om Afrikaans te leer, maar dat hulle Afrikaans met minagting bejeën het. Hy het

geprotesteer teen diegene wie se rokke nog aan Engeland vasgemaak was.229

Op 22 September 1933 te Colesberg het Kemp In verband met samewerking tussen die

Nasionale Party en Suid-Afrikaanse Party gesê dat die kloof tussen die twee taalgroepe

oorbrug moes word, aangesien daar geen gevaar van Engelssprekende oorheersing

meer bestaan nte.ee Op 12 Oktober 1934, tydens 'n vergadering op Victoria-Wes het ds.

C.W.M. du Tolt aan Kemp gevra of hy erken dat die Kabinet eentalige posisies In die

staatsdiens nagehou het. In antwoord hierop het Kemp verklaar dat daar wel volgens

wet eentalige amptenare In die Staatsdiens kon gewees het, naamlik die wat voor die

totstandkoming van die Unie aangestel was. Volgens Kemp was daar ook sekere tegnh:-

se poste wat eentalig was. Vervolgens het du Tolt gevra of die Nasionaleregering ooit 'n

soort pos aangewys het wat eentalig was. Kemp het verklaar dat dit deur Malan se

staatsdienskommissie gedoen was, toe hy Minister van Binnelandse Sake was.231

Kemp was wat die taalkwessie betref geensins veroordelend teenoor die Engelsspre-

kende nie. Sedert sy aanstelling as Minister van Landbou en later as Minister van Lande,

227l.l2i.!!..,17.8.1932.
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het hy hom beywer vir 'n regverdige behandeling van belde Afrikaans - en Engelsspre-

kende taalgroepe. Hy was van mening dat die Suid-Afrikaanse volk daardeur die beste

gedien kon werd. Hy het hom egter nie blind gestaar teen die professionele - en tegnle-

severeistes In sekere staatsdiensposte wat eentaligheid bevoordeel het nie, maar kon

op grond van gegewe vereistes die saak verdedig.

Hy kon met reg as een van die steunpilare In die Suid-Afrikaanse politiek vir gelyke taal-

beregtiging genoem word. Indien daar gekyk word na sy opmerkings teenoor die ver-

waarlosing van Afrikaans as taalmedium In Natal en In Suld-Afrlkaansegeledere, kan

met reg gekonstateer word dat Kemp vuurvreter wat hy was, ten opsigte van die taalbe-

leid 'n regverdigheidsin openbaar het wat ook deel van sy karakter was.

5.8 Vrouestemreg en die Vroue Nasionale Party - Kemp doen voetwetk

Die kwessie van stemreg vir vroue was nog 'n saak waaraan Jan Kemp bale van sy tyd

afgestaan het. Dit was reeds vir die eerste keer In 1926 In die Volksraad geopper, maar

dit was eers op 6 Maart 1930 dat Hertzog 'n wetsontwerp In die verband Ingedien het.

Die groot geskilpunte was nie soseer of vroue stemreg moes kry nie, maar of dié reg tot

81ankevroue beperk moes word. Grobler was teen enige vorm van vrouestemreg ge-

kant_232

Op 17 Augustus 1927 het Kemp sy eerste vergadering tydens sy politieke reis deur die

Vrystaat, op Vrede toegespreek. In die toespraak het hy na die vrou In die politiek verwys

en veral gewys op die waarde van die vrou In die politiek. Te Klerksdorp op 21 Septem-

ber 1927 het hy 'n beroep op die moeders en dogters gedoen om met die aanstaande

volkstemming, Insake 'n landsvlag, weer so hard te werk, want dan sou dit die uitslae

verseker.233

Tydens die Transvaalse Nasionale Partykongres op 29 September 1927 het Kemp gesê

dat die Nasionale Party groei en steeds In getalle toeneem en dat dit die vroue van

Transvaal was wat In 1924 die Nasionale Party oorwinning te weeg gebring het. Volgens

lllJCH Grob!cr,p.27J;MPA Malan.rp.117-12J.
llj Ons Vaderland, 23.9.1927.
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hom het die Kaapprovinsie en die Vrystaat spoedig die Transvaal gevolg, maar In Natal Is

die vroue eers In 1924 georganlseer.234

Op 24 Augustus 1928 te Wolmaransstad het Kemp gemeld dat die vroue waarskynlik

eers In 1930 die stemreg sal kry. Hy het gesê dat die Nasionale Party die Blankevroue

respekteer en daarom was die stemreg van hulle weerhou, aangesien hulle onder die

bestaande omstandighede tot die stand van die Kaapse Kleurlinge verneder sou word.235

Verder het hy die oggend op Christiana gesê dat die Nasionale Party die vrouestemreg

verongeluk het omdat die Kaapse Kleurling stemreg het en dit teen die Afrikaners se ln-

bors 15dat 'n Witvrou en 'n Kleurling saam na die stembusse gaan.

Die Nasionale Party Vroue se Pretorla-Oostak het op 17 September 1928 'n Afrikaner-

dag gehou In die tuin van mev. C.W. Malan, In Arcadia. Onder die aanwesiges was Kemp

en sy vrou. In sy toespraak het hy gesê dat die vroue In die Transvaal die eerstes was om

'n Vroue Nasionale Party te stig. Volgens hom was die Afrikaners gewoond daaraan, se-

dert die Groot Trek, dat hul vrouens help om geskiedenis te maak en dat die tyd van op-

offering vir die vrou nog nie verby was nle.136Hy het weer eens gewys op die ywer wat

die vroue aan die dag gelê het om die Nasionale Party sy oorwinning by die vorige stem-

bus te gee en 'n beroep gedoen op die vroue om In die volgende algemene verkiesing

hand aan die pleeg te slaan. Hy het ook verwys na die £1000 per jaar wat die Regering

aan die "Bond van Afrikaner Moeders"237 toegestaan het; aan 'n vereniging waarin die

vroue van die Nasionale Party 'n belangrike aandeel gehad het en wat uitstekende werk

vir die Nasionale Party verrig het.

Tydens 'n vergadering te Ventersdorp op 24 November 1928 het Kemp die manskiesers

aangespreek oor hulle die vergaderings so swak bywoon, terwyl hy die vroue geprys het

vir hul ywer en gevolglik sy volle steun vir die toekenning van stemreg aan vroue gegee

het. Hy het gesê: "Die tyd Is ook nie meer ver nie, en ons kan nou maar kwiek en kwak

maar die stemreg sal hulle kry, en na die volgende verkiesing sal dames ook stem."236

Volgens hom was al die ander partye ook daarvoor, met die uitsondering van 'n paar lede

soos onder andere Plet Grobler. maar hy was van mening dat hulle tot ander Insigte sou

2~ ThW.. 30.9.1927.
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2J~pje BLlrger, 19.6.1928.
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kom. Interessant dat Grobler, wat ook teenwoordig was geantwoord het dat hy altyd

daarteen sal wees. Volgens Kemp was die Nasionale Party In die verlede gekant teen

stemreg vir vroue, omdat die Naturellekwessie (sic) nog nie opgelos was nie. Aangesien

die Nasionale Party vol vertroue was dat die kwessie opgelos sou word, moes die vroue

hulle voorberei om te stem en sodoende moes hulle help dat die Nasionale Party die

meerderheld In die verkiesIngs verkry, het hy gesê.239

Vroeg In 1929 het Kemp gesê dat die Nasionale Party gaan, na aanvanklike teenkan-

ting, vrouestemreg deurvoer. Volgens hom was die enigste struikelblok, omdat ons

"Kaatjie nie by Julle wou laat stem nle."24ODit Is duidelik dat Kemp In sy teenkanting 'n

politieke kleur gegee het, aangesien hy van mening was dat die WItvrou nIe by die

stembus met die Kleurlinge moes meng nie. Hy het dit as 'n vernedering vir die Wltvrou

gesien. Teenstrydig met sy opmerkings te Ventersdorp oor vrouestemreg, het hy tydens

die tweede lesing van die Vrouestemreg Wetsontwerp op 6 Maart 1930 as teenstander

teen die wetsontwerp opgestaan, om die tweede lesing teen te staan. Kemp het In sy

verweer gesê dat hy bly was dat Hertzog daarop gewys het dat dit nie 'n party maatreël

was nie, aangesien hy teen die tweede lesing sou stem. Volgens hom het hy geweet dat

die vrou stemreg gaan kry, maar dat daar sekere beginsels was wat hom nie veroorloof

het om die wetsontwerp te steun nie. Hy het daarop gewys dat dIe Transvaalse Nasiona-

le Partykongres telkemale vrouestemreg afgekeur het.241

Op daardie tydstip het Iemand In die Volksraad die opmerking gemaak dat die Vroue-

kongresse dit goedgekeur het, waarop Kemp bevestigend geantwoord het deur daarop

te wys dat dit alleen was om hulle getrouheid aan huileier te betoon. Hy het verduidelik

dat die vrou In die skepping nie bedoel was om op polItiekegebied die gelyke van die

man te wees nie. Volgens hom het die vrou 'n ander roeping In die lewe as die van die

man gehad, veralop staatkundige terrein. Hy het gevrees dat die vrou haar Invloed sou

verloor Indien sy op staatkundige terrein die gelyke van die man gemaak word. Hy het

gesê dat die vrou nog altyd die man In alles bygestaan het en volgens hom was dit nog

nooit nodig gewees dat sy haar Invloed deur middel van die stembus moes uitoefen nie.

239 !.Illi!..
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Hy het gesê: "Dit Is ons wat die vrou eer, want ons wil hulle hul eervolle posisie In die

maatskaplike lewe laat behou."242

Ter verdediging van sy standpunt het hy voorts daarop gewys dat die vroue die mans In

die kerke moes bystaan en alhoewel hulle daar gelyke regte geniet, het hulle nog nooit

daarop aangedring om ampsdraers en predikante te wees nie. Volgens hom sou die

vrouens aandring op gelyke lone en salarisse as die van die man, Indien hulle stemreg

sou verkry. Volgens hom sou veral die platteland daaronder lel, aangesien die afstande

greet was en vroue dan lank van die huls af weg sou wees.esa

Op 15 Maart 1930 was die Wetsontwerp goedgekeur en Kemp se reaksie hierop was dat

hoewel hy die Wetsontwerp met hand en tand beveg het, hy hom sal neerlê by die be-

slissing van die verteenwoordigers van die volk. Weer eens het Kemp sy lojaliteit teen-

oor sy party bewys deur te konformeer. Hy het die belange van die party as die belang-

rikste beskou, nieteenstaande sy eie politieke voerkeuse- dit was nie dat hy van stand-

punt verander het nie. Hy het gesê dat hy sy bes gaan doen om die vroue In die Unie aan

te spoor om hulle te laat registreer en dat hy sover moontlik sou help met die organisa-

sie werk. Hy het 'n beroep op alle stemgeregtigde vroue, vera'lln die Transvaal, gedoen

om hulle name op die kieserslys te plaas en hul plig by die stembus na te kom,244

Tydens 'n verslagvergadering te Wolmaransstad op 13 Junie 1930, het Kemp In verband

met die vrouestemreg 'n ernstige beroep op die moeders gedoen om In die uitoefening

van hul stempllg, nie laks of onverskillig te wees nie. Hy het gesê dat die omstandighede

sodanig was dat dit byna 'n misdaad sal wees Indien hulle onverskillig sou wees In die

uitoefening van hul stemreg, aangesien hulle stem noodsaaklik was om die uitheemse

en aan hulle volksbeginsel vreemde stemme te neutranseer.ses Na die toekenning van

die stemreg aan vroue Is daar besluit om die party vir mans en vroue te verenig. Tydens

die Transvaalse Nasionale Partykongres van 1931 Is die vroue, wat In die Presbiteriaan-

se kerk In Schoemanstraat In Pretoria kongres gehou het, deur Kemp en Grobler gehaal

en vergesel na die Pretoria stadsaal waar die twee partye In "die huwelik bevestig

was,"246
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Tydens die Transvaalse Nasionale Partykongres In April 1932 het Kemp, wat as voorsit-

ter In die afwesigheid van Grobler waargeneem het, veral 'n hartlike verwelkomIngs-

woord aan die vroue by die kongres gerlg. Volgens hom was die vrou nog altyd die pilaar

waarop die Afrikaanse volkslewe gerus het en aangesien die toekoms nou uitdagings

aan die vrou gaan stel, versoek hy die vrouens om gereed te wees. In hierdie verband het

hy versoek dat die vroue dit moes oorweeg of die algehele samesmelting tussen die

mans - en vrouetakke nie In die beswil van die party sou wees nle.241

Die vervroegde algemene verkiesing van 17 Mel 1933 was belê ten einde die volk die

geleentheid te gee om sy goed - of afkeuring aan die koalIsieooreenkoms tussen Hert-

zog en Smuts te gee. Vrouekiesers sou vi, die eerste keer kon stem. Op 10 Maart 1933

het Kemp 'n telegram van Magdalena Rautenbach van Bramley ontvang waarin sy gevra

het of vroue Volksraadslede kon word, met die oog op die komende verkleslng.ewtn

antwoord op haar vraag het Kemp haar verwys na Artikel 4 (1) In Wet 18 van 1930: '''n

Vrou Is nie op grond van haar sekse ot huwelik onbevoeg om as Senator, Volksraadslid

of Provinsiale Raadslid genomineer of gekies te word nie ol as sulks te sit of te stem

nle,"249

Gedurende die Transvaalse Nasionale Partykongres In September 1933 het Kemp In sy

openingsrede gesê dat Indien die Nasionale Party 'n lewende en groeiende party wil

wees, dit altyd 'n denkende party moet wees, Verwysende na die vrouestemreg het hy

gesê dat sommige van hulle daarteen gekant was. As rede het hy aangevoer dat hulle

die standpunt gehuldig het dat die huisgesin en familielewe bale belangrik In 'n volk se

voort bestaan was. Voorts het hy die program van beginsels gekritiseer wat deur die

Hoofbestuur van die Algemene Vroueraad van Suid-Afrika gepubliseer was en veralln

ooreenstemming met die leuse van die Internasionale Vroueraad, naamlik 'n $wartbe-

leid wat goedgesindheid tussen rasse sal bewaar en bevorder.250

2~1Qos Vaderland, 17.4.1932.
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Volgens hom kon die Nasionale Party se vroue hulle nie daarmee vereenselwig nie en

dat die beginsel die Suid-Afrikaanse Party besonder goed te pas kom, aangesien hulle

die beginsel van gelykstelling tussen die belange van Blankes en Nie-Blankes In Suid-

Afrika voorgestaan het. Hy het gesê dat die Nasionale Partyleiers reeds -n geruime tyd

gewaarsku het dat die Suid-Afrikaanse Party van plan was om by die eerste geleentheid

tot hulle beskikking "metëestemreg'ttslcpwln te voer. A5 verweer het Kemp aangehaal

uit 'n artikeloor die betekenis van vrouestemreg wat In die Suid-Afrikaanse Party Bulle-

tin van Junie 1932 verskyn het. Daarin Is gemeld dat Smuts in Junie 193110 sy verkie-

singsmanifes besware teen die uitbreiding van stemreg aan Kleurlinge uit die wegge-

ruim het, toe hy voorgestel het om eers die WItvrou haar seggenskap In landsake te gee

en later die posie van die Naturelle (Sic) - en KleurlIngvroue te behandel.252

Vanuit sy konserwatiewe en nasionalistiese agtergrond Is dit duidelik dat Kemp die Afrl-

kanerhulsgesln hoog op prys gestel het en dat hyalles In sy vermoë sou doen om dit te

behou. Hy was nie bereid om die eer van die 81ankevrou op die spel te plaas deur haar

aan bedrywighede met ander rasse bloot te stel nie. Weer eens kom sy lojaliteite teen-

oor die party navore en lê hy hom neer by die meerderheidsbesluit. Dit moet onthou word

dat Kemp nie gehuiwer het om standpunte te stel nie, aangesien hy opgetree het vol-

gens die moed van sy Innerlike oortuiging.Indien hy 'n saak omhels het, het hy dit nie

maklik prysgegee nie. Hy het In sy onverbiddelikheid ook 'n regverdigheidsin gehad en

gevolglik na deeglike besinning van standpunt verander. Hy was nie verniet tegelyk 'n

vurige vegter en politikus nie.

5.9 Jan Kemp en die werkloosheid - Armblankeyraagstuk

Tydens 'n vergadering In Gezlna In April 1929 het Kemp gesê dat die Regering die vorige

vyf jaar meer gedoen het as wat nodig was om die nasionalevraagstukke op te los. Vol-

gens hom sou die Suid-Afrikaanse Party beweer het dat Indien die Nasionale Party In

1924 aan bewind sou kom, daar stakings, burgeroorlog en skuld sou wees.ses Op 17 Mel

1929 het Kemp en Creswell saam 'n vergadering bygewoon. Kemp het die kiesers op die

voordele van die Paktregering gewys en dat dit Industriëlevrede en die loonraad behels

het. Hy het gesê dat In 1924 bale van hulle luid geroep het om werk en dat die Paktre-
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gering gevolglik werkkanale geopen het en met 'n definitiewe beleid van beskaafde ar-

beid begin het.254

Hy het verwys na die funksies van die Loonraad, naamlik om gedragslyne deur te voer en

die Departement van Arbeid om arbeidstoestande In die land te verbeter en sodoende In

noue samewerking met die werksman te bly. Volgens hom het Smuts die Loonraad ver-

oordeel as 'n vorm van sosialisme, maar volgens hom het elke ordentlike werkgewer be-

sef dat hongerlone nie op die lang duur betaal nie. Hy het gesê dat die Loonraad in ware

seën was wat vir duisende werkers In die ongeorganiseerde nywerhede wat geen voor-

uitsig gehad het om hul bestaande loonskaal te verbeter nlo.255

Rakende die beskaafde arbeldspolltlek het hy gesê dat die Suid-Afrikaanse Party die

Regering aan die eenkant aangeval het oor die Indiensneming van Blankes op die

spoorweë wat op 'n hoë loonskaal betaal word, en aan die anderkant was hulle die eer-

ste om Blankearbeid op die spoorweë te gebruik. Volgens hom het die Suid-Afrikaanse

Party wel Blankearbeid op die spoorweë gebruik maar alleen "teen kafferlone (sic) en

dan het hulle van die mense verwag dat hulle met Kaffers (sic) moet meeding onder sul-

ke omstandlghede."256 Hy het gesê dat die Nasionale Party dit as hul plig teenoor die

minder bevoorregte volksgenote beskou het om Indien hulle weer verkies sou word, hui-

le oor 5 jaar nie meer van 'n armblankeklas sal hoor nle.257

Kemp het te Ohrigstad op 20 Mel 1929 gesê dat hy In die Suid-Afrikaanse Partypers lees

dat die Armblankevraagstuk In Suid-Afrika nooit opgelos sou word nie, want die Arm-

blankes was nie alleen van swak mentaliteit nie, maar dat hulle ook liggaamlik swak

wae.ass_'n stelling waarmee hy totaal verskil het. Op 14 Oktober 1931 te Gezlna het hy

verduidelik dat die Regering werkloosheid bekamp deur middel van nywerhede op lande-

like nedersettings. Volgens hom het die Nasionale Party se doelbewuste BlankearbeId-

stelsel sedert 1924 tot gevolg gehad dat die situasie nie versleg het nle.aee
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Te Daspoort op 14 Maart 1933 het Kemp verklaar dat die Paktregering die Blankear-

beidsbeleid sal bly handhaaf en die hoop uitgespreek dat die nuwe staalfabriek aan alle

werklose Blankes 'n uitkoms sou verseker.260 Reeds op 11. September 1928 op Mooi-

plaas het Kemp verwys na die Yster - en Staalfabriek en gevra wie van die Sappe was

daarteen dat werkgeleenthede vir Blanke seuns opsy gesit word. Die vestiging van die

fabriek sou volgens hom meer werk vir hul eie mense, meer geld In sirkulasie en gevolg-

lik beter markte teweegbrtng.sw

Op 'n vergadering van die Randse Nasionale Party, In die Carlton Hotel In Johannesburg,

op 19 Maart 1933 was ook teenwoordig vooraanstaande beamptes van die Mynwer-

kersunie, onder andere mnr, J.P. Burger die voorsitter. Tydens die vergadering het Van

den Berg aan Kemp gevra dat Indien die mynwerkers aan die Rand hulle versoek om 'n

Ioonverhoging van 35 persent laat vaar. en die Kamer In plaas daarvan versoek om 35

persent meer Blankes In diens te neem op die myne, of die Regering hulle els sal onder-

steun.262

Kemp het geantwoord en gesê dat sy houding ten opsigte van die saak duidelik was,

aangesien hy op die vorige Nasionale Partykongres dit gestel het dat die tyd aangebreek

het vir die grootste nywerheid In die land om meer Blankes In diens te neem - nie alleen

In die myne nie - elke nywerheid moet meer Blankes In diens neem.2G3 Op 2 November

1933 te Colesberg het hy gesê dat die oplossing vir die verligting van werkloosheid

daarin geleë was dat die Regering 75 persent van die koste betaal van enige besproei-

Ingskema wat grondverspoeling teenwerk, op voorwaarde dat alleen Blankearbeid ge-

bruik word en die skema eers aan die Regering voorgelê word. Hy het voorts gemeld dat

die Regering van voorneme was om nog 500 seuns In die Spesiale Diensbataljon op te

neem en nog 300 In landboukolleges op te neem.aw

As gevolg van sy opvoeding en agtergrond het hy hom verbind tot die lot van die Blanke-

bevolking. Enige bedreiging wat op die weg daarvan gekom het, het hy teengewerk. Ge-

volglik het hy hom beywer vir beskaafde lewenstandaarde onder die Blankes en dit kon

alleen geskied deur die uitwissing van die Armblankevraagstuk. Die sosiale opheffing

211000S vaderland. 15.3.1933.
U,I lhW .. 2].11.1928.
U,2 Djc Burger, 20.].1933.
U,) lllli!.
2i>' .Ih.is!., ].11.1933.
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van die Blanke kon volgens hom alleenlik geskied deur opleiding en werksgeleenthede.

Hy was ten gunste van die stigting van staatsondersteunde nywerhede en nedersettings

om In die probleemoplossing te voorsien. Die Blanke Jeug en sy toekoms was lets waar-

voor hy hom sterk beywer het. Hy het onlosmaaklik geglo In die Jeug, onderwys en werk-

skepplug- dit alleen kon die toekoms van die Blankebevolking In Suid-Afrika verseker.

5.10 Terugblik

In 1924 betree Kemp die aktiewe politieke leierskap van die Nasionale Party. Waar hy

tot 1924 hoofsaaklik geëer was vir sy militêre prestasies en geesdriftige beywering vir

die Nasionale Party van Hertzog, word hy nou een van die leiers - 'n Minister en onder-

voorsitter van die party In Transvaal. In die politieke strydperk het hy homself as vegter

getrou gebly en daar die taktiek van die slagveld toegepas - veral teenoor die Suid-

Afrikaanse Party en partyleiers soos smuts. Hy het hom veral beywer vit die hereniging

In Afrikanergeledere en selfs lank nadat dit 'n verlore stryd was, het hy nog steeds die

saak omhels en voortdurend gepoog om hulle In een kraal bymekaar te kry. Dit sou 'n

lewensideaal van hom bly. Politieke teenstanders het hy met venyn behandel, maar tog

bale mln werklike "vyande" gehad. Hy het egter nie sy politieke opponente onderskat

nie en berekend teenoor hulle opgetree, soos byvoorbeeld In die Roossage.

Sy onwrikbare geloof In die verwesenliking van 'n vrye onafhanklike staat vir Suid-Afrika

het uiting gevind in sy politieke optrede. hetsy In die Volksraad, op die politieke platform

of In die alledaagse lewe. 'n Vurige vegter met die woord het hy gebly - -n "rebelgees"

het In hom gelewe vit die vryheid van sy land en sy mense. Hy het sy volk met alle kragte

van die woord en Inspirasie aangespoor om gebou op die "Pad van Suid-Afrika" te bly-

hy het hulle aangespoor tot groter opOffering ter wille van die Ideaal. Hy was nie 'n tas-

sehater nie, maar 'n greet voorstander van segregasie. Hy het hom uitgespreek ten

gunste van die opheffing van die Swartes - hy wou gehad het dat hulle beskawingspeil

moes toeneem en daarvoor het hy die Blanke voogdyskap aanspreeklik voor gehou. Hy

was egter terdeë bewus van die getalle oorwig en daarin het hy 'n groot gevaar gesien

vir die voortbestaan van die Blankebeskawing In Suid-Afrika. Terdeë bewus van hierdie

Kleurvraagstuk het hy hom onteenseglik beywer vir die oplossing daarvan. Alhoewel hy

nie die oplossing self verkry het nie. het hy 'n waardevolle rol gespeelln die soeke na op-

lossings, vandaar sy voorstel tot Indiensneming en opleiding van Swartes. Hy het egter

die toekenning van stemreg aan NIe-Blankes teengestaan.
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Van militaris, na rebel en uiteindelik na politikus. In sy politieke optrede het al drie dui-

delik na vore gekom, behalwe dat die rebel-militaris verander het na 'n rebel-mtlitatls-

orator.



HOOFSTUK 6

KEMP SE ROL IN DIE SAMESMELTING TUSSEN DIE NASIONALE PARTY EN DIE

SUID-AFRIKAANSE PARTY

6.1 Pogings tot samewerking en Kemp se standpunt

Na die oorwinning van die Pakt by die stembus In 1924, was daar voortdurend oproepe

deur Nasionale Partyleiers op "enersdenkende" Afrikaanssprekendes binne die Suid-

Afrikaanse Party gedoen om by die Nasionale Partyaan te slult.1 Gedurende 1926 sou

die oproepe om 'n politieke toenadering voortduur. Alhoewel die Nasionaliste dit as sui-

wer volkshereniging voorgehou het. was die Opposisie huiwerig om tot so '0 stap oor te

gaan, omdat hulle nog onder 'n misverstand verkeer het Insake sekere staatkundige

vraagstukke." Die grootste struikelblok In die weg van toenadering tussen die Nasionale

Party en Suid-Afrikaanse Party was geleë In die teenwoordigheid van die oud-Unioniste

binne die geledere van die Opposisie en wie se beleid onaanvaarbaar was vir die Nasio-

nale Party.

Reeds In 1927, tydens die Transvaalse Nasionale Partykongres het genl. Kemp In 'n toe-

spraak gesê dat daar 'n belangrike punt van verskil was tussen die Nasionale Party en

Suid-Afrikaanse Party, naamlik dat die Suid-Afrikaanse Party se Program van Beginsels

voorsiening gemaak het vir samesmettlng, terwyl Artlkel1.l. van die Nasionale Party se

Programme van Beginsels samesmelting verbied het. Volgens hom het dit slegs same-

werking tussen twee selfstandige partye toegelaat Indien daar 'n gelykheid In strewe Is,

en om weer vry te wees sodra die strewe ophou bestaan.e

Op 17 November 1927 het Plet arobier en Kemp 'n groet vergadering op Brits toege-

spreek en hulle stemme teen hereniging laat hoor. Weer eens het Kemp gesê dat die

twee partye nie kan herenig nie, aangesien hulle nog nooit voorheen een party was nle.4

I JJ-i. le Roux en P.W. Coetzer. Die Nosjonale Pony. Deel J. p.8S.
2 Die Volksblad. 13.1.1926 .
.I J C Q Kemp-versameling, Band 6, ongepngincerd.
4~, 18.11.1927; Ons Vaderland, 18.11.1927.
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Dit was na aanleiding van 'n persverklaring van Tielman Roos In Oos Vaderland op 15

November 1927, waarin hy sy pleidooie vir 'n sentrale party toegelig het.e tn 1929 het

genl. Hertzog verklaar dat solank die Unioniste deel van die Suid-Afrikaanse Party 15,hy

nie die Suid-Afrikaanse Party sou aanvaar nie. Uitdruklik het hy verklaar: " .....daarop sê

ek- 0001tl"6 Op die vooraand van sy vertrek na die Rykskonferensie van 1930, het Hert-

zog 'n greet skare In Pretoria toegespreek en die pro-republlkelnsegroep, waarvan Kemp

een was, binne die Nasionale Party ernstig vermaan. Hy het die Indruk gelaat dat hy be-

reid was om ter wltle van nasionale eenheid party polItiekebelange op die spel te plaas,"

Die onverwagte goeIe meerderheld wat die Nasionale Party In die 1929 algemene ver-

kiesing behaal het, het die Ideaal van hereniging tydelik agterweë gebly. Tog was dit 'n

Ideaal wat by gematigdes In albei kante van die polItiekeverdelIng bly voortleef het. Die

ekonomiese depressie het veroorsaak dat na 1930 die aandrang op 'n "national go-

vernment" al sterker na vore getree het.e

Alhoewel The Friend van Bloemfontein, teen die einde van Oktober 1930, daarvan oor-

tuig was dat ondanks politieke teenkanting 'n reorlëntasle van party op die grondslag

van rasseharmonie en sonder rassegroepering tog op die lange duur sou seëvier, was

die koerantredakteur ongelukkig oor Kemp se uitlating oor samesmelting. Kemp was

van mening dat die samesmelting van gematigde elemente tot die ondergang van na-

sionalisme, die Nasionale Party en Suid-Afrika sou lel. Die berig meld verder dat deur die

belange van sy party voor dié van sy land te plaas Kemp en sy geesgenote, hoewel patri-

oties inderdaad, die ware vyand van die land wae.e

Na afloop van die Rykskonferensie In November 1930 het Hertzog versoening gepropa-

geer en was daar weer eens 'n gees van hereniging wat sterk na vore getree het. Hert-

zog het hom egter In 1930 en 1931 bale duidelik teen suiwer partypolitieke reertênte-

ring uitgespreek, aangesien hy van mening was dat 'n koalisie of "bestman government"

slegs die Nasionale Party sou laat verbrokkel en dat dit geensins tot hell van die volk

sou strek nie. Volgens hom sou dit nie geskied solank hy seggenskap In die Nasionale

Party gehad het nle.10

SOns Vnderlnnd, 15.11.1927.
6 JC G Kemp-versameljng, Band 8. General Hertzog, Toe en Nou.
T J n Ic Roux en P W Cocrzsr. Dee! 3, p.144.
g l.!l.ll!. .. p.140.
9~, 27.10,1930.
10 ilili!..25.8.1931: Ons Vndcrland, 5.12.1930



Die jaar 1932 was 'n droogte Jaar. Droogtes en ekonomiese depressie was oor talle de-

kades verantwoordelik vir die val van regerings en Suid-Afrika se swak ekonomiese toe-

stand was 'n greet bron van kommer vir Hertzog. In die wurgjare was Suld·Afrlka se goud

van belang, veral nadat Brittanje In September 1931 van die goudstandaard afgestap

het. Hertzog en mnr N.C. Havenga, Minister van Finansies, het besluit dat Suid-Afrika nie

Brittanje se voorbeeld sou volg nie. Een van die redes vir so 'n stap was om Suld·Afrlka

se ekonomiese onafhanklikheid te bewys.

Hierdie optrede van die Regering het Smuts goed te pas gekom en ondersteun deur die

Opposisiepers Is die beleid van die Regering aangeval. Op pOlitieke gebied was Hertzog

nie bale sterk In die saal nie en die onttrekking van enkele van sy Volksraadslede se

steun, kon die Regering tot 'n val bring. Die geringste fout vanuit regeringsgeledere kon

nadelige reperkussies vir Hertzog hê, aangesien bale Nasionaliste teen 1932 getwyfel

het of die Regering met sy ekonomiese beleid op die regte pad was. Ten spyte van Ha-

venga se versekering dat die Regering hul verpligtinge sou nakom, was sy standpunt In

talle artikels en briewe veroordeel. Geen wonder dat Smuts In die warboel van emosies

van mening was dat die Regering die ekonomiese druk van die goudstandaard nie veel

tenger sou kon weerstaan nle.ll

Teen die begin van 1932 het Tielman Roos as sterk voorstander vir die vorming van 'n

sentrale party, op grond van bepaalde gemeenskaplike belange, na vore getree. In Ja-

nuarie 1932 het hy skriftelike voorstelle aan die Suid-Afrikaanse Party gemaak In ver-

band met die samestelling van 'n kablnet.u Smuts het egter sy visier hoër gestel, naam-

lik samewerking met die Eerste Minister self, maar hy wou In die proses nie Roos ver-

vreem nie. Volgens Smuts het die verskyning van Roos op die politieke terrein die bewe-

ging vir samewerking na 'n punt gebring. Hy het gesê: "Alle krediet moet hom daarvoor

toekom dat hy die Inisiatief geneem het en probeer het om die openbare lewe van ons

land op te hef uit die suiwer partypolitieke groef waarin dit verval het."u Roos se planne

was egter In die wiele gery deur 'n gebeurtenis wat In Kaapstad plaasgevind het.

II J e srUll!s-vcrs!lmeling. Band 206, ongepnglnccrd. Smuts mill M.e. Gillett. 12.4.1932 en 24.5.1932.
Il Vcrenigde PiI!'!v,\,cfsamcling, vcrwysing nr. 4,
IJ Dirk en Johanna de Villiers. Paul Sauer, ".42,
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Smuts was seker dat Hertzog verslaan sou word Indien 'n algemene verkiesing sou

plaasvind, maar hy het sy kaarte versigtig en slim gespeel. Volgens hom was dit nie no-

dig dat Hertzog die Inisiatief hoef te verloor nie. Hy kon self met die partyleiers onder-

handel en die "Nasionale regering" vcrm.o Op 21 Januarie 1933 het Smuts tydens die

wantroue debat versoek dat daar 'n samewerkingsooreenkoms tussen die partye moes

geskied. 'n Driftige "Nee" vanaf Hertzog, was sy antwoord op Smuts se voorstel.

Kort voordat die wantrouedebat ten einde geloop het, het Hertzog op 25 Januarie 1933

vir Oswald Plrow versoek om saam met N.C. Havenga na Smuts se regterhand, Patrick

Duncan, te gaan en om hom te versoek om 'n gesprek met die Opposisieleier te reël. Sy

woorde aan Plrow was: "Amice, ek soek jou juis. Ek wil hê jy moet Klaas Havenga vind

en julle moet saam na Patrick Duncan gaan om Smuts te waarsku om nie die deur na

samewerking tussen ons toe te slaan nle:'1.5 Plrow meld dat hy skoon stomgeslaan was

omdat Hertzog pas te vore op die Smutsvoorstel oop en bloot verklaar het dat hy niks

met enige poging tot samewerking te doen wil hê nie. Met Plrow en Havenga se aan-

koms by Duncan se kantoor was hy net so uit die veld gesteen.se

In die wandelgange van die Parlement was daar dus weer politieke geskiedenis gemaak

en die weg gebaan vir 'n omwenteling soos daar In geen Jare In die politiek van die land

gesien was nie en Kemp sou onwillekeurig In die gebeure betrek word.

Vir die Suid-Afrikaanse Party was dit 'n moeilike besluit om tussen Roos en Hertzog te

kies en binne die Nasionale Partygeledere was daar ook net so veeionsekerheid. Dr.

D.F. Malan het op 'n kabinetsvergadering hom ten sterkste teen samewerking met

Smuts uitgespreek. Mnre. C.W. Malan, E.G. Jansen en A.P.J. Fourie het getwyfel, terwyl

Havenga, P.W. Grobler, Kemp en Plrow vir Hertzog ondersteun het.1.1Kemp se onder-

steuning van Hertzog moet gesien word In die lig van sy getroue ondersteuning aan die

premier, want In die voorafgaande tydperk sedert 1924 het hy nog nooit 'n goeie woord

vir Smuts, die Suid-Afrikaanse Party, die Unioniste en hulle beleid gehad nie.

I~ilili!.
lj Piel Meiring. Ticn Politieke tsïars. pp.BO-BI.
Ib .lhi2.
17 l.P.Brits, Tielman Roos, p.411; C M "an den Heever, p.592.
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Gevolglik het Hertzog die Kabinet meegedeel dat aangesien hulle oor die aangeleent-

heid verdeel was, hy op sy eie as Ieler sou optree sonder om sy kollegas In te lig oor die

verloop van die samesprekings met Smuts. Op 31 Maart 1933 het hy die redes vir sy be-

sluit om met die Suid-Afrikaanse Party te onderhandel aan die Nasionale Partykoukus

uiteengesit. H"ywas oortuig dat die Nasionale Party die volgende verkiesing sou verloor

en verwys na die tussenverkiesing In Germlston, waar die Nasionale Party sy setel afge-

staan het, as bewys vir sy stelllng.18 Volgens hom kon 'n algemene verkiesing te eniger

tyd op die Nasionale Party afgedwing word deur die Roos-aanhangers In die geledere

van die Nasionale Party en Indien Smuts se samewerking geweier word, sou dit hom In

die arms van die Roosgroep en die Natalse ekstremiste dryf. Hertzog was van mening

dat so 'n samevoeging, Indien die Suld·Afrlkaanse Party aan bewind kom, die Afrikaanse

taal en - kultuur 'n nekslag In Natal sou toedien. Hy het dit duidelik gestel dat sy doel al-

leen was om die Nasionale Party, maar bowenal die volk, te red.19

Uit Opposiegeiedere het die aandrang op 'n koalisieregering algaande sterker geword,

terwyl die meerderheld Nasionale Partytakke en . ondersteuners veral die Roos-beweg-

ing afgekeur het en gevoel het dat dié party tot die verkiesing van 1934 moes vasstaan.

So byvoorbeeld het Carel van Dyk op 16 Januarie 1933 aan Kemp geskrywe dat: '''n Mo-

sie van vertroue In die Nasionale Party met 'n meerderheld van slegs een stem was eg-

ter vir die Pakt voldoende om as regering voort te gaan."20

Kemp was Juis een van diegene wat later, nadat Hertzog hom tot koalisie bereid verklaar

het, sy arms die sterkste gesteun het. Op die vooraand van die Parlementsitting het hy

op 18 Januarie 1933 aan sy neef 8. Greyling, van Wakkerstroom, geskryf om hom tot

volgehoue steun vir die Nasionale Party aan te moedig. In die brief het hy Roos veroor-

deel dat hy bereid was om die Afrikaanse beginsels en - tradisie prys te gee ter wille van

'n bondgenootskap met diegene wie hy gesê het dat hy "liewer met die duiwel as hulle

IS),H le ROllx en P W Cveller, Dee13, pp.197-198, tydens die algemene verkiesing van 1929 hel 'n Ar-
beider _ Crosweltiet. G, Brown, die kiesafdeling Geemiston mel 'n stewige meerderheid teenoor 'n Ar-
beider _Councilliet.J. Allen verower. Voor die tussenverkiesing vnn 1932 hel Smuts proheer om die
verdeelde Arbeiderstemkrag vir die SAP le wen deur te benadruk dUI die NP die Arbeiders slegs vir eie
gewin gebruik hel en dal dil die ondergang van die Arbeiderspany beteken hel. Die uitslag van die IUS-
senverkiesing hel voldoende bewys gelewer dm Smuts in sy doel gcslaag hel. Die SAP-kundidnut hel
1180 stemme bo die Nj'-kandidaat behaal: R:md Daily Majl. 12.9.1932, Smuts le Germtston: B.M.
Schoeman, My lewe in dje politjek, p.185.

'9Ihid .
.10 JCG Kemp-versameling, Band 2, ongepagincerd, brief van Carel van Dyk nan Kemp, 16.1.1933.
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(sou) verenlg,"21 Voorts het hy gemeld dat hy nie kon verstaan hoe die Afrikane" wat In

die verlede so bitter gely het, hom deur die meel woorde oor koalisie kon laat meesleep

nie. Hy het gewaarsku: .....'n Koalisie regering Is 'n regering wat al daardie beginsels

voorgestaan het, prysgee en eenvoudig tydelik saamwerk totdat die breuk groter Is as

toe hy begin het, en dan moet 'n mens weer opnuut begin dlnk."22

Hierdie woorde sou In die toekoms blyk profetiese woorde te wees, ten opsigte van die

komende Suid-Afrikaanse koalisieregering. Hy meld ook dat die Nasionale Party nie be-

reid Is om "KaftiI, Moor en Indiaan (sic)" as Nasionaliste op te neem en In die proses die

hele Afrikaanse nasie prys te gee en hulle "houthakkers en waterdraers te laat word

nle."23 Hy was daarvan oortuig dat die prysgawe van die goudstandaard Suid-Afrika nog

duur te staan sou kom. Volgens hom was die Nasionale Partyleiers geensins bereid om

Suid-Afrika aan die genade van 'n koalisieregering oor te gee nie, tensy die volk ontrou

aan sy beginsels sou word en tot so 'n besluit sou oorgaan.

Op 2S Januarie 1933 berig Ons Vaderland dat die Nasionale Partykoukus op 24 Januarie

1933 'n kragtige besluit teen koalisie van enige aard geneem het. Die besluit het gelul:

"Dat Iedere Volksraadslid, binne sowel as bulte die Parlement, In geen omstandighede

sy steun aan 'n koalIsiebeweging sal verleen nie en Indien enige lid hierdie besluit In

enige opsig oortree, sal sy Dlstrlks - en Takbesture onmiddellik daarvan In kennis gestel

word sodat die nodige stappe teen sodanige lid gedoen kon word".24 AI die teenwoordi-

ge afgevaardigdes het onderneem om hul stiptelik by die besluit te hou.

Die Nasionale Party Volksraadslede wat met Roos onderhandel het, sowel as dié wat

enigsins openlike steun aan Roos se Idee van 'n nasionale regering gegee het, was

spoedig deur die party die rug toegekeer. Op Maandag 30 Januarie 1933 was daar 'n

opskudding In die Volksraad toe dr. HJalmar Reitz onder die sweep gesteek Is deur

Kemp. Dit het geskied tydens die voortsetting van die debat oor Smuts se koalisie-

mosie. Kemp het geen doekies omgedraai nie en gesê dat volgens sy mening was Reitz,

en diegene wat saam met hom gevoel het, verraaiers en dat hulle nie onder die Nasiona-

liste behoort te sit nIe. Hierdie uitlating van Kemp het gevolg na 'n toespraak van Reitz,

II .llii.Q .. Band 3, briefvan Kemp mm B.Greyling. 18.1.1933.
12l.!lli!..
21lli.i.Q.

lJ Ons Vaderland, 25.1.1933.



waarin hy homself ten gunste van 'n koalisie verklaar het: "Die felt dat hy dit nie aan die

Regering oorgelaat het om te onderhandel nie, maar self met die vyand onderhandel

het, Is niks enders as verraad nie," het Kemp verklaar.25 Na hierdie harde woorde van

Kemp het belde Reitz en mnr.louw Steytier opgestaan en hom uitgedaag om sy setel te

bedank. "If you do this I shall do the same and fight your seat," het Reitz gesê.2GWaarop

Steytier gesê het dat hy dieselfde sou doen. Kemp se cngeêtgde antwoord was: "I do not

resign to fight traltor8."21

Interessant dat The Star onder die opskrif "Serio-Comic", meld In kommentaar op Kemp

se uitlatings: "General Kemp originally left the South Alrlcan Party for reasons which no

doubt seemed to him good and sufficient, but no one ever accused him of treachery - at

least In that connectlon."28 Voorts het die beriggewer berig dat Indien daar onsekerheid

was onder die bevolking, die Regering 'n mandaat van hulle moes verkry: "Surely that

would be the 'honourable' and straightforward course to adopt In the chaotic conditions

now prevalllng."29

Gevolglik het Reitz sy plek onder die Nasionaliste verlaat en op die dwarsbanke gaan sit.

Kemp het aan hom gesê dat hy nou op die regte plek Is. "The party (Nasionale Party) as

a whole did not seem to like It. The House at once hummed with excited members, and

little notice was taken of what General Kemp said now that the Nationalists saw before

them visible signs of a breaking party. Dr. Reitz was one of the founders of the National

Party and one of Its most brllllan.t members. He of course remains a Nationalist, but a

member of the Roos group of that party," het die Rand Daily Mali, berlg.3o

Die dagblad berig verder dat daar geen koalisie In Kemp se toespraak was nie: "He laid

a heavy sJambok on the shoulders of all who differed from him, and got right back to the

dreadful old party rut. It was a bitter and provocative utterance."31 Verder meld die berig

25 1 C G. Kcmp-\'crsameling, Band [3, ongcpaginecrd;~. 31 1.1933.
16 Rand Daily Mail, 31.1.1933; The Smr. 31.1.1933.
21 !.!lli!.
2BThe Slllr, 31 1.1933.
29.l!ili!..
JORandDailyMnil.311.1933.
J1J..Iili!.
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dat Indien daar ooit 'n kans vir koalisie tussen die Hertzoglate en Smutsiete was, het

Kemp dit in harde slag toegedlen.32

Na afloop van Kemp se toespraak het lede van die Volksraad hulle na die wandelgange

gehaas, waar in groep alreeds besig was om die gebeure te bespreek. Kemp het ook

uitgegaan en was toe deurlouw Steytier gekonfronteer: "look here, Kemp, you made

the statement In the House that I was a National Scout. Now repeat that here."33 Kemp

het heldhaftig geantwoord dat hy dit nie gesê het nie, maar dat hy dit tog wou gesê het.

Verontwaardig het Steytier hom versoek om dit aldaar te herhaal wat hy aanvanklik ge-

sê het. "Mr. Steytier looked very severe and stern, and General Kemp rapidly walked

away, calling out over his shoulder, 'what I said In Parliament I stand by',"34 het The Star

berig. Interessant meld die beriggewer later In die berig: "The outbreak of foot - and

mouth disease In a corner of the Union has evidently got on the nerves of the Minister of

Agriculture, for right through his speech he used the terms 'Infectious disease'. If he Is

right then all classes of the South African Party are suffering from political Infectious di-

sease. It was at this point that the Incident with dr. Reitz and mr. Steytier, already

recorded, developed."3s

Hierdie wig wat Kemp tussen hom en Reitz Ingeslaan het, het veroorsaak dat daar altyd

tussen hulle 'n kloof bly bestaan het. Dit het tot gevolg gehad dat Reitz hom onwelkom

In Nasionale Partygeledere gevoel het.

Ons Vaderland berig op 15 November 1929 dat Kemp uit in sekere hoek, van outokrasie

beskuldig word. Ter verdediging meld die beriggewer dat, as gevolg van sy deurtastend-

heid dit onvermydelik Is dat hy af en toe op mense se tone trap, dat hulle vervolgens ge-

grief voel en hom blameer, Die berig sluit af: "Sonder om hom te hou aan die metodes

van die militêr, het hy gelukkig nog altoos die deurtastendheid van die krygsman be-

hou."36

Onder die Nasionale Party Volksraadslede was daar onduidelikheid oor die aard van die

beleid wat deur 'n koalisieregering gevolg sou word. Ter verduideliking het Kemp dit so

J1llilil.
lJ~.31.1.1933.
J.I.l.b..W .
.IS lhill.
)bOns Vaderland, 15.11.192').



gestel: "Dadelik sal die kwessie voorkom van die devolusie beweging In Natal, die Natu-

rellevraagstuk (sic) of enig een van die ander vraagstukke wat ek genoem het, soos die

gelyke behandeling van albeilandstale In die Landsdlens."31

Kemp het dit onbegryplik gevind dat mense soos C.P. Robinson en P.V. Pocock kon glo

dat die Suid-Afrikaanse Party, as deel van 'n koalisieregering, positiewe maatreëls ten

opsigte van die Armblankevraagstuk en nywerhede sou kon Instel. Mnr. T.F. Allen, Suid-

Afrikaanse Party Volksraadslid vII Von Brandis, het enkele maande van te vore 'n aanval

op die Pakt gemaak oor sy beleid om talle arm bywonerboere te help ten koste van "the

people who had built up the financial prosperity of South Africa and are now eentemp-

tously referred to as 'forelgners'."38 Volgens Kemp was dit heel duidelik dat Allen weinig

simpatie met die Boerebevolking gehad het.

Ter verdediging van die boere het Kemp Allen daarop gewys dat hulle met greet moeilik-

hede te kampe gehad het en dat die land se primêre produsente gehelp moes word. Hy

het die Suid-Afrikaanse Party daarvan beskuldig dat hulle die boere slegs lief gehad het

wanneer hulle hul stemme wou gehad het.39 Kwelvrae wat noodwendig by bale Suid-

Afrikaners na vore moes getree het, was onder meer of uiteenlopende standpunte OOI

die Armblankes soos die van Allen en Kemp bInne 'n koalisieregering versoenbaar

was;40 sou die Suid-Afrikaanse Party met sy sterk kapitalistiese Inslag In dieselfde tuig

kon bek as die Nasionale Party met sy besondere belangstelling In die landbouer; en

sou die konsolidasie van die land se sterk politieke breinkrag vrugte afwerp en wei In

die mate dat hulle gemeenskaplike oplossings sou kon bled, wat nie deur partyregering

daargestel sou word nle?41Daar sou egter moeilik antwoorde op die kwelvrae verskaf

kon word. Dit was ook die rede waarom Hertzog verklaar het dat so 'n koalisie nie uit-

voerbaar was nIe.

Die kwessie van die beleid en beginsels van 'n koalisieregering was Inderdaad vir talle

politici van kardinale belang. Bale Nasionaliste was daarvan oortuig dat Smuts se rede

vir 'n koalisie met die Nasionale Party geleë was In die felt dat hy nie self die bewind

.n J..!lli!" 25.1. i933. kolomme Y6·97; J CG Kemp.verS!lllleling, Band I. brief Villi Kemp mm NP
Vroueparty le Wolumransstad. 31.3.1933.

JR !.b.iQ., 30.1.1933, kolom 219 .
.19 !hll!., kolomme 227·228.
40 JJI Ic Rou:s en Il \V Coellcr. Deel 3. p.245.
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kon oorneem nie, en dus op die wyse die Regering omver wou gooI. Dit was moeilik ver-

staanbaar dat Smuts, ondanks skerp kritiek van die Nasionale Party, nog bereid was om

met die party saam te werk. Oswald Plrow het dit vreemd gevind dat Smuts die Premier

beskryf het as Iemand wat te sleg was om die land uit sy probleme te red, dog bereid

was om onder so 'n premIer In die Kabinet te dlen.42

Ook Kemp het getwyfel en hy het geglo dat Smuts se mosie nie opreg bedeet was nie.

Kemp wou weet, Indien hy dit welopreg bedoel het, waarom Smuts dan die Suid-Afri-

kaanse Partylede verwittig het dat hulle aan die party getrou moes bly, maar tegelyk-

ertyd moes sorg dat soveel as moontlik van die Nasionale Party-afvalliges by die Roos-

beweging aansluit. Smuts se bewering dat die volk se vertroue In die Nasionale Party

geskok was, was volgens hom van alle waarheid ontbloot.43 Kemp se Vrystaatse kollega,

mnr. J.J. Sertonteln van Edenburg, het opgemerk. "Dit Is nie die resultaat van ons hande-

ling wat die waarde daarvan bepaal nie, dit Is die motiewe waarmee ons beslells."44 'n

Sinvolle, obJektiewe ontleding van Smuts se ware oogmerk het egter vir bale Nasionalis-

te onverklaarbaar gebly.

Die Parlementsitting van 1933 het Intussen voortgegaan, dog met die skaduwee van

koalisie wat soos 'n wolk oor die land gehang het, was dit vir bale lede moeilik om hul

onverdeelde aandag by die wetgewende program te bepaal. Die Nasionale Partylede

was In 'n moeilike posisie, aangesien hulle nie by magte was om Smuts se voorstel by

hul kiesers te toets nie. Verder was Roos se Invloed steeds gevrees, terwyl Reitz en

Steytier Invloedryke politici was wie se mening groot gewig gedra het en hul moontlike

toetrede tot die Suid-Afrikaanse Party sou 'n groot verlies en gevaar vir die Nasionale

Party Inhou. Steytier het slegs vir 'n paar dae op die dwarsbanke van die Volksraad

deurgebring, waarna hy weer tot die Pakt se voorbanke teruggekeer het, J.H. le Roux en

P,W. Coetzer meld dat daar nie veel betekenis aan geheg kan word me.se Waar Afri-

kaanssprekendes nie maklik vergewe en vergeet nie, was die breuk geensins geheel

nie. Kemp se provokasie van Roos en sy aanhangers In die Volksraad was volgens Stan-

ley, die Britse Hoë Kommissaris In Suid-Afrika, doelbewus beplan aangesien Hertzog

4! !hi.d .• p.237.
~JDcbaue \'POdje Volksmad, 30.1.1933, kolomme 251-252.
,.,!hi.d., kolom 262; pjc Volksblad, 31.1.1933.
H J H Ic RQUXen P W eOC!lCr, Dee! 3, pp.255-256.



graag van die Rooslete ontslae wou raak. Dit sou vir hom beter gewees het as hulle die

party uit eie vrye wil verlaat, eerder as dat hulle daaruit geskors word.46

Dit Is In hierdie tyd dat Kemp sy ware kleure gewys het. In 'n brief aan J.A. Landman van

Pctgletershoop, In Februarie 1933 In die Plet Retiefdistrik, skrywe Kemp dat hy graag

daarop wil wys dat die Nasionale Party staan vir die beginsels van 'n vrye en onafhankli-

ke Suid-Afrika, vir gelyke regte van belde rasse van die bevolking, vir 'n Blanke Suid-

Afrika en vir die beskermingsbeleid van die Afrikaanse volk. Hy meld dat Roos met hier-

die beleid saamgestem het, maar dat hy nou met een penstreep al daardie beginsels

van die Nasionale Party, wat al die Jare voor gestry was, wou vernietig. Voorts gee Kemp

die versekering dat wat die leiers van die Nasionale Party en homself betref, hulle nie

bereid Is om Suid-Afrika aan die genade van 'n koalisieregering oor te lewer nie, tensy

die volk sy beginsels verander en dit self beslult.41

Op 14 Februarie 1933 het Hertzog aan die Ons Vaderland verslaggewer by die Volks-

raad, 'n verklaring oorhandig betreffende 'n aanbod wat hy tot alle partye getlg het tot

samewerking. Hierin Is voorwaardes duidelik uiteengesit waar volgens die Nasionale

Party bereid sou wees om met al die ander partye saam te werk. Die verklaring het vas

neergelegde beginsels weergegee en verklaar: "Op hierdie wyse sou daar verkry word 'n

kontraktuele of Pakt-vorm van samewerking wat nie sal mank gaan aan die gebreke en

tekortkominge van 'n koalisie of 'National Government' soos deur genl. Smuts In sy mo-

ste voor die Volksraad aan die hand gegee Is nie. Instede van 'n koalisieregering sonder

vooraf vasgestelde beginsels of beleid, en sonder enige bepaalde doel waartoe die ver-

enigde kragte van samewerking aangewend moet word, sou dit wees 'n regering gelei

deur nasionale beginsels, onderworpe aan vas neergelegde voorwaardes van samewer-

king, en met bepaalde oogmerke na die bereiking waarvan met verenigde kragte ge-

streef sal word".48

Dieselfde dag nog het Smuts die middag aan Hertzog 'n antwoord verskaf en gemeld dat

wat hy In gedagte gehad het met die voorstel, was die vorming van 'n regering waarin

albei partye kon saamwerk op 'n grondslag van mln 0' meer gelyke deelname met be-

46 !h.jg.
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houd van huildentitelt, maar wat vriendelik kon saamwerk as lede van die Regering

langs ooreengekome lyne van nasionale beleld.49

Op 17 Februarie 1933 Is die samesprekings voortgesit en was die twee leiers bygestaan

deur Havenga en Duncan. Bo en behalwe beginselsake het kabinetsposte en nominasie

van kandidate by 'n uiteindelike algemene verkiesing ter sprake gekom, terwyl die Pro-

vinsiale Raadstelsel ook onder die vergrootglas geplaas was. Daar was egter een greet

struikelblok, naamlik die Swartvraagstuk. Smuts wou geensins enige verwysing na

voorgestelde wetgewing In verband met die oplossing van die Swartvraagstuk In die

ooreenkoms gehad het nie, terwyl die twee Nasionale Partyleiers dit as hul plig teenoor

hul partypolitieke ondersteuners beskou het, om daarop aan te dring.

Tydens voortgesette samesprekings op 20 en 21 Februarie 1933, kon steeds geen een-

stemmigheid bereik word nie. Die gevolg was dat die Suid-Afrikaanse Partyafvaardiging

onttrek het om afsonderlik oor die probleem te beraadslaag. Dieselfde dag nog het hulle

'n effens verwaterde weergawe van Hertzog se oorspronklike voorstel aan hom ccrnan-

dig. Die voorstel was met Havenga, Plrow, Kemp en Grobler bespreek en alhoewel ëro-

bter besware daarteen geopper het, moes hy hom neerlê by die meerderheidsbesluit van

die ander wat hul goedkeuring daaraan geheg het.M

Die politieke skaakspel tussen Hertzog en Smuts Is tot 'n hoogtepunt gevoer en die en-

derhandellnge tussen hulle het herhaaldelik gedreig om te misluk, aangesien Smuts

geweier het om die Swartstemreg af te skaf. J.H. le Roux meld dat Hertzog die meester

was In hierdie politieke spel, aangesien hy geweet het dat Smuts se houding teenoor die

wetsontwerpe sy politieke lot kon bepaal, want 'n aansienlike deel van sy ondersteuners

was ten gunste van Hertzog se beoogde wetgewing. Dit sou In 'n toenemende mate 'n

flater word wat Smuts nie ligtelik sou kon wegwys nie.u Die weg vir 'n koalisieregering

tussen die Nasionale Party en Suld·Afrlkaanse Party was nou gebaan en daar het nou 'n

swaar verantwoordelikheid op die skouers van die twee onderskeie leiers gerus, om In

die praktyk te wys dat hulle die regte weg betree het. Die kwelvraag egter by bale Suid·

Afrikaners was of die twee leiers Instaat sou wees om alle geskille by te lê en akkoord

~9 l.Iili!.
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te gaan oor gemeenskaplike oplossing vir die belangrikste probleme van die dag52en of

uiteenlopende standpunte oor die Armblankes 5005 die van J. Allen en Kemp enigsins

binne 'n koalisieregering versoenbaar was? Van meet af sou elke stap en woord wel-

deurdag moes wees en met oorleg uitgevoer word.

6.2 Samewerking vir 'n koalisie

Hertzog het druk op sy eie mense geplaas om samewerking te bewerkstellig, veralln die

Wes-Transvaal. Die Transvaalse Nasionaliste, met die uitsondering van J.G. StriJdom, het

besluit om by die Eerste Minister te staan. Op 24 Februarie 1933 het Kemp te Wolma-

ransstad aan die kiesers 'n uiteensetting gegee van die grondslag waarop Hertzog met

die Suid-Afrikaanse Party onderhandel het. Hy het daarop gewys dat die handreiking van

die kant van die Opposisie as 'n vaderlandsliewende gebaar beskou moes word, om die

land uit die verknorsing te ruk waarin dit saam met die res van die wêreld gedompel

was. Hy het gesê: "Vir die Nasionaalgesinde deel van die volk Is hierdie stap van die Ge-

neraal 'n kans tussen die toevertrouing van ons regering aan genl. Hertzog of entete-

nlng."53

In Maart 1933 het Kemp, wat weens die siekte van Plet Grobler, waargeneem het as

Ieler van die Transvaalse Nasionale Party, In 'n persgesprek 'n beroep op die Transvaalse

Nasionaliste gedoen om In die tyd van partysorge en - moeilikhede hul volle steun te gee

aan hul verkose leiers. Hy het die hoop uitgespreek dat die Nasionaliste, In die komende

algemene verkiesing, die setels wat hulle volgens oordeel kon wen, nie die belange van

hul eie kring die swaarste moet laat weeg nie. Hy het versoek dat die aangegaande oor-

eenkoms met die Suid-Afrikaanse Party gesteun word, As voorbeeld het hy verwys na die

kiesafdelings van Bethal en Benoni, wat na die Jongste afbakening bale gunstig vir die

Nasionale Party afgesny was. Hulle sou egter Suid-Afrikaanse Partysetels bly en In ruil

daarvoor sou die Nasionale Party Losberg en Witbank verkry.54 Hy het ook die vertroue

uitgespreek dat die Nasionaliste In hul kiesafdelings kandidate sou benoem wat getrou

by Hertzog sou staan. Hy het gesê: "Ek hoop dat ons geen halwe maatreëls gaan neem

nie, dat die lede wat gekies word genl. Hertzog honderd persent sal steun, en nie aan

Jl J H le Roux cn P W Coctzer, Ocel 3. p.245: D W Kruger, p.84.
'3 Ons Vaderland, 25.2.1933.
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ons vertel dat hulle ons wil steun net solank as wat hulle wil nie, met ander woorde nie

gaan waghond staan, en die Regering net so gou dit In hul kraam pas, uitgooi nle,"5$

Op 9 Maart 1933 berig die Natal Mercury dat mnr. Lewis Reynolds, die Suid-Afrikaanse

Party Volksraadslid vir Natal-Kus, tydens 'n vergadering gesê het dat hulle volle vertroue

In Kemp het en dat Kemp nou 'n verteenwoordiger Is van die Regering, en nie soos voor-

heen van die party nie. Hy was verseker dat Kemp die wense van die Koalisieregering

sou uttvcer.se Dit dien gemeld te word dat Kemp. wanneer hy 'n saak, 'n beleid of poli-

tieke Ieler "omhels" het hy, Sy volle lojaliteit en ondersteuning gegee het. Hy het ge-

staan en geval by sy politieke oortuigings soos hy dit op daardie stadium vergestalt het.

Op 23 Maart.1933 het die Nasionale Party se hoofkantoor In die Transvaal 'n verklaring

uitgereik waarin bepaalls dat elke Nasionale Party kandidaat wat aan die verkiesing

wou deelneem, moes onderneem om Indien hulle tot die Volksraad verkies sou word,

Hertzog getrou te steun. Ook moes hulle belowe om onmiddellik uit hul poste te bedank,

sodra hulle dit onmoontlik vind om hulle verdere steun aan die koalisie te gee.e?

Die algemene verkiesing sou op 17 Mel1933 plaasvind en gedurende die ncmlna-

slestryd was daar ook oor die politieke toekoms van Roos besin. Op 3 Maart. 1933 het

die redakteur van Die Burger homself afgevra hoeveel maande sou verloop alvorens

Roos weer op die politieke toneel sou verskyn - hierdie keer as vyand van die kcattsle.ee

Kemp wat vir die verkiesing die leierskap van die Transvaalse Nasionale Party op hom

geneem het, het kwaai te velde getrek teen Roos. Hy het die Nasionaliste daarop gewys

dat Roos besig was om verdeeldheid te saal. Hy het gesê: "Mnr. Tielman Roos het sy bo-

te agter hom verbrand, en dit Is alleen ons swaar geteisterde vaderland wat die wrange

vrugte van hierdie smousery met landsomstandighede sal smaak."59

Die Uitvoerende Komitee van die Transvaalse Nasionale Party het besluit om die Roos-

volgelinge Hlalmar Reitz, Carel Potgieter en H.H. Moll In hulle kiesafdelings te opponeer,

omdat die komiteelede van mening was dat Roos se terugkeer tot die politiek totaal on-

aanvaarbaar was met die partysolIdariteit. Roos het die stilte verbreek toe hy aange-

S'.lllli!.
SI> Njl!al Mercury.9.3.1933, Vol. Arnou wastot 13.3.1930 die Volksraadslid.
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kondig het dat hy van plan was om In die RustenburgkiesafdelIng teen Plet Grobler te

staan. Kemp het dadelik gereageer en Roos van onsportiewe optrede beskuldig, en dit

terwyl Grobler ongesteld was. Hierdie optrede van Roos was 'n goeie illustrasie van sy

onvoorspelbaarheid, aangesien hy kort van te vore die mening uitgespreek het dat Hert-

zog en Smuts vir 'n ander Ieler moes plek maak en het hy onder andere spesifiek na Gra.

bier as 'n geskikte opvolger verwys.60 Later by 'n geleentheid het Roos, op 'n vraag oor

die kwessie, gesê dat hy eintlik 'n grap gemaak het toe hy Grobler as die regte man vir

die premierskap aanbeveel het.Sl

Voorts het Roos sy voorneme te kenne gegee om 'n nuwe party te stig wat "verbroede-

ring" sou beoog, nie sommer 'n "pakt" wat die leiers enige oomblik kon verbreek nie. Sy

vernaamste klagte was die outokratiese optrede van Hertzog en die standpunt van

Kemp dat alle Volksraadslede Hertzog blindelings moes volg.62 Verder het Roos 'n skerp

veroordeling uitgespreek teenoor die aanhoudende venynigheid van leiers soos Hertzog,

Kemp en Plrow, wat Nasionaliste gedwing het om die "pakt" met die Suid-Afrikaanse

Party tot stand te brlng.63

Met die oog op die misverstande wat orals skyn te geheers het oor die uitwerking van

die ooreenkoms tussen die Nasionale Party en Suid-Afrikaanse Party en met betrekking

tot die komende verkiesing en benoeming van kandidate vir die Volksraad sowel as Pro-

vinsiale Raad, het Kemp verduidelik dat In die Transvaal waar die ooreenkoms vir albei

verkiesings gegeld het, sou die bestaande Nasionale Partysetels deur Nasionaliste be-

stry word, met die steun van die Suid-Afrikaanse Party. Die omgekeerde het vit die be-

staande Suid-Afrikaanse Partyseters gegeld. Volgens Kemp sou nominasies op die ge-

wone wyse plaasvind en sittende lede sou nie noodwendig benoem word nie. Hy het ook

verduidelik dat In verband met die nominasies, hy op die volgende vergadering van die

Hoofbestuur sou voorstel dat lede van die party nie die voorgeskrewe vorm van trou aan

die beginsels van die Nasionale Party moes onderteken nie, maar dat lede wie se name

op die registers van takke voorgekom het sou kon stem.e- Die finale besluit In verband

met nominasies van kandidate In die Transvaal het by 'n komitee berus, bestaande uit

60 1llli!..
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Grobler, Kemp en Plrow, luis om te verseker dat niemand genomineer word wat nie die

Premier In alle opsigte gesteun het nte.ee

Op 14 Maart 1933 het Kemp te Daspoort gesê dat die wêreld moeilike tye deurleef en

dat Suid-Afrika nie skotvry daarvan afgekom het nie. Dit het tot gevolg gehad dat 'n oor-

eenkoms gesluit is, waarin sekere Ideale van die Nasionale Party omskryf en deur die

Suid-Afrikaanse Partyaanvaar Is. Ideale soos die vlag, taalgelykheid en soewereine on-

afhanklikheid het hy gemeld. Hy wou weet wie die reg gehad het om aan die opregtheid

van Smuts te twyfel, toe hy die hand van vriendskap uitgereik het, "as In aanmerking

geneem word dat hy al daardie Ideale aanvaar het."66 Volgens hom was die ooreenkoms

uit die volk gebore.

Verwysende na koalisie het hy gesê dat daar diegene was wat alles In een pot wou gooi

en deurmekaar roer. Hy het Hertzog en Smuts bestempel as greet manne wat op 'n be-

kwame wyse te werk gegaan het om die vooropgesette doel te bereik. Hy het gesê dat

hulle albei besef het dat die tyd van vrede In belang van die volk en land aangebreek het

en dat hulle gevolglik hul verskille opsy gesit het. Gevolglik het Kemp sy volle steun aan

die samewerking belowe. Ten slotte het hy verduidelik dat hy In die Volksraad sekere

Nasionale Partylede hard aangespreek het, maar dat hy dit gedoen het omdat 'n demo-

kratiese polItiekeparty sonder dissipline soos 'n "hond vol vtleê" was.er

Enersyds kan die gesindheidsverandering by Kemp toeskryf word aan sy onbetwiste lo-

lalttelt teenoor Hertzog en andersyds aan sy begeerte dat die Nasionale Party moet oor-

leef. Kemp was nie 'n politieke Ieler wat maklik afdraaipaaie bewandel het nie en het hy

wel deurdag en In belang van sy volk en land opgetree. Die besluit om saam te werk was

sekerlik nie maklik nie, aangesien hy reeds die Anglo·Boereoorlog, tydens en na die Re-

beille en vanaf 1920 geen goeie woord vir Smuts gehad het nie, terwyl hy sedert 1920

sterk veroordelend teenoor die Unioniste en hul "êmpaaferpctltlek" gestaan het.

Op 21 Maart 1933 het die Buitengewone Kongres van die Transvaalse Nasionale Party

byeengekom, om te besluit oor die ooreenkoms wat huileiers met die Suid-Afrikaanse

Party aangegaan het. Benewens die afgevaardigdes was daar ook 'n groet aantal be-

6!i J C H Grobler, p.292.
660n$ Vnderland, 15.3.1933: pjc Burger, 15.3.1933.
I>~lIlli!..



langstellendes teenwoordig. Lulde en langdurige applous en toejuiging het die waarne-

mende Ieler Kemp, die hoofleier Hertzog en Plrow begroet. In sy toespraak het Kemp die

pOlitieke gebeurtenisse ontleed, waarin die Nasionale Party hom In die begin van daar-

die jaar bevind het. Hy het Roos gekritiseer vir die onverantwoordelike wyse waarop hy

weer op die politieke toneel verskyn het. Volgens Kemp het sy optrede gedreig om op 'n

algehele verlamming en agteruitgang van die volkslewe uit te loop. Hy het gesê: "Mnr.

Roos het ongetwyfeld op daardie stadium teruggekom om die Nasionale Party te breek,

al was dit dan onder die dekmantel van -n verbloemde Naslcnalls.vee Kemp het Roos

voorgehou as 'n wolf In skaapsklere wat ongetwyfeld daarin sou slaag om sekere kies--

afdelings In die Transvaal te verower. Volgens hom sou dit tot gevolg hê dat belde die

twee groot partye In die land In 'n toestand van verlamming sou geraak het. Hy het aan-

gedui dat met die situasie op hande Hertzog nie kon geaarsel het om die hand van

vriendskap wat Smuts uitgereik het, te aanvaar nie. Hy het gesê: "Olt was 'n daad van

mannemoed en staatsman deursig, wat 'n nuwe begin beloof."69

Voorts het Kemp verduidelik dat die beginsels van die Nasionale Party samesmelting

met enige ander party ve;rbled het, maar dat daar vir samewerking met enige ander par-

ty geleentheid sal wees, om wanneer en sover gelykheid van strewe daartoe aanleiding

gee. Hy het dit beklemtoon dat die partye onafhanklik moet bly bestaan en dat In geen

opsig die aangegaande ooreenkoms sou afwyk van hierdie beginsel nie. Volgens hom

was daar geen kwessie van samesmelting tussen die twee partye nie en dat hulle kou-

kusse apart sou funksioneer. Hy het gesê: "Oaar Is 'n gelykheid van strewe, In sover dat

die twee leiers, en wat die ander leiers beaam, besef dat die landsbelange -n eendragti-

ge optrede vereis, soos gekristalliseer In die ocreenkcme.'?c

Kemp was van mening dat dit 'n proefneming was en Indien dit nie werk nie, kon elkeen

van die twee partye weer sy eie weg gaan - dit moes aan die volk gelaat word om die

meriete daarvan te beoordeel. Hy het gesê: "Ek het myself tevrede gestel dat verant-

woordelike leiers van die Suld·Afrlkaanse Party dit eerlik en opreg meen In hierdie oor-

eenkoms. Ek van my kant Is nie van plan om agterweë te bly In die vertroue en same-

werking, wat daar tussen die twee partye op so 'n bevredigende grondslag gesluit Is nie.

Van u goedkeuring vandag hang dan grootliks af In hoeverre daar 'n nuwe begin gemaak

blIlIlli!. .. 22.3.1934.
69~,22.3.1934.
10 Qn~Vaderland, 22.3.1933.
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sal wcrd.." 7.1 Ten slotte het hy verklaar dat daar nou uiteindelik 'n doelbewuste verenig-

de nasie was.ta

Hertzog het In sy toespraak verklaar dat die Eerste Minister verantwoordelik was vil die

beleid van die Regering en dat hy met die aanwesiges as getuies die verantwoordelik-

heid op hom neem en Indien dit verkeerd uitloop. hy die skuldige sou wees.»

Na afloop van die Natalse- en Vrystaatse Nasionale Partykongresse het die aanduidings

van onmin en verdeeldheid In partygeledere menige Nasionalis ontstel. Op 26 Maart

1933 het J.D.A. Crawford aan Kemp geskryf om sy teleurstelling en onsekerheid hieroor

te kenne te gee: "Dit Is tog Godsjammer dat dit moet gebeur, want met mooi werk be-

hou u vir altyd tienduisende goeie Afrikaners wat 'n krag In die Nasionale Party moet

wees. Bepraat hulllewers, dog moenie u mense hoon nie ..• U maak goeie Afrikaners af-

kerig en ons kan dit voorwaar nie bybring om dr. Malan uit te stoot en 'n spul Sappe In

hul plek op te neem nie. Dit Is mos een skeuring regmaak en 'n ander veroorsaak."14 Hy

was daarvan oortuig dat hulle met geduld en broederliefde teenoor Malan veel meer sou

uitrig, aangesien alle goeie Afrikaners nodig was vir die toekomstige sentrale party.

Hierdie was wyse woorde aangesien samewerking in 'n gees van vertroue en vriendskap

alleen ontstaan waar daar gemeenskaplike Ideale, oortuigings en oogmerke bestaan -

mense wat aangetrokke, geestelik verwant en 'n gemeenskaplike gevoel het.

In sy antwoord op dié brief het Kemp hom egter verweer deur daarop te wys dat Indien

Iemand 'n ondersteuner van die Nasionale Party se "Groot Leier" wou wees, hulle eerlik

moes optree. Hy het Crawford daarop gewys dat die weg wat Hertzog Ingeslaan het,

daarop bereken was om die Afrikaanse volk te red en dat die optrede van die party op

die bellng van die breuk in die geledere van die Afrikanervolk sou ultloop_1S

Die Idee van 'n koalisieregering Is oor die algemeen goed deur die mense ontvang. Hert-

zog en Smuts het ooreengekom dat 'n algemene verkiesing gehou sou word om die ge-

voelens van die kiesers te toets. Ook Is oor sekere beginsels ooreengekom, maar besluit

om oor ander te verskil. Onder andere sou die landsbestuur op die beginsel van naslona-

71lllli!..

72~, 22.3.1933.
1J.!.b.U!..
Nl C G Kemp.vcrsameling, Band 2, ongepagineerd, brief van Crawford aan Kemp, 26.3.1933.
15lliliL brief van Kemp aan Crawford, 4.4.1933.



le selfbeskikking gebaseer wees. Ole uniale grondslag waarop die sentrale regering be-

rus het, sou gehandhaaf word; daar sou gelyke taalregte vir Engels - en Afrikaansspre-

kendes wees; welvaart van die landboubevolking so bevorder en 'n beleid van "Beskaaf-

de" arbeid vir Blankes voortgesit word; verder sou die Blankebeskawing beveilig word

deur die oplossing van die Kleurvraagstuk deur segregasie, en ten slotte sou gestrewe

word na 'n gesonde nasionale ekonomie. Die onus het op die nuwe regering berus om

die besluite In dade te omskep.

6.3 Politieke koalisie kry beslag

Soos aangekondig In die Volksraad, was die Nasionale kabinet ontbind en op 29 Maart

1933 was daar plek gemaak vir 'n nuwe regering, daarin was daar 6 Nasionaliste en 6

Suid-Afrikaanse Partylede opgeneem. Die Nasionaliste wat opgeneem was In die Kabi-

net was Hertzog, Havenge, Grobler, Fourie en Kemp, en vanuit Suid-Afrikaanse Partyge-

ledere Smuts, Duncan, Charlie Clarkson, Jan Hofmeyr, Deneys Reitz en R. Stuttaford.

Hertzog was die Eerste Minister en Smuts, die adjunk - Eerste Mlnlster.16

'n Sterk eenheid was hierdie saamgestelde kabinet nie en dit het nie aan die vereistes

voldoen om die bestuur van 'n demokratiese staat uit te oefen nie, naamlik eensgesind

te wees en daar mag nie verskille oor beginsels bestaan nie. G.O. Scholtz beweer dat:

"Niks werk so verwoestend op 'n kabinet nie as verskille en oogmerke."77 G.H. Cal pin

beweer dat die Kabinet nooit 'n politieke entiteit was nie. Elkeen van die groepe het na

huionderskeie leiers vir leIding epgeslen.te

Met die bekendmaking van die Kabinet en die Insluiting van Havenga, Duncan, Plrow,

Hofmeyr en Kemp was daar oor die algemeen weinig fout te vind. J.S. Marwlck, Suld-

AfrIkaanse Party VolksraadlId vir Iliovo, het egter aan G.H. Nicols geskrywe dat die

waarskynlike Insluiting van Fourie en Kemp In die Kabinet as deel van 'n "bestman Go-

vernment has made people more sceptical than ever about capability of the coalition to

promote the well-being of the people."19

16l\lP.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika. p.141: Alan Paton, 11ofmeyr, p.200.
71 G.O. Scholtz, Dje ontwikkeling vnn die politieke denke van die Afrikaner 1924·1939, Deel VII, pAlO.
T8 G.H. Calpin. Tbere Bre 110 SOUlb Africans, p.29.
1~J H le Roux en P \V Coeller, Deel 3, p.324, voelnota 143.
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Met die oog op die algemene verkiesing In Mel 1933 was daar in oproep deur Hertzog

en Smuts, waarin daar 'n beroep gedoen word op die lede van die Nasionale Party en

Suid-Afrikaanse Party om alleen kandidate te steun wat amptelik deur genoemde partye

genomineer sou word. In Die Volkstem van 19 April 1933 het daar 'n oproep aan kiesers

verskyn waarin kiesers versoek Is om In die komende verkieSing nie in opinie te gee oor

die respektiewe geskiktheid van die Nasionale Party en Suld·Afrlkaanse Party, om die

land te regeer nie. Daar Is van hulle gevra om 'n uitspraak te gee oor 'n regering wat ge-

vorm Is op 'n basis van samewerking tussen die partye.so

Op 22 April 1933 verskyn daar In die pers berigte dat Kemp, tydens 'n greet vergadering

op Bloemhof, verklaar het dat hy daarvan oortuig Is dat die bestaande regering vyf Jaar

sou staan en dat teen die einde van die tydperk daar nie meer langet gepraat sou word

van 'n Nasionale Party of Suld·Afrlkaanse Party nie maar dat daar 'n verenigde party sou

wees.es Dit Is asof Kemp se blinde lojaliteit hier sy uitspraak beinvloed het en dat hy nie

in ag geneem het dat samewerking In 'n gees van vertroue en vriendskap alleen kon

seëvier waar daar gemeenskaplike Ideale, oortuigings en oogmerke Is.

Tydens 'n vergadering In April 1933 op Ventersdorp, het Kemp die Venterdorpers geloof

aangesien hulle een van die kiesafdelings was wat by die twee leiers aangedring het om

nie in koalisie te weeg te bring nie. Hy het 'n beroep gedoen op genl. Wilkens, wat ge-

staan het as 'n "protesterende Nasionalekandidaat", om In belang van eenheid sy kan-

didatuur te onttrek. Voorts het hy gemeld dat die Hoofbestuur van die Nasionale Party

teenkanting gekry het teen die nominasie van mnr. Wernlch as KoalIsiekandidaat, maar

dat hulle as bestuur sy nominasie handhaaf. Weer eens het hy hulde aan Smuts betoon

vir sy pogings om koalisie te weeg te brlng.s2

In die Suid-Afrikaanse Partygeledere was daar onenigheid ten opsigte van steun aan die

amptelike genomineerde kandidate, veral uit Natal. In die Nasionale Party was daar ook

onmin oor genomineerde kandidate en veralln Kaapland, Vrystaat en Transvaal. Bot-

sings tydens verkiesingsvergaderings het veral plaasgevind tussen koalisioniste en anti-

koalisioniste. In die kiesafdeling Boksburg-Noord het die verkiesingstryd, weens onmin

tussen Nasionaliste, byna tot 'n hofsaak aanleiding gegee. Probleme het ontstaan tus-

w Die Volks!em, 19.4.1933.
gl .!.!:tW., 22.4.1933: Rand Daily Mail. 22.4.1933: Ih£...Er.i.£.ru, 24.4.1933.
g2j C Kemp-versameling, Band 13, ongcpaginecrd. koerantuitknipsel.



sen mnr. F.e. Malan, die Nasionale Party-kcallstekendldaat, en mnr. P.A. Venter,'n on-

afhanklike nasionalis, wat hom In pamflette voorgehou het as die amptelike kandidaat.

Die twis het tot gevolg gehad dat Malan en Venter In die verkiesing die knie gebuig het

voor die onafhanklike kandidaat, mnr. C. Baln-Marias.83

Die Malan·Venterbotslng het spoedig tot 'n persoonlike stryd tussen die twee Naslcna-

liste geword, en selfs Kemp se pogings om Malan se kandidatuur deur persoonlike voor-

spraak te versterk, het op 'n mislukking uitgeloop. Die vergadering wat vir 2 Mel 1933 In

Johannesburg belê was het In chaos geëindig, toe 'n grootskaalse bakleiery uitgebreek

het en Kemp en Malan nie die kans gegun was om die gehoor toe te spreek nie. Ole ver-

gadering was afdoende bewys van die ernstige onmin wat daar oor koalisie In Nasionale

Partygeledere geheers het.a4 Ook berig die Rand pally Mali op 4 Mel 1933 dat P.A. ven-

ter, as onafhanklike kandidaat, 'n vergadering In die Boksburg kerksaal gehou het en

gesê het: "The party today Is split from top to bottom because of what has been done

with the consent and connivance of General Kemp. I received four times the number of

votes received by all the other aspirant candidates together at the nomination meetings.

Yet my nomination was thrown out. "85 Voorts meld die berig dat ene L. Cronjé tydens die

vergadering die houding van Kemp gekritiseer het en gesê het dat In plaas daarvan om

die Afrikanernasie te promoveer, Kemp dit afgedruk het.86

Mevrou dr. Steenkamp van Calvinia, het In die tyd bewerings gemaak dat vier ministers

te kenne gegee het dat hulle haar kandidatuur ondersteun, maar dat sy nie as amptelike

koalIsiekandidaat aangewys Is nie. Mnr. C.A. van der Merwe, die lid van die Provinsiale

Raad het gevolglik die Inligting aan al die ministers getelegrafeer. Hertzog en Smuts het

albei die aantygings ontken en vir name gevra, terwyl Kemp dit as 'n belediging beskou

het, aangesien hy geen belofte aan enige kandidaat bulte die party gemaak het nle.e"

Kemp was sema geneig om outokraties op te tree In besluitnemingsprosesse en In sy

deurtastendheid om tot voordeel van die party op te tree het hy af en toe op mense se

tone getrap. Sy ondernemingsgees het hom soms aangespoor tot handeling voordat hy

'n saak goed deurdink het en sy vasbeslotenheid het feitlik aan koppigheid gegrens,

terwyl sy openhartigheid hom nie luis alte taktvol gemaak het nie.

BJ JH Ic Roux en P W Coetzer, Deel3. r.50, Boksburg-Noord kiesufdeling is in 1933 afgebaken.
S4J.lili!.:Die Burger. 3.5.1933: De Yclkstcm. 3.5.1933:~, 4.5.1933.
R' R:md Dajly Mlljl, 4.5. 1933.
!Ii.l.!ili!.
!1 Die Burger, 10.5.1933.
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Gedurende Mel 1933 het Kemp op Potgietersrus 'n vergadering bygewoon ter onder-

steuning van ds. S.W. Naudé se kandidatuur. Ter Inleiding van sy toespraak het hy Roos

as 'n verraaier uitgemaak. Weer eens het Kemp verduidelik dat dit van die Nasionale-

kandidate verwag word om 'n skriftelike onderneming te gee dat hulle uit die Volksraad

sou bedank, sodra hulle nie meer die koalisieregering steun nte.es Roos op sy beurt het

in sy verkiesingsveldtog persoonlike aanvalle op sy eertydse kollegas Hertzog, Kemp en

Plrow gedcen.w

Op verkiesingsdag, 17 Mel 1935, het daar In die pers 'n oproep van Kemp verskyn, waar-

In hy beroep op elke kieser gedoen het om sy plig te doen. Hy het gesê: "Ons het doel-

bewus geen ydele beloftes gedoen nie. AI wat ons belowe het, en hiermee herhaal,ls

dat dit nie die skuld van die Regering gaan wees Indien daar geen oplossing vir een of

ander van die vraagstukke In ons land bereik word nle.vw Voorts het hy gesê dat die

deurtastende - en verreikende beleid met alle krag aangepas en deurgevoer sou word.

Hy meld dat die Regering nie alleen vir die oomblik 'n oplossing bled nie, maar wil veral

die toekoms opbou en dit kan alleenlik verwesenlik word Indien die verkiesingsuitslae

kon bewys dat daar vertroue was In hom, by die burgers van die land. Hy het gepleit dat

die hande van die leiers gesterk en gerugsteun word deur die oordeelkundige wyse

waarop die stemreg uitgeoefen word. Hy het afgesluit en gesê: "Laat die vyand, wat

steeds op die loer Is na kanse om valse beskuldigings te maak, nie die geleentheid kry

om ons Transvaalse Nasionaliste van onverskilligheid en laksheid te beskuldig nle."91

Hiermee het hy hom onlosmaaklik tot koalisie verbind en getrou aan sy karakter sou hy

staan en val by sy besluit.

Die uitslag van die verkiesing was 'n klinkende oorwinning vir die koalisie, naamlik: Na-

sionale Party 75, Suid-Afrikaanse Party 61. Creswelllete 2, Home Rule 2, Arbeiders Party

2 en Onafhanklikes 6. Dit het die Regering 138 setels besorg.92 M.P.A. Malan stel dit

dat hoewel die Regering met 'n sterk meerderheld gespog het, was die atmosfeer In die

Parlement nie so spontaan en geesdriftig as wat verwag Is nle.93

88 Knnd Daily Mail. 10.5.1933.
89J C H Gmblcr, p.29 J.
goOns vederland. 17.5.1933.
91 !!ili!.
91t\.IPA Malan.p.141.
9) J..!.'ilil.
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Na afloop van die verkiesing het Kemp In 'n boodskap aan die kiesers, In pie Vaderland,

gesê dat die eerste skof van die nuwe Groot Trek van 1933 agter die rug Is. Voorts meld

hy: "Laat ons hoop en vertrou dat wanneer ons oor drie Jaar die honderdjarige teeeste-

rings hou om die eerste Groot Trek te gedenk, dat ons teen daardie tyd ons ekonomiese

Bloedrivier op ons geskiedenisrolle sal verewig het."94 Die volk, het Kemp verklaar, het

op grootse wyse geantwoord op die beroep van die leiers en dat die Regering vasberade

Is om geen steen onaangeroer te laat nie, ten einde met grootse en verreikende optrede
hierdie ongeëwenaarde vertroue van die volk te regverdig. Voorts het hy beklemtoon dat

vasberadenheid en sterkte nie net van die kant van die Regering moet kom nie, maar

dat elke kieser moes help om die nasie onafhanklik te maak.se

Volgens die piektoekenning van die swepe het die ministers soos volg In die Volksraad

gesit: In die voorbank regs van die Speaker; Plrow en Havenga, Hertzog (alleen), Smuts

en Duncan, Fourie en Malan. In die tweede bank Hofmeyr en Reitz, Grobler en Kemp,

Clarkson en Stuttaford.96

Die Burger het op 1 Junie 1933 berig dat twee ministers genader was om te verneem of

die Regering van plan was om onder-ministers aan te stel, aangesien daar In die begro-

ting van 30 Mel 1933 geen melding gemaak was van sodanige uitgawe nie. Kemp het

verklaar dat die saak 3 of 4 maande vroeër geopper was, maar dat daarvan afgesien 15.

Hy het die mening uitgespreek dat die afwesigheid van 'n vermelding daarvan In die be-

groting, 'n goeie aanduiding was dat die saak "so dood soos 'n mossie Is."97

Die laar 1933was 'n Jaar van wonderwerke In die Suld-Afrlkaansepolltleke geskiedenis.

Ole twee peutleke aartsvyande Hertzog en Smuts het nieteenstaande politieke verskille

besluit om In belang van Suid-Afrika In 'n verstommende koalisie te tree. Weens sy fana-

tieke lojaliteit teenoor Hertzog en sy party het Kemp, nieteenstaande sy sterk Afrikaner-

nasionalistiese karakter In -n kabinet, homself bevind met mense waarteen hy voorheen

sterk veroordelend en venynig opgetree het- mense met wie hy radikaal verskil het. Die

vraag kom na vore of Kemp sou konformeer In belang van die partybeleid en of hy hom

94 Ons Vaderland, 20.5.1933.
9J J.hi.Q.
96 Die Burger, 25.5.1933.
91 lhill., 1.6.1933.
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nog as 'n uitgesproke vyand van sy voormalige politieke opponente sou handhaaf. Sy

uitsprake en gesindheid moes sodanig wees dat hy hierdie element se steun en vertroue

sou geniet; en dit was Juis dit wat van hom 'n besondere politikus gemaak het.

6.4 Samesmelting

Na aanleiding van gerugte oor samesmelting het 'n verteenwoordiger van die Natal Adw

vertlser reeds op 1 Julle 1933 aan Kemp gevra of hy gedink het die twee hoof politieke

partye gaan saamsmelt. Hy het gesê: "Do you think you can stop lt? I do notl"98 Kemp

het egter 'n definitiewe opinie voorbehou en gesê dat enige beweging vir samesmelting

moet vanaf die kiesers kom. Volgens hom het die leiers die partye In 'n koalisie byme-

kaar gebring en dat hy geglo het dit was 'n regte stap. Wat samesmelting betref het hy

gesê dat die Transvaal bale sterk ten gunste daarvan was.99 Dit dien gemeld te word dat

die samesmeltingstrewe Inderdaad 'n natuurlike uitvloeisel was van die koalisie. Vanaf

9 tot 10 Augustus 1933 het die Buitengewone Kongres van die Transvaalse Nasionale

Party In Pretoria plaasgevind. Die provinsiale hoofbestuur het hulle ten volle vereensel-

wig met die beginsel van samewerking met die Suid-Afrikaanse Party, asook die byeen-

roep van 'n Uniale kongres van die Nasionale Party om oor die saak van samesmelting

te besin. Kemp het In sy toespraak oor samesmelting gesê dat die Afrikaner goed geveg

het en dat hy nou opreg moet vrede maak - "Hy het sy Ideale berelk."1oo

Intussen het D.F. Malan gepoog om die eenheid binne die Nasionale Party te behou en

die party se beginsels te handhaaf. Hy was van mening dat daar 'n duidelike besef In die

land was dat koalisie nie stand hou nie. Volgens hom het die koallf!leregerlng reeds bale

ernstig teleurgestel en het Kemp vir hulle 'n paaiboelie geword.101

Teen Augustus 1933 was besware teen samesmelting nie net tot die Nasionale Partyge-

ledere beperk nie. Ook die Kaapse Sappe was bevrees dat hulle na samesmelting alleen

sou staan teenoor die republikeinse groep binne die Nasionale Party. Die Malaniete aan

die ander kant was bang dat met samesmelting hulle aan die genade van die Imperialis-

tiese oud-Unioniste, gesteun deur Swart - en Bruinkiesers uitgelewer sou wees. Dwars-

98 Nawl Adveniser, 1.7.1933.
99l!lli!.
JOIJ Die Vaderland. 12.8.1933.
!IJ! EH Louw-versamelillg, leêr 2, brief vall O.F. Malall ann Eric Louw. 13.7.1933.



J,B.M. Hertzog, O.Pirow, N.C. Havenga en Jan Kemp na
Kaapland - om steun te werf vir Samesmelting.
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deur die land was daar berigte van Nasionale Partylakke en - Volksraadslede wat hulle

nie met die gedagte van samesmelting kon vereenselwig nie. Alles het gedui op 'n en-

afwendbare botsing In Nasionale Partygeledere oor eamesmeltlng.wa

Sowel Hertzog as Kemp het aangedui dat hulle die Natalse Nasionale Partykongres sou

bywoon, ten einde die kongresgangers te oortuig van die wenslikheid van samesmel-

ting. Die Natalse Nasionale Partyleier, E.G. Jansen, het aan Hertzog voorgestel dat daar

weens verdeeldheid oor samesmelting geen besluit OOIdie beginsel geneem moes word

nie. Hertzog was nie eenstemmig daarmee nie en sy toespraak het die stempel gedra

van 'n man wat samesmelting met vasberadenheid sou deurvoer. Op 22 Augustus 1933

het die kongres samesmelting goedgekeur; mev. M.M. Jansen, eggenote van E.G. Jan-

sen, het teen die voorstel gestem.103

Die verdeeldheid In Nasionale Partygeledere, oor die kwessie van samesmelting, het tot

gevolg gehad dat bale Nasionaliste van mekaar vervreem geraak het en dat wedersydse

verdagmakery die gevolg was. So byvoorbeeld het H.O. Botha van Dordrecht, aan Kemp

'n briel gerlg waarin hy hom meegedeel het dat hulle Volksraadslid, Stephanus BekkeI,

van huls tot huls gegaan het en vir Malan propaganda gemaak het, aangesien hy 'n

teenstander van samesmelting was en geweier het om openbare vergadelings te hou.

Botha het sy dienste tot Kemp se beskikking gestel en terselfdertyd aangedui dat hy

met die vorige algemene verkiesing 'n aspirantkandidaat was, dog uiteindelik sy kandl-

datuur teruggetrek het.104

Op 22 September 1933 te Colesberg het Kemp tydens -n vergadering In sy toespraak

daarop gewys dat dit die plig van die polItiekeielers was om die volk In een kamp byme-

kaar te bring, en Indien die leiers nie daarin sou slaag nie was dit die plig van die volk

om die saak In eie hande te neem.we Vroeg In Oktober 1933 het die Kaaplandse Nasio-

nale Partykongres In Port Elizabeth plaasgevind. Die belangrikheid van die kongres Is

bewys deur die teenwoordigheid van 4 ministers, naamlik Hertzog, Kemp, Plrow en Fou-

rle.106 Reeds vaal die kongres het daar 'n gerug die rondte gedoen dat verskeie vel-

lOl JH. le Roux (red.), pp.519-520.
lOl NP. van NiUal.vcrspweljng, lêer 9, Sentrale Bestuur, notule van die 19de Jaarkongres gehou te Pieter.

maritzburg. 22.8.1933.
104j C.G Kemp·versameling. Band 2, ongepagineerd, brief vnn D.H. Botha aan Kemp, 1.9.1933.
lOS Die Vaderland, 23.9.1933.
106 The Cane Argus, 5.10.1933.
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teenwoordigers van voorneme was om ten alle koste samesmelting met die Suid-Afri-

kaanse Party te kortwlek.I07 Die gevolg was dat 'n botsing tussen Hertzog en Malan on-

afwendbaar was. Voorts het die kongres geweier om Kemp en Plrow spreekbeurte toe

staan.we Die uiteindelike resultaat was dat samesmelting met 142 teen 30 stemme at-

gestem 15.

Na afhandeling van die samesmeltlngsdebakells voorrang verleen aan 'n bespreking

oor landbousake. Kemp was nou die geleentheid gegun om sy saak te stel, maar het nie

te voorskyn gekom nie - sy wegblyery het groot ontevredenheid veroorsaak.109 .Illit..Il.Y!:
W meld dat Kemp nie op die verhoog gaan sit het nie, maar tussen die kongresgangers

sy sitplek Ingeneem het. Voorts meld die berig dat die storie toe versprel le dat die kon-

gres die minister weggejaag het, omdat Hertzog, Kemp en Plrow nie die geleentheid ge-

bied was om aan die samesmeltingsdebat deel te neem nle,13.0

Voorts meld dieselfde dagblad dat Hertzog nog 'n kans gehad het om hom met die Kaap-

landse Nasionaliste te versoen, maar waarsku hom dat hy moes oppas dat sy luitenante,

verwysende na Plrow en Kemp, nie voortgaan met hul dreigemente teen betroubare, op-

regte Nasionaliste en ophitsende gefluister In sy ore nie, Die berig beweer dat Plrow en

Kemp In een van die plaaslike Sapdagblaaie, In Port Elizabeth, die Kaaplandse Volks-

raadslede probeer beïnvloed deur hulle te dreig dat daar voor die einde van die Jaar 'n

verkiesing uitgeskryf sou word, Indien hulle samesmelting verwerp,lll

Op 7 Oktober 1933 het Kemp 'n telegram aan Hertzog gestuur oor die afloop van die

Kaaplandse Nasionale Partykongres. Hy het gemeld: "My Indruk volgens Jongste besluit

van die kongres gistermiddag, Is dat hulle begin Insien dat hulle In radikale fout gemaak

het en dat hulle nou oënskynlik wil saamwerk op basis van hereniging. My mening Is dat

ons nou moet vasstaan sodat hulle huionvoorwaardelIk aan ons moet onder onderwerp.

Blyk al duideliker dat kongres vooraf gemanipuleer was te einde Invloed uit te oefen op

die Vrystaat. Dit kom egter ook al hoe duideliker uit dat u ondersteuning al 80% sterker

lOl !.b.k! .. 2.10.1933.
103 Dje Durger, 4 en 5.10.1933.
109 lb.i.Q., 6.10.1933.
110 lllliI..
1I1!llli!..



geword het, daar mense utters gebelgd Is oor behandeling u toegedien deur Federale

Raadieler, Malan."U2

Kemp het voor die Kaaplandse Nasionale Partykongres, Noordwes-Kaapland deurreis en

vergaderings gehou met die oog daarop om samesmelting te propageer en sake aldaar

reg te ruk. Na aanleiding van sy veldtog het Kemp met greet ovasie In die Transvaal ver-

tel dat 80% van die Kaaplandse Nasionaliste samesmelting gesteun het. Een man wat

hom onvoorwaardelik geglo het was Hertzog. Volgens Inligting wat later verstrek Is het

die Eerste Minister op grond van Kemp se oppervlakkige Indrukke na die Kaaplandse

Nasionale Partykongres In Port Elizabeth gegaan, met die vaste oortuiging dat sy same-

smelting voorstel aangeneem sou word. Nieteenstaande die felt dat die sake aldaar an-

ders verloop het, het die Samesmelters - , die Suid-Afrikaanse Party - en Unioniste pers

troos bly soek In Kemp se ultsprake.ca

Kemp het ongetwyfeld 'n wanindruk van die ware toedrag van sake onder die Kaapland-

se Nasionaliste gehad. J.H. le Roux en P.W. Coetzer meld dat die kongresgangers uit In-

nerlike oortuiging opgetree het en dat hulle na 'n dag of twee nie huioptrede as 'n "ra-

dikale fout" gesien het nle.u4 Die Ideaal het egter lankal reeds In die harte van die

Kaaplandse Afrikanernasionalis geleef, naamlik om met Afrikaners wat dieselfde Ideale

en beginsels as hulle nastreef, te herenig. Kemp het egter sy partygenote In die Kaapko-

lonie nie ten volle geken nie, aangesien beginsels vir hulle belangriker was as partylei-

ding en sou hy hom nie eweneens deur 'n kongres laat manipuleer In 'n saak wat nie ge-

noegsame meriete gehad het nle.us Hy was ook van mening dat Malan se houding uit 'n

persoonlike gevoel voortgespruit het en dat sy aanhang besig was om te krlmp.us Kemp

moet egter gelyk gegee word dat die Kaaplandse Nasionaliste sekerlik op die Vrystaatse

Nasionale Party Invloed wou uitoefen, met die oog op hul kongres wat net hierna plaas-

gevind het.

Die uitkoms van die Kaaplandse Nasionale Partykongres het Kemp laat besef dat Hert-

zog verneder en geskud was - hy het Inderdaad die onderspit gedelf teen Malan, 'n pro-

vinsiale Ieler. Gevolglik wou Kemp 'n dag later sy Ieler bemoedig en troos deur 'n roos-

III Heflzog.\'ersamcling. Band 44,Ielegram Kemp aan Hertzog, 7.10.1933.
II) Djc Vaderland, 3.12.1933.
IH J H le Roux en P W eMller, Ocel 3, pp.431-432.
r"lJlli!.
116Djc Burger, 7.11. 1933.
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kleuriger situasie te skets 8S wat werklik die geval was. Dat Hertzog se steun binne 48

uur 80% sterker geword het, was 'n absolute vergissing en 'n blatante verdraaIIng van

die ware toedrag van sake. later het adv. F.e. Erasmus te Kenhardt verklaar dat hy

Kemp se bewering dat die meerderheld Kaaplandse Nasionaliste smelters was, as 'n

gaele grap beskou het.111

In opvolg van die Kaaplandse Nasionale Partykongres het Kemp 'n brief van mnr. A.S.

Naude van Roodedraal, naby Volksrust, ontvang waarin hy sy afkeur uitspreek teenoor

Kemp vir die behandeling wat hy, Hertzog en Plrow op die Kaaplandse Kongres ontvang

het.ua Op 17 Oktober 1933 het Kemp op Naude se skrywe gereageer en geskryf dat dit

"was die grootste politieke geknoei wat hy nog ooit gesien het."UDln 'n brief aan H.O.

van Broekhulzen, Suid-Afrikaanse Ambassadeur In Nederland, het Kemp geskrywe dat

die kongres 'n voorafgereelde saak was en die behandeling wat hom, Hertzog en Plrow

te beurt geval het, as "skandalig" beskryf.120 In reaksie op die beskuldigings van onhof-

like behandeling teenoor die ministers het dr. K. Bremer gesê dat die ministers nie ge-

reageer het op uitnodigings wat aan hulle gerig was om die kongres by te woon, en om

sodoende Inligting te gee oor sake rakende hul departement. Hy het gemeld: "Dit Is

waaroor hulle genooi was en nie om propaganda vir samesmelting te maak nle."121Vol-

gens Bremer het hy Kemp na die oggendsitting van die kongres ontmoet en dat laasge-

noemde aan hom gesê het dat hulle hom beledig het en dat hy weggaan.122

Op l.1. Oktober 1933 het die Vrystaatse Nasionale Partykongres In Bloemfontein plaas-

gevind. Hertzog het In sy toespraak bekend gemaak dat hy en Smuts die beginsels van

'n nuwe party, wat die Suid-Afrikaanse Nasionale Party (SANP) sou heet, sou opstel. Vol-

gens hom sou die basiese beginsels van die nuwe party op die sewe punte van die koall-

sle-ooreenkoms gegrond wees.es Hy het volgehou dat samesmelting voltrek moes word.

Dit was opgevolg deur 'n teenvoorstel deur NJ.Van der Merwe dat samesmelting nie

goedgekeur moes word nie. Na bitsige aanvalle teen hom het Van der Merwe sy voorstel

111 Die Vaderland, 15.12.1933.
In J C G. Kemp-versameling, Band 2, ongepaglneerd. brief van A.S. Naude aan Kemp, 11.10.1933.
119!biQ.., brief van Kemp ann A.S. Naude, 17.10.1933.
120 !.b.i.Q., brief van Kemp aan H.O. Broekhuizen. 8.11.1933.
121 Die Burger, 7.10.1933.
IUlllli.!..
IlJ J H le Roux en P \V Coetzer. Deel 3, p.433.



teruggetrek en was Hertzog se voorstel goedgekeur.124 Tydens die kongres het Kemp vir

e.R. Swart oor sy standpunt Insake samesmelting aangeval, waarop Swart geantwoord

het: "Ek baklei nie - ek smeek vir my mense."us Kemp het In sy lojaliteit aan Hertzog 'n

weg betree waarop hy nie maklik sou kon omdraai nie. Sy volharding op die weg van

samesmelting sou sy verhouding In die toekoms met Malan en sy volgelinge ernstig

skaad - 'n breuk wat moeilik geheel sou kon wOld. Nadat al die provinsies se kongresse,

behalwe Kaapland, ten gunste van samesmelting gestem het, was die saak na die Fede-

rale Raad van die Nasionale Party verwys. Tydens 'n vergadering op 13 Oktober 1933 In

Bloemfontein, was 'n versoek tot die verteenwoordigers gerig om voorstelle vir 'n pro-

gram van beginsels vir die nuwe party ter tafel te lê.12S

In Oktober 1933 het die Suid-Afrikaanse Partykongres In Kaapstad plaasgevind. Die

voorheen antl-5uld-Afrlkaanse Party politikus, die man wat met Intense venyn kritiek

teenoor hulle uitgespreek het, Jan Kemp, was op uitnodiging namens die Nasionale Par-

ty teenwoordig. Hy moes eweneens besef het dat die steun van die oorwegende Engels-

sprekende Suid-Afrikaanse Party vir hom van kardinale belang sou wees. Sy uitsprake en

gesindheid sou van so 'n aard moes wees dat hy hierdie element se steun en vertroue

sowel as die van sy eie party sou geniet. In sy toespraak het hy gesê dat dit 'n geskied-

kundige oomblik was, omdat na 20 Jaar se verwydering en onnodige vyandskap die volk

weer bymekaar was - volgens hom 'n keerpunt In die geskiedenis. Hy het benadruk dat

die samewerking die resultaat was van 'n volksdrang en gesê: "Dit Is onnodig om hier

verder uit te brei oor die vraag In hoever hierdie volksdrang die resultaat van ekonomie-

se druk of spesiale drukkende omstandighede was, dan wel 'n natuurlike verskynsel van

'n rypwordende vrug. "121

Voorts het hy gesê dat hy as een van die leiers van die volk, dit as -n strafbare misdaad

teenoor die nageslagte sou beskou Indien Hertzog nie op manmoedige wyse die uitge-

strekte hand van vriendskap van Smuts, sonder verdere voorbehoud omtrent die eerlik-

heid en opregte bedoelings wat daar agter skull, aanvaar het nie. Oor die twee volks-

12-1JL. Basson, 1 G Siriidorn Sy poljlie!.:e loopbaan vannr 1929 lOl 1948, p.66.
IlS Pic Vqlksblpd, 12.10.1933.
126J,L Basson, [1.72.
127J C G Kemp-versameling, Band 6, ongcpagineerd.
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groepe het hy gesê dat die tyd van Isolasie van die een of ander seksie vergoed verby Is,

aangesien belde groepe van die Blankebevolking mekaar nodig het.u6

Die Burger het sterk hierop gereageer en gemeld dat Kemp hom meer tuis gevoel het op

die verhoog van die Suid-Afrikaanse Partykongres as op byeenkomste van die Kaapland-

S8 Nasionale Party. Nydig beweer die berig dat Kemp op die Kaaplandse Nasionale Pat-

tykongres nie verder as 'n sitplek vir die publiek gekom het nie, maar op die Suid-

Afrikaanse Partykongres tot In die voorste gestoettes gevorder het en dat hy vandaar

verkondig het dat die radikale verskille tussen die Nasionale Party en Suld·Afrlkaanse

Party verdwyn het.1.29Die koerant meld dat dit nodig Is om Kemp se geheue te verfris en

wys op die felt dat Hertzog reeds op 26 Januarie 1926 van plan was om die hand van

vriendskap aan te neem en op dié dag sy voorneme aan Malan meegedeel het, as ook

aan die Kabinet later. Voorts wys die koerant daarop dat Kemp op 30 Januarie 1933 In

die Volksraad verklaar het dat as daar 'n saak le wat duidelik uitgekom het In die be-

spreking oor die "hand-van-vrlendskap", soos voorgestel deur Smuts, dit die onopregt-

heid van die Suid-Afrikaanse Party was.130Verder word Kemp In die berig tereggewys,

aangesien die Minister nou beweer dat die radikale verskille verdwyn het, en word gevra

waarom hy so 'n skielike verandering In opvatting huidig?

Die koerant vra wat die redes was wat daartoe aanleiding gegee het, aangesien Kemp

op 12 Januarie 1932 tydens 'n Afrikanerdag In Pretoria gesê het: "Nou nog Is daar leiers

wat so mln liefde vir Suid-Afrika het dat hulle telkemale op die vlug gaan wanneer 'n

groot vraagstuk aan die orde van die dag Is, en geen verantwoordelikheid kan aanvaar

nie. Daar het 'n mens die voorbeeld van genl. Smuta en die handhawing van die Blanke-

beskawlng."131 Kemp het verder ook die wenk gegee dat die mense hulle nie tot afval-

ligheid moet laat beweeg deur die depressie en mooi praatjies van Smuts nie. Volgens

die beriggewer was daar toe geen hand van vriendskap wat die Minister wou uitreik nie,

maar nou skielik het alle radikale verskille verdwyn en word 'n hand van vriendskap ult-

gerelk.132

na l.Il.i.!I..
129pje Burger, 12.10.1933.
IlO pcbaue VAD djcVolksrnad, 30.1.1933, kolomme 247·249.
IJI~. 12.10, 1933.
112!.1lli!..



Op 2 November 1933 het Kemp In sy kiesafdeling Wolmaransstad, gesê dat die sewe

punte van koalisie alles beliggaam het wat dierbaar vir die nasionalis was. Hy het die

gehoor gevra of hulle dink dat hy na sy harde stryd en drie Jaar In die tronk, ooit lets sou

doen wat 'n nasionalis nie betaam nle.133 Dit wil voorkom asof Kemp samesmelting be-

skou het as 'n saambindings faktor vir die Suid-Afrikaanse nasie, maar slegs volgens die

Nasionale Partylyne.

Tydens 'n toespraak op Hendrina In November 1933 het Kemp gesê dat Smuts se mosie,

dat die Regering moes bedank sodat 'n koalisieregering gevorm kon word, nie eenvou-

dig aangeneem kon word nie. Volgens hom kon samesmelting alleen geskied binne die

grondbeginsels van die Nasionale Party. Volgens hom het die grondbeginsels die be-

staansreg van elke onafhanklike volksgroep verseker en dat die volkswil absoluut ge-

biedend wou wees. Hy het weer eens die sewe beginsels vir samewerking voorgehou en

gesê dat die Nasionale Party verwag dat die Suid-Afrikaanse Party hulle by die beginsels

sou hou. Volgens hom was die Suid-Afrikaanse Party gebind deur die ooreenkoms en

deur die seël van die volkswil daarop. Laastens het hy beroep op alle Afrikaners gedoen

om mekaar te vertrou.1J.'

In die geledere van die smeuereee binne die Nasionale Party was daar In die tyd dikwels

na die verlede teruggegryp om die anti-Smelters In 'n swak lig te stel. H.D. van Broek-

huizen het op 7 November 1933 aan dr. G.S. PreIIer, redakteur van Die Vaderland, onder

meer sy Indrukke gegee OOI D.F. Malan, N.J.van del Merwe en W.A. Hofmeyr en gemeld

dat hy oortuig daarvan was dat Malan nie sou afwyk van die weg wat hy Ingeslaan het

nie. Volgens Van Broekhulzen sou sy "ekkerigheid" hom daartoe drywe en sou hy heel-

wat van die ontevredenes met hom saamsleep - veral die wat nie gekry het wat hulle

wou hê nie. Voorts meld hy In die verband: "Jy weet mos wat Nico van der Merwe betref

In die tyd van die Rebellie. Hy was die grootste plater In Potchefstroom wat altyd vir die

Gideon's bende gepreek het en toe genl. Kemp hom soek om saam met hom te gaan,

het hy aan die noise blad gesit en vry In plaas van dat hy sy plig gedoen het, wat hy 80

vurig georeer (sic) het ..... Ons vriend Willie Hofmeyr Is maar 'n seuntjie van die ou Hof-

III Die Vilderlnnd, 3. 11.1933.
Il~ 1 C G Kemp-versameling, Band 6, ongepagineerd, Hendrina-toespraak: Die keuse en die krisis. 1933.
IJ~1 H le Roux en r w Coel7.er, Deel J, p.447, nuusblaaie het op hierdie tydstip algemeen begin verwys

na "Smelters" en "Anti-smelters". Smelters was diegene wal voorslanders van samesmelting tussen
die twee grootste partye was.terwyl Anti-smelters die benaming vir die teenstanders van samesmel-
ting was.
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meyrskool, wat soos molle onder die grond werk ..... Ja, hulle Is pragtige voorbeelde van

vaderlandsliefde. Ons noem hulle sak patriotte, grootpraters en dit sy ongetwyfeld

bly ... "136

Intussen het Roos besluit om met die Koalisieregering saam te werk en die resultaat

daarvan was in geharwar onder die Nasionaliste se leiers. Hertzog, Kemp en Grobler was

bitter gekant teen Roos se toetrede, maar hulle hande was gebind en hulle moes maar

toegee, want nie alleen PItowen Smuts nie, maar ook bale Transvaalse Smelters wou

Roos terug hê. Die Vaderland het egter. net soos Kemp vroeër, hom beskou as "a bad

mlxer."137

En 80 het die KoalIsiejaar van 1933 geëindig met Smuts en sy ondersteuners saamge-

smelt as 'n hegte eenheid; met die Nasionale Party In ernstige verdeeldheld;138 en Kemp

se bona-fides onder verdenking by 'n deel van die Nasionaliste, wat hom as geharde

Afrikaner en volksman beskou het. Met die koalisie nog vars In die geheue sou die vol-

gende tree In die Jaar van politieke verrassing gegee word - die stap na samesmet-

tlng.139

Die aanvang van die Jaar 1934 was Ingelui deur 'n duidelike waarneembare geestesver-

andering by Malan. In weerwil van struwelinge tussen hom en Hertzog, het hulle nogtans

voortdurend met mekaar In verbinding gebly. Dr. At van Wyk meld In Die Beeld van 20

Desember 2001 dat Malan van plan was om met samesmettlng In te gaan aan Hertzog

se sy, om sodoende Smuts en sy Engelstalige volgelinge, "Vreemde Volkseiemente," uit

te dryf. Hy meld voorts dat A.L. Geyer redakteur van Die Burger se Invloed verantwoorde-

lik was dat Malan aan sy mantelpunte uit samesmelting gehou Is. 140 Die Die Burger van

27 Januarie 1934 berig dat Hertzog van plan was om op 'n koukusvergadering van die

Nasionale Party sy standpunt teenoor Malan en die Nasionale Partylede, wat teen sa-

mesmelting was, uiteen te sit en dat daar die moontlikheid bestaan het dat dié krisis,

veroorsaak deur die leiers se beweging tot samesmelting, dan 'n hoogtepunt sou bereik.

Die dagblad meld voorts dat hy op goeie gesag verneem het dat Hertzog heelwaarskyn-

lik van die koukuslede sou els dat hulle -n verklaring onderteken, waarin hulle trou

us G S Preller.vcrsameling, Band 153, H.O. van Broekhuizen aan PreIIer, 7.11 1933.
Il7 Die Vaderland, 9.12.1933; J.e.G, Kemp, Pnd van dic Veroweraar, pA [9.
ua pirk en Johunna dc Villiers, pA9.
Il9) H le Roux, p.513.
140~,20.12,200]'
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sweer aan die besluite van die koukus en hulle onvoorwaardelik daaraan sou onderwerp.

Vervolgens meld die berig dat dit sou beteken, dat Indien die koukus ten gunste van

samesmelting besluit, Malan en ay volgelinge hulle daaraan moes onderwerp of altema-

tiewe stappe moes neem.MJ.

Op 5 Februarie 1934 In Die Burger, onder die opskrif "Transvalers teen Samesmelting",

verskyn daar 'n brief van 'n Transvaalse antI-Smelter uit Johannesburg. Volgens die

briefskrywer was daar In die Transvaal, op politieke gebied, soveel skandelike verdraai-

ings van feite gewees, "veral ten opsigte van lamlendige en vir die Afrikanervolk onge-

sonde beweging vi, samesmelting van al die gelouterde Afrikaners, met die ongewenste

elemente en parasiete ... Genl. Kemp wat In die laaste tyd ook van akademiese kwessies

praat, matig hom die brutaliteit aan om te beweer dat die Transvaalse Nasionaliste vir

samesmelting IS."142Die skrywer doen 'n beroep op die Nasionaliste van.dle Kaap tot

aan die Zambezi om skouer aan skouer te staan en die vyand van die Afrikaner 'n nek-

slag toe te dien. Hy sluit af en skrywe dat nasionalisme geen doole ding Is nie. maar 'n

lewende erganlsme.vs

Hertzog en Smuts het op 18 Februarie 1934 by Groote Schuur ontmoet om verdere sa-

mewerklng en hul beoogde samesmelting van party In oënskou te neem. Nadat die twee

polItiekeielers tot 'n groot mate die haakplekke wat daar nog tussen hulle was uitge-

klaar het, was die weg na samesmelting verseker. Albei het 'n weg betree waarop hulle

moeilik kon terugdraai - hulle Is In 'n groot mate deur hul politieke ondersteuners op die

pad van samesmelting gedwing. Die volk het rasseharmonie en partypolitieke vrede ver-

lang.

Met die ontbinding van die Suid-Afrikaanse Party se parlementêre koukus op 29 Mel

1934 was daar 'n begin gemaak met die formaliteite, waardeur die twee groot partye

sou ophou bestaan en die nuwe verenigde party tot stand sou kom. Hierdie gedaante

verandering sou gepaard gaan met 'n hele reeks kongresse van die twee partye wat oor

hulle eie ontbinding sou moes besluit. Die Federale Raad van die Nasionale Party sou op

20 Junie 1934 In Pretoria vergader.

141 pjc Burger, 27.1 1934.
142 .!.!lli!., 5.2.1934.
143.!.!lli!.



296

Smuts het by die ontbinding van die SuId-Afrikaanse Partykoukus die lede versoek om

soveel moontlik propaganda te maak vir die nuwe party. Ten slotte het hy beklemtoon

dat Suld·Afrlka lid van die Britse Statebond behoort te bly en sodoende die rejauste pro-

beer gerussteJ.144

Die Transvaalse Nasionale Partykongres, later verwys na as die Transvaalse Skeur-

kongres, het op 8 en 9 Augustus 1934 plaasgevlnd.JAS Ole Vaderland van 10 Augustus

1934 meld dat Kemp op 8 Augustus 1934 by die kongres In 'n toespraak gesê het: "Dit

sal van ens afhang 0' ens stiefkinders In die nuwe party sal wees, dan of ons Ideale deur

die ganse volk uitgeleef sal word:'147 Hier kom die moed en daadkrag, wat 80 kenmer-

kend van sy karakter was, navore. Hy was bereid om die uitdaging wat gestel was en

wat hy sy eie gemaak het, sonder vertwyfeling aan te pak en deur te voer.

Op 21 Julle 1934 berig Die Burger dat Hertzog aan die Johannesburgse Nasionale Party-

verteenwoordiger gemeld het dat hy binnekort 'n uitgebreide reis deur die land sou on-

derneem om die stroom teen die Regering te stutt. Dit het ook duidelik geword dat Hert-

zog Kemp versoek het om nie meer vergaderings toe te spreek nie, aangesien daar In

regeringskringe die mening toegedaan was dat Kemp net mosies van wantroue op die

Transvaalse platteland sou Inoes.145

Weens die hoë aansien wat Hertzog onder die kongresgangers gehad het, was sy same-

smeltingsideaal met -n groot meerderheld van 281 stemme teen 36 aanvaar. Die breuk

was finaal en Kemp het 'n bittere persoonlike aanval op adv. J.G. Strijdom gedoen en af-

gesluit met 'n els dat hy sy setel moet bedank.us Dr. G.O. Scholtz gee die sienswyse van

bale Afrikaners weer met sy kommentaar oor die samesmelting van die twee partye: "Na

die Vrede van Vereeniging het geen ander gebeurteniS In die twintigste eeu vir die Afri-

kaanse volk soveel rampe gebring as die daad van samesmeltIng nle."u9 Die nege Na-

stenate Partylede van die voorlopige Uitvoerende KomItee van die twee partye, wat Hna-

144 Die VIlderland, 30.5.1934.
14S~,21.7.1934.
146 Jl Bassen. p.85: J C Q Kemp, p.a 19.
IH pic V!lderluod, 10.8.1934.
14~lhi!!: J LiBnsson. p.R5: Bylaag 7.
1·19 G.D. Scholtz, Dr Njcolllos Johannes van der Merwe, p.591.



le reëlings In verband met vereniging sou tref, was In Augustus 1934 benoem en Kemp

was een van hulle.1.SO

Op 30 Augustus 1934 het daar 'n vergadering van die Smelters op De Aar plaasgevind

wat deur Kemp toegespreek was. Hy het gesê: "Ek hou van reg, maar ek gaan nie teen

die wind veg nie. Ek Is nie bereid om verder te veg teen die Engelssprekende-Alrlkaner

wat ons die hand van vriendskap gereik het nle."151Hy het ook Malan aangeval en gesê

laasgenoemde was soos 'n predikant wat die weg aanwys, maar dit nie self bewandel

nie. Hy het Die Burger ook nie agterweë gelaat nie en gesê dat hy hoop hulle sal die

dagblad uit Keeromstraat haal.152

Op 'n Nasionale Partyvergaderlng In Observatory, 4 September 1934, het mnr. P.J.H.

Hofmeyr In herinnering geroep hoe Malan tydens die Rebellie In 1914 voorkom het dat

'n aantalleiers van die opstand wat reeds In die gevangenis gesit het, onder andere

Kemp, doodgeskiet Is.153Tydens 'n openbare vergadering op Victoria-Wes op 12 Oktober

1934, het Kemp gesê dat Louis Botha In die vroeë dae van die Nasionale Party dikwels

aan hom gesê het dat die verdeeldheid onnodig was, daar die twee partye dieselfde doel

voor oë gehad het. Volgens hom het die Nasionale Party daardie tyd egter die reguit pad

gekies en nie die ompad wou loop nie. In 1934 was die situasie volgens hom anders:

"Die volk het dit die Eerste Minister aan die verstand gebring dat die dinge waarvoor die

Nasionale Party altyd geveg het, verkry Is."1&4Voorts het hy verwys na die vrlendskaps-

hand wat Smuts uitgereik het en dat hy onderneem het om al wat van kardinale belang

was vir die Nasionale Party, te handhaaf, Indien Hertzog In gesprek met hom sou getree

het. Hy het gesê dat Smuts aan bewind kon gekom het, maar dat hy die belange van die

volk bo die van sy eie gestel en hy hom daarvoor geëer het.

Kemp het die anti-Smelters uitgedaag om een beginselop te noem wat ontbreek het In

die basis van die nuwe party. Volgens hom was dit nie moeilik om 'n program van begin-

sels vir die nuwe party op te stel het nie, want die beginsels van die Nasionale Party en

Suid-Afrikaanse Party het nie so bale verskil as wat daar voorgegee Is nie. "Die Nasiona-

liste wat vandag so sterk gekant Is teen samesmelting wou destyds op De Aar net 50

uo pjc Vaderland, 24.8.1934.
151Dje Burger, 31.8.1934.
1$1J..Iili!.
UJ!hi.d .. 5.9.1934.
I~ Dje Vilderland. 13.10.1934.
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vinnig vrede maak en saamsmelt as enige ander. Dr. Malan was Indertyd 'n groter smel-

ter as hyself,"lSS het hy gesê. Hy het voorts gemeld dat hy met die Rebellie die les geleer

het om die meerderheld van die volk die toon te laat aangee waarby die minderheid hom

moet neerlê.1&6

Op 13 Oktober 1934 te Carnarvon het Kemp tydens 'n vergadering gesê dat samesmel-

ting nog 'n stap vorentoe was en dat dit uit die volk ontstaan het. Hy het 'n pleidooi ge-

lewer vir aansluiting by die nuwe party ter wille van volkseenheid, selfs ails daar verskil-

le ten opsigte van sekere punte. Volgens hom het Hertzog sy koalIsiepunte met die me-

dewerking van die Nasionalekoukus opgestel en ook sy ooreenkoms met die Kaapland-

se Hoofbestuur letterlik uitgevoer. "Dr. Malan Islnkonsekwent. want hy was eers 'n har-

der smelter as ek gewees, to het hy gesê.157

Na afloop van Kemp se veldtog na die Noord-Kaap en MIddellande, berig Die Vaderland

dat te oordeel aan die uitslag van die reeks vergaderings, was die Malanbeweging In al-

le opsIgte beperk gewees tot die Westelike Provinsie en klein strokies na die noorde en

suidweste. Volgens die berig was die vergaderings besonder goed bygewoon en het dit

oldellk verloop. Op sommige plekke Is deur anti-Smelters (Keeromstraat se vetkeraads-

lede158)buitengewone maatreëls getlef om aan die Minister 'n mosie van wantroue te

besorg, byvoorbeeld Carnarvon. Hier het hulle ook die meeste stemme teen Kemp gekry,

te wete 170, maar die mosie van vertroue Is nogtans met groot meerderheld aange-

neem.159

Op gesamentlike koukusvergaderings van die Nasionaliste en Sappe was hulp van bulte

Ingeroep om samesmelting te bepleit. Die buItengewone weg was naamlik gevolg deur

Kemp en mnr. J.P. Jooste (LV), deur te versoek om die koukus met toesprake vir die

smeltersaak te bearbei. Daarna was aan weerskante afsonderlik koukusvergaderings

IS~ !Illi!..
156 .l.llli!..
151~, 15.10.1934.
lSi .l.P. Scannen. Keeromslflul! 30, p.l, op 18 Desember 1914, hel 'n groepie manne 'n koerant gestig,

lli..ll.l!.rm. Dje Burger was sedert sy stigting in die South African News se gebou gehulsves en in
1924 deur Nasionale Pers gekoop, met die welbekende adres Keeromstraat 30. Die Burger was die
mondstuk van die NP en na samesmelting het dit die mondstuk van die Anti-Smelters gebly, waarvan
D.F. Malan die Icier ....'as.

"9 Die Yadsrland. 16.10.1934.



gehou.160Op 20 November 1934 berig Die Burger dat die voorlopige ontwerp van die

konstitusie van die nuwe verenigde party op 19 November 1934 te Johannesburg opge-

stel was, met die oog op die komende Inhuldlglngkongres te Bloemfonteln,ln Desember

1934. Die naam van die party was voorlopig bestempel as die Verenigde Suld·Afrlkaanse

Nasionale Party.161 Die party sou hoofsaaklik saamgestel word op -n uniale grondslag,

volgens die voorbeeld van die Suld·Afrlkaanse Party.

Alleen Blankes sou toegelaat word as lede, maar spesiale voorsiening was gemaak vir

die Instelling van afsonderlike takke vir die Kleurlinge van Kaapland, wat waarskynlik

die reg sou hê om deel te neem aan die benoeming vir die keuse van partykandidate.

Nle-Blankestemgeregtlgdes van Kaapland sou nie toegelaat word as lede van die nuwe

party nie. Aan die hoof van die partymasjinerie sou die Uniale Kongres staan, wat elke

twee Jaar sou vergader. Hierdie kongres sal die sentrale hoofbestuur, die Ieler en onder-

leier kies, asook die gewone kongresagenda behandel.162 Die laaste vergadering van die

hoofbestuur van Transvaalse Nasionale Party het op 24 November 1934 In Pretoria

plaasgevind, toe sake In verband met die ontbinding bespreek was. Die kantoor sou ein-

de November 1934 ontruim word, aangesien die Suid-Afrikaanse Partykantore die nuwe

party se kantore sou hulsves.l63

Die Verenigde Suid-Afrikaanse Nasionale Party, of kortweg die Verenigde Party Is op 4

en 5 Desember1934 met ongekende geesdrif In Bloemfontein gestig.l64 Hertzog het 'n

besielende toespraak gelewer, en Smuts Is staande deur sy eertydse petitleke vyande

toegeJuig. "Onder byvalsbetuiging het hy (Hertzog) van die geboorte van 'n nuwe nasie

gepraat en die kongresgangers versoek om die bitterheid van die verlede te vergeet."185

Hierdie kongres het samesmelting beklink en was die kroon op die gesamentlike poging

van die twee generaals om 'n eenheidsparty tot stand te bring. Daarmee was die skei-

ding tussen die pas gestigte Verenigde Suid-Afrikaanse Nasionale Party en die "Gesui-

werde" Nasionale Party finaal voftrek. Dit was klaarblyklik Kemp wat aanvanklik spot-

1(>(1Djc Burl!cr, 24.10.1934.
101 ll2i.Q .. 20.11.1934.
162lhi..Q.

16) .!.Iili!.., 26.1 1.1934.
111-1 JL Bnssop, r.S7: Pie Burger. 6.12.1934.
10' Dje Volkstcm. 5.12.1934: pjc Vndcrlnnd, 7.12.1934.
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tenderwys na die Malaniete as "Gesuiwerdes" verwys het en die Nasionaliste het nie ge-

skroom om die naam as 'n suiwer karakter aanduiding te aanvaar nle.166

Interessant en Insiggewend was hoedat die verlange na Afrikanereenheid die politiek

oor die jare beinvloed het. Die volksdigter Jan. F. Celliers het soos volg daarvan getuig:

"Daar klink 'n lied

daar bruis 'n roep

van Kaap-tot ower-Vaal

van Oos tot Wes, van strand tot strand:

Ons gee mekaar die broederhand,

Ons smee 'n sterke eenheidsband

Van Afrikaanse staall"1.61

C.J. Langenhoven het In 'n koerantrubriek In Die Burger geskrywe: "Vandag moes ons

eintlik ons geskille opsy gesit en 'n wapenstilstand uitgeroep het om almal saam In 'n

party en teen Nasionale Party, eer te betuig aan die man (Hertzog) wat vir ons almal

saam gedoen het wat niemand anders vir ons kon gedoen het nie. Vandag moes die ras-

seteenstander voel; Hertzog Is meer as 'n Dutchman, luis omdat hy so tenvolle 'n Dutch-

man Is. En die teen Nasionale Party moes voel. Hertzog Is meer as 'n Nasionalis, luis

omdat hy so 'n toegewyde Nasionalis Is. Vir ons groot, gemeenskaplike volksbelange Is

hy ons groet gemeenskaplike volksieler. Hy het vir ons verower wat vir ons sal bly 'n ge-

meenskaplike volksbesitting tot In die lengte van dae wanneer die partyrusies van

vandag In die newels van die verlede onherkenbaar en onbegryplik verlore sallê. "168 Op

1l. Desember 1934 het lede van die hoofbestuur en die gewone lede van die voormalige

Nasionale Party van Transvaal van Hertzog en sy drie provinsiale leiers afskeid geneem,

naamlik Grobler, Kemp en Plrow.

Koalisie van 1933 kan beskou word as die einde van 'n polItiekeverdelIng wat sedert

1914 In Suid-Afrika bestaan het, maar terselfdertyd was dit ook die begin van 'n nuwe

potltteke-era waarin die skeidslyne In die politiek bale duideliker getrek sou word as wat

voorheen die geval was.1G9 Die nuutgevonde eenheid tussen Hertzog en Smuts kon nie

166J H le Roux en P \\' Coetzer. Deel 3. p.615: Pie VolksJem, 6.12. I934.
167Piet Meiring. Vyftigjaar op die voorblad, p.53.
II>! J.Illi! .. p.54.
169B.M. Schoeman, Parlementêre \'crkjcsings jn Suid-Afrika 1910.1976, p.203.



blywend wees nie. "net so mln as wat daar sprake van werklike eenheid tussen die Na-

elonate Party en Arbeidersparty In die twintigerjare kon wees."110 Uiterlik was daar In

die Suld-Ahlkaansepolltlek In die volgende paar Jaar 'n groot nuwe eenheid gewees, 'n

sentrale party waarin Afrikaner - en Engelssprekende 'n politieke tuiste gevind het, maar

In sy wese sou die nuwe party verdeeld blyomdat dit nie op 'n vaste prinsipiële basis

gegrond was nie.

Die samestelling van die eerste Koalisie kabinet was 'n duidelike bewys dat daar geen

sprake van 'n blywende eenheid kan wees nie. Aan die eenkant Hertzog, Havenga, PI-

row, Kemp. Fourie en Grobler. Aan die anderkant Smuts, Jan Hofmeyr, Clarkson. stutte-

ford en Denys Reitz. "Dit was 'n groepering van mense met sulke uiteenlopende be-

skerminge en oortuiginge dat dit noodwendig In hom die klem van uiteindelike ontbin-

ding rondgedra het. Dit was 'n skyneenheid sonder enige prinsipiële blndlng."l71

In hierdie tydperk het Kemp, By pentleke meelopers vanaf 1924 en die wat nie saamge-

smelt het nie, met alle venyn van die tong oorlog gevoer. Die rnlfttarls-eebet het geensins

die politieke strydbyl begrawe nie en dit was ondenkbaar dat hy teen Afrikaner politici

so opgetree het. So byvoorbeeld, na een van sy woordelikse aanvalle In die Volksraad op

die "Gesuiwerdes", soos hy hulle genoem het, berig Die Burger op 15.3.1938 dat die

soort van moddergooiery sy gereelde antwoord was op die argumente van die Nasiona-

liste. Die koerant het 'n beroep op die Nasionaliste gedoen om die "prikkel" nie na te

volg nle.172

Dit wil voorkom asof Kemp se sterk nasionalisties - en republikeins georiënteerde

sienswyse verander het en dat hy deur die hand te reik gepoog het om 'n vreedsame en

saamgevoegde Suid-Afrika te bewerkstellig. Hy het sy eertydse militêre - en politieke

"teenstander" die hand gereik - hy het hom nou vertrou - en die toekoms sou leer of sy

"offervaardigheid" die regte rigting was. Kemp In sy boek Pad van die Veroweraar, meld

dat hy van mening was dat Smuts dit opreg bedoel het. Dat hy gesmelt het omdat hy dit

as die beste vir die land en volk beskou het. Hy skrywe, "En ek het gestry en baklei vir

Samesmelting en die Verenigde Party."173 Die verskonIng wat hy vir sy optrede aanbied

110 Ibid.
11Il!lli!.
112pjc Burger, 16.3.1938.
IlJ J C G Kemp, p.20.
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Is dat sy bedoelings eerlik en opreg was114• tipies Kemp. stryder vir dit waarin hy geglo

het. Dit het egter by die Afrikanervolk 'n wantroue teenoor Kemp te weeg gebring.

Hiermee Is 'n tydperk van Afrikanertwiste Ingelui wat meer as ses Jaar sou duur en In

bitterheid, venyn en onsmaaklikheid sonder gelyke In die Suid-Afrikaanse geskiedenis.

Kemp het homself binne die stryd bevind. Van sy kant sou dit fyn politieke maneuvers

vereis; van vorige politieke vyande sou hy vriende maak en van vorige politieke vriende

vyande. Kemp dien hier 'n regsomkeer. Die vraag blyegter of hy ten volle politieke vrede

gehad het. Nee. hy het dit eerder as 'n lewenstaak beskou. 'n Optrede tot opoffering van

dit wat vir sy Afrikanervolk tot voordeel kan weea- naamlik eenheid.



't£61'll'9'UJaISlj[OA;)!Ot
'li£-d"'I""""61"-'"£l","1~l",rntq"'ó]17b""'Tl!dnom",,,"'M"'''I'''''!dr,''.l'',d17o'''15",mmnJ''";;j5"'!5"1:':I~;;,m!im!tii:;od'l:l[qOJQ'H'::rrI

r:'aJuaeeeueeal3UIPInpueelaptele,.laMlnsu,se

ureeualPwowoonls03erula~alsneuolseNerpuOlollS.<MJOA"SopJoMlnsao"seolalu

·elew0IPeu)(1I)JueAueeleMdwo)lseMlla'el)(03uee30llJOH100UOOlliOluerOJSIPueA

wOIIua)luepoqsacur101as-alaqloleMJislinWOprlllS'Err'ApelUPaUIJpaaUUUdcreep

totS'):snlsnan",UIJillreqPIOOqlOOMqOS-eju0lS)le)loolq30MalPlaWSUM~oua3aJu

dwa)llep)llIoPlnpliPseMjeuI30qerpueespoaij'41edeieuolseN"aplaMlnsao..alP)(1I

-weeu'lallJaaSlUe310aJa341edaMnuU,uI911nllueaUIJdsaa)[JaMerpueealslleuOlseu

-laue)lI'J'"daoJ3erpleppeqa3310A031011011"a'lOllalUaJaAas.<Ma)[lI,nnlUuuoUtdoas

-ueur41edOp;}IU010I\alPlepueaJu..oWSIIUlladwl"ua"owslleuolseu"ue";JuI3ao"owes

alPJIAseMdÁleru30uP,I;lolPlep3ul;}lnlJOOuu"SUMa;JuIl0310",I;sueuelew',:ra'la

ApedéleUólseN"aplaMlnsa9..alPdoane"ueeasdWé)t'):'L

'U)[I'J"'-PlnsapalUalaAu,ueelapUelsJoOA100laU,seM,l;H'OOl103doaUlalnllOO9)[!I,au

,ullI"dwoltreqsueeloaM'lalllodwelsoq)[eeslaue)[IJj",0IPuee,,'oleeJJo""u,seOlUW

UtuIWOIIuapUI"eapwae'ASOpuo)[oldssuee)lI"'"ereqleMSIal-)[lIIeOa,O"alaaUlla3

-loA,I;suaslnwswoseuee;}laAOSJlosJiIlnosua30llJaHuee9S0aOOl)[lIapleeMJOOAUO

lIalllefolua3ulunolslapuo,(sdwa)t'o'o'r'IuaalOllSOSOJdOIP'OIIIuI-ejulallwelsa3eol

noslIoOUepall31PuelswoateuncuuIOlinIIoOlJeeM'lOll'Ieewa3s3uIM03aolsesoldalP

uIualeeMoqalPIOIIPUISOaSUaowolalluoopa3~owleAOlln'luIsalleslnwsua30ZlJaH

lepplOMaa3a3'aolJa13alOOwllal'Ieeqw08uleeMa,paodsseManollueMoaUIIIOpuo

ue)[lIaMnIiSPlolI)[II,al'03u,lIPseMJalqoJO'H'O'rSU93'IOI\'eru3UlalUela"OallJellUado

ueeueruodsUtetuliPseM'lall3101.03owselS901ua100lalewSlnws'o'rue30WaH

"ArB'r'sluoaapal,(lJedalPuesI3l1sa;J3UI13eMJo"100Jalaw,(lJUdapalUOIOI\alPlaMooH

6E6l-IiE6l'011Nl30lllldoAs-Allïlld3111NOIsIIN
3SNII1tlnll~\f-olns31dNIldNVAA3~lUliod3sdAlll33AsJ3WwYI1sdW3l1

L>lnlS:lOOH

£0£



"8£61'£'I>['"PFiT6

"R£SI-II£SIdIUWOI0'l'8£61"C[['pllllJS)[IOA;:I!pmM5ullq:>G:8£61"£"(:1"j;531n8=cg
"lSl"d

'v96[-vI6[[llIlASUIlJ.LU!Xui!u<l[IlUO!SIlN:l!PUUAdO)[5:>ISJ:l~dia'U:>SI1MÁnJ:)"V"MU;)JOPlnl'\1"do:)L

"L£61"CZ'.la3.lna:l!O:"PFiT9
"L£6I"L"S'[)ll[qs5Ï10A=c:pJ;:I:lu!SlldaiJuo'8pUllS'ilu!pl[ms]'JA-uWa)j!)jfs

"9£6["5;""1(:']dii.lnu:l!(Ir

"9£6["S"OZ'Jdn.lnijaKI:ii!.l:lqwP-J;:Io'l'z"l0A'~(

-linualeeleonnsuaaluallalalueeJa>teadsalPÁqreewseqwolaoAa~alldJaAwoqlaq

WOpflJlS-laqaaJlaado>tlpauaIS;)USAlInoJqlllOMuaInqlasqU,SOOSapaq>tIlUOOsJadJOO

-uaeauÁuaAueApaOIAlJOlSÁslawdwo)tlSPSlJOOAPlaw;JIJaqala6,,'waaualpequ,ua

[aodsallinpuowno]wooljaoqaqlaoAsuawu",:sÁMJaAdwaltueAepeudoerpSU09m
-.Ingalalaq8£61:peewtl'1:;.IepueewdOg'SM\JOA"SJallnqllnussremspecrq.,seersneu

-olssNerpeuuaseMlOJ>tueqÁlJedalsuolsSNalPlepI]sa;Jasepuarepuodwaltlaq'peeJ

-s>llo/\alPUIdJaMlUOslOMs;.lUllOJ;Joaollaopat)alP.100leqaparpsuapÁl'8£61:lJeewUI

,'l1aaJqJOpUO1I11apÁl;)UII

-oPJssal>tpelSSueJSW[OMalPUIawslisuolseNueApeerpano'alPsI'lallJaMOJaAÁlJed

apalUaJai\erpJIAtereserp'OZlJOHueA;l!ulla;JloAOnOJla;)sedwo)taal'8£61:UIs;Jals

lepJaaMaqua~sMÁnJ:;)'V'MueJOPlnw'd':;)'OJUW&'>teewaleperpue'talPueA10aUosJod

erpuIs;)uIJapUSJaApÁllOlp..queAwoSaaMnosureespeerliPlSPlaqlln[saqÁqlSPseM

laqJaOA9;Jueedwa)tleMapaAIV9u'linJeuplOOWslluuoiseua)f13-xeeuraldl)fSUOO)fS

wollnlsaqle>lu81laqallnH'linÁJ.lUdap;JIUaJ9i\elPueAPlolaqerpluaM)fasUO)flOU

JalqreeurJaOAdwa)t'[uoO..:ueeJOOAue,(IqalJaue>jIJjVwolaquntseqÁqlepwodO>js

-a;Jll"ÁqseMJaMomJlJaqalPSUO;)IOi\'sIdOllsa;l!peerpue-talPli"dwo)lmep'dJopsJa;J

-.InaÁqSlssldweoueAJo3~J)IweqeJqv'JUWlSPpelqslllOi\old31JaqL£6tallnr5eo

,')fefjeSJOUnalSJapUOalaÁSAsew

'sqsjscddcÁJ.led0luuolseNelPJOOUaalaaJldopjOOlaq19M30ZlJaHlepuillelwo100A03

lIeespooua3WOl[(:lIS)dJ9MlUOSlOMpUoJ3auaJnleNalPueeaallwo>juI;JullapueqoqalP

SuopÁllaq'pus[eM>joIJOJIAPllspeSJs>jlo/\ÁlJedapalUOJa/\'uOSIIO'0','.lUW'JalwaJderp

USAPlall>lllJoquoerpuaallaqlIeewJSeMsaqul;l!aq>jlluadoSJ9llawslSP'9£6tlawtë:

do'J9iungala~IAoqSlJOO/\'lUeJOOliSIPJ90MOq£,,"00;.1;l!lsa~reeqUllaOIJllAÁlqdouooq

reeur'eru~sje100UÁSueeueeruleMlaJ!>!U,SOOSÁlJednol"lIl9pusliaq911nH"'pU9)fS

9l'laqpooqaq911"queeleeM'ÁJ.ledeleuolseNalPwodallsupeepeeqeqJeeq>j,{lq

'dwa)lJnap3loAa~eu'30ZlJOHleplMunaaid~Ilaq9£6tlawOteo.ueereepaplaaqlooA

919>1u9alOAJOlliuaaloua~ÁlJedaSPÁlJaaÁsuaollaqJeelliJaA301100dwa)lJoseSSMllO

'0£



drukkings. Mnr. Wessel Roux wat tydelik as Speaker waargeneem het, het die Raad

plegtig meegedeel dat hy die uitdrukkings nie gehoor het nte.w

Op 1S Maart 1938 het Die Transyaler verwys na Kemp se optrede as in historiese vorm

van aanval, aangesien hy swak gestaan het en nie sy saak beter as sy teenstanders kon

stel nie. Die koerant het in beroep op Nasionaliste gedoen om nie Kemp se voorbeeld te

volg, tydens die verkiesing wat voorgelê het nte.w Op 15 Maart 1938 het Kemp In die

Volksraad, tydens die derde lesing van die Begrotingswetsontwerp, weer die Nasionalis-

te van verkeerde voorstellings en dies meer prebeer beskuldig, sonder enige bewyslewe-

rlng.u Net toe hy gaan sit, het in Nasionalis hom toegeroep dat hy nie net soos Vrydag-

aand moes weghardloop wanneer hulle op die beskuldigings gaan antwoord nie - maar

net so het dit weer gebeur - toe mnr. Plet Luttlg, J.G. Strijdom en ds. C.W.M. du Tolt, en

andere, met vers en kapittel die Minister aan die kaak stel, was Kemp skoonveld. Hy het

eenvoudig sy hoed gevat en nie weer sy gesig In die Volksraad gewys nle.13 Dit Is asof

die "tjaarts" In Kemp ontbreek en hy die wyk geneem het vir die beskuldigings en kritiek

wat tot hom gerig was, vanaf Nasionale Party se kant.

Op 28 Maart 1938 het mnr. J. Raath, die Verenigde Party se afdelingsekretaris van die

kiesafdeling Wolmaransstad, aan Kemp in skrywe gerig waarin hy hom waarsku dat die

politieke toestand In dié kiesafdeling by die dag al ernstiger word. Volgens hom was die

Malaniete vasbeslote om Kemp uit die Parlement te kry en dat adv. C.R. Swart, J.G.

StriJdom, mnr. Haywood, dr. N. vd Merwe en dr. Malan vergaderings In die kiesafdeling

sou hou voor die verkiesing. Hy meld: "dit wil my voorkom asof al die kragte eaamge-

span word teen Generaal."14 Hierdie waarskuwing was geregverdig aangesien die Wol·

maransstadklesers sterk Afrikaner nasionaliste was.

In Maart 1938 te Kafferrlvler (sic), In die Bloemfonteindistrik, het Kemp verklaar: "Die

enigste rede wat hy kan sien vir die wegskeuring van die Nasionaliste van die Verenigde

Party, Is dat hulle Samesmelting as in bedreiging gesien het vir hulle ambisie om kabl-

netslede te word."15 Natuurlik het reaksie van die Nasionale Party se ondersteunende

10 lhiQ.: Dchntte van die Volksraall, 11.3.1938. kolomme 1541·1542.
Il Die Transvaler. 15.3.1938.
12 Die Burger, 16.3.1938; Debnue vnn die Volksraad. 15.3.1938, kolomme 1677-1671!.
13lhi..1!.

14 J C G Kc]!m-versameling, Band I. ongepagineerd, brief van J. Raath ann Kemp, 28.3.1938.
"Die Bur!!er. 1.4.1938.
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pers nie uitgesluit gebly nie. Die Burger van 1 April 1938 beweer dat Nasionale Party

gegroei en die Verenigde Party gekwyn het en al babbel Kemp van die oggend tot die

aand laat gedurende die verkiesingstryd, sou hy nie verhinder dat In bale kiesafdelings

afgereken word met die politici wat die Nasionale Party In die steek laat nte.se

Op 13 Mel 1938 te Bultfontein het Kemp aanvallend In 'n toespraak gesê dat die leiers

van die Malaniete misleiers en bedrieërs Is.•., "Die Malaniete wil nie 'n republiek hê nie.

Hulle Is te vervlaks bang. Hulle staan en kef soos 'n klomp brakke ......ll Op 6 Junie 1938

het mnr. M.C. van Niekerk van die plaas Brandwag, distrik Lichtenburg, aan J.G. Strijdom

'n brief gerig waarin hy meld dat hulle besig was om 'n eeufees te organiseer op Dela-

reyville vir 20 Augustus 1938. Hy het gemeld dat etlike duisende feesgangers verwag

word en dat N.J. v.d. Merwe, J.G. Strijdom, senator C. van Niekerk en Kemp genooi gaan

word om as gassprekers op te tree. In verband met Kemp se moontlike deelname meld

hy: "Genl. Kemp sal natuurlik nie aanneem nie as gevolg van sy haat teen onse Nasiona-

le leiers. Sy afwesigheid sal dan ons Nasionale saak baat."ls Dit wil voorkom asof Kemp

so Ietwat teruggedeins het vir kritiek vanuit Afrikanergeledere.

Op 21 Maart 1939 het Kemp In die Volksraad dr. D.F. Malan, In 'n toespraak, aangeval

en gesê dat die eerste dinge wat Malan gedoen het, nadat hy Minister van Binnelandse

Sake geword het, was In verband met die Staatsdienskommissie. Toe die lede se amps-

termyn verstryk het, het hy gesorg dat hy sy ondersteuners en familiebetrekkinge aan-

stel het om sy beleid deur te voer. Hy het melding gemaak van 'n verklaring van Malan In

1926 In die Volksraad, toe laasgenoemde gesê het dat as alle dinge gelyk Is, "hy 'n Na-

sionalis of 'n Arbeider aanstel wat In elke gevaln ondersteuner van die Regering IS."19

Kemp het voorts gevra of Malan toe diefstal van staatsgeld gepleeg het? Hy het gesê

dat toe hy Inspekteurs. wat Sappe was, destydS afgedank het, het Malan hom toegejuig

as 'n held van die Nasionale Party. "Hulle het nooit gedink dat hulle skeurners sou word

en dat die mes na hulle kant toe sou sny nle,"20 het hy snedig opgemerk. Op 5 Augustus

1939 het C.R. Swart aan J.G. Strijdom geskrywe: "Ek het reeds verwys na Conroy en

16l!.lli!.
t1 Dje Transvaler, 16.5.1938.
ISJ Q Strijdolll-\'erSmucljrl]!, Band 44. brief van M.C. vnn Niekerk aan lG. Scrijdorn. 6.6.1938.
19 Dehuue van die votssmad. 21.3.1939. kolom 2171; Djc Hur!!er. 22.3.1939.
11l Thill.
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Kemp se voorspellings wat die Indruk wil skep dat die Nasionale Party verdwyn binne die

mull van die Verenigde Party en die 'yolk sal verenig wees'."n

Kemp het met hierdie ondeurdagte optrede homself onder verdenking geplaas by 'n

greet deel van die Afrikaanssprekende bevolking, veral die In wie se harte die vlam van

nasionalisme en volkseie nog sterk gebrand het. Die gevoelonder die Afrikaner nasiona-

liste was een van ongeloof teenoor Kemp. Hoe kon die eertydse Boeregeneraal, Rebel

en Nasionalis so van standpunt verander. dat hy sy eie mense beledig? Nog te meer, hoe

kon hy homself vereenselwig deur In die geledere van Imperialistiese ondersteuners te

sit? Onverklaar sou 'n mens kon sê, maar Indien daar na die karakter van Kemp gekyk

word, kan onomwonde verklaar word dat sy lojaliteit teenoor Hertzog oorgehel het In die

rigting van fanatisme; dat sy ondernemingsgees hom soms aangespoor het tot hande-

ling voordat hy 'n saak goed deurdink en sy vasberadenheid feitlik aan koppigheid ge-

grens het, terwyl sy openhartigheid hom nie luis te taktvol gemaak het nie. Hy was 'n

harde vegter vir die saak waarin hy geglo het en In die proses het hy niemand gespaar

nie soms tot nadeel van homself. In die geval het hy hom vervreem van 'n deel van die

Afrikaanssprekendes.

7.2 Intimidasie vanaf Kemp se kant teenoor amptenare

Kemp was alreeds vanaf 1924 gereeld deur die Opposisie aangekla oor sy aanstellings-

beleid in die Departement van Landbou. Op 6 Junie 1934 het C.O. Hoger van Oranje-

oord, naby Griekwastad, In 'n brief aan Smuts gekla dat Kemp nog steeds, en dit na koa-

lisie, as minister die Nasionaliste van die Verenigde Party voortrek by aanstellings In sy

departement. Hy noem voorbeelde van partydige aanstelling en vra: "Denk u nou dat dit

billik Is teenoor Suid-Afrikaanse Partylede van hierdie distrik, waar kom gelyke regte

nou In. As sulke dinge gebeur dan kan Generaal Kemp of die Regering nie verwag dat

die Boere organisasie moet ondersteun nie ..... Toe Generaal Kemp laasjaar hier op Grle-

kwastad 'n vergadering gehou het, het hy gesê dat hy vrede gemaak het met die Suid-

Afrikaanse Party."22

Op 2 Maart 1938 het C.F. van Wyk van Leeuwfontein, distrik Wolmaransstad, 'n beëdig-

de verklaring afgelê waarin hy verklaar dat 'n sekere F.R. Tomlinson sy plaas besoek

!I lG Strijdom-versameling. BUild 50. brief van e.R. Swart aen J.G. Strijdom, 5.8.1~39.
Jl VP-argief. korrespondensie 1933-19<10, brief van e.o. Hoger aan Smuts. 6.6.1~3<1.
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het. Hy meld dat Tomlinson beweer het dat hy deur die Departement van Lande gestuur

was om toestande op plase te ondersoek - voorts sou hy die delweryook besoek. Van

Wyk skrywe dat Tomlinson bale uitgesproke was en dat hy die Regering veroordeel het,

omdat volgens hom die Jode die land regeer. Voorts meld hy dat Tomlinson 'n hele aan-

tal vriende In die distrik gehad het.23 Aangesien Kemp die Volksraadslid vir die kiesafde-

ling was, kan aangeneem word dat Van Wyk bekommerd was oor Tomlinson se uitspra-

ke en die mense In die distrik wat sy Sienswyse gedeel het.

Op 2S April 1938 berig D.J. Potgieter In die Die Transvaler, dat die grootskaalse vervol-

ging van staatsamptenare, wat die Nasionale Party steun In die kiesafdeling Wolma-

ransstad, sulke afmetings aangeneem het dat selfs hooggeplaaste amptenare In Preto-

ria deur speurders en Verenigde Party organiseerders agtervolg word. Volgens die koe-

rant het die gebeure aan die lig gekom toe 'n spesiale verteenwoordiger van Die Trans-

valer sekere berigte uit die kiesafdeling van Kemp van naderby gaan ondersoek het.

"Ole mees geslepe voorbereidsels word getref om Nasionaliste In 'n val te lok, met die

bedoeling om hulle dan van politieke propaganda In die staatsdiens te beskuldig. So het

die Verenigde Party laat uitkom dat van hulle met opset onwaarhede In telefoonge-

sprekke vertel het om vas te stelof die gesprekke deur middel van perskantoorbeamp-

tes versprei sou word", het die berig gelul.U Voorts meld die berig dat die Inwoners van

Wolmaransstad van mening was dat hierdie vervolging die resultaat was van die Ver-

enigde Party se uitdaging aldaar: "Ons gaan nou die handskoen weggooi en met die

kaalvuIs vegl"2.5Daar was ook gerugte dat daar 'n botsing ontstaan het tussen Kemp en

die Departement van Landbou, as gevolg van sy Inmenging, maar dat sy bevele uitge-

voer Is. Die dagblad het kritiek uitgespreek teen Kemp se optrede en berig "dat 'n de-

partement nie eens sy amptenare dur' beskerm teen so 'n belanghebbende minister

nle."2.6

Die gevoelonder die Nasionaliste In die staatsdiens was dat sulke voorvalle hulle al hul

burgerlike voorregte ontneem het. Dit sou glo nie net vir Wolmaransstad alleen gegeld

het nie, waar amptenare voortdurend vervolging gevrees het, maar ook op ander plekke

was dit so "en word daar verlang na die vryheid wat die Nasionale Party voorstaan", be-

1.1J C G Ke!Dp·\'~rsllmcling. Bnnd I. ongepaginccrd. beëdigde verklaring van C.F. van wyk. 2.3.1938.
lJ Dje Transvaler. 25.4.1938 en 2.5.1938.
1.1ll:!.iQ.
26 !.!lli!.
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rig pie Transyaler.21 Die Intimidasie was In Kemp se kiesafdeling so sterk gevoel dat

daar amptenare was wat hulle liewers nie as kiesers wou laat registreer nie en volgens

die koerant was die Ironie van die saak dat Verenigde Partylede In die staatsdiens open-

like kon gesels, sonder dat hulle vervolg sou word.28

Op 3 Mel 1938 vra Die Transyaler In 'n berig of Kemp met behulp van Smuts speurders

en - spioene op die vroue staatsamptenare gaan speurwerk doen? Volgens die berig sou

dit 'n konsekwente gevolg wees van sy standpunt wat hy op Makwassie uiteengesit het.

Kemp se redenasie was soos volg: '''n Amptenaar staan In diens van die staat, wat be-

stuur word deur die Uitvoerende Raad, naamlik die Kabinet. Die Kabinet word gewoonlik

saamgestel uit 'n paar lede van die sterkste politieke party in die Wetgewende Raad.

Die twee funksies van wetgewing en uitvoering van die staatspligte is heeltemal verskil-

lend en streng genome met Iemand wat verpligtings het teenoor die uitvoerende mag

van die staat nie die geringste verpligtings teenoor die politieke party waaruit die Kabi-

net ontstaan nie. Ek, genl. Kemp, steur my egter aan dit alles niks nie. Waar 'n ampte-

naar uit die volkseie betaal word om my as kabinetslid te help In my uitvoerende pligte,

daar gaan ek van hom 'n slaaf maak wat my private belange ook moet bevorder. Hy

moet naamlik die Verenigde Partyondersteun dan gaan ek nie sê dat hy teen die party is

nie, maar dat hy teen lets heeltemal enders, naamlik die Regering en die land Is, en dit

ondermyn al weet ek dis 'n gedagteverwarrlng. Ek gaan selfs sê dat hy aan geheime on-

dergrondse bewegings deelneem as hy aan 'n ander party behoort wat met my persoon-

like selfsugtige belange botS."29

Voorts wou die verslaggewer, dr. H.F. Verwoerd, latere Eerste Minister van Suid-Afrika,

weet dat Indien -n amptenaar deur Nasionaal te wees aan geheime ondergrondse bewe-

gings deelneem en daardeur die Regering ondermyn, wat op aarde maak sy vrou as sy

naslonaalls1 Hy vra of Kemp sal toelaat dat sy al hierdie grillerige dinge doen terwyl

haar man daadwerklik help om die Regering op te bou deur roerloos te bly? Met ander

woorde gaan hy haar ook laat agtervolg en wat gaan hy maak as sy speursin beloon

word?30 Dit Is heel duidelik dat die Opposisie gekant was teen Kemp se beleid van "blin-

de" navolging, ten opsIgte van ondersteuning aan die Regering. Hierdie ommekeer van

Kemp kom verdag voor, veral waar hy so 'n groot voorstander van demokrasie was.

21!l!.i.Q.

2S1.hill.

29 .l.Iili!., 3.5.193R.
JO J.hiQ.
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Te Bultfontein op 13 Mel 1938, het Kemp tydens In giftige stegsê toespraak verklaar:

"Ons moet 'n einde maak aan sulke onderwysers en amptenare (naamlik wat teen die

Regering gekant Is), want die amptenare Is verplig om die Regering te steun." Die Ad·

mlnlstrateur sou aangesê word om 'n einde te maak aan alle Nasionale onderwysers, In

Transvaal. Hy beweer dat In plaas van opvoeding van kinders te behartig Is hulle besig

om vir Malan propaganda te maak en dat amptenare van die staat ook die neiging had

om rond te gaan en gif te saal. "Ons hoop die Staatsdienskommissie sal hulle plig ken

en weet hoe om te werk te gaan met sulke amptenare en die MaJanlete-amptenare.

Skop hulle ultl"31 het hy verklaar. Hy het voorts gesê dat dit geld ook vir die nedersetters

wat grond gekry en nou politieke agente vir die Malanparty was en die Regering In die

rug steek het.32 Voorts het hy sy galstorm voortgesit en gesê: "Hulle Is te sleg om te

werk op die plase. Hulle moet nou opdok ol trap. 'n Hond Is dankbaar, maar hulle vloek

die Regering; die hond byt die hand wat hom voed en die nedersetters byt myl Die leiers

van die Malaniete Is misleiers en beurleêrs ..."33 Tydens gemelde vergadering het 'n se-

kere mnr. Jacobs, wat bewyse by hom gehad het dat hy 'n Verenigde Partylid was, opge-

staan en bekend gemaak dat hy as lid van die party bedank en die Nasionale Party gaan

aanslult.34 Dit was duidelik dat almal nie tevrede was met Kemp se onverdraagsame op-

trede teenoor mede-Afrlkaners nie. Kemp aan die ander kant was egter van mening dat

Jy byt nie die hand wat jou voed nie en gevolglik onverdeelde lojaliteit verlang.

Op 16 Mel 1938 plaas pie Transvaler 'n berig van 'n masjinis wat In diens van die Suid-

Afrikaanse Spoorweë op Coligny was en spesiale verlof verkry het om as organiseerder

van die Verenigde Party op te tree.as Die verslaggewer wou weet hoe dit rym? In.p!§

~ van 24 Mel 1938 verskyn daar 'n brief van Nasionaliste te Kakamas. onder die

opskrif "Ons laat ons nie bangpraat niel Ten aanhef: Terug na die Mlddeleeuel Weg met

vryheid en demokrasle."36 Die skrywers meld dat hulle nie kon glo dat hulle In 'n verligte

eeu leef nie. Hulle wou van Kemp weet of hy beoog dat die volk soos kinders met lepels

gevoer moes word? Hulle beweer dat die volgende geslag sou niks anders wees as pa-

pegaaie wat net kan jlp-jap en napraat wat hulle base vir hulle voorsê nie. "Wat 'n beu-

31~. 16.5.1938.
Jl 1h.iQ.
B!.llli!..
J.ll.b.i..l!..
l'l Die Transvn1er, 16.5.1938.
J6~, 24.5.1938.



rlge toekoms vir Suld-Afrlkal"31, het die beriggewers beweer. Hulle meld egter dat hulle

hul nie so gou sou laat bangpraat en dat hulle nie hul siele sou verkoop nie. Hulle sluit

af: "Waarvoor stel genl. Kemp nie 'n pousdom voor nie, waar dié leke nie toegelaat word

om te dink nie en waar die Pous en priesters alleen die voorreg gehad het om die Bybel

te lees en dit te vertolk soos hulle dit wou? .•. Die volk mag nie dink nie, die Regering sal

alles vertolk soos hy dit wil hêl"'38

Die vraag ontstaan waarom Kemp so 'n radikale emmekeer teenoor sy mede-Afrikaners,

wat so lojaal was, getoon het. Weer eens kan gekonstateer word dat Kemp se onvoor-

waardelike lojaliteit aan Hertzog en sy absolute vertroue In die volksaak, soos hy dit ge-

sien het, daarvoor verantwoordelik was. In sy optrede van kritiek en beleidstoepassing

het Kemp niemand ontsien nie. So byvoorbeeld het hy J.H. Hofmeyr, wat saam met hom

In die regeringsbanke gesit het, gekritiseer. Dit Is te verstane dat hy vir die Opposisie en

hul standpunte geen begrip getoon het nie, aangesien hy hulle verkwalik het vir die ver-

deeldheid In Afllkanergeledere. Ewe skielik het sy demokratiese beginsels by die ven-

ster uitgevlieg en was hy bereid om homself op die altaar te plaas; verwysende na die

kritiek wat op hom neergekom het.

Tydens die Begrotingsdebat In die Volksraad In Augustus 1938, het mnr. L.J. Vosloo, Na-

sionale Party Volksraadslid vir Somerset-Oos, aan Kemp gevra waarom twee Nasionalis-

te wat op die Boerebystandkomitee gedien het, afgedank Is, terwyl 'n derde lid wat 'n

Smelter was, aangebly het. Kemp se onverdraagsame antwoord was: "Tot ons gesuiwer

Is van die Gesulwerdes".39 Die berig verklaar verder dat elke keer wanneer die publiek

opmerk dat party politieke redes 'n Invloed ten kwade op die samestelling van plaaslike

liggame uitgeoefen, die mense gesterk geraak het In die opvatting dat die landsbestuur

op ondoeltreffende wyse behartig word.4o Hierdie "onregverdige" regeringsoptrede het

'n samebindende faktor geword onder die Opposisiegeledere. Kemp het 'n greet aandeel

gehad In die antipatie wat ontstaan het teen die Regering.

Op 6 September 1938 het Strijdom geantwoord op 'n bewering van Kemp dat die Nasio-

nale Party voor 1933 'n beleid gehandhaaf het om slegs Nasionaliste aan te stel en

Sappe uit te skep. Hy het dit as 'n onwaar stelling afgemaak en gesê dat Indien dit ge-

37 lhi.!!.
JS lhiQ .
•~qDie Transvaler. 19.8.1938: Dcbane van die Volksraad. 17.8.1938. kolomme 1120- 1122.
~o.l!lli!.
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doen was dit alleen Kemp was wat hom daaraan skuldig gemaak het.41 Kemp het daar-

op gereageer en gesê dat Strijdom feuteer maar dat hy sou sê dat dit die beleid van die

ou Nasionale Party was om net Nasionaliste aan te stel. Hy het gevra of dit nie 'n fout

was dat al die brandsiekte Inspekteurs wat lede van die Suid-Afrikaanse Party was, ont-

slaan was nie? "Ek het alle Inspekteurs wat nie tot my party behoort het nie, ontslaan en

Is ek destyds toegeJulg."42 Dit Is nou dié lede wat protesteer, het hy beweer. Hy het

voorts gesê dat hy In 1926 sy eie mense aangestel het, omdat hy verwag het dat sy

mense hom nie In die rug sou steek nie. Volgens hom moet die beleid van die Regering

uitgevoer word en hoe kan verwag word dat dit 100 persent uitgevoer kan word? "Laat

ons, ons eie mense gebruik om die lapwerk te doen en goed te doen,"43 was sy argu-

ment.

Volgens Kemp het hy nog nooit gehoor van 'n man wat In die oorlog Ingaan en offisiere

aanstel wat Jouvan agter skiet nie, en In die politiek was dit dieselfde. Hy het gesê dat

wat die Departement van Lande betref, hy as alles gelyk Is, die persoon nie sou aanstel

wat nie sy beleid uitvoer nie. "Die volk het In die Regering vertroue gestel en ons gaan

sorg dat dit uitgevoer word," het hy verklaar." Op 25 Oktober 1938 het Strijdom 'n brief

aan die Prokureur-generaal, mnr. A.S. Welsh, gerig. Hy het verwys na Kemp se dreige-

mente aan die nedersetters met die doel dat hulle vir die regerende party moes stem. Hy

het briewe aangeheg om aan te toon dat Kemp sy dreigemente sou uitvoer. arlewe van

die Departement van Lande aan die volgende persone: F.N. Kriel, F.J. Naude Jnr., JJ.

Scheepers, S.J. du Plessis, N.J. Putter en FJ.J. van Vuuren. Aangeheg by die brief was 'n

beëdigde verklaring van Strijdom waar hy onder eed verklaar dat hy teenwoordig was by

'n openbare vergadering, te Groot Marleo op 6 Oktober 1938, waartydens Kemp

onderwysers en staatsamptenare met ontslag gedreig het, Indien hulle nie vir die

Regering sou stem nle.45 Op 24 Januarie 1939, te Christiana se stadsaal, het Kemp

tydens 'n toespraak, gesê dat hy die staatsamptenare wat nie sy beleid uitvoer nie,

sonder aarseling sal entstaan.se

.1 ~. 7.9.1938; Debatte van die Volksr!lad. 6.9.1938. kolom 2239.
42 Qebjll1e 'Inn dje Volksraad. 6.9.1938. kolomme 2241-2242.
41lhi.!!. .. kolom 2242.
44 lhill.
~5J G Strijdom_versnmeling. Band 44, brief l.G. Strijdom nan A.S. \Vclsh. 25.10.1938: !his!., beëdigde

verklaring LG. Strijdom. 25.10.1930.
~6Dje Tmns\'alcr. 26.1.1939.



Kemp het sedert 5y aanstelling as Minister van Landbou, vanaf 1924, geensins van be-

leid verander ten opsigte van aanstelling In die staatsdiens nie. Hy was teen 1939 nog

steeds daarvoor dat persone wat lojaal was teenoor die regerende party aangestel word,

om sodoende te verseker dat die beleid van die Regering uitgevoer wcrd.st ln die proses

het dit eerder vir hom oor lojaliteit as bekwaamheid gegaan en het hy na 1934 bale

Afrikaanssprekendes die harnas In gejaag. Dit Is Immers vanselfsprekend dat hy dwars-

deur sy Jare as diensdoenende minister dieselfde beleid toegepas het - weer eens ken-

merkend van sy karakter dat wanneer hy "storm" niks hom van sy Ingeslane weg sou

laat afwyk nie - kenmerkend ook van sy "ek vrees nie". Dit 15 'n besondere sterk karak-

tertrek van 'n groot politikus dat hy staan en val by sy besluite - as militaris en politikus

het Kemp aan die vereistes voldoen.

Na die breuk in September 1939 het hy heeltemal van siening verander, maar toe was

hy deel van die Opposisie, Gevolglik het hy Smuts en die Regering verkwalik vir hulle

aanstellingsbeleid deur lojaliste aan te stel. Toe was hy weer die vegter wat politiek as

'n slagveld gesien het en met woordelikse oorloë van sy tong die stryd gevoer het. Weer

eens uit Innerlike oortuiging het hy nie aan sy vorige regverdiging vir sy optredes gedink

nie.

Dit wil tog voorkom uit sy aanstellingsbeleid en die kritiek wat daarop gevolg het, dat

Kemp liggeraak was vir kritiek en dat hy In sy reaksie daarop tot woordelikse aanvalle

oorgegaan het. -n Karakter kenmerk wat soms tot nadeel van Kemp self was, aangesien

dit daar toe gelei het dat hy van outokratiese optrede aangekla was.se

7.3 Kemp en die Kleurvraagstuk - steeds soekend na oplossings

Met sy Insluiting In die Verenigde Party het Kemp hom In 'n ander politieke milieu be-

vind met betrekking tot die Kleurvraagstuk, aangesien van Smuts se liberalistiese volge-

linge 'n geheel ander beleid voorgestaan het. Nog steeds het hy hom beywer vir die op-

lossing van die vraagstuk.

41~, 13.3.1930, meld dat enige teenstand in die volksraad teen aanstellings in die Staats-
diens, deur die Nasionale Party veroordeel sou word, "and that General Kemp would have been the lou-
dest and fiercest of the protestams."

48 Ons Vadel'land. 15.11.1929, berig dat Kemp dikwels deur die publiek van "outokrasie" beskuldig word.
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Tydens 'n groot politieke vergadering op Nylstroom. 29 November 1935. het Kemp In sy

toespraak verklaar dat daar vi, dIe eerste keer In die geskiedenis van die land wetsont-

werpe ter tafel gelê sou word, wat die uitskakeling van die Kleurlingstem beoog het.49 In

Februarie 1936 was die Parlement byeen en het Hertzog wetgewing Ingedien wat die

Kaapse Naturellestemreg (sic) sou beëindig, naamlik Naturelleverteenwoordiging Wets-

ontwerp (sle).50Smuts het dit gesteun. Op 24 Februarie 1936 het Jan Hofmeyr vir Smuts

Ingelig dat hy teen die voorgestelde wetgewing In die Volksraad sou praat, tydens die

tweede lesingsdebat. A5 gevolg van siekte het Hofmeyr eers tydens die derde lesings-

debat op 6 April 1936 die voorgestelde wetgewing teengestaan. Die Volksraadslede was

gespanne toe hulle verneem het Hofmeyr die Premier gaan teenetaan.wln sy toespraak

het Hofmeyr gesê dat die voorgestelde wetgewing die saad van konflik Inhou, aangesien

daar geen plek In die wetgewing vir opgevoede Swartes was nie. Hy het voorts gesê dat

die wetgewing uit vrees gebore was en hy het geglo dat geen selfbehoud op hierdie wy-

se verkry kon word nie, aangesien laasgenoemde slegs met die goedkeuring en same-

werking van die Swartes verkry kon word.52 Van sy ministerIële kollegas het nie een hom

ondersteun nie. maar Kemp moes gedink het wat die Malaniete gaan sê; aangesien hui-

le sou vra hoe Kemp In 'n party kon bly wat aan so 'n man so 'n hoë posisie gegee het?63

Hierdie toespraak van Hofmeyr het so reg In die kraal van die Malaniete gepas en as

Hofmeyr In die Verenigde Party sou aanbly, sou dit tot gevolg hê dat meer oud-

Nasionaliste na Malan-hulle toe oorloop.

Op 6 April 1936 was daar oor die Wetsontwerp op Naturelleverteenwoordiging (sic) ge-

stem en was die finale Jawoord gegee, slegs 11 teenstemme Is aangeteken.es Die aan-

vaarding van die wetgewing was 'n groet terugslag vi, aanhangers van die liberale poli-

tieke sienswyses In Suid-Afrika. Dit dien gemeld te word dat die Nasionale Party aan-

vanklik tydens dIe tweede lesing van genoemde wetsontwerp teengestaan het. aange-

sien hulle van mening was dat dit geen oplossing vir die Naturellevraagstuk (sic) bled

nie. Gevolglik het die parlementslede, ook aan regeringskant, gevoel dat met die wet-

gewlng 'n belangrike vraagstuk deur die Regering verbrou Is. Kemp se betoog het be-

49~,30.11.1935.
~ Alnn Poton,~, p.220; Verenigde Vergndering von olbei l\Ui~e vnn die Earlemsm. 14.2.1936·

7.4.1936, kolom 1247.'I ilili!.. p.227; Verenigde Vergadering v!!n Illbei huise vnn die Parlement, 6.4.1936, kolomme 1116·1126.
Sl !!ili!., p.22S.
SJ ibis!.. p.229.
}4 .lhi!!., pp.22S·229, Verenjgde Vergadering van albei buise v!!n die Porlemc"" 13.2.1936 - 7 .4.1936, ko-

lom,1247.



staan uit 'n bittere partypolitieke aanval op die Nasionaliste, wat met die tekende uit-

roep te geëindig het: "Die Regering kan sonder die Nasionaliste klaarkoml"s5 Plrew het

die wetsontwerp van sy kant met wortel en tak veroordeel, aangesien hy van mening

was dat die probleem geensins uitgeskakel was nie.

Volgens Die Burger was die toesprake van Kemp en Plrow twee uitsprake van een en

dieselfde verskynsel, 'n slegte gewete. Voorts meld die berig dat albei gevoel het dat die

saak verbrou was en dat albei vir die oordeel van die volk vreee.ee By Kemp het die onge-

ruste gewete hom gedryf tot 'n aanval op die Nasionaliste, die soort aanval waarmee hy

waarskynlik In die land sy versaking van die beste wetsontwerp sou probeer regverdig.

Tydens die behandeling In komitee van die Naturelletrust en - Grondwetsontwerp (sic) In

die Volksraad, het C.R. Swart aan die kant van die Nasionale Party, 'n amendement

voorgestel wat wou verhoed dat nuwe grond tot Swartgebied verklaar kan word by wyse

van blote proklamasie, maar dat dit by wyse van besluite van die Parlement moes ge-

skied. Mnr. Plet Grobler het egter ook 'n amendement voorgestel wat die hele saak bin-

ne 5 Jaar tot finaliteit sou bring, maar Hertzog was nie bale Ingenome met die voorstel

nie. Die Minister het gevolglik Swart se amendement aanvaar. Strijdom het 'n poging

aangewend om die mineraalregte In die nuwe Swartgebiede vir die staat te behou. Ten

spyte van die ondersteuning van 'n handjievol Smelters en die felt dat Kemp en J. Fourie

uitgestap het tydens die hoofdelike stemming, kon hy nie daarin slaag nle.51

Binne die geledere van die Verenigde Party was die redenasie dat die Blankeras In die

Unie hom op die lange duur slegs kon handhaaf, Indien geen bloedvermenging toegelaat

word nie en dit alleenlik deur wetgewing gedoen kon word, en waarvan Kemp een was.

Maar dit was juis op hierdie politieke terrein waar eenstemmigheid nie bereik kon word

nie. Ten opsigte van hierdie vraagstuk het die Hberallstlese element In die Verenigde

Party die hef In die hand gehad en kon enige poging om lets In die rigting van 'n verbod

op gemengde huwelike gefnuik word. 'n Verdere verdelende faktor was die felt dat In

Kaapland Kleurlinge lede van die Verenigde Party kon WOld, as gevolg waarvan bale van

die Volksraadslede van Kleurlingstemme afhanklik was. Dit het dus van self gespreek

dat sommige lede nie graag lets wou doen wat hul die misnoeë van die Kleurlinge op die

ss Die Burger, 8.4.1936.
~.!h.i.Q.
S1 Ibid., 21.5.1936.
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hals kon haal nie. Die resultaat was dat die wetsontwerp, wat ten doel gehad het om 'n

verbod op gemengde huwelike te plaas, met bale groot teenkanting In die Volksraad te

doen gekry het.58

In April 1936 het Plet Grobler se seun Jan, Verenigde Party Volksraadslid vir Belts, met

die oog op 'n Privaatwetsontwerp In die Volksraad, voorgestel dat 'n gekose komitee

aangestel moes word om te kyk na die ontduiking van die verbod op grondbesit deur In-

diërs en hoe dit gestuit kon word. 'n Ander lid van die Verenigde Party, genl. J.J. Pienaar,

het op sy beurt 'n wetsontwerp Ingedien wat die verkryging van grond deur Blankevrou-

ens van Indiërmans sou verbied. Konserwatiewe AfrIkaners In albei hoofpartye het bale

sterk gevoeloor die Kleurkwessie, maar Hofmeyr, Minister van Binnelandse Sake, het

geweier om dié wetsontwerpe ter tafel te neem, omdat hy dit as onnodig beskou het.59

Hy was van mening dat die vraagstuk nie deur wetgewing, maar deur opvoeding van die

openbare mening die hoof gebied moes word. Hierteenoor was Strijdom se houding dat

nie alleen huwelike tussen Blankes en Swartes belet behoort te word nie, maar dat 'n

duidelike skeidslyn op elke terrein van die lewe tussen Blank en Swart getrek moet

word.so 'n Ernstige botsing Is verhoed toe die debat verdaag Is, alhoewel Kemp teen die

verdaging was, aangesien hy standpunte wou laat uitkristalliseer en ten gunste was van

die voorgestelde wetsontwerpe.

In Februarie 1937 het Jan Grobler weer versoek dat die wetsontwerpe van die vorige

jaar, Insake Asiatiese grondbesit, na 'n gekose komitee verwys word. Dr. Malan wou op

sy beurt 'n waarborg van Hofmeyr hê dat die wetsontwerp nog gedurende dieselfde slt-

tlng op die wetboek geplaas sou word, maar Hofmeyr was nie bereid om hom daartoe te

verbind nie. Hertzog het tussenbeide getree en voorgestel dat die debat verdaag en op

die daaropvolgende kabinetsvergadering het die vonke behoorlik gespat. Phow en Hof·

meyr het om die beurt gedreig om te bedank, maar Smuts het 'n lae proflelln die saak

gehandhaaf met die oog daarop om eerder die Verenigde Party as 'n eenheid te behou,

In plaas daarvan om Hofmeyr te ondersteun.s1

Ondersteun deur Kemp en Grobler het Phow daarop aangedring dat die Regering self 'n

Kleurbeleid moes hê, en Indien nie 50 nie. bale regse Smelters na Malan sou oorloop. Vir

IS G.D, Scholtz. Dr Njcolnas Johanoes vnn der Merwe 1888·1940, p.370.
Yl J C H Grobler, pp.313·314; Dehn!!e VIIO die Volksmad, 28.4.1936, kolom 2677.
60 J.L. Basson. J G Strijdom Sy poljtieke loopbaan van !929-! 948, p.168.
61 J C IJ Grobler. p.314.
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'n tweede keer word die wetsontwerpe afgestem en dit was 'n gevoelige slag vir Kemp,

Grobler en Plrow,62 Hierdie toedrag van sake het nietemin gewys op die kunsmatige

eenheid binne die geledere van die Verenigde Party en die Kabinet, waar Kemp en

enersdenkende kablnetskollegas sterk oor die saak gevoel het. Ter wille van partyeen-

heid moes hulle saamwerk, dog die verhouding tussen Kemp en Hofmeyr het hiermee 'n

laagtepunt bereik.

Hierdie kwessie sou vir lank nog 'n netelige kwessie vir die Regering bly. Wat die wets-

ontwerpe op Geen Indiensneming van Blankes deur Asiate en Grondbesit van Asiate be-

tref, het Kemp en Plrow duidelik In die openbaar verklaar dat die twee wette voor die

einde van daardie sitting op die wetboek geplaas sou word. Weer eens was Hofmeyr

daarteen gekant en bled sy bedanking aan Hertzog. Gevolglik Is die twee wetsontwerpe

na 'n gekose komitee verwys, met Hofmeyr as voorsitter, en was die Wetsontwerpe In

één verwaterde wetsontwerp saamgevat. Hofmeyr was nog nie tevrede nie en het daar-

teen gestem In die komitee, die gevolg was dat die wetgewing teruggetrek Is.63

Die gevaarlike meningsverskil onder aanhangers van die Regering en binne die Kabinet,

oor die wetgewing van gemengde huwelike, was geaksentueer deur 'n veel berekende

verklaring van Hofmeyr, waarby hy verklaar het dat wetsontwerpe rakende gemengde

huwelike en die regte van Asiate nie die goedkeuring van die Regering wegdra nle.64 Die

kwessie van wetgewing In dié verband het vir die Regering brandend geword, omdat die

Verenigde Party In twee groepe verdeel was. Aangesien die Asiatiesekwessie op die

platteland 'n vooraanstaande politieke saak was en die Regering basies niks In die ver-

band uitgerig het nie, het hy In verskeie Transvaalse kiesafdelings aansienlik steun ver-

100r.65 Die groep In regeringskringe, soos Kemp wat wetgewing verlang het, het die In-

druk geskep en verkondig dat In die lopende parlementsitting wetgewing aangeneem

sou word met die Regering se hulp, wat onmisbaar was. Hofmeyr daarteenoor het die

versekering gegee dat daar niks van sou kom nte.eeAangesien Kemp op daardie stadium

na die Waterberg vertrek het om In die tussenverkiesing behulpsaam te wees, was daar

61Nala! Mercury. 15.2.1937; G 0 Scbohz, p.370; Alan Pmon. p.261.
61 Die Yzlksblad. 20.5.1937.
f>I Die Rurger. 15.2.1937.
~sllllil.
1I(i~, korrespondensie L.N 1933-1945, brief van L. Esselen mm John Marlin, 21.2.1937.
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verwag dat hy hom oor die saak sou ultlaat,veral ten opsigte van die optrede van Hof-

meyr.GT

Met verwysing na gemengde huwelike het Kemp op 16 Februarie 1938 te Nylstroom, ty-

dens 'n vergadering, verklaar: "Ons sal voortgaan met hierdie wetgewing om gemengde

huwelike te verhoed. Ek sal alles In my vermoë doen om die wetsontwerpe aangeneem

te kry. Ons Transvalers staan soos een man ten opsigte van hierdie saak. Ons dink we-

liswaar nie almal eenders oor die saak nle,"68 Op die vraag "wat van Hofmeyr?", het hy

gesê dat hy nie skuldig staan vir Hofmeyr se siening oor die saak nie en Indien Hofmeyr

verloor, sou hy moes buig voor die meerderheld. "Ons sal daarvoor sorg dat dit nie

moontlik sal wees vir NIe-Blankes (sic) om grond te besit nie. Ons sal daarvoor sorg dat

NIe-Blankes (sic) nie met Blankes trou nie en op die manier grond In die hande kry

nle,"69 het hy verklaar.

Die Verenigde Partykabinet het op 25 Februarie 1937 vergader ter oorweging van on-

enigheid en skeuring In die Smelterparty. Daar was wrywing oor verskeie geskilpunte

onder Smelter Volksraadslede, waarteen die Kabinet van voorneme was om maatreëls

te tref. Die Regering se optrede In verband met die wetgewing oor gemengde huwelike

het ontevredenheid onder die liberale seksie veroorsaak sowel as onder die voorstan-

ders van wetgewing daarteen, veralonder die oud-Nasionale Smelters Volksraadslede

uit Transvaal en Kemp was een van laasgenoemde groep. Sake soos die vertrouensver-

houding van regeringslede het ook verontrustende wrywing veroorsaak. Ten opsigte van

laasgenoemde was daar 'n groot seksie van die party wat van oortuiging was dat die op-

legging van swye veel eerder bedoel was om meningsverskil nie aan die lig te laat kom

nle.7o

'n Mens vind dit snaaks dat Kemp op 26 Junie 1937 te Nylstroom verklaar dat diegene

wat gemengde huwelike vrees, aan 'n minderwaardigheidskompleks ly. "Geen Suid-

Afrikaner hoef vertel te word dat hy wit Is nle",71 het hy gesê. Die enigste rede wat vir

hierdie verandering In uitspraak gegee kan word, Is naamlik dat hy weer eens sy "poli-

tieke mes" uitgehaal het vir die Opposisie en diegene wat In die pad gestaan het van sy

67 Die Burger, 15.2.1937.
6S Die Transvpler. 17.2.1937.
69l!lli!.
70 pie Burger, 26.2.1937.
71 Die Transvaler, 28.6.1937.



politieke siening. Hy het dit ewewel betreur dat genl. J.J. Pienaar se wetsontwerp oor

gemengde huwelike nie goedgekeur was nie. Hy het gesê dat 'n wetsontwerp nie vel-

maak was nie en dat bale aspekte daarvan nog ondersoek moes word. Hy het voorts

gemeld dat die Regering In die nabye toekoms 'n kommissie sou aanstelom die hele

saak te ondersoek, dat die wetsontwerp by die volgende sitting Ingedien sou word, wat

prakties uitvoerbaar sou wees. Grappenderwys het hy opgemerk, .. 'n Wetsontwerp teen

gemengde huwelike sal 'ons swakkerebroers' tot hulp wees, en om daardie rede steun

ek die maatreël."u Dit Is duidelik dat Kemp 'n oplossing wou hë en gevolglik hard ge-

druk het vir toepaslike wetgewing.

Tydens 'n vergadering op Boschpoort naby Klerksdorp, het Kemp op 19 Oktober 1937

hom weer eens ten gunste van wetgewing teen gemengde huwelike verklaar: "Vir 'trane-

vaal Is dit nie nodig nie, maar In Kaapland Is so 'n wet beslis nodlg,"73 en ook dat Hot-

meyr In beginsel teen gemengde huwelike was, maar dat die Minister meen die volk

moet opgevoed word om die verkeerdheid daarvan te kan Insien. Volgens hom was die

Regering van voorneme om In November 1937 'n kommissie aan te stelom die vraag-

stuk van gemengde huwelike na te gaan, om te sien of "die toestand nie verhelp kon

word nie. "74Op 'n vraag van C.W.M. du Tolt of hy die Nasionale Party sou help om die

Kleurling In Kaapland op politieke gebied te segregeer, het Kemp verklaar dat die vol-

gende jaar maar net 'n kort sitting sou wees, maar dat hy sy steun betreffende hierdie

vraagstuk aan die Nasionale Party belowe het.te

Op een van die grootste politieke vergaderings wat daar nog op Mosselbaai plaasgevind

het op 12 Februarie 1938, het Kemp uitgewei oor die Swartvraagstuk en gemengde hu-

wellke. Op 'n vraag of hy ten gunste van Malan se voorstelln die Parlement sou stem,

het hy geantwoord dat hy dit beslis nie sou doen nie, aangesien Malan nege lare gehad

het om wetgewing teen gemengde huwelike In te dien, en hy dit nie gedoen het nie: "Sy

voorsteiis net gedoen om stemme te vang,"76 het hy gesê. Dit blyk hier dat Kemp bloot

uit sy afkeur In Malan teen laasgenoemde se voorstel sou stem en nie uit Innerlike oor-

tuiging nie. Dit kon wees dat Kemp 'n skuldgevoelontwikkel het, aangesien gemengde

huwelike deur die Nasionale Party as die Achilleshiel van die regeringsbeleid gesien Is.

72!.!lli!.
1J !llli!.. 20.10.1937.
1~!.hi.Q.
15Djc Burger, 20.10.1937.
16!!lli!. •• 13.2.193S.
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Die Nasionale politici het vanaf die politieke platform die onvermoë van die Regering

openbaar om die Kleurvraagstuk op te los, aangeval. Ook die Nasionale dagblaaie het op

sensasionele wyse die Kleurgevaar aan die Blanke kiesers voorgehou. Kemp was terdeë

bewus van die gevare wat daar In die KleuJvraagstuk geskuil het en die onvermoë van

die Regering om dit op te los. moes vir hom 'n doring In die vlees gewees het.

Op 15 Maart 1938 het Kemp -n vergadering op Malmesbury toegespreek. Hy het daarop

gewys dat Malan Inkonsekwent Is met die segregaslebeleld, aangesien Malan versoek

het dat die segregasiebeleid konsekwent deurgevoer moes word en dat aparte woon-

buurtes uitgesit moes word. Hierop het Kemp geantwoord: "Dit lyk bale mooi op papier,

maar Is nie so maklik uitvoerbaar nie. Dit Is presies die Regering se beleld."17 Volgens

Kemp was Malan In 1926, toe hy Minister van Binnelandse Sake In die Paktregering

was, In die posisie om wetgewing teen gemengde huwelike en In verband met aparte

woonbuurtes In te dien. Hy het voorts na pogings deur Malan verwys om die Indiërs In

aparte woonbuurtes te laat woon en die gevolglike protesaksies vanaf die Indiërs se

kant. "Toe Is van dr. Malan die belofte gekry dat dit nie sal gebeur nie. Die wet Is In

1926 In die doodpot gegooi en staan nou In 1938 uit die doderyk op omdat 'n eleksie op

hande Is,"18 het hy beweer. Hy het bepleit dat die vraagstuk bulte die politiek gelaat en

opgelos word. Rakende afsonderlike verteenwoordiging vir Kleurlinge het Kemp gesê

dat solank die politieke regte van Kleurlinge tot Kaapland beperk bly, hy niks daaroor te

sê het nie, maar Indien dit tot die Transvaal uitgebrei sou word, sou hy op sy agterpote

staan.t" Nie een Nasionalis het volgens Kemp teen die polttleke segregasiewette ge-

stem nie, maar die kiesers Is toe met die 7¥:zmiljoen morge grond aan die Swartes op

loop geJaag.SD

Te Potchefstroom op 14 April 1938, tydens 'n vergadering, het Kemp In verband met

gemengde huwelike verklaar dat hy slegs ten gunste van wetgewing daarteen 15, sover

dit die swakkere element In die land aangaan. Hy was egter oortuig daarvan dat Blanke

Suid-Afrika wel Blank sou bly.81Tydens 'n vergadering te Geduiduitbreiding, In die ktes-

afdeling Noordoos-Rand op 19 April 1938, het Kemp In verband met gemengde huwelike

gesê dat Indien 'n man so sleg was om met 'n gekleurde te trou, hy uit die samelewing

n l!:!.iQ .. 16.3.1938.
18llili!.
19 !!ili!.
go lhhl.
SI pie Transvaler. 15.4.1938.



32\

geskoP moes word. dog dit was nie nodig om hom deur wette te belet nie. Volgens hom

het daar die mening bestaan dat deur middel van opvoeding sulke dade voorkom moes

word. "Hierdie rigting het reeds sover gevorder dat gemengde huwelike begin at-

neem,"82 was sy verweer.

Tydens 'n stormagtige vergadering te Edenvale op 20 April 1938, het Kemp In verband

met gemengde huwelike gesê dat daar twee gedagte rigtings was. Die een, soos deur

Hertzog en Hofmeyr voorgestaan en van mening was dat die euwel deur opvoeding uit

die weggeruim kon word. Die ander het egter wetgewing vir die swakkeres verlang. Vol·

gens hom was die probleem met laasgenoemde die toepassing daarvan, tog het Kemp

homself ten gunste van wetgewing verklaar. Op 'n verdere vraag of hy 'n betaalde agent

was om Chinese arbeid vir die myne te werf, het hy negatief geantwoord, maar hom be-

reid verklaar vir die Invoer van $wartarbeld,83 Daar was In die tyd 'n berig In die pers dat

Kemp ten gunste van die Invoer van Chinese arbeiders vir die myne was, om sodoende

die arbeldsprcbleme in die myne op te los,

Op 21 AprU1938 te Mamagalieskraal, kiesafdeling ërlte, was Kemp gevra of hy ten

gunste daarvan was om die Kleurlingstem op 'n aparte kieserslys te plaas. Kemp het

geantwoord dat hy ten gunste daarvan Is, indien dit die wens van die volk Is, andersins

nie. Op verdere vrae het Kemp geantwoord dat die Kleurling In die Skierelland aparte

Verenigde Partytakke het,a4

Die Nasionale Party was ten gunste van die afskaffing van gemengde huwelike. Op 22

April 1938 tydens -n vergadering in Nylstroom het Strijdom verklaar dat die Verenigde

Party die volk oor die hoeveelheid gemengde huwelike mislei. Waar hulle dit as uitson-

dering voorgehou het, het die Nasionale Party van altesaam 2801 gevalle geweet.ee Die

veldtog het 'n hoogtepunt bereik toe die Voortrekkerpers 'n plakkaat die lig laat sien het

van 'n Blankevrou en 'n Swartman voor 'n soort pondok, met 'n opskrif: "Gemengde hu-

wellke",86 Soos selde vantevore het die regeringspers en Verenigde Party sprekers die

sluise van kritiek teen die Nasionale Party oopgetrek. Kemp het ook gereageer en op 6

Mel 1938 te Mayville In Pretoria beweer dat die Blankevrou In haar eer aangetas Is. Hy

u lllliL20.4,19]8.
RlDie Vpderland, 21.4,1938.

~ft!·il~~;:;11.9;'~fi8.
S6Die Vnderland, 3.5.1938.
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het die plakkaat bestempel as die "laagste en vuilste" wat nog In Suid-Afrika die lig ge-

sien het. Hy was bevrees gewees dat die Swartman sy eerbied vir die Afrikanervrou sou

verloor.Sl Op 1 September 1938 het Kemp, te Malmesbury by 'n SmeltersgesellIgheid In

'n graanskuur, gesê dat die kreet van "gemengde huwelike" betref, hy meen dat sedert

die verkiesing geen Smelter ten gunste daarvan was nfe.eeVolgens hom het die Smel-

ters nie die wetgewing nodig gehad om hulle daarvan te red nie.

Tydens 'n toespraak op 24 Januarie 1939 In die stadsaal van Christiana, het Kemp ver-

wys na die Nasionaliste, wat tydens die verkiesingstyd gemengde huwelike wou beveg,

'n plakkaat die wêreld Ingestuur wat die Afrikanervrou en - moeder beklad het. Volgens

hom het gemengde huwelike afgeneem van Jaar na laar. "Wat betref aparte woonbuur-

tes, die Regering het groot somme geld daar gestel vir behuisingskemas en elke provin-

sie moet self sorg vir aparte woonbuurtes,"S9 het hy ter Inligting gesê.

In die Volksraad op 30 Maart 1939, het Kemp gesê dat die Regering se beleid een van

volkome segregasie was, en as die Swartman In 'n WItgebied onteien word, moet aan

hom gegee word wat van hom geneem word.90 Volgens Kemp wou die Nasionale Party

niks doen om die Swartkolle verwyder te kry nie, maar om stemme te werf het hulle

Blankes aangeraai om hul grond aan die trust te verkoop. Hy het 'n brief van adv. J.H.

Conradie, Nasionale Party Volksraadslid vir Gordanla, aan 'n vereniging In Kuruman

voorgelees waarin hy namens die Nasionale Party beloof het dat hulle sou help met die

aankoop van Blankes se grond In die oopgestelde gebled.alln 'n boodskap aan lede van

die Transvaalse Partykongres, In Augustus 1939. het Kemp melding gemaak van die

eenstemmigheid In die Parlement met betrekking tot die Status en Segregasiewette. Hy

het gesê: "Daar Is nog bale groot volksake wat so 'n eenstemmige oplossing vereis, te

wete Indiërvraagstuk en aparte woonbuurtes."92

Na Samesmelting In 1934, en met die risiko van Smuts In die bewindstruktuur, het daar

'n groter gaping ontstaan tussen die "Gesuiwerde" Nasionale Party en die Verenigde

Party, oor die oplossing van die Kleurkwessie. Die "Gesuiwerdes" was van mening dat

S7 !!llil., 7.5.1938.
!3 pjc Burger, 2.9.1938.
S'9 Dje Irnnszalsr. 26.1. 1939.
90 Die Burger. 31.3.1939; Debatte V!lndie Volksrn!ld, 30.3.1939, kolom 2699.
91 lllli!; Debauc vnn die Volksrnad, 30.3.1939, kolomme 2699-2700.
91 J C G Kcmp_yersrune1ing, BtlOd 6. ongepaginccrd.
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die kiesreg van die Swartman weggeneem moes word, dat die Kleurlinge op aparte kie-

serslys geplaas moes word en dat daar nie groot somme geld aan die aankoop van

grond vir die Swartes bestee moes word nie. -n Siening waarmee Kemp hom ten velle

vanaf 1920 vereenselwig het, maar waar hy hom na Samesmelting met liberale elemen-

te In dieselfde party bevind het, het hy 'n meer gematigde houding Ingeneem. Hywas

nog steeds ten gunste van 'n daadwerklike werkbare oplossing van die Kleurvraagstuk •

'n vraagstuk wat hom na aan die hart gelê het.

Interessant dat daar binne die regeringsgeledere ook greet verdeeldheid was oor die

Swartstemreg. Enersyds diegene wat teen die wegneem van die Swartstem gekant was

en hulle op aparte kieserslyste wou plaas, en andersyds die Swartes die stemreg wou

ontneem. Dit kan aanvaar word dat Kemp een van die was wat laasgenoemde opsie

voorgestaan het, aangesien hy bewus was van die getalle oorwig en probleme In ver-

band met Swart verstedeliking. Hy was ook 'n voorstander vir die aankoop van grond op

groot skaal vir die Swartes, asook van die behoud van die KleurlIngstemreg In Kaapland.

Hy was gekant teen die uitbreiding van laasgenoemde na die Transvaal.

Ten opsigte van die Asiate het Kemp 'n ongenaakbare houding Ingeneem en gewaarsku

teen die toekenning van grond aan Asiate en uitbreiding van hul handelsondernemings

In WItgebiede. Hy was van mening dat Indië hul vaderland was en dat hulle soontoe kon

repatrieer. Die Kleurvraagstuk was vir hom die bedreiging van die Armblankevraagstuk.

Dit kan aanvaar word dat hy uitsprake teen die Nasionale Party se Kleurbeleid gedoen

het, uit weerwraak teen hul skeuring tydens Samesmelting.

7.4 Kemp en die nedersettings

Na die Ineenstorting van die New Yorkse aandelemark op 25 Oktober 1929, het 'n wê-

reldwye depressie gevolg, wat Suid-Afrika ook geraak het. Suid-Afrika het boonop In

1933 een van die grootste droogtes beleef, waardeur die boeregemeenskap swaar ge-

tref was. Die nedersetters op die nedersettings het ook die uitwerking daarvan ervaar en

het bale van hulle greet armoede beleef, tot so 'n mate dat hulle nie hul verpligtinge

teenoor die staat, soos rente terugbetalings, kon bybring nie. Agteruitgang op die ne-

dersettings en tussen die nedersetters het 'n dringende probleem vir die Regering ge-

word. As Minister van Lande was Kemp gemoeid met die nedersetters en nedersettings

en het hy 'n greet rol gespeelln die oplossing van die probleme In die verband. Op 23
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AprU1935 het Kemp die tweede lesing van die wetsontwerp tot wysiging van die Neder-

settingswet voorgestel. Hy het verduidelik dat die wetsontwerp Ingedien was na aanlei-

ding van die aanbevelings van die Nedersettingskommissie en wat deur die Regering

aanvaar was, onder andere die afskrywing van agterstallige rente en huurgeld wat reeds

meer as £1 miljoen beloop het. Ook dat die Kommissie se aanbeveling dat die grond wat

kragtens artlkelll van die wet aangekoop en weer gewaardeer moes word, nie aange-

neem was nie. Volgens hom het die nedersetters self die grond uitgesoek en hoewel die

Parlement herwaardering later mag oorweeg, was hy nie bereid om dit op daardie tyd-

stip toe te laat nie: "Die nedersetters kry nou bale hulp, en hy hoop hulle sal dit op prys

stel."93

Hans Strijdom het die wetsontwerp verwelkom In sover dit die toestande van die neder-

setters sou verbeter. Die beswaar was egter dat die kwaad nie met wortel en tak ultge-

roei was nie. Alleen tydelike verligting was verleen en die vraagstukke was onopgelos.

"Die afskrywing van agterstallige rente en huur los die moeilikheid nie op nie. Die

grondoorsaak van die moeilikheid Is die kapltalls,"94 het hy verweer. Hy het vervolgens

in amendement voorgestel dat die wetsontwerp na die Regering terugverwys word, so-

dat 'n bepaling Ingevoeg kon word waarin voorsiening gemaak word vir die herwaarde-

ring van die grond, Ingevalle waar die koopsom te hoog was, veral met die oog op aan-

koop van die grond kragtens artlkelll van die Nedersettingswet. Die Speaker het ver-

klaar dat so 'n amendement bulte orde was en gemeld dat Strijdom nie kon voorstel dat

die maatreël na 'n gekose komitee verwys word of dat dit nie vir die tweede maal gelees

word nie. Gevolglik het Strijdom die komiteestadium voorgestel. Mnr. R.A.T. van der

Merwe, Nasionale Party Volksraadslid vir Bethlehem, het beklemtoon dat die nederset-

ters hulle grond gekoop het, toe die pryse hoog was en dat daar Intussen 'n depressie

Ingetree het en dat dit onmoontlik was om rente op so 'n hoë bedrag geld te betaal. Vol-

gens hom was daar 'n les te leer, naamlik dat die Regering sy oog moet hou waar pryse

te hoog styg. Hy het die hoop uitgespreek dat die Minister se hart sou versag, sodat hy

sou Instem tot herwaardering, want die boere was "geleidelik afgeskud van die land."9s

Met ander woorde die nedersetters was erg geraak deur die depressie en die droogte.

9J Die Burger. 24.4.1935: Debaue van die Vulksmgd. 23.4.1935. kolomme 5486·5490.
9J Debatte van die VolkSrilad, 23.4.1935. kolomme 5490·5492.
~ llili!.. kolomme 5505-5507.



Kemp het In antwoord op die debat verklaar dat 'n herhaling plaasvind van wat reeds ty-

dens die begrotingsdebat gesê was. Dit het vir hom gelyk 0' die Nasionale Partylede net

politieke propaganda wou maak, sodat hulle kon sê hulle het die Regering gedruk om

byvoorbeeld geld beskikbaar te stel vir die aankoop van grond, deur nedersetters. In

verband met die versoek van herwaardering het hy gesê dat dit lel tot die pad van sosia-

lisme en dat sosialisme en diktatuur, hand aan hand gaan. Gevolglik kon die Regering

nie aan die versoek om herwaardering voldoen nie, want die vermindering van rente was

reeds 'n vorm van afskrywlng.96 Op 8 Julle 1936 Is daar aangekondig dat Kemp, as MI-

nister van Lande, met die Stirling Castle na Engeland sou vertrek. Tydens sy oorsese be-

soek sou Kemp nedersettingskemas In Holland, Duitsland en Egipte beslgtlg.97 Hy was

geweldig beïndruk met wat hy daar gesien het en het beoog om sekere hervormings aan

te bring In die regeringsbeleid met betrekking tot die nedersettings. Dit het groter

staatsoptrede en - Inmenging beteken.

Op 21 April 1937 het Kemp In die Volksraad die tweede lesing van die Wetsontwerp op

Onvoordelige Okkupasie van Grond voorgestel. Die sou magtiging aan die Regering ver-

leen om grond te onteien, waar die Minister van oordeel was dat die grond te klein was

om voordelig bewoon te word. In sy betoog het Kemp voorbeelde uitgewys waar byvoor-

beeld drie morge grond aan 72 eienaars behoort het en waar 3000 morge die gesament-

lik eiendom van 1800 mense was.99 Hy het verklaar dat daar gevalle was waarin 'n tes-

tament wat erfreg bepaal, plase so klein verdeel was dat die bewoners onmoontlik 'n

ekonomiese bestaan daarop kon maak: "By die Afrikanervolk weeg dit swaar dat die er-

we van die vadere gehandhaaf moet word en bygevolg word In testamente bepaal dat

die gronde van geslag tot geslag moet gaan.vee Voorts het hy gesê die gevolg was dat

die plase so verdeel word dat die mense geen bestaan daarop kon maak nie. "Dit mag

Bybels wees om die besittings van die vadere te bewaar, maar ekonomies Is dit niet het

hy voortgeborduur.1OO Hy het gesê dat die Regering In sulke gevalle die reg wou hê om

die grond te onteien en om dit daarna te hanteer soos gewone Kroongrond, vir teeken-

ning kragtens die Nedersettingswet. Voorts het hy gesê dat vergoeding betaal sou word

en Indien die eienaars ontevrede was met die aangebode prys, hulle op eie koste aan-

soek moes doen by die Waterhof vir 'n finale beslissing. Hy het gesê dat Indien die Rege-

96.!.!ili! .. kolomme 5523-5527.
91 Die Transvaler. 8.7.1936.
98lli.i.!!., 22.4. 1937: Deba!lC van die Volksomd, 21.4.1937, kolomme 5310-5312.
99 Dcbnuc vnn die Volksraad, 21.4.1937. kolomme 5313.5314.
100 !.b.hl.

325



326

ring die kostes moes dra, dit die eienaar sou aanmoedig om na die hof te hardloop. Hy

het onderneem dat die vergoeding redelik sou wees. Volgens Kemp was: "die plan alleen

om grond toe te eien waar dit nodig Is en alleen waar die Armblankedom so Ingetree

het, dat mense vir hulle en hul kinders geen toekoms het nle:'101 Voorts het hy gesê dat

hy dink dat die wetgewing die voorloper sou word van verdere stappe In die rigting.

"Daar kon nie toegelaat word dat grond In vcerstaggtee en riempies opgesny word

nle,"102 was sy verweer.

S.P. Alberts, Verenigde Party Volksraadslid vir Magaliesberg, het verklaar dat hy gekant

was teen die beginsel van onteiening, maar dat hy besef In die geval die Minister nie

anders kon optree nie. "Die volk Is bale trots op sy eiendomsreg en sien nie maklik van

die reg af nle,"103het hy betoog. Met die oog daarop het hy die Minister versoek om die

saak nie te haastig deur te druk nie. Mnr. Plet luttlg, Nasionale Party Volksraadslid vir

vtetena-wes, het die leemtes In die wetsontwerp probeer uitwys. Hy het daarop gewys

dat daar geen voorsiening In die wet gemaak was om dieselfde onvoordelige onderver-

deling vir die toekoms teen te gaan nie. Hy het gevolglik versoek dat die maatreël voor

die tweede lesing na 'n gekose komitee verwys word, aangesien so 'n Ingrypende maat-

reël aan die einde van die sitting voorgedra IS.104

Toe die Wetsontwerp In komitee behandells op 22 April 1937 , het P. luttlg voorgestel

dat die Minister magte moet kry om ook grond te onteien wat onvoordelig In besit van

groot maatskappye was. Dit het die onteiening beoog van grond In besit van groot

maatskappye, wat nie gebruik was vir landboudoeleindes of veeteelt, of as die eienaar

'n boer was, vir bewoning deur sy plaasvolk nie. Die amendement het ook bepaal dat die

Minister die eienaars In kennis moes stel van sy plan tot onteiening, en Indien die grond

nie binne 'n Jaar voordelig geokkupeer is nie, kon dit onteien word.10SDie Nasionale Par-

ty het by monde van verskillende sprekers gewaarsku dat Kemp met sy "dom astrant-

heid die Regering net so ongewild sal maak as toe hy Minister van Landbou was."106

Volgens hulle sou dit veel billiker wees as 'n hof sou beslis of grond onteien moes word.

1(1' !hi!!..
102lilli!.

'OJ Dje Burger. 22.4.1937: peba!!e van die Volksraad, 21.4. 1937, kolomme 5258·5259
,0-1 Deh:lI!e van die Volksrnnd, 21.4.1937, kolomme 5259-5262.
,~ ThW.; pjc Burger. 23.4.1937
'06 !b.i4.
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Kemp het hierop die Nasionaliste daarvan beskuldig dat hulle SosialIste as bondgenote

gehad het. Hy het die amendement geweier, aangesien die beginsel van onteiening van

grond waarop te veel mense geboer het, nie dieselfde was as die beginsel van entete-

ning van grond wat weens geen erflating onvoordelig besit Is nie. Volgens hom was dit

voldoende dat die Minister op advies van die Landraad sou beslis, aangesien die hof nie

oor die nodige besonderhede sou beskik om te kan beslis nle.101 Die tweede lesing was

aangeneem en die amendement verwerp. Op 26 April 1937 het Kemp In die Volksraad

die derde lesing voorgestel van die wetsontwerp op Onvoordelige Okkupasie van Grond.

Mnr. O.C. Burnside, Sosialis Volksraadslid van Durban-Umbilo, het die wetsontwerp

teengestaan op grond daarvan dat alle nedersettings In die Unie, volgens hom, 'n mis-

lukking was. Hy het beweer dat daar geen koopkrag op die nedersettings was nie en sou

dit niks baat om die mense wie se grond onteien was, na die nedersetting oor te plaas

nie. Dit sou geensins hul posisie verbeter nie. Volgens hom het die enigste oplossing van

die vraagstuk gelê In kollektiewe plase, soos In Rusland. "Die mense kan alleen op die

been gebring word deur hulle op kollektiewe plase te plaas,"108 het hy beweer. VI, ander

sou daar 'n heenkome In oorleg met die Departement van Arbeid en Volkswelsyn gevind

word.los

P. Luttlg het sy party se standpunt teenoor die maatreëlingelei en verklaar dat die Na-

sionale Party niks teen die beginsel van die wetsontwerp het nie. Die voorstelom die

saak na 'n gekose komitee te verwys, was bloot om die maatreël te verbeter. Hy het

Kemp se aanval op die ëppcslele betreur. "Die Minister het gesê die Nasionaliste Is So-

slallste. Ek Is bereid om 'n Sosialis te wees, as dit beteken dat ek pielt vir die rehabilita-

sie van die boere en die opheffing van die Afrlkanerdom,"llo het hy gesê. Hy het weer

beklemtoon dat die maatreëlondoeltreffend was, deurdat groet maatskappye plase vir

spekulasie doeleindes kon laat leegtê. Malan en Strijdom het albeilaasgenoemde ar-

gumente gesteun. Volgens Malan was daar reeds te mln Kroongrond en die vraag het

ontstaan waar hierdie ontelende mense 'n heenkome moes vind. Volgens hom het daar

reeds voor Uniewording, In al die provinsies 'n Onteieningswet bestaan.lll.

I07l.!:!.ll!., 26.4.1937, kolomme 5480.5485.
1000lliliI.; Die Transvaler, 27.4.1937.
109 J.b.i.Q.
110lliliI.: Dje l'r;msvalcr. 27.4.1937.
111 lhi.Q.
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Kemp het krities In sy repliek verklaar dat die Opposisie soos die bobbejaan maak wat

sy stert gebrand en toe sy baas gebyt het. Hy het gesê dat hy opmerk dat Malan altyd

dinge doen waarvoor hy later spyt Is. Hy wou weet wie Malan wou mislei, aangesien daar

tot op daardie tydstip nie so 'n wet In Kaapland was nie en sou die Regering, Indien hy

grond wou onteien, 'n spesiale wet moes Indien. Voorts het hy gesê dat die Opposisie

beweer dat die Regering 7250 000 morge vir die Swartes aangekoop het. Volgens Kemp

het die Opposisie met die stelling met partypropaganda gespeel, deur te beweer dat die

Regering grond vir Swartes koop en nie vir die Armblankes nie. In verband met die

amendement het Kemp verklaar dat -n mens sou kon sê dat dit spesiaal na die groot

maatskappye verwys, maar dat daar nie 'n enkele woord van maatskappye gesê word en

aan elke boer wat 1000 morge besit, dat Indien hy nie dit voordelig bewoon nie, sy

grond onteien sou word. Hy het voorts gesê dat die Opposisie besig was om die armes

wys te maak dat hy die maatskappye se grond aan hulle wil gee. "Die angel sit egter

daarin dat elke boer se plaas onteien sou word ... Dis die dwaasste en mees onbekookte

voorstel wat nog aalt Ingedien Is",U2 het hy verweer.

Hy het gesê dat hy heeltemal bereid was om die mense ten opsigte van vergoeding billik

te behandel: "Kragtens die Naturellegrond en Trustwet (sic) veroorsaak dit ongerief

waar gronde van eienaars weggeneem word en daarom word 25 persent vir ongerief be-

taal. Hier Is dit 'n geval van arm mense wat op streples grond bly en maar te bly sal wees

om vergoeding en elders 'n stukkie grond te kry."W Volgens hom wou die amendement

In die toekoms onderverdeling voorkom. Hy het die hoop uitgespreek dat die uitwerking

van die wetgewing gunstig sou wees. Hy het afgesluit deur te sê: "Met die Kroongrond

kan dit gedoen word en daar Is wetgewing In die verband."11A Hy het die amendement-

voorstel as bekookte en 'n verbloemde stemvangery uitgemaak. Die gevolg was dat die

Nasionale Party amendement verwerp Is In 'n hoofdelike stemming.

Die Burger van 28 April 1937 was krities teenoor Kemp se weiering om op te tree teen

groot maatskappye en kapitaliste wat vir spekulasie doeleindes betrokke wou raak. Die

koerant het dit as 'n euwel beskou en gemeld: "Die Regering se weiering om hieraan

lets te doen, sal genl. Kemp nie kan wegsteek agter 'n doek waarop hy denkbeeldige

III .!.!lli!..• kolom5512.
II] l.Illi! .. kolom 5512-5515.
II~ l..b.i.!!..; Dje Burger. 27.4.1937.



gevare vir die boerebevolking smeer nle."us Op 3 Mel 1937 berig Die Burger onder die

opskrif "Kemp tot Inkeer," dat die Minister van Lande blykbaar tot Inkeer gekom het. In

'n persgesprek met die dagblad het hy gepraat van die moontlikheid dat die Regering

spoedig stappe sou doen teen maatskappye wat groot stukke grond, bloot vir spekulasie

doeleindes, laat teegfê het. Volgens hom het die Regering nog grond nodig gehad om In

die toekoms verdere uitbreiding van die bestaande nedersettings te kon aanpak. Hy het

afgesluit deur te meld dat onteiening van grond In sekere gevalle nie uitgesluit was

nle.1l.6

Tydens die toespraak op 15 Junie 1937 te Nylstroom, het Kemp op die verskillende re-

habIlItasieskemas van die Regering geroem en verklaar dat geen ander land ter wêreld

50 'n milde nedersettlngskema as Suld·Afrlka gehad het nie. Hy het gesê dat Indien die

mense nie hulself kon help om onder die nedersettingskema selfstandig te word nie,

hulle onbekwaam was om enigsins gehelp te word.u7 Selfstandigheid van nedersettings

en die nedersetters was een van die grootste doelwitte van die Minister. veral na aan-

leiding van sy oorsese besoek. Daarmee het hy die opheffing van die landelike bevolking

beoog.

Op 7 Oktober 1937 te Malmesbury het Kemp tydens 'n vergadering, gesê dat daar bewe-

rings was dat die Regering grond teen miljoene ponde vir die Swartes gaan aankoop,

terwyl hy die Blankebevolking verwaarloos. Hy het dit as belaglik en bloot politieke

praatjies afgemaak. Hy het gesê dat die Regering miljoene ponde beskikbaar gestel het

vir die vestiging van Blankes op grond en hy was van voornemens om die daarop volgen-

de Jaar nog 6000 mense op die gronde te plaas. Volgens hom het hy die volte steun van

die Regering daarvoor gehad.u.s

In die Volksraad op 15 Februarie 1938 het Kemp geantwoord op 'n vraag van StriJdom,

naamlik waarvoor die ekstra £100 000 vir die nedersettings voor bedoel was, deur te sê

dat dit onder artlkel11. van die Nedersettingswet toegeken Is. Hy het voorts gemeld dat

mense wat grond aan die Naturelletrust (sic) verkoop, het nie gehelp was nie, aangesien

hulle na die Landbank kon gaan.1.19Op 'n vraag van mnr. J.F. van G. Bekker, Nasionale

liSPie Burger, 28.4.1937; Die Vaderl!lnd, 30.4.1937.
116 !.!lli!., 3.5.1937.
111 Die V!lderlnnd, 29.6.1937.
liS Pie Burger, 8.10.1937.
119lhid., 16.2.1938; Deballe \'ao die Volksr.lad, 15.2.1938, kolomme 123-125.
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Party Volksraadslid Cradock. of daar politieke voortrekkery plaasgevind het by die toe-

kenning van grond, het Kemp ontken dat dit gedoen word deur amptenare van sy Depar-

tement. Indien daar so 'n geval sou opduik sou hy dit laat ondersoek. "Daar Is geen party

politiek by nie," het hy gesê.uo Volgens hom kon daar nie miljoene op die begroting vir

nedersettingsgrond geplaas word nie. omdat dit die pryse van grond sou opgejaag.

Tydens die debat In die Volksraad op 15 Februarie 1938, het C.R. Swart verklaar dat die

Vereniging van Nedersetters ernstig kla oor die weiering van die Landraad om aansoeke

om grond toe te staan, waar die opsies hoog was. Volgens hom het dit In die Oos-Vry-

staat gebeur dat talle aansoeke telkens om hierdie rede geweier word.u1 Hy het gesê

dat wat die saak 'n ernstige kleur gegee het, was dat plase wat minder werd was vir die

Naturelletrust (sic), gewaardeer was teen £10-10sjlellngs tot £12 per morg. "n Mens

kon dus begryp dat hierdie toestand groot ontevredenheid veroorsaak", het Swart gesê

en verder die Minister versoek dat Indien hy die mense wou help, hy bereid moes wees

om die werklike prys van die grond te betaal.122 Kemp het geantwoord dat wat die hoë

waardering van plase vir die Naturelletrust (sic' betref, dit moontlik was dat daardie pla-

se goed bewerk was. Hy het gemeld dat hy ook briewe van die Vereniging van Grond-

huurders ontvang het en gevolglik die landraad opdrag gegee het om mense na die ces-

Vrystaat te stuur en persoonlike Inspeksies uit te voer, en Indien Landraad sou vind dat

die waardering te laag was, sou die Raad sekerlik sy waardering vemoog.es Voorts het

mnr. J.C. de Wet, Verenigde Party Volksraadslid vir Wepener, gepleit dat nedersettings-

grond by voorkeur gekoop moes word In die streke waar grond vir die Naturelletrust (sic)

gekoop was, aangesien die mense wat grond vir die Swartes afgestaan het, nie ver weg

wou trek nie. Kemp het geantwoord dat hy groot vertroue het In die lede van die tand-

raad: "As daar so 'n groet blok grond In die betrokke streek Is, kan die lid dit voorlê aan

die Landraad," het hy verweer.124

pie Volksblad berig op 10 Maart 1938 onder die opskrif "Hy moet Padgee", dat twee

ministers te wete Kemp en Plrow, beskaamd moes toegee dat sekere opgawes van hulle

totaal verkeerd was. Volgens die dagblad het Kemp voorheen, as Minister van lande, In

'n antwoord op 'n vraag van Strijdom verklaar dat die Regering In die jaar 1936-1937,

IZO !?ehaue VAn die Volksraad, 15.2.1938, kolom 125.
121 Dje Trensvaler. 22.2.1938; Deba!le VAn dje Volksraad, 15.2.1938, kolomme 363-364.
122 Debnue van die Volksraad. 15.2.1938, kolomme 364·365 ..
11lllilil... kolomme 374·375.
IU .!.b.ill.. kolomme 375·376.



nedersettingsgrond vir £567 973 aangekoop het. Die Oudlteur·generaal het die werklike

bedrag vasgestel ep £237 935. "Dit Is 'n verskil van so effentjies 'n £1f4mIlJoen,of 'n he-

Ie ent oor die 100%", was die dagblad se krltlek.us Toe Strijdom naderhand, volgens die

blad, by die amptenare navraag gedoen het oor waar die verskil Ingekom het, het hy uit-

gevind dat die Minister 'n bedrag bygereken het vir grond wat toegestoot word deur die

Vaaldam, Loskopdam, en ander groot damme. "Dit noem generaal Nedersettingsgrond,

maar Is sulke grond wat onder water loop nou vir boere of visse bedoel? As die eksmi-

nister van Landbou aanhou, kan hy naderhand Minister van Visvang nog word",u6 was

dIe koerant se skerpsinnige bevinding.

Tydens 'n onstuimige debat In die Volksraad, waartydens Kemp vir C.W.M. du Tolt en die

Nasionale Party ongenaakbaar aangeval het, het Kemp 'n onsmaaklike en heeltemal

onverstaanbare aanval op die kerk gedoen In verband met die toestand op 'n sekere

kerklIkenedersettings. Hy het verwys na die watertoevoer wat volgens hom uiters

onbevredigend was. "Dit Is 'n wonder dat die mense nie dood Is van die onsuiwer water

nie. Die Nasionale pers maak 'n groot wins uit die druk van pie Kerkbode. Laat hulle nou

hul volkslIefde wys en die kerknedersetting help," het hy gesê.u7 pie Burger van 14

Maart 1938 het verbasing uitgespreek oor Kemp se betrekking van die kerk by die

toespraak, aangesien hy verkondig het dat hy die kerk so lief het.us Hierdie optrede van

Kemp was weer eens 'n bewys dat hy liggeraak was ten opsigte van kritiek wat teen sy

optredes uitgespreek was en dat hy dadelik tot aanvaloorgegaan het.

In die Volksraad op 15 Maart 1938, het Malan die Regering beskuldig van Intimidasie in

verband met sekere aanstellings In die Landraad. Kemp het geantwoord en gesê dat wat

die Landraad bettef kan hy sê dat lede wat Nasionaliste was nie weer aangestel was

nie, maar ewenwel was ander lede wat tot die Verenigde Party behoort het, ook nie weer

aangestel nie. Kemp het geantwoord op beskuldigings dat hy te mln vir die nederset-

tings doen en gesê dat sedert 1912, 18 000 persone op nedersettingsgrond gevestig

was. Dit was byna een vyfde van die boerebevolking. Die gronde aan die nedersetters

was groter as die totale oppervlakte van die Vrystaat. "Die Regering Is bereid om die be-

leid voort te sit, maar dan terug na die land wat op die land hoort," het hy gesê.U&

125 Die Vl!lk~blpd, 10.3.1938.
12~Ibid.
121 PkBurger, 12.3.1938; Debatte viln dje volksraad. 11.3.1938, kolomme 1540·1542.
III Ibid., 14.3.1938.
129 J.I.lli!., 16.3.193; Debunc van dje Volksraad. 15.3.1938, kolomme 1677·1678.
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Te Malmesbury op 15 Maart 1938, het Kemp tydens 'n vergadering van ongeveer 600

kiesers, gesê dat Malan In die Volksraad die vorige week versoek het dat die landelose

bevolking planmatig op die grond gevestig moes word. Kemp het gevra: "Wat help dit

vandag om Iemand op die land te sit wat van boerdery niks weet nie? Dr. Malan sê daar

Is 'n dors of 'n honger na grond."130 Kemp het hom verstout deur te sê dat dié Regering

In verband met die saak bale meer gedoen het as enige ander regering. Hy het gesê dat

die Regering van plan was om voort te gaan met die skema van landelIkenedersettings:

"Die Nasionale Party wil miljoene op die begroting plaas vir die aankoop van grond en

die gevolg sal wees dat die prys van grond opgejaag word. Die ding van steek jou hand

diep In die sak van die Regering as Jy kan, moet laat staan word. Dis die doodmaak van

die Afrikaner volk. Vandag hoor Jy net die kreet: 'Die Regering moet soveel afskryf,'

Waar Is die ruggraat van die Afrikaner volk? Ons het nog altyd geroem dat ons skulde

betaal en eerlik IS."131 Hy het ook gesê dat om die volk op te help en ekonomies geluk-

kig te maak, moes haat en nyd laat staan word.

Kemp was tydens 'n vergadering op 21 April 1938 te MamagIleskraai, In die kiesafde-

ling Brits, onder kruisverhoor geneem. Op 'n vraag of hy die dreigemente wat gedoen

word, dat nedersetters en persone wat ouderdomspensioen ontvang vervolg sou word,

Indien hulle die Regering nie ondersteun nie, gesê dat die Regering nog nie tot so 'n lae

peil gedaal het nle.132

In die Volksraad op 23 Augustus 1938, het Kemp gesê dat die beskuldiging teen die Re-

gering Ingebring word dat daar In 1933 opgehou Is om nedersettingsgrond aan te koop.

Hy het dit afgemaak as 'n onwaar stelling. Voorts het hy gemeld dat daar voorge-gee

word dat die Opposisie die Regering dwing om die aankope te hervat. Hy het gesê die

nedersettings In 1933 -1934 In 'n bale slegte toestand was en dat die Regering 'n

kommissie aangestel het om ondersoek te doen. Die aankope was toe tydelik gestaak In

afwagting van die verslag van die kommissie en nadat die verslag ontvang Is, Is daar

weer na 1935 met die aankope 'n begin gemaak. Hy het gemeld dat sedert 1 April 1937

tot Oktober 1937 In die hele Unie 283 hoewes aangekoop Is, met 'n totale oppervlakte

van 258 788 morg en teen 'n bedrag van £411 589. Hierdie syters, het volgens hom, nie

no Ihid.
1l1!Jili!.
1)2 Die Transvaler. 22.4.1938.
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die grond Ingesluit wat deur die BesproeIIngsdepartement op die Vaaldam aangekoop

was en wat toe uitgereik Is nle.133

Mnr. C.F. de Bruyn van KlIppan, distrik Lichtenburg, het op 22 Februarie 1939 'n brief

aan Kemp gerig waarin hy hom gevra het of die stories waar was dat daar die vorige Jaar

53 nedersetters van hul plase In die Schelzer-Reneckedlstrlk, verwyder Is. Volgens die

skrywer het 'n ander persoon, wat woonagtig was naby die Marleodam, beweer dat

Kemp dit vir die Setlaa,s gesê het, nadat C.W.M du Tolt die setel verower het: "Nou sal

julle betaallaat dit bars anders Jaag ons Julle weg",134 Gevolglik het Kemp vir C.F. de

Bruyn per brief geantwoord op 28 Februarie 1928 en geskrywe dat altwee bewerings

van alle waarheid ontbloot was. Hy het verder gemeld dat waar 'n nedersetter agteratet-

lig geraak het met paaiemente en rente, so 'n geval aan die landraad voorgelê word en

dat dié liggaam dan oorweeg of uitstel gegee en of daar ander stappe geneem moet

word.U5

Toe Kemp Minister van lande geword het, na sy uittrede as Minister van landbou op 7

Januarie 1935, het hy 'n ministerie geërf van minister Denys Reitz, wat nie bale goed

geadministreer was nie. Dit was 'n departement wat nie so veeleisend as die neperte-

ment van landbou was nie, maar soos kenmerkend van sy karakter het hy met krag, ln-

sig en energie hom tot die problematiek van die departement gerig. Die nedersettings

en nedersetter was nou sy verantwoordelikheid en as gevolg van die wêreldwye ekcnc-

miese depressie en groot droogtes was hy opgesaal met groet probleme.

Die kwessie van die Armblankevraagstuk het die nedersetters Ingesluit en hom bale na

aan die hart gelê. Dit kan ook aangeneem word dat die ervaring wat hy In die Deperte-

ment van landbou opgedoen het hom goed te pas gekom het, soos byvoorbeeld cnekc-

nomlese boerderymetodes en erflatingsteiseis. Hy was ook 'n politikus wat teen die

grondhonger kapitaliste Ingestel was en gevolglik die onekonomiese besit van grond

teengestaan het.

Onwrikbaar soos altyd, het hy die pad geloop In belang van die saak wat hy gedien het-

dit waarin hy geglo het die regte een was. Natuurlik sou dit hom In sommige gevalle en-

IJJ Dje Burger, 24.8.1938; peba!!e linn dje yolksmad, 23.8.1938, kolomme 1457-1461.
Il~J C G Ke!Dp.\'ersamcljng. Band 2. ongepaglueerd. briere.F. de Bruyn nan Kemp, 22.2.1939.
III !.1m!" briefvan Kemp aan C.P. de Bruyn. 28.2.1939.
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populêr gemaak het, maar nêrens was daar bewyse dat hy dit vir eie eer gedoen het nie.

Kemp het hom weer eens bewys as 'n deurtastende minister - goed Ingelig, administra-

tief korrek en In belang van die saak.

7.5 Die KaapstadsePoskantoorskandnal - Kemp betrek

Die verkoop van die Kaapstadse Poskantoor In 1936 aan mnr. Schlessinger het die

nuuskierigheid van die publiek gaande gemaak. Met die doelom aan Kaapstad 'n mo-

derne en doelmatige poskantoor te verskaf, het die Regering besluit om gelyktydig die

Poskantoor vir £400 000 te verkoop en die Operahuis te koop, as 'n terrein vi, die nuwe

poskantoor, teen £220 000. Een van die voordele van die dubbele transaksie was die

toegevoegde waarde dat die ou poskantoor nie ontruim sou word voor die voltooIIng van

die nuwe gebou nie. Die waarde van hierdie voordeel was op £70 000 of meer gere-

ken.u6 Die algemene opinie was dat die Regering met die transaksie slegte besigheid

gedoen het en Schlessinger met duisende ponde bevoordeelis.

Volgens 'n berig In Die Burger, onder die opskrif "Kritiek Geregverdig", het die Volksraad

nie oor die transaksie gedebatteer nie, maar hoe meer die Ministers probeer verduidelik

het hoe meer vrae het daar entstaan.v" Die eerste punt wat opheldering verdien was

waarom mln. C.F. Clarkson en Kemp nie by die eerste geleentheid, toe die saak In die

Volksraad geopper Is, In staat was om met gesag oor die onderwerp te praat nie, aange-

sien Clarkson verantwoordelik was vir die onderhandelings met Schlessinger. "Dit was

nie te veelom van hom te verwag dat hyalles sou weet omtrent grondwaardes In Adder-

leystraat en In die omgewIng van die Operagebou nle",138 het die dagblad berig.

Aangesien die Inligting skraal was, was die Regering verplig om die debat tot 'n latere

stadium uit te stel. Die dag voor die uitgestelde debat, 4 Junie 1936, het Kemp sy keue-

ga te hulp gesnel. Hy het sy toespraak In die Volksraad begin met 'n vleiende, maar on-

Juiste opmerking, naamlik dat hy gedink het dat die MinIster van Poswese en Telegrafie

het die saak bale duidelik uiteengesit. Kemp het self niks gesê van die waarde van die

eiendom nie. En hoewel hy as Minister van Lande alles behoort te weet van wat In die

Gekose Komttee op Kroongrond gebeur en die aanname van die verslag van die gekose

116 Sentrale Hoofbestuur van die VSANasjonale ParlY, Gesuiwerde Bewerings weerlê, p.37.
IJ7VP-ilrgief, Vol. 2, koerantuitknipsel; Dje Burger, 8.6.1936.
1l1llili!.; Rebat!s; 'Inn die Volksraad, 4.6.1936, kolomme 5164-5169.



komitee In die Volksraad voorgestel het, het hy nie een enkele woord laat blyk dat die

verhoging van grondwaardes aalt tot sy kennis gebring Is nle.139

Volgens pie Burger Is Kemp en Clarkson se onkunde van 4 Junie 1936 eienaardig wan-

neer -n mens daarop let dat Kemp na die hervatting van die debat die volgende dag (5

Junie 1936), kans daartoe gesien het om die transaksie met 'n hele aantal nuwe syfers

goed te praat. Die beriggewer meld voorts dat sy gevolgtrekkings betwis kon word, maar

dat dit noodsaaklik was dat die volk weet of die hoër toetswaarderings van Januarie

1936 In aanmerking geneem was, voordat hulle die bekragtiging van die ooreenkoms by

die Volksraad aanbeveel het.140Dit tref 'n mens dat Kemp die Vrydag voor die dag met 'n

waardering kom van die poskantoorperseel, wat deur 'n lid van die Waarderingshof op-

gestel was. Dit blyk dat onderhandelinge plaasgevind het op grond van verouderde elen-

domswaardering van 1927.1930.141 Gevolglik was die kritiek teenoor Kemp dat hy ver-

klaar het dat dit nie saak maak nie. "In plaas van die ou waarderings van £400 000 en

£220 000 vir die Poskantoor en die Operagebou onderskeidelik, waarvolgens mnr.

Schlessinger £180 000 aan kontant moes betaal, kan nuwe waarderings gestel word·

naamlik £544 315 vir die poskantoorperseel en £372 000 vir die Operagebou per-

seel,"142 was berig.

Die koerant meld voorts dat die toespraak sekerlik vir sy toehoorders Indrukwekkend

klink, maar die berekenings kon egter nie die toets van ontleding deurstaan nie, aange-

sien die Regering die liggings van die persele In Adderleystraat te gering geag het. Die

Regering het slegs sowat 29 000 vierkante voet vir 41 000 vierkante voet "verruil". Dit

wil voorkom asof die Regering 'n verlies van £150 000 gely het143en die vraag was ge-

vra waarom die Regering ooit toegelaat het dat Schlessinger 'n wins uit die huurreg

maak.

Op 16 Oktober 1936 verskyn daar 'n berig In Die Burger, onder die opskrif "HuiinlIgting

aan Parlement was Misleidend", waarin Malan aandring op die bedanking van Clarkson

en Kemp as kabinetslede. "As hulle dit nie doen nie, dan mag hulle alleen In die Kabinet

aanbly as gevolg van 'n grondige ondersoek na die poskantoortransaksie met mnr.

119 Dcbal!c VAn die Volksraad, 4.6.1936, kolom 5170.
140 Dje Burl!er, 15.6.1936 ..
141 lhi.!!.
142!.!lli!..
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Schlessinger," het Malan gesê.144 Interessant dat Die Burger op 5 September 1936 In 'n

berig reeds gemeld het, dat daar sprake Is van verskuiwings In die KabInet. Daar word

gemeld dat Kemp, wat om "gesondheidsredes" van Landbou af weggeneem was en en-

middellik daarna weer perdfris was, opnuut In verband met die verkoop van die Poskan-

toor bewys gelewer het dat hy ook nie as Minister van Lande deug 01e.1.45

Ook pie Volksblad op 25 November 1936, els dat Clarkson moet bedank of verskuif

word uit die Poskantoor en Telegraafwese ministerie. Volgens die berig was die gebrek

In die poskantoorwese daarin dat al die jare, sedert Uniewording, nog nooit 'n Afrikaner

die ministeriële hoof was nie, met die uitsondering toe wyle senator Koble Graaff 'n ruk-

kie die Minister was. Die nuusblad doen aan die hand dat Kemp die portefeulje moet kry.

"Ondanks sy foute, Is hy tog 'n deurtastende administrateur en geen lafaard nie. Van die

Smelters Is hy die man wat kapabeiis om met 'n harde besem In die Poskantoor In te

spring en die splnnerakke van die MIlnerisme weg te vee - as die ander ministers dit wil

toelaatl"146 berig die dagblad. Die berig was weer eens 'n aanduiding van Kemp se on-

vermoeide en deeglike werkswyse.

Die Poskantoorskandaal het op 2 April 1937 weer fngedreng gekom toe, mnr. Paul Sau-

er, Nasionale Party Volksraadslid vir Victoria-Wes, 'n voorstelln die Volksraad Ingedien

het, wat 'n deurtastende ondersoek na die transaksie geëis het. Sauer het beweer dat

daar genoegsame bewys was van ongekende onbevoegdheid en onbegryplike nalatig-

heid aan die kant van sekere ministers en of hul departemente. Met syfers het hy bewys

dat alles volgens hom nie pluis was nle.147

lri sy verweer het Kemp gedreig dat as die Kapenaars nog so aanhou 101, hy sou toesien

dat die hoofstad na Pretoria verplaas word. Hy het met sekerheid beweer dat die Jongste

waardering van die Poskantoor £460 000 was. Dit het dus beteken dat die verkoopprys

van die plek sowat £600 000 moes gewees het.146

Kemp se optrede In die hele saak kom verdag voor. Dit Is onverklaarbaar dat Kemp, wat

in voorstander was van effektiewe administrasie, hom In so 'n benarde posisie bevind

HJ~. koerantuitknipsel; Die Burger, 16.10.1936.
14S~,5.9.1936.
146Die Volksblad. 25.11.1936.
1~7~, 3.4.1937; Debatte vnn die VolksfPml, 2.4.1937, kolom 4227.
148pebnlle vnn die Volksraad, 2.4.1937, kolom 4258.



het. 'n Verklaring daarvoor kan gevind word In Kemp se karakter, aangesien dit wil voor-

kom asof hy nie 'n leidende rol gespeel het In die transaksies nie, maar lojaliteit teenoor

Clarkson bewys het deur by hom te staan. Hier was dit weer 'n geval van dat hy nie ge-

wyk het voor probleme nie, alhoewel hy gevoelig was vir kritiek.

Gevolglik het hy dadelik -getjeerts'' en met dreigemente teenoor die Opposisie gekom

dat hy Pretoria die hoofstad van die Unie sou maak. Maar dit kan gestel word, dat hy

nieteenstaande die Opposisiekritiek, geen verbloemde agenda In die saak gehad het nie

en vandaar die beriggewing dat hy Clarkson moes vervang, aangesien hy 'n deurtasten-

de administrateur was.

7.6 Kemp speel kat en muis met die republikeinse Ideaal

Reeds sedert 1933, en seUs vroeër, was dit duidelik dat Hertzog 'n weg betree het

waarop sommige Afrikaners nie bereid was om hom te volg nie. Een van die groet bron-

ne van onenigheid was die republIkeinsekwessie. Hertzog het nie as kampvegter vir

hierdie, vir talle 'n verterende Ideaal, opgetree nie; hy het trouens die republikeinse Ide-

aal begin repudieer en die strewe probeer bekamp.149 Hy was 'n vurige voorstander van

nouer vereniging tussen Afrikaans· en Engelssprekendes In die Unie; was ten gunste

van soewereine onafhanklikheid vir Suld·Afrlka, vry van vreemde heerskappy. Vir hom

was die behoud van bande met Brittanje egter ook van belang, aangesien hy besef het

dat verbreking van dié bande, die vyandskap by Engelssprekendes sou verwek en sy

eenheidsideaal tussen die twee taalgroepe sou benadeel.150

Daar was met die stigting van die Verenigde Party, op 5 Desember 1934, 'n Program van

Beginsels aanvaar waarvolgens Suld·Afrlka deel van die Britse Ryk sou bly. G.O. Scholtz

beweer: "Vooraanstaande manne van hierdie party het dan ook onmiddellik daarop ge-

wys dat daar In hierdie organisasie geen plek vir 'n voorstander van 'n republiek was

nle."151Reeds op 8 Desember 1934 het Patrick Duncan op Queenstown verklaar dat "so

fat from the United Party adopting the principle (of republican propaganda) the party

was the one big thing that stood between South Africa and the republicanism of Dr. Ma·

I~9P.\V. Coetzer en J.H. le Roux (red.), Dje Nasjonple Pany, Deel 4, p.299.
ISOl.H. Ic Roux (red.), Gen! J B M Hertzog Sy strewe en siryd,Yol. II, p.624: J C G Kemp·

versamelin!!. Band 4. ongepagineerd. brief '11111Minister van Lande ruin J.H. Snyman, 25.9.1936.
I~IG.D. Scholtz. Die ontwikkeling \'B!l dje poljljek denke \'Bn dje Afriknner, Deel YII. p.573.
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lan."152Op 28 Desember 1934 het Smuts verklaar; "If you want republicanism and se-

cession your place Is not In the new party. "1.53 Op 15 Desember 1937 het Stallard, Ieler

van die Dominiumparty, In die Volksraad verwys na 'n uitlating wat Kemp gemaak het,

naamlik dat almal by die Verenigde Party moes aansluit om 'n republiek te verkry. Smuts

het geantwoord: "I treated lt as a joke."1.54

Reeds uit 'R vorige hoofstuk kom dit duidelik na vore dat Kemp se vurige nasionalisme

van hom 'n vurige republikein gemaak het. Smelter politici soos Kemp en adv. Henry Fa-

gan het egter by herhaling verklaar dat hulle republikeine was, dog dat daar geen hoop

vi, republikanisme In Suld·Afrlka was nie. "Wat Is die nut van 'n leer wat geen kans het

om tot vervuiling gebring te word nie .••.•Republlkanlsme Is 'n doole strydvraag en geen

praktiese politiek nie. Suid-Afrika sal homself aan buitelandse aanvalle blootstel as hy

republikanisme aanvaar,"1.S! het Kemp verklaar. Tydens 'n vergadering op Lichtenburg

23 Mel 1935, het Kemp tydens vraetyd gesê dat daar nie op daardie tydstip so lets soos

die Britse konneksie bestaan het nie, aangesien Sulci-Afrika aan Engeland slegs bande

van vriendskap kon bled. "Ons besit soewereine onafhanklikheid", het hy gesê.see Op 25

Mel 1935 het Kemp te Sannieshof, tydens 'n vergadering, op 'n vraag of Suid-Afrika neu-

traal kan bly as Engeland In 'n oorlog gewikkel was, dit duidelik gestel dat die Unie nie

sal kan neutraal bly nle.1.S1Kemp se uitsprake kan verbind word met die "soewereine

status" van Suid-Afrika, soos deur hom gesien.

Op dieselfde dag te Schweizer-Reneke het Kemp 'n mosie van wantroue op die lyf ge-

loop. Die mosie het gelul: "U het moeg geword vir die stryd om soewereine onafhank-

likheid en u het die knie voor die Imperiale Baal gaan buig. U het u gaan skaar aan die

kant van die sogenaamde beskermer van klein nasies, In plaas van saam met ons en

duisende ander te help om die vaandel van nasionalisme hoog te hou. U Is deur die Im-

periale stroom meegevoer en het samerotting met die aartsvyande van die Afrikaner

volk gaan maak, die aartsvyande wat die Afrikaner volk nog altyd beveg het en aan wie

ons deur offerandes In bloed betaal het."158 Kemp het gesê dat dit soos water van 'n

eend se rug afrol en dat hy hom nie daaraan steur nie. Die vraag kan met reg gevra word

I~l~, 10.12.1934.
I~JThe Rand Dnily Moil, 29.12.1934.
ISoIG D Scho!l7., p.573.
IS' Die Volksbl3d, 1.10.1935.
IS!> Pic Burger, 24.5.1935.
1S7 Djc Trensvaler. 27.5.1935.
I~S .!.!lli!.., 28.5.1935.
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of dit werklik aan Kemp se gewete geraak het nle1 Want hierdie episodes het tot gevolg

gehad dat dit In die kraal van oud-Sappe gepas het. Mnr. S.F. Waterson, Verenigde Party

Volksraadslid vir Suld-Sklerelland, het gejubel deur te sê: "Vier ministers het nou al te

kenne gegee dat Suid-Afrika gebonde Is om SImonstad ten behoewe van Groot Brittanje

In oorlogstyd te verdedig en dat die regering hierdie verpligting sal nakom,"159 Een van

die Ministers na wie hy verwys het, was Kemp. Die Smelter Volksraadslid het reg gehad

om te Jubel. Hy was reg om In dieselfde asem so sydellngs een van die Imperialiste se

doeleindes met die Smeltery, met hul hand van vriendskap aan te raak: "Met die oog op

die wêreldtoestand was dit noodsaaklik om hier 'n regering aan bewind te kry op wie

Brittanje In geval van oorlog sou kon staatmaak."160 Dit wil voorkom asof die spel van

die Imperialiste, altans vir die oomblik geslaag het.

Waterson se opmerking het niks onthul wat vroeër nie bekend was nie en Kemp se ant-

woorde het die situasie Juis weergegee: "Behalwe dat die ongelukkige e_ks-Naslonallste,

wat nog In hul harte Nasionaal voel, maar uit slaafse aanbidding van 'n persoon hul oë

opsetlik vir onaangename feite styf toeknyp, besef elkeen dit, en het dit besef vanaf die

oomblik dat die Smeltersregering verklaar het dat hy by die Simonstadse-ooreenkoms

5taan."161 Die Burger In sy berig "Jan Kemp, Imperialis", meld dat Kemp klaarblyklik

blymoedig die nuwe koers volg het, dié koers wat hy In die verlede met soveel bitterheid

en een-en-twlntlg Jaar met die geweer In die hand, weerstaan het. Waar ander oud-

Nasionale ministers oor die onderwerp van neutraliteit eierdanse uitgevoer het, het

Kemp prontuit sy standpunt gestel. Die verslaggewer beweer dat Kemp die "Empaaler"

bo sy nasionale Ideale gestel het: "Genl. Kemp die verkondiger van die ou Imperialistie-

se polltlek."162

Die Volksblad berig op 23 Junie 1936 dat die Smelters op die platteland verkondig dat

hulle die eintlike mense was wat In die rigting van 'n republiek beweeg, terwyl die Na-

sionaliste Juis die republikeinse Ideaal belemmer het. Die beriggewer vra hoe die Empl-

rehandhawlng met 'n republIkeinserigting gerym kon word en hoe die Smelters op so 'n

vraag sou kon antwoord?l63 Die berig be,,:,eer dat Kemp die vorige week op Beaufort-

159 Die Burger. 30.5.1935.
160 lb.i.d.
161 !!lli!.
1(i!!.Illil..
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Wes gesê het dat die grootste vyand van die republiek, die Nasionale Party was.1M Die

berig verklaar voorts: "Dit klink seker bale moolop die verhoog In 'n Nasionale distrik

soos Beaufort-Wes. Maar klim die Ministers op die platform In 'n stad soos Oos-Londen

dan vertel hulle dat die republikeinse Ideaal -n grap was, en 'n slegte grap daarby,"165

Die berig beweer dat Kemp se uitlatings die toppunt van slimheid was om wanneer jy

kastig vir 'n republiek Is, Jou In dieselfde party te verbind met aartsimperialIste soos adv.

leslie Blackwell en C.P. Robinson· wat hul enigste hell In die Union Jack sien. Die berig

meld dat volgens die Kemplaanseleer: "As JyJou doel wil bereik sluit dan aan by die ge-

swore vyand van die doel."l66 Die beriggewer maak die stelling dat Indien Kemp so lets

beweer, hy besig was of om sy gehoor te bedrieg of vir homself: "Van die twee Is volks-

bedrog die oneerlIkste en selfbedrog die domste. Want die volk laat homself nie op die

aanhou bedrieg nie, maar selfbedrog kan aanhou totdat dit ongeneeslik word.toU7Hier-

die opmerkings ten opsigte van sy persoon het Kemp sekerlik nie maklik op die oor ge-

val nie.

Tydens sy besoek aan Engeland, het Kemp op 4 Augustus 1936 dit weer eens beklem-

toon dat republikanisme In Suid-Afrika nie meer prakties haalbaar was nle.168Die Volks-

Jl!i!d berig dat Kemp na die onderhoud, wetende dat die onderhoud van hom na Suid-

Afrika oorgekabel sou word, dadelik na Reuter toe gegaan het en 'n ontkenning die wê-

reld Ingestuur het. Sy werklike woorde was, het hy gesê: "Ek Is 'n gebore republikein en

sal altoos 'n republikein bly, maar besef ten volle dat republikanisme geen praktiese po-

litiek is nle."169Die vraag ontstaan waarom hierdie Jakkalsdraaie van Kemp? Was dit om

die republikeinse gevoelln die volksgemoed wakker te hou deur voor te gee dat hulle

eintlik In die rigting van 'n republiek beweeg, deur met die Engelse mee te werk?

Die Burger beweer op 7 Augustus 1936, dat met die anti-republikeinse propaganda die

"nuwe genl. Kemp, die gewese rebel wat tot ImperialiS bekeer Is, ten minste konse-

kwent. Hy Is lid van 'n kabinet wat die teenoorgestelde van 'n republikeinse koers

volg."17oVolgens die berig Is Kemp, die nuwe Imperialis, ten minste konsekwent In sy

anti-republikeinse propaganda en dat hy meer gerespekteer sou word as hy sy prcpa-

164 .Lb.i.Q.
IM.Lb.i.Q.
11>6 !!llil.
167 J.h.ll!..
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ganda openlik voer en nie onder die dekmantel van "ek Is nog 'n republikein" nle.uilli
frlrull! van 1 Junie 1937 meld dat daar tydens 'n vergadering op Senekal aan Kemp ge-

vra was waarom hy In 1914 die geweer opgeneem het. Kemp se antwoord was dat hy

gedink het die minderheid kon sy wil op die meerderheld afdwing, maar dat hy sedert-

dien tot besef gekom het dat die meerderheld regeer.U2

The Star van 22 Junie 1937 het oor die republikeinse opmerkings van Kemp geskryf, dat

Kemp In hart en niere 'n republikein kon bly en dat hoewel hy partyvas Is, nogtans In die

binnekringe van die party republikanisme kon verkondig en waarskynlik 'n gedugte af-

ranseling daarvoor te wagte kan wees. Daar Is verklaar dat Kemp selfs die skugter en

weifelende plattelanders In die Smelterkraal kon lok deur voor te gee dat sodra hulle In

genoegsame mate lede van die party Is, hulle die sienswyse van die meerderheld kon

verander. Verder Is beweer dat Indien die Unie 'n paar jaar vantevore republikanisme en

monargisme die politieke skeidslyn gemaak het, Kemp hom ten doel sou gestel het om

republikeine In een kraal en monargiste In 'n ander kraal te jaag. Dit sou, volgens die

beriggewer, 'n erger en meer verbitterde verdeeldheid In die land te weeg gebring het,

as wat taal en ras veroorsaak het.u3

leslie Blackwell rig op 18 Junie 1937 aan louis Esselen 'n brief waarin hy verwys na 'n

Sunday Times berig waarin Kemp gesê het dat die Gesuiwerdes die greet vyande van 'n

republiek was, wat alleenlik verwesenlik kon word Indien 90% van die kiesers ten guns-

te van 'n verandering In regeringsvorm sou stem. Ter ondersteuning van sy opmerking

verwys hy na Kemp wat verklaar het dat die Verenigde Party die werklike verteenwoor-

digers van die "Volk van Suid-Afrika" was en dat die "Gesuiwerdes" deur hulle wegbreek

aksies In 1934 die republikeinse Ideaal skade berokken. Hy verkla Kemp dat hy In sy

toesprake op die platteland, waarin hy republikanisme goed praat, poog "to tickle the

ear" van die plattelandse kiesers en nie daarmee tred hou dat daar duisende kiesers In

die stede was wat anders gevoel het oor die saak.114

Die Republikein op 22 Junie 1937 wys In sy kommentaar daarop dat daar dwarsdeur die

Suid-Afrikaanse geskiedenis doodsbenoudheld by die Imperialis was vi, die republikein,

11l l.!:!..hl.
ln~, 1.6.1937.
Ill~. 22.6.1937; \V.A. Muller. Dr HF Verwoerd se JQCrnalis!ieke bydmc !Q!die Republikeinse
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omdat hy alte goed besef het dat dit dié een ding Is wat hom In sy wederregtelike besit

van die land se rykdomme sOUgesteur het. Die berig meld voorts dat 'n republiek die

mees doeltreffende middel was waardeur die Boerenasie homself In syeersgeboortereg

In die land kon herstel en raaiimperialIste aan om vriendskaplike betrekkinge met die

Hertzoggroep aan te knoop, na mate hulle die republiek op die agtergrond geskuif

het.us In die geledere van dIe Smelters was daar diegene wat die mening gehuldig het
dat republiekwording nader sou kom Indien alle republikeine by dié partyaansluit, maar

dit was waarskynlik 'n mlnderheldsgroep, waarvan Kemp een was. W.A. Muller stel dit:

"Die Afrikaner het steeds die monargie as 'n vreemde regeringsvorm bestempel. Daarom

was die regeringstelsel van die Voortrekker republikeins van aard."118 Suid-Afrikaners

soos Kemp, het geglo In 'n demokratiese regeringsvorm, onafhanklik van vreemde oor-

heersing. Volgens hulle was 'n republikeinse regeringsvorm met 'n president as staats-

hoof die Ideale - op 31 Mel 1961 sou hierdie Ideale tot werklikheid kom toe die Repu-

bliek van Suid-Afrika tot stand gekom hel

In Die Burger van 30 Junie 1937 verskyn daar 'n berig onder die opskrif "Empire-

propaganda", waarin gemeld word dat die moontlikheid van 'n Europese oorlog dit bale

natuurlik maak dat 'n tydskrif soos die Londense Round Table, heelwat aandag gee aan

vraagstukke soos verdediging. Die berig meld: "In die lig van die onsinnige praatjies wat

In ons land versprei word In 'n poging om die Regering se Imperialistiese politiek te reg-

verdig, Is die mening In die jongste uitgawe van hierdie tydskrif Interessant."l11 Voorts

word gemeld dat die Nasionale Party In Suid-Afrika 'n beleid van neutraliteit voorstaan

en daarom was hy deur een deel van die Smeltersparty as Isolaslonlste uitgeskei, terwyl

mense soos Kemp 'n voorstelling gee van neutraliteit wat of buitengewone onkunde

openbaar het of die veronderstelling dat sy gehoor te onkundig Is om te weet wat neu-

tralltelt beteken.118

Tydens hul relse In die Transvaal gedurende Julle 1937, het Kemp en Phow openlik ver-

klaar dat "as julle 'n republiek wil hê, kom sluit by die Verenigde Party 88n."119 Op

Warmbad het Kemp verwys na die Anglo-Boereoorlog wat deur die twee republieke ver-

In Djc Republikein. 22.6.1937.
116 \V A Muller, p.36.
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loor was, omdat daar nie eenheid In die geledere van die Afrikaners was nie. 180 Kemp

het hier blykbaar die bestaande polItIekestryd vergelyk met die vryheidstryd van 1899

tot 1902. Dit Is helaas waar dat bale Afrikaners destyds gehensop het. Talle van hulle

het by die vyand aangesluit en daarom het die twee republieke ondergegaan en die Idea-

le van die Afrikanerdom tydelik vernietig. Die vraag Is egter wIe op daardie stadium ge-

hensop het; wie het spioene van die vyand geword; wie het by die vyand, wat die onder-

gang van die republieke bewerkstellig het, aangesluit; en wie het onder dieselfde poll·

tleke kombers met die destydse vyande van die Afrikaner gelê? Volgens Die Volksblad

wou Kemp almal bymekaarbring In die Imperiale kraal waarin hyself beland het. Die blad

het Kemp versoek om hand In eie boesem te steek.1.81

Op 7 Oktober 1937 te Malmesbury het Kemp aan die Nasionale Party gevra: "As Julle

gesuiwerde Nasionaliste nie oorlog wil maak om 'n republiek te kry nie, waarom tree [ul-

le nie toe tot die groot Verenigde Party en verkry dit deur middel daarvan nle?"1.82Op 12

Februarie 1938 te Mosselbaai, tydens 'n greet politieke vergadering, het Kemp met be-

trekking tot die beskuldiging teen die Regering In verband met die Spesiale Diensbatal-

Jon, gesê dat Suid-Afrika nie verplig was om aan Engeland se oorloë deel te neem nie.

Dat Suid-Afrika vry en onafhanklik Is om oor sy eie toekoms te beslls183 en dat daar geen

rede vir Suid-Afrika Is om aan enige oorlog deel te neem, mits hy aangeval sou word

nle.184

Mnr. F.e. Sturrock, Minister sonder Portefeulje, verklaar op 26 Februarie 1938 te Roset·

tenvIlle, dat republikeine welkom Is In die Verenigde Party, aangesien hulle nie reputnl-

kelne sal bly nie. Volgens hom Is Kemp en Hertzog nie meer republikeine nie. Op 'n

vraag of daar hartlike samewerking In die Kabinet bestaan, het die Minister bevestigend

geantwoord. Op die daaropvolgende verwysing na Kemp, het hy gesê dat laasgenoemde

beslis nie die republikeinse beginsel huidig nie en beweer dat geen ander minister dit

doen nie. Op 'n vraag hoekom die Verenigde Party republikeinse propaganda toelaat, het

hy geantwoord dat almal vry was om te sê wat hulle wil, maar die party as sodanig het

hom verbind om die Britsekonneksie te handhaaf. Op 'n volgende vraag of Hertzog en

Smuts se standpunte Insake die Unie se status met mekaar verenigbaar was, het hy ge-

180 !Iilil.
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sê: "Ek sal nie drie minute In die Kabinet bly as dit nie die geval was 0Ie."185Die vraag

kan met reg gevra word of hierdie nie 'n wanvoorstelling van Kemp se ware karakter

was nie? In wese was hy 'n geharde republikein en sou sy uitsprake In die verband na 6

September 1939. die redes vir sy optrede ophelder.

Pie Transvaler berig op 26 Februarie 1938, dat Hofmeyr op 'n vergadering te Verulam

geantwoord het op 'n vraag waarom die Verenigde Party nie die gevaarlike "vryheid tot

republikeinse propaganda"186 uit sy program haal nie? Hy het gesê dat In die Verenigde

Party elkeen die vryheid het om sy Idees te verkondig, "maar die bepaling Is die konsti-

tusie van die party word voorafgegaan deur die volgende kwalifikasie, terwyl die party

die handhawing van ons huidige grondwetlike posisie voorstaan. Kemp kan moontlik op

Fauresmith gesê het dat, as die Nasionaliste by die Verenigde Partyaansluit, hulle in re-

publiek kan kry as hulle dit wil hê. Hy het verklaar dat hy In in republiek gebore Is en dat

hy vir een geveg het, maar hy het bale goed besef dat daar nie sprake van 'n republiek In

Suid-Afrika Is nle."1.87

Voor ongeveer 600 Malmesbury kiesers het Kemp op 15 Maart 1938, op in vergadering

uitgeroep: "Ek Is vir 'n republiek - hart en slel."168 Hy het weer eens na Malan verwys as

die grootste vyand van 'n republiek. Hy het gesê In 1926 en 1921, toe die Statuut van

Westminster nog 'n belofte was, het Malan die land deurreis en vergaderings gehou en

gesê: "Ek beskou Engeland as die moeder van ons vryheld."U9 Voorts het hy verwys na

Malan se toespraak op 1 Oktober 1921 te Robertson, toe hy gesê het dat Suid-Afrika al

leen kan afskei van groter vryheid tot minder vryheld.iSO Hy het Malan daarvan beskuldig

dat hy die volk gruwelik mislei het of 'n ander sienswyse verkondig het.

Op 22 Maart 1938 berig Die Transvaler onder die opskrif "Wiens brood men eet .... ,"1-91

dat Kemp van Augustus 1936 tot Maart 1938 die woorde wat hy destyds geuiter het,

miskien nie meer kon onthou nie: "Hierdie verskilin tyd en ruimte het Kemp seker op

Saterdag op Makwassie as nuttige bondgenoot beskou, toe hy verduidelik het dat die

Nasionale Party dan besig Is om die republikeinse Idee te ondermyn en dat slegs in

185lllli1 .. 27.2.1938.
116 Die Transvaler. 26.2. 1938.
187.L1ili!.

IU Die Burger, 16.3.1938.
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meerderheidsparty lets soos 'n republiek In die lewe kan roep."192 Volgens die berig wis-

sel Kemp se republikeinse gevoelens soos die laargetye. Dit het net afgehang van waar

hy hom bevind het of hy 'n republikein of monargis was. Die berig lul beskuldigend dat

as hy In die Was-Transvaal Is, waar die meeste mense aan d'ie republikeinse Idee glo,

dan 15hy In hart en siel vir 'n republiek. Dan nooi hyalle republikeins gesindes uit om by

die Verenigde Partyaan te sluit, wat hulle stap vir stap na 'n republiek sal voer. Kom hy

In Malmesbury, waar die republikeinse Ideaal net so sterk leef, raak hy so In vervoering

oor die blye vooruitsig dat hy geesdriftig uitroep, "Ek Is vir 'n republiek- hart en siel •.••

Die felt Is dat dr. Malan die grootste vyand van 'n republiek IS,"193Die berig beweer dat

wanneer Kemp In die Parlement sit of Londen besoek, verwissel hy sy republikeinse be-

lydenis vir 'n bewondering van die monargale stelsel, net soos hy van sy plaasklere ver-

wissel om 'n manel aan te trek, Volgens die berig glo hy dan nie meer aan die republi-

keinse Ideaal nie en kan hy aan 'n Londense joernalis met vuur vertel: "Daar is geen

hoop vir 'n republikeinse Idee In Suid-Afrika nie ,., Wat Is die nut van 'n geloofsbelydenis

wat nie tot uitvoering gebring kon word nie, en wat heeltemal van die werklikheid ent-

bloot 151"194

Voorts word berig dat wanneer Kemp In die Parlement sit en aanhoor, sonder om te

bloos of te protesteer, hoe Smuts In sy republikeinse praatjies op die platteland verklaar

dat die Afrikaanse volk nie republikeinsgesind Is nie, voel hy hom ook weer die oortuig-

de monargis en In teenstelling met sy kollega, durf hy dit egter nie op die platteland

verkondig nie, Die berig vra of daar enige waarde geheg moet word aan sy politieke

leerstellings: "Die plattelander wil hy voer na 'n republiek waarvan die president die

staatshoof sal wees, maar die stedeling wil hy weer voer na die Britse troon, om daar

hulde en trou te gaan sweer aan 'n vors wat die Afrikaner se taal nie kan praat nie, wat

nie In sy land woon nie en vir sy nasionale en kulturele strewe niks kon voel nle,"195

Die Sunday Times van 27 Maart 1938 berig dat Kemp se republikanisme 'n aantal men-

se gehinder het. Die berig meld: "I have said before - and I say it again - that this Repu-

blican nonsense Is unnecessary, and It brings no votes to the United Party on the platte-

land, It Is also annoying" General Kemp, as he himself has so readily admitted, has gi-

ven up the Idea of fighting for his Republic, In those matters he is a pure sentimentalist,

1921..!ili1..
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living somewhat romantically among the forgotten splendous of the past. He is, after all,

an ex-Republican General. To him there Is stili something of the Golden Age about his

lingering Republican memories ..•But to pretend that General Kemp Is guiding this coun-

try toward a new Republic Is to Ignore the facts and to do a grave lnlustlce to the Intelli-

gence of General Kemp."196

The Cape Times van 13 April 1938 berig onder die opskrif "Republicanism by Gradual-

ness": "In 1928 Genl.Hertzog had said that the Empire and Commonwealth were no mo-

re than mere names, and on April 5, 1938. General Kemp at Humansdorp had said that

the bogey of the British connection was not founded on fact."197 Hieruit blyk dit dat

Kemp se uitsprake verwarring ook by Engelssprekendes te weeg gebring het.

Tydens 'n openbare vergadering op 14 April 1938 te Potchefstroom, het Kemp verklaar

dat hy sou verseg om weer 'n enkele skoot vir 'n republiek af te vuur. Die uitlatings was

begroet met uitroepe van: "Jy Is bang."198Toe hy uiteindelik toegelaat was om weer lets

te sê, het hy die sewe punte van koalisie behandel en die vraag gestelof die punte, wat

goed genoeg was by die ondertekening van die vredesverdrae, dan nie goed genoeg was

by Samesmelting nie - naamlik die handhawing van vrede.U9 Te Parktown-Noord op 21

April 1938, het Hofmeyr gesê dat die Regering nog nooit daaraan gedink en ook nooit

daaraan sal dink, om enige van die voorregte wat verbonde Is aan ons gemeenskaplike

status as Britse onderdane prys te gee nie. Die Regering sal die benadering net so be-

hou. In verband met die republikanisme het hy gesê dat Kemp miskien nog die republi-

keinse sentiment koester, maar dat hy goed besef het dat die volk van Suid-Afrika nie 'n

republiek wou hê nle.2OO

In Mel 1938 tydens 'n vergadering op BIesiesvIel, het mnr. J. Mommsen van Lichtenburg

aan Kemp gevra of Suid-Afrika, In geval Engeland In 'n oorlog met 'n ander land betrok-

ke sou raak, neutraal sou bly? Kemp het gesê "Ja", Indien die Parlement sou besluit het

om neutraal te bly.201Voorts het Mommsen aan hom gevra wie SImonstad moes verde-

dig, waarop Kemp geantwoord het dat dit die plig van Suid-Afrika was. Hierop het

196VP-argief, korrespondensie 0 1932.1940, berig in Sunday Times, 27.3.1938.
I~TheCapeTime5, 13.4.1938.
19& Dje Trans\"Bler. 15.4.1938.
199 .!.hill., 18.4.1938.
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201 J G Strjjdom-versameling, bllnd 156, p.256.
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Mommsen gevra dat Indien Suid-Afrika neutraal was, en terselfdertyd SImonstad sou

verdedig, sou die land wat met Engeland In 'n oorlog betrokke was, nie die reg gehad

het om die res van ons kuslyn aan te val nie? Volgens Kemp was dit onmoontllk.202

As groot voorstander van die demokratiese regetlngsbeglnsel, het Kemp op 24 Junie

1939 te Christiana tydens 'n vergadering In die stadsaal, gesê dat 'n republiek alleen

verkry kon word deur of 'n oorlog en dan sou die kinders en vrouens ly; of deur die

volkswil; maar die suurdeeg moet deurtrek en so gou as wat die volk 'n republiek wou

gehad het, kon hulle dit kry.2G3Hy was steeds van oortuiging dat die volkswil deurslag-

gewend moes wees.

Plo Transvaler van 8 April 1939 het 'n brief geplaas van mnr. C.l.S. Lombard, Devona-

distrik Ladysmith, waarin hy meld dat hy Kemp nie luis bejammer nie, omdat hy die weg

na 'n republiek deur die Verenigde Party soek nie, maar dat daar op die pad van die Ver-

enigde Party nie so lets Is nie. Hy bejammer hom omdat hy kort-kort In botsing was met

ey "base".204 Die briefskrywer meld voorts dat Indien Jyaan elke minister afsonderlik sou

vla wat die Unie se beleid was Ingeval Engeland In oorlog betrokke sou raak, sou elkeen

'n ander storie hê: "'Ons maak 5008 ons In 1914 gemaak het', sal genl. Smuts sê. 'Enge-

land se belang en veiligheid Is ook ons belang en veiligheid', sal mln. Clarkson sê. 'Die

Volksraad sal besluit,' sal genl. Kemp sê. 'Die Kabinet sal besluit', sal mln Fourie sê.

'Deur middel van die volk sal die Parlement besluit,' sal genl. Hertzog sê. 'Die Regering

sal besluit.' Sal mln Havenga sê. 'Die volk sal gevra word om te besluit,' sal 'n ander

sê."205Volgens hom was dit duidelik dat daar net soveel beleide oor dieselfde saak was,

as wat daar ministers In die Kabinet was. Op Saterdag 3 Mel 1931 het Kemp 'n vergade-

ring op Bethlehem bygewoon. Tydens die vergadering het mnr. R.A.T. van der Merwe

Kemp uitgevra oor sy republikanisme. Kemp het hom geantwoord dat hy nog 'n republi-

kein In sy hart was en dat die Verenigde Party konstitusie nie sy lede verbied het om te

agiteer vir 'n verandering In regeringsvorm nte.ace

Tydens 'n toespraak te Ficksburg op 5 Junie 1939, het Kemp gesê die Nasionaliste was

die grootste vyand van die Republiek, wat alleenlik verwesenlik kon word Indien 90%

lOl .lhhl.
lOJ Dje Transvaler, 26. I .1939.
WI lhid .. 8.4. I 939.
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van die bevolking ten gunste van die verandering In regeringsvorm stem. Deur die Ver-

enigde Party te probeer breek, die Engelssprekende te vervreem, het die Nasionale Par-

ty volgens hom groet skade aan die republikeinse Ideaal aangerig. Voorts het hy gesê

dat dié wat 'n republiek verlang, by die Verenigde Party sou moes aansluit en sodoende

die party te verander ten opsigte van republikanisme. Hy het herhaal dat die Regering

nie tot 'n oorlog sou toetree tensy die land aangeval word nle.201

Tydens 'n vergadering op Potgietersrus op 28 Julle 1939. het Kemp In sy toespraak ult-

geroep dat "die Afrikaanse yolk 'n vry volk Is met 'n eie vlag, wat wil hulle dan meer

hê?"209Die Transvaler op 31 Julle 1939 berig, dat deur so 'n vraag te stel toon Kemp op

oortuigende wyse dat hy totaal uit voeling was met die nasionale aspirasies van die

Afrikaanse volk. Die beriggewer stel dit "Die Afrikaner Is In murg en been republikein en

voel dat hyalleen onder dergelike regeringsvorm hom ten volle kan ultleef.''209 Die berig

meld verder dat om die Ideaal te bereik, daar nog bale bande met Brittanje Is wat ver-

breek moes word en dat Kemp blykbaar te vrede was met die omstandighede, Insluiten-

de die bande - of hy maak of hy dit nie raaksien nie? Teenoor Kemp se opmerking In sy

toespraak dat "die Afrikaanse volk 'n vry volk was ......, meld die berig dat Kemp nie vir sy

volk vertel het hoe vry hulle was nie.

Oor die "vryheid" van Kemp maak die beriggewer stellings naamlik: Die eerste was die

bande met die Britse Kroon; dit pas tog seker nie by die "vrye volk" van Kemp om 'n

staatshoof te hê wat In 'n ander land woon en die taal van die Afrikaner nie kan praat of

lets vir sy nasionale aspirasies voel nie, Hy stel voor dat daar In die plek daarvan 'n

staatshoof moet kom wat uit die volk en wat deur die volk self gekies word. In die twee-

de plek was dit 'n onding dat die lede van Kemp se "vrye volk" nog steeds met die Britse

onderdaanskap opgeskeep sit, soos slegs 'n paar maande gelede geblyk het, behou die

Britseregering hom die reg voor om selfs Afrikaners wat In Engeland woonagtig Is. vir

militêre diens op te roep as hy wil. Die beriggewer wil dat die Afrikaner van hierdie Brit·

se burgerskap bevry moet word.:Uo In die derde plek moes Kemp se "vrye volk" se ge-

regshowe bevry word van die reg wat die Britse Geheime Raad het, om beslissing omver

207~, 7.6.1939.
ros J C G Kemp-versameling, Blind 8. berig in Die Tfllns'/!ller, 31.7.1939.
209 !lili!.
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te werp. "Geen soewereine staat ter wêreld sal so lets duld nie. behalwe wanneer 'n

mens behep Is met so 'n minister se Idee van vryheid," word beweer.es

In die vierde plek behoort dit nie nodig te wees vir Kemp se "vrye volk" om die Britse

vlootbasis by SImonstad teen vyandelike aanvalle te verdedig nie, aangesien sy kollega

minister Fagan self eenmaal verklaar het dat hierdie toestand die Unie In 'n oorlog kan

sleep teen sy wll.212 Die koerant meld ten slotte dat dit net 'n paar van die bande was

wat geknip moes word, voordat Kemp met reg sy volk "vry" kon noem.213

In 'n boodskap aan lede van die Verenigde Party In die Transvaal op 28 Augustus 1939,

het Kemp as voorsitter van die Bestuurskomitee van die party, gemeld dat as gevolg van

die spesiale sitting van die Parlement die Partykongres wat 5 - 7 September 1939 In Jo-

hannesburg sou plaasvind, uitgestel moes word. Alle reëlings vir die kongres sou oor-

staan tot 'n latere datum. Kemp het aan die lede geskrywe dat hulle nie onnodig onrus-

tig moes wees oor die byeenroep van die spesiale sessie van die Parlement nie. Hy het

gemeld: "It is true that world conditions are very serious. Although all of us hope that

there will be a peaceful solution It Is possible that we may be disappointed. Nobody

knows where it Is all leading to and when the worst may happen."214

Volgens hom was dit die beleid van die Regering om Suid-Afrika uit Europese ekermutse-

ltngs te hou. Hy het gesê dat die Kabinetslede telkemale vantevore verklaar het dat die

Unie alleenlik aan 'n oorlog sou deelneem, Indien dit tot die punt sou kom wanneer die

Parlement sou besluit dat Suid-Afrika se belange alleen In gevaar gestel word en dat

daar geen ander uitweg was as om die belange met die wapen te beskerm nie. Hy het

versoek dat volle vertroue In die Parlement gehandhaaf moes word en dat hulle die land

uit die oorlog sou hou solank die land se belange nie In gevaar gestel was nle.e-e "Those

who want to Interpret this as a precautionary step to partake In a European war are very

much at fault. If war should come the provision the Government Is now making even be

necessary to keep us out of such a struggle",216 het Kemp geskrywe. Ten slotte het hy

lil Ibid.
11!!!ili!.
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gemeld: ". .. 1 wish to express the fervent hope that the world may even at this Juncture

be saved from the disasters of war,"2.17

Strijdom skrywe op 28 Augustus 1939 aan C.R. Swart: "Moet ons gaan oorlog maak om

Duitsland te belet om terug te kry wat van hom met geweld geneem was? Ou maat die

hare sal spat, veral Phow s'n, met die sitting van Saterdag atlll Ek verlustig my al by-

voorbaat daarin. En moet nie praat van Jan Kemp "lel"218

Die Natal Witness van 31 Augustus 1939, In 'n hoofartikel, verklaar dat dit ongelukkig

was dat Kemp In sy skrywe aan die lede van die Verenigde Party In Transvaal, praat van

"Europa se rusles."21a Volgens die blad was dit dwaas om die Europese toneel met afge-

sonderdheid te bejeën, aangesien alles wat In Europa gebeur ook die Suid-Afrikaanse

volk geweldig geraak het. Die berig meld dat lewensbeginsels op die spells en as die

beginsels In hierdie tyd ten gronde gaan, sal dit 'n hervorming van Suid-Afrika se binne-

landse _en buitelandse beleid ten gevolge hê.220 Die blad berig voorts dat Kemp se be-

skrywing van die Europese toestand vir geen Intelligente persoon tot nut kan wees nie.

Die blad vervolg deur te sê dat net soos die Engelsman In Engeland, moet die Engels-

man alhier, berus het by die beslissing van die volk se hoogste wetgewende liggaam.

"Dit Is geen akademiese saak vir 'n konstitusionele debat of rughaarklowery nie. Wat

ons betref het ons nooit enige twyfel gehad oor wat van die onsydige vraagstuk sal word

nie. Suid-Afrika sal nie toegelaat word om onsydig te bly nie. Hy sal moet veg, nie om

Engeland se bestaan nie, maar om sy eie", lul die berlg.221

Tydens die Verenigde Partykongres In September 1939, het Kemp In sy openingsrede

oor die neutrallteltskwessle gesê dat niemand van hulle die volk In 'n oorlog wil sleep

nie, maar dat geen verantwoordelike Ieler mag toesien dat sy volk deur -n vyand platge-

trap word nie. Hulle bly dus neutraal solank moontlik In enige oorlog wat sou kom. Al-

leen die aard en omvang van enige oorlog sal moet bepaal of hulle daarin betrokke sou

wees en dat daar tot op daardie stadium nog geen tekens was dat hulle In 'n oorlog be-

trokke sou taak nle.222

217lh.ii!.
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Die vraag wat na vore kom Is of die eens geharde republikein Jan Kemp 'n ommekeer

gedoen het? Interessant om te sien dat heel gou na Samesmelting, sommige Afrikaners

reeds veroordelend teenoor Kemp gestaan het. Reeds op lOktober 1934 het mnr. l.O.

de Jager, van Deelfontein In die Carnarvon distrik, aan L. Esselen by die Suid-Afrikaanse

Party se hoofkantoor geskryf en hom gevra waarom hulle Kemp na dié dele van die land

wou stuur? Volgens De Jager was Kemp een van die ongewildste persone onder die Nat-

tes aldaar.223

As verklaring vir Kemp se optrede kan aanvaar word dat sy lojaliteit teenoor Hertzog en

die party tot sy optrede aanleiding gegee het. Hy was 'n man wat wanneer hy sy lojaliteit

teenoor 'n persoon of party gegee het, hy onwrikbaar daarby gestaan het. Met Same-

smelting was dit logies dat die republikeinse verwagtinge van die Nasionale Partylede

sou verander, aangesien hulle 'n "politieke huwelik" met Imperialiste en anti-republi-

keine aangegaan het. Ter wille van die werkbaarheid van die Samesmelting, was hy ge-

volglik verplig tot 'n meer gematigde siening oor die beginselsaak, veral ten opsigte van

die Engelssprekendes. Kemp was blykbaar 'n pragrnatis.

Vir Kemp self, kan daar twyfel bestaan of hy werklik die republikeinse Ideaal op 'n sy·

spoor gestoot het. Diep binne In sy wese en karakter was hy 'n nasionalis en geharde

republikein. Hy was egter van politieke oortuiging vanaf 1934, dat die hell van Suid-

Afrika binne die Verenigde Party bereik kon word, aangesien, hy sedert die Rebellie, al-

tyd 'n voorstander daarvan was, dat die meerderheld van die volk daaroor moes beslis.

Gevolglik het hy dan ook, tot argwaan van mede-partygenote, van tyd tot tyd aan sy re-

publikeinse gevoelens uiting gegee. So byvoorbeeld het Smuts na sy republikeinse op-

merkings as 'n grap verwys.

Dit dien daarop gelet te word dat hy In 1937 In die Oos·Vrystaat met groot beslistheid

verklaar dat hy nog 'n republikein Is. Gevolglik was sy aandrang op demokrasie die deur-

slaggewende beglnselln sy optrede. Die naderende Europese oorlog van 1939 het se-

kerlik ook 'n Invloed gehad op sy siening, aangesien deelname aan so 'n oorlog weer

eens sy emosies van 1914 na vore 80U bring. Dit Is dus te betwyfelof sy republikeinse

Ideaal verflou het, omdat hy gereeld In die openbaar verklaar het dat hy onder 'n repu-

5 September, 1939.
Hl Vr-argief. korrespondensie D 1032-1940. brief van L.O. de Jager aan Louis Esselen, 1.10.1934.
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bllkelnse vlag gebore was en graag onder één sou wou sterf. Eerder kan gekonstateer

word dat sy siening In verband met die bereiking daarvan verander het- vanaf militaris

na politikus.

7.7 Kemp maak voorspraak vir '0 staatsloterv

In Junie 1937 het Kemp te Fochville, 'n pleidooi gelewer vi, 'n staatslotery. Volgens Die

fu!.!W van 18 Junie 1937 was dit 'n onverantwoordelike en onkundige pleidooi van

Kemp, omdat hy as kabinetslid die beleIdsverklaring teen staatslotery behoort eerbiedig

het. Die dagblad beskou dtt as onkundig, omdat hy aan die publiek denkbeeldige voorde-

le voorgehou het. Hulle beskryf dit as dwaasheid om voor te gee dat Suid-Afrika met '0

staatslotery groot bedrae vi, paaie, hospitale en hoër onderwys sou kon Insamel. Die

koerant het Kemp aangeraai om voordat hy verder gaan met die voorlegging van sy

"staatslotery-droombeelde" aan die volk, hy eers 'n berekening moes doen. Voorts meld

die berig dat die lerse-Vrystaat, Suid-Rhodesië en Mosambiek alreeds sulke loterye ge-

had het en as Suid-Afrika nou sou meedoen, was daar 'n bodemlose sak waaruit die pu-

bliek sou kon dobbel.224

Die vraag Is gevra of Kemp werklik wou gehad het dat die Unie ter wille van 'n staatsin-

komste van £500 000 per Jaar, moet meehelp met die ondermyning van die volkskarak-

ter en met die verspreiding van -n verderflike gees dwarsdeur die land?225 Die dagblad

meld dat alhoewel Kemp aangevoer het dat perdewedrenne en hondewedrenne bale

ernstiger vorms van dobbelary was as wat 'n staatslotery ooit kon wees, hy nie die een

was wat probeer verhinder het dat IIsenslërlng van hondewedrenne In Transvaal uitge-

hou word nla,226en stel voor dat Kemp hard oor die kneukels geraps behoort te word

wanneer hy na Pretoria terugkeer.22l

In 'n onderhoud met die Pretoriase verteenwoordiger van Die Burger het J. Hofmeyr ver-

klaar dat hy nie alleen om sedelike redes teen 'n staatslotery beswaar gehad het nie,

maar ook om finansiële redes. Hy het 'n lotery as 'n ongesonde basis vir 'n staat se fi-

nansies bestempel.

UI .Y.f:..i!..uti.. koerantuitknipsels; Die Burger, 18.6.1937.
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Reeds op 1.1 Maart 1934 het Hofmeyr In 'n toespraak te Woodstock gesê: "Daar salin

Suid-Afrika geen staatslotery wees, tensy die volk dit soseer verlang dat hy die politieke

leiers die wildernis Instuur nie." Volgens hom het die staat dit as 'n euwel beskou en dat

dit bale nadelig sou wees vir die Individu. Hy het verwys na 'n voorstel wat H. Reitz op 13

Februarie 1934 Ingedien het en wat die Instelling van 'n staatslotery beoog het. Op 5

Maart 1937 toe die voorstel bespreek was, was die verdaging van die debat met 33 teen

29 stemme eangeneem.ae 'n aanduiding van die onaanvaarbaarheid daarvan. Op 25

Junie 1937 het Kemp te Warmbad tydens 'n vergadering, weer sy vertroue In staatslote-

rye herhaal en daarop gewys dat groot somme geld Jaarliks die Unie verlaat om ander

lande te help om paaie en hospitale te bou en hulle algemene voorspoed aan te help. Hy

het voorts gesê dat daar onder die ou Republieke se regerings drie loterye was en pres.

Kruger, wat 'n godsdienstige Ieler en vooraanstaande staatsman was, sy goedkeuring

daaraan geheg het. "Ek kan Julle die versekering gee dat ek alles In my vermoë sal doen

om te sien dat staatsloterye In die Unie Ingestel word,"229 het hy onder lulde byvalsbe-

tuiging verklaar.

Die politieke denkrigting van die meeste polltlclln Suid-Afrika was egter op die tydstip

nie ten gunste van sy 'n staatslotery nie. Enersyds het die godsdienstige waardes nog 'n

groot Invloed gehad en andersyds was die ekonomiese klimaat nie goed nie, aangesien

bale mense daardeur nog verder verarm kon word. Gevolglik het die saak skipbreuk ge-

ly. Die vraag kan gestel word of Kemp nie versiende was nie? Hy het die nodige finansie-

ring van onderwys, paaie en gesondheidsdienste beoog uit die Inkomste van 'n staatste-

tery. Sodoende sou die breër bevolking daarby baat en sou dit nie ekstra druk op die be-

lastingbetaler geplaas het nie. Vir die konserwatiewe beleidmakers was hierdie stand-

punt te vergesog en was daar eerder gewys op die gevare en die voordele daarvan nie In

berekening gebring nie.

7.8 Kemp die republikein en anti-Imperialis binne die Verenigde Party - sy optrede

wek vertwyfeling by 'n groot aantal kiesers

Die "saamgeflanste" Verenigde Party regering, het vanaf 1934 sy onsekere gang ge-

gaan. In die Kabinet was nie meer Afrikaans gepraat nie, omdat verskeie van die

Smutsmanne Afrikaans nie verstaan het nie. 'n Republikein soos Kemp en 'n aartslmpe-

nSJ..lili!.,12.3.1934.
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rialIs en voormalige Unionis Patrick Duncan, het nou In een Juk saamgetrek.230 In die

Volksraad het die voormalige Boere-generaals, soos Kemp en mnr. Conroy, die Malanie-

te met 'n diep haat en wrewel "vervolg".231.Vyftigjaar van bitterheid In die politieke ge-

skiedenis van Suld·Afrlka sou volg.

Tydens 'n Afrikanerdag op 3 November 1934 In Johannesburg, het Kemp In 'n toespraak

teenoor die "Jukskeibrekers" gesê dat hulle graag wou saamwerk, maar dat hulle moed

hulle begewe. Hy het gesê hy glo dat gesonde verstand sou seevier en dat hulle nog van

gesindheid sou verander. Volgens hom sou hulle tot besinning kom Indien gevaar kom:

"015 goed om 'Wolf, Wolf' te skreeu, maar dis nog beter om die wolf te kom help dood-

maak."232 Vervolgens het hy beweer dat die liefde en opofferings wat die leiers In die

verlede besiel het, hulle nog steeds besiel het. Hy het gevra of die mense dink dat hulie

wat die Anglo-Boereoorlog en Rebellie deurveg het, skande op hulself sou brlng.233 Hy

het die volk gewaarsku teen die mense wat eers wou oorlog maak, nadat daar vrede ge-

sluit was. "Vandag Is dit brood en botterpolItiek wat ons moet hê - ons Ideale van onaf-

hanklikheid het ons bereik," het hy verweer.234

Die Land en Volk berig op 9 Januarie 1935 onder die opskrif "Profeties", dat Malan ty-

dens sy toespraak by die Strand na 'n funksie van die Verenigde Party In Bloemfontein

verwys het, waar geskenke aan verskeie leiers van die twee voorheen bestaande partye

gegee was en gesê: "Kemp - 'n sliwer Inkpot as voorteken dat hy sy bedanking as minis-

ter sal moet ultskryf."23s Op 18 April 1935 het Kemp 'n vergadering saam met dr. W.P.

Steenkamp op VermuisklIp bygewoon. Na die vergadering was daar 'n mosie aangeneem

waarin Kemp bedank was vir sy teenwoordigheid en 'n absolute wantroue In Samesmelt-

Ing.23sSpoedig hierna het Kemp besliste teenkanting op verskeie vergaderings In die

Wes-Transvaal gekry. Op 25 Mel 1935 te Lichtenburg was daar 'n mosie van vertroue In

die generaal aangeneem met 230 stemme teen 227.231 Op dieselfde dag het 'n droewi-

ge ondervinding hom op 'n vergadering In die kiesafdeling Christiana te beurt geval, toe

'n mosie van wantroue In hom met 'n besliste meerderheld van stemme aangeneem

230JL Basson. p.141.
2)1 Piet Meiring, Vyftig jaar OP die voorbl!!d, p.54.
nl Die Vaderl!!nd, 6.11.1934.
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was. Die mosie was 'n aanklag van verraad en wantroue teen Kemp en het soos volg ge-

lui: "Dit doen ons as reggesinde Afrikaners leed om 'n mede-Afrikaner In kennis te stel

dat ons hom nie meer as sodanig vertrou nie. Hierdie vergadering kan na aanleiding van

u handelswyse In die Jongste verlede, vir sover dit Samesmelting betref, niks anders

doen nie ... U het moeg geword vir die stryd om soewereine onafhanklikheid, en u het 'n

knie voor die Imperiale Baal gaan buig. U het u gaan skaar aan die kant van die soge-

naamde beskermer van klein nasies, In plaas van saam met ons en duisende ander te

help om die vaandel van nasionalisme hoog te hou. U Is deur die Imperiale stroom weg-

gevoer en het samerotting met die aartsvyande wat die Afrikanervolk nog altyd beveg

het en aan wie ons duur offerandes In bloed betaal het. Twintig Jaar lank het u saam met

ons geveg om die Nasionale Party op te bou en dit te bring waar dit In 1932 was. Vandag

breek uself, u en ons handewerk af. Daardie ou Nasionale beginsels Is nie meer vir u

goed genoeg nie, en u het daardie hele tyd of In onkunde aan die stryd deelgeneem, of u

het moeg geword. Om watter rede ook, u het u gaan skaar aan die kant van 'n seksie by

wie die hell van die Afrikanervolk niks weeg nle ...."238

Daar het 'n doodse stilte geheers terwyl die mosie voorgelees was. Nadat dit aange-

neem was het Kemp gesê hy skud dit van hom af soos 'n eend water van sy rug afskud.

Waar hy so 'n prominente politieke Ieler In die wee-rransvaat was, kan 'n mens aan-

neem dat hierdie terloopse opmerking sekerlik nie Kemp se Innerlike Afrikaner wees

weerspreek het nie. Dit was ook so dat Kemp fyngevoelig was vir kritiek en dan daarna

met alle mag van die woord "gestorm" het. Maar tog gebeur dit nou nie. Die vraag ont-

staan of hy werklik so ongeêrg gestaan het teenoor die gebeure, dat dit tog nie sy bin-

neste geraak het nie. Dit was sy mense - Wes-Transvalers, dié wat saam met hom In die

Anglo-Boereoorlog, die Rebellie en politieke stryd vanaf 1920 gevoer het teen die Britse

Imperialisme en vyande van die Afrikanervolk. Aan die ander kant het sy onwankelbare

geloof In die toekoms van sy land hom onversetlik laat stry en op die tydstip het hy geglo

dat "saamstaan" tot voordeel van Suid-Afrika sal strek.

As voorbeeld van die stelling word verwys na 'n vergadering te Moorreesburg op 8 Okto-

ber 1937. Tydens die vergadering Is 'n mosie van volle vertroue In die Nasionale Party en

een van wantroue In die Regering, met 'n verpletterende meerderheld aangeneem. By

die aanvang van die vergadering het Kemp die aanwesiges die versekering gegee dat hy

lJ!!.b.hl.. 28.5.19]5.
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as 'n vredesaposteloptree, en nie as 'n oorlogvoerende nle.239 Tydens sy toespraak het

hy 'n moeilike passaat gehad met sy lofbetuiging van Smuts, wat hy bestempel het as 'n

groot seun van die land, sy verklaring oor vryheid, neutraliteit, status en samewerking

deur 'n see van tussenwerpsets.tw

Op 29 November 1935 te Nylstroom het Kemp, een van die grootste politieke vergade-

rings wat daar nog aldaar plaasgevind het, toegespreek. Hy het na die bestaande poli-

tiek as "bloot tegnies" van aard verwys.241 Hy het daarop aangedring dat dit In belang

van die Afrikaner nie geheimsinnig gemaak word nie, aangesien 'n mosie van wantroue

nie die oorwinning by die stembus besorg nie. Kemp het gesê dat daar nog bittereinders

was en opgemerk dat hyself ook 'n bittereinder was, maar dat hy verstandig geword

het.242Volgens hom was daar te veel rusie gemaak, maar dat daar 'n periode van vrede

In Suid-Afrika heers, soos nog nooit voorheen In die geskledente van Suid-Afrika nie. Hy

het gewaarsku dat Indien hulle nie saamstaan nie, die Afrikaners die slegste daarvan

sal afkom. Hy het gevra wie die meerderheld besit, die Afrikaners of die Engelse? "U kan

self oordeel wat sal gebeur as ons volhard In hierdie verdeeldheld",243 het hy gewaarsku.

Volgens hom het hy en StriJdom, Volksraadslid vir Waterberg, dieselfde doel voor oë ge-

had, maar Strijdom se Ideaal was volgens hom nie uitvoerbaar nie. Aan die einde van die

vergadering was daar 'n mosie van wantroue In die Regering aangeneem.e«

In 1937 het die Verenigde Party sy beleid ten opsigte van bande met Brittanje neergelê,

naamlik: "Die party verklaar sig ten gunste van die bestaande verhouding van die Unie

tot die Britse Gemenebes van Nasies en sy samewerking met ander state daartoe behe-

rende, onderworpe ewewel daaraan dat geen afbreuk geskied aan die status van die

Unie, en dat geen buitelandse verpligtinge aanvaar word In stryd met die belange van

die Unle."245Die bestaande verhouding waarna verwys word was niks enders as die

soewereine onafhanklikheid soos neergelê In die Statuut van Westminster (1931) en

bekragtig In die Statuswette (1934) nle.248'n Saak waarmee Kemp hom vereenselwig

het.

119lllli1., 9.10.1937.
2~O!.Illi!..
2~1Die Transvaler. 30.11.1935.
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Dit wil voorkom of die Smuts-Kemp stryd teen begin 1937 nog nie werklik lets van die

verlede was nie. 'n Stryd van persoonlikhede wat sedert die Anglo-Boereoorlog, die Re-

bellie en In die politiek vanaf 1920 tussen die twee politici bestaan het. 'n Persoonlike

stryd wat enduit sou bly, tot en met Kemp se dood op 31 Desember 1946. Op 26 Janua-

rie 1937 berig pie Burger dat nadat Kemp met sy republikeinse praatjies rekrute vir die

Smeltersparty probeer werf het, die adJunk· Eerste Minister In sy gesig verklaar het dat

hy daardie poging as 'n grap beskou. Voorts word daar berig dat gedurende die eerste

twee weke van die Volksraadsitting, elke saak wat behandel was, die regerende party

hopeloos verdeeld was en verplig was om "potsierlike bokspronge" uit te voer, en dat

die Unionisteseksie elke keer hulle sin gekry het.247

Kemp het op 16 Januarie 1937 te Warmbad In 'n toespraak verklaar dat hy nog sy hele

lewe deur 'n eerbare weg gevolg het, en Indien dtt vir hom nodig sou word om die Ver-

enigde Party te verlaat, sou hy dit doen, "maar ek sal nooit by die Nasionale Party, soos

hy nou Is, aansluit nle."248 Hierdie antwoord het hy gegee op 'n vraag of daar waarheid In

die gerug steek dat hy van voornemens was om die Verenigde Party te verlaat. In Mel

1937 het Kemp en D. Reitz 'n toer gesamentlik deur die Oranje-Vrystaat onderneem en

elkeen het toesprake gehou, basaars en dies meer bygewoon. "Whether we did any

good I cannot say, but It was a monstrous programme and a severe physical strain on

both of US,"249het Reitz daarna verklaar. Weer eens 'n bewys van Kemp se vermoë om

saam te werk met enige partylid.

In Oktober 1937 te Boschpoort naby Klerksdorp, het Kemp 'n vergadering bygewoon.ln-

teressant dat een oubaas 'n kampbed en reisdeken saamgebring het en naby die spre-

ker aan die slaap geraak het. Die vergadering was gekenmerk deur 'n uitstekende ge-

sindheid, wat tewens 'n kenmerk was van die ander politieke vergaderings tydens die

tussenverkteelng.aec Tydens vraetyd het Kemp die oortuiging uitgespreek dat hy nog

bale Jare In die Kabinet sou wees, omdat "die Regering weet dat ek nodig Is In diens van

die volk en die land."251 'n Tekenende opmerking van Kemp wat Inderdaad so deel van

sy persoonlikheid - "In diens van sy land en volk."

;t.1lVP-Hr!!ief, koerantuitknipsel; Die Bur!!er, 26.1.1937.
2~8~,17.2.1937.
2-19 D. Reitz, No QutSP:lD, p.206.
:!SO Dic Transvaler, 20.10.1937, verslag van vergaderlug op 19 Oktober 1937.
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Hertzog het aangekondig dat op 5 Mel 1938 'n algemene verkiesing gehou sou word. Vir

die Verenigde Party was die verkiesing op 'n gaele tydstip, aangesien des ondanks die

onenigheid In eie geledere, die ekonomiese oplewing sedert die depressie as 'n politie-

ke hefboom gebruik kon word,2S2Die probleem vi, Kemp was dat hy In die verkiesing-

stryd van 1938 op verskeie politieke vergaderings hewige teenstand ondervind het. Dit

was asof hy deur sy mede-Afrlkaners van verraad aangekla was. In 'n onderhoud met Die

Burger het Kemp In Februarie 1938 gesê dat daar op daardie tydstip nie meer Sappe of

Nattes was nie. "Vandag kyk ons nie na die geskille van die verlede nie," het hy gesê.2S3

Teenstrydig met die stelling van Kemp, het hy op 1.1Maart 1938 In die Volksraad teen

ds. C.W.M. du Tolt, die Nasionale Party en die Kerk In uiters beledigende taal uitgevaar.

Die optrede van hom het selfs sy kablnetskollega, Smuts, diep geraak. Smuts het met

gepynigde gelaatstrekke na sy kollega gesit en luister. Hy self sou later die aand 'n be-

langrike toespraak gelewer het oor die toestand In Europa. Na die vertonIng van Kemp

en die stemming waarIn dIe Raad gesleep was, het hy ontevrede uitgestap en toe hy

deur Iemand In die gang gevra was of hy dan nie meer sy verklaring sou doen nie, het

Smuts ongeduldig geantwoord: "Moet ek na dit praat?"254 - en hy het nie gepraat nie.

Die gevolg was dat 'n hele aantal Smelterslede In die wandelgange hul misnoeë te ken-

ne gegee het met Kemp, Dit was weer 'n "never mind the consequences" optrede van

Kemp.

Die Burger op Maandag 14 Maart 1938 berig, onder die opskrif jO 'n Emmer Modder",

dat die Smelter politici paniekerig word en as rede 15 verwys na Kemp se optrede In die

Volksraad, "op 'n wyse wat 'n minister onwaardig Is en wat die Volksraad tot oneer

strek."255 Voorts meld die berig dat die smeltery 'n mislukking was en beweer dat dit die

vrug van 'n politieke geknoei was, 'n klompie politici hul setels laat behou het, maar

orIgens was dit tot voordeel alleen van die twee magte wat dit tot stand gebring het,

naamlik Hoggenhelmer en die Imperialiste. Die beriggewer meld verder dat Samesmel·

tlng by 'n deel van die volk hoë verwagtinge geskep het, maar die resultaat was teleur-

stellend: "Vinnig dring dit by die volk deur dat uitkoms alleen geleë daarIn Is dat van

hierdie regering ontslae geraak en die Nasionale Partyaan bewind geplaas word. Dit

maak die Moegkommando paniekerig. Veral geld dit vir die cud-Smelters. Hulle besef

~2 P W Coetzer en J H le Roux (red.), Deel 4, p.126.
~J~,7.2.1938.
2.S-I1.lli..II. .. 14.3.1938; Dcbnl!e van die Volksomd, 11.3.1938. kolom 533.
l.~SJ.hi..!!.
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dat op hulle die oordeel van die volk eerste gaan val ... Vandaar 'n uitbarsting soos dié

van Kemp verlede Vrydag. "256

Die berig meld verder dat dit selfs vir die mees onoplettende kieser moes opval, hoe die

oud-Nasionale Smelter politikus se vernaamste wapen 'n emmer modder was en meld

ook dat die optrede "'n openbaring van magtelose woede en van politieke bankrotskap-

woede omdat hulle politiek bankrot Is om die argumente van die Nasionale Party te

weerlê."257 Die berig beweer verder dat hoe nader die stemdag kom, des te erger die

Smelters politici hul teenstanders sou probeer swart smeer, des te roekeloser sou hulle

met modder goal en stel dit duidelik dat die kieser wat sy verstand gebruik, weet dat hy

nie sy vertroue kan stelln politici wat geen beter verdediging het as skeltaal nie - In po-

litici wie se vernaamste argument 'n emmer modder Is nfe.eee

Kemp se aandeelln bogenoemde soort van optrede het tot gevolg gehad dat hy mosies

van wantroue tydens vergaderings op die lyf geloop het, soos byvoorbeeld te BoschkuIl

op 22 Maart 1938.259Tot verdere ondersteuning van bogenoemde kan gemeld word dat

Die Burger op 7 April 1938, berig dat Kemp op 6 April 1938 te Oudtshoorn tydens 'n

openbare vergadering, die vraestelIers as "onnosel" en "leuenaars" bestempel het. So

erg het dit daaraan toegegaan dat dr. P.J. van NIerop later opgespring en aan die Minis-

ter gevra het: "Generaal, sien u hoe die Kleurling u toejuig as u so 'n antwoord aan 'n

Blanke Afrikaner gee?"260 Die Transvaler berig op 8 April 1938 dat die vergadering op

Oudtshoorn In wanorde uiteen gegaan het. Kemp was doodgeskreeu toe hy vrae beant-

woord het.261 Vir Kemp moes dit 'n bittere ervaring gewees het om deur Afrikaners op

die wyse behandel te word - Ole mense vir wie hy op militêre gebied voor geveg en as po-

litikus gepoog het om hulle belange te bevorder.

'n Brief van mev. N. Venter van Wolmaransstad op 8 April 1938, verwys na die wantroue

mosies wat Kemp In sy eie kiesafdeling ondervind het. En volgens haar het dit hom

werklik die hoenders In gemaak en dat die plaaslike Verenigde Party se nuutste en

kragtigste propaganda 'n hoendereier was met die opSkrif: "Red Jouself, stem vir Kemp",

).j6lllli!..
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en meld 8y vermakerig dat 'n hen die eier sou gelê het.202 Sy meld verder dat dit Jammer

was dat die Verenigde Party nie 'n tweetalige hen kon kry nie, aangesien die Engelse

vriende In die kiesafdeling nie sou weet vir wie om te stem nie. Sy het selfs in variasie

op die Volkslied voorgestel, naamlik "Daar's 'n eier wat 'n hoender nie kan lê nie", en as

tweede sbofe voorgestel "Daar's in paartie wat in stem nie kan vang nle," en as derde

strofe "Daar Is 'n minister wat in setel nie kan kry nie." Sy het Kemp gemaan om sy

kiesafdeling versigtig te benader, aangesien hy die volgende keer op eiers sou moes

trap. Volgens haar was Kemp besig om 'n eierdans uit te voer en "dit sou werklik [am-

mer wees om die profetiese eier stukkend te trap voordat die basilisk uitgebroeiis. Of is

dit ook maar 'n windeier soos die meeste wat die Generaal tot hiertoe probeer lê

het?"263

Ten slotte maan die skryfster tot ernstigheid, aangesien dit 'n tragiese saak was - tra-

gies omdat die plaaslike Verenigde Partybestuur hul medeburgers met 'n beendermen-

talltelt gediskrediteer het. Sy beskou dit as betreurenswaardig dat daar In die twintigste

eeu politici was wat werklik geglo het dat hulle besig was met 'n vingerwysing uit die

Hemel, terwyl elke skoolkind weet dat dieselfde resultaat bereik kon word met 'n bietjie

asyn en weinig kersvet. Sy Vla of die Verenigde Party wanhopig geword het en na enige

strooihalm gryp wat hulle In die hande kon kry, "of was die hele affêre 'n grap soos genl.

Kemp se republlkanlsme?"264

Dit wil dus duidelik blyk dat Kemp se sogenaamde volstruispolItIek besig was om teen

hom te draal. Vir die geharde Afrikaner was sy uitsprake en optrede onaanvaarbaar . ge-

volglik het die vertroue In hom en sy gewildheid getaan. Op 14 April 1938, te Peteher-

stroom, het Kemp tydens 'n openbare vergadering, die sewe punte van koalisie behandel

en die vraag gestelof die punte goed genoeg was vII die ondertekening van 'n vredes-

verdrag, dan nie goedgenoeg was by Samesmelting nle- naamlik die handhawing van

vrede. Aangesien hierdie 'n bale onstuimige vergadering was en Kemp tydens sy toe-

spraak doodgesing Is met "Die Stem" en "Sarle Marais", was die vlae sowel as die ant-

woorde onophoudelik doodgeskree. Die uiteinde was dat die voorsitter teen twaalf uur

die vergadering beëindig het, nadat 'n mosIe van vertroue In die Nasionale Partyaanvaar

261lhhl.
161!!ili!.
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was. Weer eens het 8y mense teen hom gedraal en was dit vir Kemp 'n geweldige slag,

aangesien sy standpunte verwerp was.265

Op 17 April 1938, op een van die stormagtigste vergaderings wat die 1938-verkleslngs-

veldtog aan die Rand opgelewer het en bygewoon deur ongeveer 1000 mense, moes

Kemp te Mayfair-Wes onverrigtersake die aftog blaas. Onder lulde gejou het die Minister

sy opwagting gemaak. 'n Paar minute voordat die vergadering sou begin het daar van

die kant van die organiseerders die versoek gekom dat die skare moes plek maak vir die

vragmotor wat as verhoog vir die prosedure sou dien. Die menigte het beslis geweier om

aan die versoek te voldoen, op grond daarvan dat alles vroeër die dag In gereedheid ge-

bring moes gewees het. Die poppe het ernstig begin dans toe daar 'n versoek vanuit die

vergadering afgekeur was, om 'n eie voorsitter aan te wys. Daar was verduidelik dat dit

'n Verenigde Partyvergadering was en dat die afdellngsvoorsllter die stoel moes Inneem.

Na vele geredekawells besluit dat die vergadering -n eie voorsitter kon aanwys en was

mnr. Simon Schoeman met 'n groot meerderheld aangewys. Sy taak was gevolglik om

die verwelkomingswoord tot Kemp te rlg.266

Mnr. Schoeman het die aanwesiges meegedeel dat hy twee "generaals" Kemp aan hulle

wou voorstel. Die eerste was die generaal soos hy hom In 1912 op Potchefstroom leer

ken het as majoor van die verdedigingsmag, '''n Afrikaner In murg en been - die rebelle-

leier wat as liefling van die Afrikaner In die tronk moes sit. Dit Is die genl Kemp van die

verlede. Die tweede was Kemp, Minister van sy Majesteit, Koning George VI. Hierdie

genl. Kemp was vreemd by sy volk."261 Hy het verklaar dat die volk Jare lank na Kemp ge-

luister het en dat hy nou na die volk moes luister.

Sy woorde was skaars koud toe die Verenigdes die tafel bestorm en die voorsitter beet-

gepak het, met die doelom hom af te trek. Die Nasionaliste het egter nie op hulle laat

wag nie en hul voorsitter te hulp gesnel. Mev. C.C.E. Badenhorst, Verenigde Party-

kandidaat In Vrededorp, het op die tafel gespring en geëis om eerste spreker van die

aand te wees, aangesien sy die vergadering belê het. Die voorsitter het egter gereël dat

sy haar toespraak kon lewer, nadat die gehoor met Kemp afgehandel het en aan die

hand gedoen dat die generaal eers moes antwoord op die vrae wat aan hom gestel sou

2M.I.b.hl., 15.4.1938.
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word, alvorens hyself aan die woord sou kom. Kemp was egter nie bereid nie, omdat

daar volgens hom nie die regte prosedures uitgevoer was nie en was hy bereid om die

vergadering te verdaag, waarop mnr. Schoeman gesê het dat In so 'n geval 'n Nasionale

Partyvergadering gehou sou word. Die gevolg was dat dit 'n Nasionale Partyvergaderlng

geword het, "Onder drie lulde hoeras vir dr. Malan en die Nasionale Party en drie harder

geboe's vir genl. Kemp en die Verenigde Party."268

Gevolglik het die Verenigde Party ondersteuners hulle een vir een uit die voete gemaak.

Kemp self het ook teleurgesteld die aftog geblaas. Weer eens was die optrede van me-

de-Afrikaners vir hom 'n gevoelige slag. Dit was duidelik dat die eens Boereheld en poli-

tieke Ieler van die Afrikanervolk, aansien verloor het. A5 gevolg van sy politieke "Jak-

kalsdraaie" het hy orals waar hy vergaderings gehou het, 'n bloutjie geloop. Dwarsdeur

die Afrikaner se geskiedenis het hy nog altyd op politici vertrou wat getrou aan sy be-

ginsels gebly het en op die stadium was dit vir hulle asof Kemp sy erfreg vir 'n pot len-

siesop verkoop het.

Kemp was andermaal met die kous oor die kop teruggestuur, toe daar by 'n Verenigde

Partyvergaderlng In Geduiduitbreiding In die kiesafdeling Noordoos-Rand op 19 April

1938, 'n mosie van volle vertroue In die Nasionale Party met oorweldigende meerder-

heid aangeneem was.lndlen Kemp 'n toespraak voorberei het moes hy dit laat vaar,

aangesien die vergadering hom gedwing het om slegs oor kwessies waarin hulle be-

langstel te praat. Tydens die vergadering het die voorsitter, op uitdaging van die Minis-

ter, 'n weddenskap met hom aangegaan dat hy nie die setel Wolmaransstad weer sou

verower nie. Die dood van Jopie Fourie was opgehaal as 'n vraag en Kemp het geant-

woord dat Smuts nie alleen as Minister van Verdediging verantwoordelik was vir die

dood van Jopie Fourie nie, maar wel die hele regering van daardie tyd. 'n VraestelIer het

aan hom gevra: "Dink u nie dat u vandag verraad teenoor Jopie Fourie pleeg deur u op-

trede nle?"269Kemp het geantwoord dat dit nie die geval was nie, want die leiers van die

party waarvan die vraestetter behoort, was persone wat "Town Gaurds" was en wat ge-

vlug het toe hulle die wapen moes opneem.210 Alhoewel hy antwoorde op die vrae ver-

skaf het, moes dit vir hom duidelik gewees het dat hy besig was om vertroue by 'n deel

van die kieserskorps te verloor.

zes J.hi!l..
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Op 20 April 1938 moes 'n sterk afdeling polisie Ingryp op 'n onstuimige vergadering wat

deur Kemp op Edenvale toegespreek was. Vermoedelik het die Verenigde Party moeilik-

heid verwag, want afgesien van speurders was die polisie op 'n gereedheid grondslag

geplaas en toe dIt gelyk het asof dIe vergadering op grootskaal handgemeen sou raak,

het die polisIe opgedaag. Met vraetyd was Kemp gevra of hy In 1929 vir mnr. Du Plooy

wat die Nasionale Party kandidaat In Troyeville was, laat terugstaan het vir mnr. Ken-

trldge van die Arbeidersparty. Kemp wou weet wat die beswaar daarteen was. Die ant-

woord vanuit die gehoor was dat 'n Jood voor 'n Christen gestel was. Kemp se antwoord

was: "As ek by 'n party staan, werk ek In belang van daardie party en elke lid wat die

Sappe nou werf sal'n spyker In die doodskis van die Nasionale Party wees." 211Hier kom

Kemp se ware karakter van lojaliteit na vore en dat hy dan by die saak gestaan en geval

het. Aan die einde van die vergadering Is 'n mosie van wantroue In Kemp en vertroue In

die Nasionale Party voorgestel. 'n Derde mosie van vertroue In Kemp Is ook voorgestel.

Die voorsitter, mnr. W. Van Heerden, redakteur van die Verenigde Party se lyfblad, het

gevolglik die mosie van vertroue In Kemp as aangenome verklaar. Tog was dit duidelik

dat die meerderheld vir die mosie van wantroue was. Hierdie was 'n "hoioorwinning" vir

Kemp, aangesien die kritiek en negatiewe gevoel teen Kemp aan die oplaai was en ver-

gadering wat die volgende dag gevolg het, het dit bewys.

Dieselfde onstuimige ontvangs wat Kemp aan die Witwatersrand gekry het, het hom op

21 April 1938 op twee vergaderings In die kiesafdeling Orlts, te beurt geval. Hy het die

vergaderings saam met die Verenigde Party kandidaat, mnr. Jan Grobler, toegespreek.

Te Mamagalleskraal die oggend, het hy 'n geweldige mosie van wantroue op die lyf ge-

loop. Die vergadering was deurgaans lewendig en as gevolg van tussenwerpsels kon hy

nooit eintlik met sy toespraak opdreef kom nie. Kemp het versoek dat die kiesers Gro-

bier moes ondersteun: "Kies Groble, en Julle sal die oor van die Regering hê en van my.

Julle kan meer van hom verwag as van 'n man wat In die Opposisiebanke sit en rusie

maak."212 'n Tussenwerpsel was geskreeu dat daar 'n pluisie In die oor van die Regering

was. Tydens vraetyd Is Kemp vir meer as 'n uur onder kruisverhoor geneem. Hy het erg

bontgestaan om sekere vrae te beantwoord. So byvoorbeeld Is hy gevra oor sy dreige-

mente teen pensioenarisse en nedersetters om, Indien hulle teen die Regering sou

stem, vervolg sou word. Hy het dit ontken en gesê dat die Verenigde Party nog nie so

271Dje Transvaler, 21.4.1938.
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laag gedaal het nie. Tog was daar alreeds melding gemaak van sy dreigemente teen ne-

dalsetters en Is dit onverstaanbaar dat hy ontkennend geantwoord het.

Enige samewerkingsooreenkomste met die Verenigde Party of diepgaande verskille tus-

sen dié party en ander partye. was faktore wat potensiële ondersteuning vir die Nasiona-

le Party kon beteken. $0 was die Verenigde Party samewerking met die Arbeidersparty,

nou bondgenoot van die Nasionale Party vóór Samesmelting, van besondere belang. Die

Verenigde Party was die enigste politieke party wat die Nasionale Party doeltreffend op

die platteland kon hokgeslaan het_273 Die ander partye was nie sterk genoeg om dit te

doen nie. 'n Probleem egter vir die Verenigde Party was die felt dat Hertzog meer neut-

raal as Smuts teenoor die groeiende Europese konflik gestaan het. "Ole Nasionale Party

en die Verenigde Party het Inderdaad onder geweldige Internasionale Invloede verkeer

wat hulle soms onwillekeurig In die kader van die Internasionale politiek laat beland

het. Die 1938 verkiesingstryd sou Juis binne hierdie raamwerk plaasvlnd,"274 skrywe

P.W. Coetzer en J.H.le Roux.

Ole verkiesings uitslae was soos volg:

Verenigde Party

Nasionale Party

Dominium party

Arbeidersparty

SosialIste party

111setels

27

8

3

1

Ole Gesuiwerde Nasionale Party het In 7 setels In totaal bygekry. Ole Verenigde Party

het 10 gewen en 18 verloor. In Transvaal het die Nasionale Party net lsetel verower,

naamlik Waterberg.

Historici beweer dat Internasionaal die Verenigde Party se oorwinning In die verkiesing

'n gerusstellende verwikkeling binne die Britse Statebond was, wat vierkantig In 'n

groeiende Europese konflik gestaan het.275 Daar moet egter op gelet word dat ten spyte

van die oorwinning wat die Verenigde Party behaal het, (111/150), die Samesmeltlngs-

beweging nie so sterk was, as wat die partyleiers voorgegee het nie. Indien daar na die

aantal stemme gekyk word wat elke party op hom verenig het, het die aantal stemme

111Rand Daily Mail, 18.5.1938.
274 P \V Coelzer en J H. le RQUX(red.), Decl4, p.129.
IJS Ibid., p.176.



teen die Regering sedert 1936 met ongeveer 130 000 teegeneem.ate Uit die groeiende

verdeeldheid kan dus afgelei word dat die Samesmettlngebewegtng nie op stewige fon-

damente gerus het nie. Bale Afrikaners het hulself die vraag begin afvra of dit nie In

volksbelang sou wees om die Nasionaliste en ondersteuners van Hertzog te probeer ver-

enig nle.277Van laasgenoemde vereniging was Kemp beslis 'n greet voorstander. Hy was

die een wat Malan en sy volgelinge verkwalik het vi, die wegbreekaksie tydens Same-

smelting.

Vir Kemp was die uitslag van die verkiesing In sy eie kiesafdeling, Wolmaransstad, ook

'n groot teleurstelling. Waar hy In die 1933-verkleslng onbestrede as Nasionale Party

koalisie kandidaat verkies was, het hy nou met 977 stemme geseëvier teen H.C.W. van

der Merwe van die Nasionale Party. Hy het 2836 stemme gekry teenoor 1859 van die

Opposisie kandidaat. Hy moes 'n besliste teenkanting teen sy politieke optrede In die

uitslag gelees netoe, en was mev. N. Venter se voorspelling In April 1938 tog bewaar-

heid.

Op 20 Mel 1938 skrywe 'n F.J. Potgieter vanaf Rustenburgdistrik, aan Kemp 'n brief van

gelukwense: "Die Rustenburgers voel almaloortuig dat die vergadering te Dwaalboom

op 4 Mel die deurslag van die oorwinning was. Daardie toespraak het vir ons bale bete-

ken. So wens ek dat u nog lank lewe om nog bale probleme vir ons volk op te IOS."279Op

23 Mel 1938 ontvang Kemp 'n telegram vanaf in ene Mostert te Balfour: "Jou optrede

met eleksie Is te wllte aan groot oorwinning - Bale geluk."280 Mnr. Ben Steyn, 'n rebel

onder Kemp In 1914. skryf veroordelend teenoor Kemp aan die redaksie van pie Volks-

1l!.illt op 1 Julle 1938. dat Kemp sy volk verraai het. Hy skrywe: "Van rebel tot naloper.

Dié Generaaiis weel Smelterkandldaat vir Wolmaransstadsetel, maar ek gee hom die

versekering, as kieser In sy kiesafdeling, dat nie een-vyfde van sy VOlgelinge van 1914

hom vandag sal vertrou nie. Sy hell sal hy moet soek by dié wat hy gerult het vir sy oud-

rebelle. "281

!16 Pie Vaderlpnd,21.5.1938.
211P,W Coetzeren1 H le Roux (red,),Dec!4, p.176.
218B.M. Schoeman,Parlementêreverkiesings jn Suid.Afrika 1910.1976, p.235.
279 1 C G Kemn.\'ersamcling,Band2, briefFJ. PotgieteraanKemp,20.5.1938.
2JO.!.Illi! .. tclegrumMOSier!aanKemp,23.5.1938.
1811bid .. Band H. berig in Die Volksblad, 1.7.1938.
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Na die 1938-verkleslng het die Regering hom klaargemaak vir die eerste sitting van die

nuwe parlement. Die Smeltersparty het binne die party probleme ondervind en In die

hoogste kringe van die party was gespekuleer dat dit nie meer moontlik sou wees om

die party bymekaar te hou nie. Die moeilikhede wat gebroei het In die party kan onder

twee hoofde Ingedeel word, naamlik die volkslIedkwessie en die ander die toesegging

van setels en portefeuljes In die Kabinet.

Die uittrede van A.P.J. Fourie uit die Kabinet het misnoeë tussen die Eerste Minister en

die deel van die Kabinet, wat Oud-Sappe was, veroorsaak.282 Die verloop van gebeure

het daar toe gelei dat Hofmeyr en Sturrock uit die Kabinet bedank het. Dit kon gevolglik

tot 'n skeuring In die Verenigde Party gelei het, maar Smuts het besluit dat die saak

waaroor Hofmeyr bedank het, nie van so 'n gewigtige aard was dat dit 'n skeuring In die

Verenigde Party moes veroorsaak nle.283

Die Burger van 19 Augustus 1938 berig onder die opskrif "Onverdraagsaamheid van

Kemp", dat die gesindheid om van Nasionaliste die slagoffer van kleinlike politieke haat

te maak, nog nie verdwyn het nie. Hierdie steltlug was gebaseer op 'n uitlating van die

Minister van Lande tydens die begrotingsdebat. Mnr. LJ. Vosloo, Nasionale Party Volks-

raadslid vir Somerset-Oos. het aan die Volksraad vertel dat twee lede van die Boereby-

standskomitee in Somerset-Oos afgedank was, albeilede van die Nasionale Party was.

'n Derde lid 'n Smelter, was nie afgedank nie. Hierop het mnr. Vosloo die vraag gestel:

"Hoe lank moet die vervolging nog voortduur?" en Kemp was gereed met 'n antwoord:

"Tot ons gesuiwer Is van die Gesulwerdes."284 Die koerant het dit betwyfelof Kemp se

onverdraagsaamheid die Verenigde Party sou versterk. Volgens die berig sou daar 'n

toename In die aantal mense wees wat hulle daarvoor beywer het om die politIekelewe

van Suid-Afrika van sulke politici soos Kemp te sulwer.28s

Tydens 'n Smeitergeselllgheid op 10 September 1938 te Malmesbury, het Kemp die

Smelters van Malmesbury gemaan om die lendene te omgord en te organiseer. Volgens

hom was hulle In Transvaal In die gelukkige posisie dat hy nie 'n Keeromstraat daar ge-

had het nie, daarom het hulle feitlik skoonskip In die verkiesing gemaak.aee Wat betref

282Die Burger, 19.7.1938.
281G.O. Schchz. pje 0n!wikkeling van die po!jljeke denke VjlOdie Afrik:lOer. Deel VII, rp.577.579.
lI4~. 19.8.1938.
us lllli!.
U~lllli!.., 12.9.1938, Kecromslfant was die hoofkwartier van pjc Burger.



Smuts het hy gesê, dat eersgenoemde hom eers aan 'n paal wou ophang en dat hulle In

dieselfde kabinet op daardie tydstip sit. Hy het die 'vredemaakv-geskledenla verhaal,

met verwysing na Smuts se "grootse gebaar" toe oorwinning vir hom In sig was. Hy het

Malmesbury gelukgewens dat hy so In greet man gelewer het om die volk te lel.281

In die Transvaal het die Verenigde Party heelgou 'n ommeswaalln steun beleef, toe daar

'n tussenverkiesing In die Marleosetel plaasgevind het. As gevolg van die aanstelling

van J,J. Pienaar as administrateur van Transvaal, het die setel vakant geraak, Die twee

kandidate was ds. S.W. Naude van die Verenigde Party en ds. C.W.M. du Tolt van die Na-

sionale Party. 'n Stryd waarin die "groot kanonne" aan weerskante deel gehad het, het

gevolg. Eric Louw van die Nasionale Party en drie ministers aan regeringskant, naamlik

Kemp, Smuts en H. Fagen het die verkiesingstryd aldaar gaan voer en vanuit die staan-

spoor het die gevoelens hooggeloop. So byvoorbeeld toe Kemp 'n vergadering In die

Zeerustdistrik sou hou, was daar sprake dat die Nasionaliste beoog het om die vergade-

ring op te breek, Gevolglik het die Verenigde Party ondersteuners hulself met tuinslange

bewapen.

Die Nasionale Party het die tussenverkiesing In Marleo met 49 stemme gewen. ~

W van 14 Oktober 1938 berig dat die Nasionale Party gewen het, ten spyte van 'n vetë-

tog van agterdogwekking teen die Nasionale Party kandidaat, ten spyte van Smelter-

skeldtaal, ten spyte van Kemp se waarskuwings aan die staatsamptenare en onderwy-

sers en ten spyte van 'n Kemp se dreigemente teen die nedersetters. "Miskien het die

Nasionale Party juis gewen omdat die Verenigde Party sy verkiesingstryd op so 'n manier

gevoer het dat die meerderheld van die kiesers van Marleo die vraag kon stel: Lyk vctks-

eenheid S01",288het die dagblad dit beskuldigend teenoor die Verenigde Party gestel.

tntetessant dat C.W.M. du Tolt aan J.G.Strijdom op 21 Oktober 1938 geskrywe het, dat

hy besig was om bedankingsbriewe te skryf aan die Nasionale Party se tradisionele

vriende vir hulle waardevolle ondersteuning teen die dwingelandy van die Regering, In

meer besonder Kemp.289

Weer eens was dit 'n bewys van die opstand wat daar aan die oplaai was teen Kemp on-

der die Afrikaanssprekende kiesers. Aan die anderkant was daar vanuit Verenigde Par-

231lllli!..

238 Ibid., 14.10.1938.
23~J G Strijdom-\'crs:lme!jng, Bnnd 44. brief C. \\'. du Toit ann f.G. Strijdom, 21.10.1938.
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tygeledere ook kritiek teen die Nasionale Party en sy kandidaat se optrede. Op 20 Okto-

ber 1938 het 'n prokureur van Groot Marlco, S.J. van der Spuy, aan Kemp geskrywe en

redes aangevoer waarom die verkiesing In Marleo verloor was. Hy het verwys na die ver-

raderlike optrede van 'n ene Joynt; na verraad In Kemp se kantoor In pretorta: na ds.

ZIervogel wat snags Is die distrik rondgegaan het met onwaar beloftes aan die kiesers;

en algehele omkopery soos naamlose briewe met een pond note daarin en suiker en

drank aan armes In Blikkiesdorp. Ten slotte meld hy: "Die vroumense Is bale warm en Is

nie te kere vir al na die vleeslIke metodes van die Gesuiwerdes. 8ale Is spyt dat hulle

verkeerd gestem het ..•,,"290 Op 21 Oktober 1938 het L. Karovsky van Brits, aan Kemp as

een van die leiers van die Verenigde Party In Transvaal, geskrywe dat die verlies van die

Marleosetel te danke was aan die goeie werk van die Nasionale Party en swak organi-

sasie van die Verenigde Party se kant en hy het beter partyorganisasie vcorgestet.e-

Op hierdie tydstip het Plet Grobler vanuit die buiteland, waar hy behandeling ontvang

het vir sy siektetoestand, weer tot die aktiewe politiek toegetree. Hy was nog steeds lid

van die Sentrale Hoofbestuur van die Verenigde Party en tydens die provinsiale kongres

In November 1938 Is hy weer verkies tot een van die vyf voorsitters van die party In

Transvaal. Op sy voorsteiis Kemp eenparig tot voorsitter en provinsialeieler gekies, as

opvolger van mnr. J,J. Pienaar wat sedert 1935 voorsitter was.wa Vir Kemp was dIt 'n

triomf, aangesien hy, nieteenstaande die terugslae wat hy op die verkleatngvergade-

rings In 1938 gelei het, tog die vertroue van sy partygenote In dieTransvaal geniet het.

Tydens die Natalse provinsiale kongres van die Verenigde Party te Pietermaritzburg op

16 November 1938, het Kemp gesê dat toe die Nasionale Party en Suid-Afrikaanse Party

In 1933 hande gevat het, was dit met die doel voor oë om die voordeel van die land en sy

mense te verseker. Hy het die oorsaak vir die verloor van die Maricoverkiesing toege-

skryf aan die skielike verraallng van die kiesers op die vooraand van die verkiesing en

swak organisasie vanaf die Verenigde Party se kant. Hy het 'n herlewing van Verenigde

Party versoek, aangesien daar te veelop louere gerus was.293

Nieteenstaande sy sukses binne die Verenigde Party was die Opposisie nog steeds uit

om Kemp te diskrediteer na aanleiding van gebeure tydens die Marleo - tussenverkie-

290 lhlQ .. brief van S.1. vnn der Spuy nan Kemp, 20.10.1938.
291 J e.G Kemn.versameling, Band 2, brief L. Karovskyaan Kemp, 21 10.1938.
292 J C H Grobler,p.321.322.
293 1 C G Kemp.versameling, Band 6, ongepagineerd.
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singstryd. Op 7 Desember 1938 het S.J. van der Spuyaan Kemp geskrywe, waarin hy

hom konfldensleelln kenols stel van ondersoeke deur twee speurders. Dit nadat C.W.M.

du Tolt na '0 vergadering met die Setlaars en vergesel van H.M.J. van Vuuren, na Pretoria

gegaan het om Welsh, die Prokureur-generaal, te spreek. Voorts dat hulle In die MarIco-

distrik Inligting Ingewin het teen Kemp. Die speurder se opmerking na die ondersoek

was daar is net een manier waarop genl. Kemp kon loskom en dit Is as hy een ding

geseg en hy lets anders bedoel het."294

Die Transvaler van 5 Januarie 1939, berig onder die opskrif "Die Held van Marico weer

Benodig", dat '0 plaaslike Engelse oggendblad berig dat Kemp se teenwoordigheid drin-

gend In Pretoria vereis word om die veldtog van die Verenigde Party te versterk en rig-

ting daaraan te gee. "Genl. Kemp is 'n sterk en kragtige teler, wie se prestige, krygsloop-

baan en persoonlikheid 'n sterk beroep op die Afrikaanssprekendes doen. Hierdie hoe-

danighede sal almal nodig wees om bale sterk Afrikaanse stem In die kiesafdeling aan

te haal"295 het die beriggewer geskrywe met verwysing na die verkiesingstryd In

Pretoria-Stad kiesafdeling. Volgens Die Transvaler moes die Verenigde Party versigtig

wees met die gebruik van Kemp en sy oorlogsloopbaan, aangesien al sy dreigemente In

Marleo die deurslag gegee het vir die Nasionale Party oorwinning In MarICO.20G

Op 31 Januarie 1939 het van der Spuy weer 'n brief tot Kemp gerlg en hom meegedeel

dat 'n ene van Vuuren, een van die plaaslike Setlaars, aan 'n vriend vertroulik meege-

deel het dat du Toit In die Parlement sekere Vlae aan Kemp sou stel en briewe van die

skrywer aan KeITlP, sou opeis. Hy het beweer dat daar 'n lekkasie In Kemp se kantoor In

Pretoria was.297

Ter stawlng van Du Tolt se stryd met Kemp het Thomas du Plessis Viljoen 'n boer van

Leeuwpoort, distrik Hanover, voor die Volksraadslid vir Victoria-Wes op 9 Februarie 1939

'n beëdigde verklaring afgelê. Hierin het hy bevestig dat hy gedurende Oktober 1938 vir

die Verenigde Party In Zeerust gaan help het met die tussenverkiesing In Marico. Du Tolt

het op 7 Oktober 1938 die aand 'n vergadering gehou op 'n plaas net bulte Zeerust en

daar was ongeveer 50 tot 60 mense teenwoordig. Interessant dat hy meld dat hy (die

19o1l.llli!.,Band 4, brief SJ. v.d. Spuyaan Kemp, 7.12.1938.
195 Die Transvaler, 5.1.1939.
296l!lli!.
Z97 J C G Kemp-versameling,Band4, ougepaginccrd.brief S.1. v.d. SpuyaanKemp,31.1.1939.



370

beëdigde) In die donker gestaan en sy Identiteit verskuil het deur 'n las en hoed te dra.

Du Toft het die vergadering vanaf die stoep toegespreek en het onder andere die kwes-

sie van omkopery bespreek en gesê: "Genl. Kemp, wie nou hierdie nedersetters gedreig

het met vervolging as hulle teen die Regering stem, wat 'n oortreding van die Kieswet Is,

wil hy waarsku dat geregtelike stappe teen hom geneem sal word ....."298 Hierdie botsing

sou homself uitkristalliseer In die Volksraad einde Februarie begin Maart 1939, waarin

Kemp getoon het dit hy onwrikbaar sy man kan staan.

Op 20 April 1939 het mnr. J.L. v.d. Walt, sekretaris van die Verenigde Party In Transvaal,

'n brief aan Kemp gerig. Hy en 'n ene mnr. Opperman was besig om hulle volkome op

hoogte te bring met die posisie van die Verenigde Party In die Transvaal. Dit was gedoen

deur met soveel moontlik afdelings - en takbesture deur middel van briefwisseling In

aanraking te kom. "Tot ons Innige spyt moet ons uit ons ervaring dus rapporteer van

greet laksheid en doodsheid In die partygeledere. Dit kom so voor asof dinge netso laat

vaar Is na die greet oorwinning op 18 Mel verlede Jaar," het hulle bertg.aesVolgens hom

was daar nie luis groot bekeringswerk deur die Gesuiwerdes onder die mense gedoen

nie. "maar hulle het nie geslaap nie en nog kragdadiger as voorheen voortgegaan met

huiorganisasie. Die groter getalle wat hul kandidate by die afgelope tussenverkiesings

In Transvaal behaal het, skyn meer die vrug te wees van die Intensiewe organisasie van

hul eie geledere as grootskeepse bekeringswerk. Ons verminderde syfers met die tus-

senverkiesings, daarenteen, skyn die wrange vrugte te wees van die doodsheid wat tn-

getree het na ons roemryke oorwinning In Mel 1938."300

Hy (van der Walt) stel voor dat daar lets nuuts nodig was om in nuwe golf van belangstel-

ling en geesdrif gaande te maak, lets wat die party uit sy heerlike slaap In Transvaal sou

laat wakker skrlk.301 As opwekkingsmiddel het hy voorgestel dat die Jaarlikse partykon-

gres In Transvaal In 1939 vervroeg word na Augustusmaand. Hy meld dat hulle teen Ju-

niemaand die hele Transvaal behoort deurreis het en van hulp sou kon wees met die op-

stel van in propagandaveldtog vir lede van die partykongres: "Met die kongres In Au-

gustus kry ons terselfdertyd ook die propagandamiddel betyds om van goeie diens vir

nuwe lewe en geesdrif In ons Party te wees vir tussenverkiesings wat mag plaasvind as

19S lllli!., beëdigde verklaring D.T. du Plessis Viljoen. 9.2.1939.
1911 J C.G Kernp-vers!!!veling, Band I, brief J.L. v.d. watt enn Kemp, 20.4.1939.
lOO .llii5!.
JOl !!lli!.
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sittende Provinsialelede of Volksraadslede met die Senaatsverkleslng moontlik tot die

Hoërhuis verhef word. "3112

In 'n onderhoud met Die Suiderstem op 1S Junie 1939 het Kemp verklaar: "Ons het ty-

dens hierdie sitting van die Parlement opnuut met reuseskrede gevorder op die pad van

nasionale volksbou." 3113Hy het verwys na belangrike vraagstukke wat die Regering

aangepak het soos die Asiatevraagstuk, veralln Transvaal waar die omvang daarvan on-

rusbarend was. Aangesien Indiërs sedert 1932 geen vaste eiendom In die Transvaal kon

besit nie, het agitasie daarteen tot gevolg gehad dat 'n Kommissie van Ondersoek aan-

gesteiis, naamlik die Feetham-kommlssle. Gevolglik Is die verslag en aanbevelings van

die Kommissie In 1936 deur die Regering aanvaar as die Wysigingswet op IndIërgrond-

besit In 'transvaat.ac- Hierdie liberale wetgewing was vir bale Transvalers onaanvaarbaar

en het gelei tot ontevredenheid. Gevolglik Is Interim wetgewing aangeneem om toe te

sien dat die bestaande toestand nie vererger nie en was daar planne beraam deur die

Regering om die volgende jaar die vraagstuk finaal op te los. Voorts meld hy dat wat se-

gregasie betref, die Regering reeds opruimingswerk gedoen het vir uiteindelike wetge-

wing. "Die Regering se werk ten aansien van die Naturelle (sic) -, die Indiër - en die

KleurlIngvraagstuk Is die afdoende bewys daarvan dat die toekoms van Blanke Suid-

Afrika nog nooit so veilig was en met soveel vertroue oorgelaat kon word as In die hande

van die Verenigde Partyregerlng."3115

Hy het ook verwys na die verfoeilike leuenpropaganda van die Gesuiwerdes In verband

met die buitelandse beleid van die Regering: "Hierdie Regering het ons beleid van vrede

met alle volke en geen Inmenging In buitelandse twiste waarmee ons niks te maak het

nie, vanjaar ook weer so duidelik en beslis geformuleer as wat geen ander regering van-

tevore dit nog gedoen het nle."3118Gevra oor die toestand binne die party In die Parle-

ment met die oog op die uittrede uit die koukus van J.H. Hofmeyr en L. Blackwell, het

Kemp met die grootste beslistheid verklaar dat die hegtheid van die partyeenheid daar-

deur nie die minste geskaad was nie. Volgens hom het die party rotsvas gestaan agter

die twee Generaals en dat almal besef dat as jy 'n span osse voor 'n wa het, selfs jou

102 llilil.
.lOlDjc Suidersrem. 15.6.1939,
J& D.W. Kruger. The age of Ihe geneT!l1s' n short oolitical history of the Unjon of SQUib Afric!! 1910 .

.J.2i8., p.174.
Jill Pie Suiderslem, 15.6.1939
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sterkste os van weinig nut Is as hy kort-kort nek omdraai- daar was in tinteling In die

oog van hierdie oorlogsveteraan wat duidelik laat sien het watter waarde hy aan dissi-

pline heg. Hy het die Gesuiwerdes uitgekryt vir hulle valse uitsprake teenoor die Rege-

ring se buitelandse beleld.3GJ

Party lo)alltelt en - hegtheid was beginsels wat Kemp voorop gestel het. Wanneer hy sy

rejanten aan 'n party of - Ieler gegee het en hy die politieke eienaarskap daarvoor sy eie

gemaak het, was daar niks wat hom van die weg sou laat afwyk nie. Met die mag van sy

persoon, pen en tong sou hy die saak of party vergoeilik. Dit Is dan ook verstaanbaar dat

hy In die proses deur bale Afrikaanssprekendes, veral Nasionale Party ondersteuners,

van manteldraaier)' beskuldig is. In sy gesteldheid om dit te bewerkstellig wat tot voer-

deel van Suld·Afrlka was, naamlik 'n verenigde front, het hy nie so geredelik daarin ge--

slaag om die saak te laat slaag nie. Eerder het hy politieke "pakslae" op die lyf geloop

op vergaderings tydens verkiesings. Dit was ook onaanvaarbaar vir die Afrikanernasio-

nalis dat hy Smuts en sy Imperialiste "omhels" het, aangesien hy vir soveel Jare die stryd

daarteen aangesê het.

Binne Verenigde Partygeledere het hy hard gestry vir handhawing van sy eie persoon. As

gevolg van sy Jarelange stryd met die Unioniste en die Suid-Afrikaanse Party Is hy nie

met soveel entoesiasme deur hulle ontvang nie - dit was asof hulle hom altyd gewantrou

het. Vandaar Smuts se opmerkings oor sy republikeinse uitlatings en sy botsing met

mede-partygenote soos Stuttaford en Hofmeyr. Nogtans het hy gevorder tot leler van die

Verenigde Party In Transvaal wat 'n bewys was dat sy geloofwaardigheid sterk gewaar-

deer Is.

7.9 Kemp en die naamsverandering van Robertshoogte na Voortrekkerhoogte

- Kemp tree vinnig OP

Tydens die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniging (FAK) se kongres, In Bloemfon-

tein op 4 April 1931, het die Ideaal om 'n monument ter ere van die Voortrekkers op te

rig, vorm gekry toe 'n Sentrale Volksmonumentekomitee (SVK) gestig was. Aangesien

die Hertzogregering van oordeel was dat hy ook aan die verrigtinge deel moes hê, het hy

na onderhandelinge met die Sentrale Volksmonumentekomitee op 13 Desember 1935,

)07 !.I.lli!..



aangekondig dat hy finale seggenskap oor die aangeleentheid uitoefen, terwyl die Sen-

trale Volksmonurnentekomltee vir die reëlings verantwoordelik sou wees.30a Die hoek-

steenlegging van die Voortrekkermonument sou deel wees van die Voortrekkereeufees,

wat In 1938 sou plaasvind. Adv. E.G.Jansen, Speaker van die Volksraad, was getaak om

as voorsitter van die Eeufeeskomitee op te tree. Hierdeur wou die Regering 'n politieke

kleur aan die feesviering gegee het. Politieke onrus het spoedig na vore getree, toe Q!ft
Transvaler op 31 Januarie 1938 die betrokkenheid van die Regering gekritiseer het,

aangesien die vrees bestaan het dat hy met sy seggenskap oor die opstel van die pro-

gram van die Ieesverrlgttnge, die Goewerneur-generaal sou betrek, wat op sy beurt weer

die speel van "God save the King" sou noodsaak.30g Gevolglik het die koerant versoek

dat die program voor die 1938-algemene verkiesing bekend gemaak moes word. Ole

Regering se aanbod om die projek op 'n £ - vir - £ basis te finansier, het sy houvas op die

venlgttnge verstewlg.ew

Tydens die Afrikaanse Taal- en Kultuurbond (ATKV) se kongres te Hartenbosch enkele

lare later (1937), het Henning Klopper die gedagte van 'n ossewatrek, vanaf Harten-

bosch na Pretoria as voorstelingedien. Die voorstel was aan die Sentrale Volksmonu-

mentekomitee vir oorweging voorgelê, hulle was geesdriftig ten opsigte daarvan en het

die voorstel aanvaar. Die tema van die trek sou na aanleiding van C.J. Langenhoven se

boek oor die hoogtepunt van die geskiedenis van Suid-Afrika onder die vaandel van "Die

Pad van Suid-Afrika" staan.aw

Op 8 Augustus 1938 het twee ossewaens uit Kaapstad na Pretoria vertrek, waar die

hoeksteen van die Voortrekkermonument op 16 Desember 1938 gelê sou word. Die en-

toesiasme waarmee die waens begroet was, het so In omvang toegeneem dat nuwe

waens begin deelneem en die trekroetes na vyftien uitgebrei het - 'n kulturele herlewing

het by die Afrikaner posgevat. Toe die waens by Oudtshoorn aankom, woonplek van

Langenhoven, het die geesdriftige massa voorgestel dat "Die Stem van Suid-Afrika" as

amptelike volkslied erken moes word. Met die aankoms van die Louis Trlchardtrek te

Nylstroom was 'n mosie aanvaar dat die Regering versoek moes word om Dingaansdag

JOS J I Basson, ».234.
J09 !h.hl.
ne P. Kapp, Die Voortrekkereeufees van 1938· I; 'n Yolk kom in beweging, Pie Taalgenoot, November.

1967, pp.II-12.
)11 A.G. Visser, Pie voorgeskiedenis van die trek van 1938, Gedenkboek van die Ossewi!lrek 1838-1938,

pp.38·39.
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Kemp het ook verskeie ander offisiere genader oor die beoogde naamsverandering en

sodoende word hy verseker dat 75 persent van die offisiere van die Verdedigingsmag die

naamsverandering sou steun. Adv. Broeksma, die Sekretaris van Verdediging, was ook

deur Kemp oor die saak Ingelig. Hy het Kemp ondersteun en hulle het eenstemmigheid

bereik oor die petltleke reperkussies van die stap, maar was nogtans bereid om saam

met die Minister te staan. Gevolglik het Kemp aan hom sekere punte gegee en hom ver-

soek om 'n kort toespraak op te stel, waarin hy die namiddag die naamsverandering sou

aankondig.318

Kemp het ook sy vrou Ingelig oor sy voorneme en aan haar gesê dat hy moontlik, as ge-

volg van die optrede, uit die Kabinet geskop sou word. Haar antwoord aan hom was: "As

hulle jou daarvoor gaan uitskop, dan gaan ek dadelik Inpakl"319 Kemp stel dit duidelik

dat Indien daar nog enige tWyfelln sy gemoed oor die saak was, dan was dit met die

woorde van sy vrou aan hom, uit die weg geruim.

Deur bemiddeling van Broeksma was aan die Uitsaaikorporasie laat weet dat hulle

reëlings moes tref vir 'n belangrike aankondiging wat die Minister die middag sou

maak.320Kemp meld dat toe hy die middag In die feestent by Monumentkoppie na die

verhoog stap om die aankondiging te maak, daar heelwat rumoer onder die skare was,

en "moes ek heelwat smadelike aanmerkings oor my persoon, my baardloosheld en my

politieke karakter aanhoor."321 Terwyl hy besig was met sy toespraak, was die gehoor

maar bra rumoerig. Hy het onder andere gesê dat Robertshoogte In die verlede soms 'n

twisappel was onder die volk en dat Robertshoogte misverstaan was. Volgens hom het

dit tyd geword om alle onnodige misverstande uit die weg te ruim, aangesien die Depar-

tement van Verdediging en die Unieverdedigingsmagte 'n onafskeidbare deel van die

Afrikaner was. Hy het gesê dat die hoof van die Generale Staf van die Verde~lglngsmag,

genl. Pierre van Ryneveldt, met die heelhartige ondersteuning van die offisiere van die

Staande Mag, by hom as waarnemende Minister van Verdediging aanbeveel het "dat

voortaan Robertshoogte as Voortrekkerhoogte bekend sou staan ...... Ek weet u sal dit

aanneem In die gees waarin dit gedoen word -In die gees van heelhartige toewyding by

JIS !.I:lli!., p.421.
JI9 !.!lli!.
J20 lli.i..Q.
HI !.!lli!., pp.42J.422.
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vernuwing aan die groot en merkwaardige Suid-Afrikaanse nasie wat In hierdie dae In

wording gekom het •••.•Dle Volksmonument Is naby Voortrekkerhoog1e ..••"l22

Kemp meld dat op daardie stadium van sy toespraak so 'n oorverdowende gejuig opge-

styg het dat hy die mense wat vroeër op hom geskel en met hom geraas het, hom ver-

gewe het. Hierdie optrede van Kemp moet gesien word teen die agtergrond dat hy op

daardie stadium van mening was dat die Verenigde Party alle Suid-Afrikaners verenig

het tot een nasie. Op 15 Junie 1939 het Kemp In 'n onderhoud met Die Suiderstem ver-

klaar: "Ons het tydens hierdie sitting opnuut met reuseskrede gevorder op die pad van

nasionale volksbou."313

Ole verwagte politieke reperkussies het ook nie uitgebly nie. Die volgende Maandagog-

gend het Kemp vir Hertzog gaan sien en laasgenoemde het sy optrede goedgekeur. Vol-

gens Leslie Blackwell Is sy boek Farewell to Parliament, was die optrede van Kemp vir

Hertzog 'n dilemma, want Indien hy Kemp "overrule" het, sou laasgenoemde bedank en

die Afrikaner se gevoelens sou dan 'n knou gekry het.324Apie Fourie het Hertzog versoek

om die naamsverandering ook van toepassing te maak op die spoorwegstasie, wat die

generaal gevolglik ook goedgekeur het.325

O.W. Kruger skrywe In sy boek Making of a Nation: "On the whole the festivities of 1938

unconsciously weakened the foundation of the United Party, for they provided a national

opportunity of preaching a unity which was different from that achieved by Hertzog and

Smuts. It even prepared the way for a reapprochement between the followers of Malan

and Hertzog."326 Voorts meld hy dat die naamsverandering byna 'n kabinetskrisis vir die

voormalige Suid-Afrikaanse Partylede In die Kabinet veroorsaak het. Hertzog het daar-

voor vergoed deur die poskantoor toe te laat om die ou naam te behou. Dit het geskied

met Kemp se goedkeurlng.321

Die pretoria News berig op 17 Desember 1938, dat die 1938-Trek soos 'n groot vloed

oor Pretoria gespoel en sy merk gelaat het. "Church Square" Is nie meer daar nie, "Mar-

JH ll2i.s!.., ppA22-423; John Fisher. The Afrjkaners, p.284.
J2] Djc Suiderslem, 15.6.1939.
114L. Blackwell, Fnrewell IQ Parliament, pA2.
315 JC Q Kemp. pA23.
116DW Krjlger,p.192.
317lJilil.
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ket Street" Is weg, die tweetalige engel "Andrles""s toegepas en nou het Kemp, die

waarnemende Minister van Verdediging, Robertshoogte vernoem. Die koerant het nie

fout gevind daarmee nie, maar tog 'n waarskuwing gerig, aangesien gevoelens seerge-

maak kon gewees en ongeregtigheid kon plaasvind het. Ole koerant was nie blind vir die

gaele bedoeling van Kemp en sy kollegas nte.aseDie volgende dag, 18 Desember 1938,

berig die Sunday Times dat daar geen Engelse alternatief vir Voortrekkerhoogte sou

wees, soos In die geval van "Roberts Heights"· "Robertshoogte" nle.llll Die Rand Daily

Mi!l.1 van 19 Desember 1938 het In berig gevra waarom daar nie 'n Engelse ekwivalent

vir Voortrekkerhoogte kon wees nie. Die koerant was bewus van '0 regeringskommissie

se besluit om nie half - Engelsename en hatt- Afrikaansename saam te voeg nie en stel

voordat "Trekker Heights" 'n gepaste Engelse weergawe sou wees en dat dit die Engels-

sprekende In ag sou neem.eecVoorts berig die koerant op 21 Desember 1938 dat daar 'n

steeds groeiende protes In Pretoria was teen die naamsverandering. Die berig meld dat

vir behalwe protesaksies deur Individuele Engelssprekendes, verskeie Britse patriotiese

liggame beswaar aangeteken en protesoptredes beoog het. Laasgenoemde sou In die

vorm van 'n openbare vergadering of gesamentlike afvaardiging na Pirow wees, sodra hy

na Pretoria teruggekeer. Ole organisasie, volgens die berig, voel dat 'n kompromie nog

bereik sou kon word, deur Robertshoogte te behou en die koppies rondom die Voortrek·

kermonument Voortrekkerhoogte te noem. Volgens die berig sou dit daartoe bydra dat

die Engelse sentiment gerespekteer word.lU

Ole Minister van Verdediging, Plrow, het Kemp se optrede as waarnemende Minister van

Verdediging, met sy terugkeer vanaf oorsee goedgekeur. "This change covers all military

activities and rail facilities attached thereto. In view of the suggestion that this was a

slight to Engllshspeaklng South African, It Is emphasised- (I) that the change was effec-

ted as the result of representations by Senior Officers of the Defence Department who

felt that the military establishment at the Heights was anxious to do homage to the

memory of the Voortrekkers: (II) that the name Roberts Heights Is being retained by the

Department of Post, Telegraphs and Telephones and by the Broadcasting Corpora-

tlon,"3l2 het hy verklaar.

328HCrllog.vcrsamcljng. BanJ 107, berig PrelOrja News, 17.12.1938: Ill£.S..u!r, 19.12.1938.
Jl9 Sunday Tjmes, 18,12,1938.
BO Rand Daily Majl, 19.12.1938.
lJ'nlliL 21.12.1938.
))2 Henlog.vcrsameljng, ongedateerde stuk, opskrif Veenrekkerhoogte-Roberts Heights; Dje Transvaler.

4.1.1939.
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Op 19 Desember 1938 het ~ die naamsverandering soos volg beskryf: "To re-

name the place Is unhlstorlcal as well as unnecessary and ungracious. It has no associa-

tions and had no direct connection with the celebratlon •.•"333 'R Deputasie bestaande uit

Engelse parlementslede en Engelse oud-offisiere het Hertzog gespreek, hulle misnoeë

met die naamsverandering uitgespreek en probeer om die saak ongedaan te maak. Ge-

volglik het Hertzog vir Phow, Clarkson en Kemp versoek om by die gesprekvoering teen-

woordig te wees. Dit was vanselfsprekend dat dIe deputasie heftig teen Kemp se op-

trede protesteer het. Hertzog het die saak op 'n bale taktvolle wyse hanteer en sy goed-

keuring aan Kemp se optrede gegee.334

'n Engelssprekende van Johannesburg het egter sy eie verklaring vir Kemp se optrede

gehad: "When you rechrlstlned 'Roberts Heights' to that horrible name 'Voortrekker-

hoogte' were you drunk or near drunk? There Is a saying that when a man Is drunk he Is

seen In his true coloursl So Is It with you. You have seen fit to stab the Brltlsher In this

country In the back? Don't forget there may be a reaction to the change If It does take

place!.. ... You must not forget that the Dutch Nationalists are a stupid lot, uncultered

and Ignorant of the ways of the world with the 'worm In the brain' Dr. Malan at thetr

head .•..Is that the type of Af,lkaners who In time will rule this country? God for-

bldlll, ......335

Die Transvaler op 22 Desember 1938 berig dat "Die Stem van Suid-Afrika" ook Inge-

sleep was by die politieke woelinge rondom die naamsverandering, en In sommige be-

rigte word spyt daaroor betuig dat "Die Stem van Suid-Afrika" as enigste volkslied aan

die hand gedoen Is. As die Engelssprekendes, die Afrikaner tegemoet moet kom deur

"Die Stem" te eerbiedig, behoort Afrikaanssprekendes terselfdertyd ook "God Save the

King" eerbied te neteen.sse was verweer.

Die Diamond Fields Adyertlser van 23 Desember 1938 berig dat die Departement van

Verdediging, gedurende Plrow se afwesigheid, in dom stuk takt toegepas het. Volgens

die berig kon die gedagtelose naamsverandering van Robertshoogte vergelyk word met

lll~, 19.12.1938.
l:l-lJ C G Kemp. pp,423-424.
J3~llili!..pp,425·426. brief van "John Citizens" (skuilnaam) aan Kemp. 8.1 1938.
Jl6 Die Transvaler. 22. I2.1938; The Star. 21.12. I938.
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die afbreking van die standbeeld van die mees geliefde soldaat.331 Op 30 Desember

1938 berig die Rand pally Mali dat die komende tussenverkiesing In Pretoria-Stad, as

gevolg van die dood van mnr. A.E. Campbell en wat op 9 Maart 1939 sou plaasvind, 'n

kwaalstryd sou wees as gevolg van die naamsverandering. Volgens die berig het die

Dominium Party aangedui dat hy die naamsverandering sou gebruik en dat hulle die

meerderheld van die Engelssprekendes se stemme In die kiesafdeling daardeur sou ver-

enig. Voorts meld die berig dat verantwoordelike Verenigde Party Engelssprekendes

daarop wys dat 'n bevredigende oplOSSing lank voor die verkiesing verkry sou word,

maar dat dit nie geïgnoreer kon word dat 'n greet deel van die Engelssprekendes ver-

ontwaardig was en voortdurende protes by Plrow aangeteken het, byvoorbeeld die Cale-

donian Protest, 'n afvaardiging van die Skotse gemeenskap In Pretorla.338 Op 4 Januarie

1939 meld Die Burger dat met betrekking tot die tussenverkiesing In Pretoria-Stad: "Uit

gesprekke In politieke kringe wil dit voorkom dat die Verenigde Party heelwat moeilik-

heid ondervind wat betref die aanwysing van 'n kandidaat vir Pretoria-Stad. Die Engels·

sprekendes wil dat die verandering van die naam Robertshoogte na Voortrekkerhoogte

In die verkiesingstryd gesleep word, aangesien hulle van hierdie geleentheid gebruik wil

maak om hul misnoeë oor die verandering te kenne te gee."aa9

Die Transyaler berig op 7 Januarie 1939 dat dit skyn asof alles nie meer pluis Is met die

saak van die naamsverandering nie. Volgens die berig het die Regering alles goed be-

doel tydens die Eeufeesvieringe, maar dat die teenstand van die Engelssprekendes In

die geledere van die Verenigde Party nie voorsien was nie. Hierdie teenreaksie het, vol-

gens die berig, die Regering laat skrik en daarby die uitslag van die tussenverkiesing In

Pretoria-Stad In die weegskaal geplaas. Dit het tot gevolg gehad dat Plrow skIelik te

kenne gegee het, dat wat die naamsverandering betref, die saak nog swewende was,

aangesien daar nog nooit "amptelike aankondiging was nie en dat daar In amptelike

stukke nog Robertshoogte staan"340 Volgens die berig els die volk nou helderheid oor

die saak en dat die Afrikaner volk nie sou toelaat dat die naamsverandering teruggetrek

word nie. Op 10 Januarie 1939 berig die Rand Daily Mal! dat Pirow en Kemp op 11Janu-

arie 1939, tydens die vergaderfng van die Transvaalse Koukus van die Verenigde Party,

versoek sou word om die stilswye oor die naamsverandering te verbreek. Die berig meld

dat sommige Verenigde Party Volksraadslede en Provinsiale Raadslede, wat klagtes

311Diamond Fields Ad\'eoiser, 23.12.1938.
HS Rand Dajly r>.fail,30.12.1938.
Jl~~. 4.1.1939 en 6.1.1939.
).II} Die Trnns\'!ller.7.1.1939.
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ontvang het. gevrees het dat Indien Kemp nie sy besluit sou herroep of wysig nie, dit

moeilikheid In die Pretoria-Stad tussenverkIesing kon veroorsaak. Dit kon daartoe lel

dat die Verenigde Party die setel \/011001.Een voorstel aan die Ministers sou wees dat

die benaming Voortrekkerhoogte gegee word aan die koppie waarop die Monument op-

gerig word en dat Robertshoogte behou moes word vir die Verdedlglngshoofkwartler.34
1.

Sekere koukuslede sou volgens die berig, selfs verder gaan en 'n direkte versoek aan

Kemp rig om hierdie oplossing te aanvaar, want hy was direk verantwoordelik gehou vir

die naamsverandering, aangesien hy dit aangekondig het terwyl hy waargeneem het In

die Verdedigingsportefeulje. In die Afrikaanse pers het die vraag ontstaan of die Minis-

ter van Verdediging sou swig voor die druk van "Patriotic scctettes'', Die berig meld dat

die Regering klaarblyklik daarop gesteld was om duidelik te laat verstaan dat hy nog nie

besluit oor die saak geneem het nle,dus dat nog nie besluit het of hy van die Kemp·

aankondiging sal weghardloop nle.342

Smuts het op Standerton In 'n toespraak verwys na die verskil oor die naamgewing van

Voortrekkerhoogte en te kenne gegee dat hulle op pad Is na 'n oplossing wat almal te-

vrede sou stel. Die Minister het dit treurig gevind dat die emosies, tydens die Eeufees-

vieringe, gebruik was vir partyvoordeel.343 Hy het Kemp aangevalomdat hy die Regering

In die verknorsing laat beland het, deur sy swak beoordeelde en ongeregverdigde optre-

de In die voorgestelde naamsverandering. Volgens Smuts was dit by verre 'n liberale In-

terpretering van sy ministeriële magte, maar wat ongelukkig deur die grootste deel van

sy kablnetskollegas gedeelis. Hy het gesê 'n mens moes leer om te gee en te neem In

Suid-Afrika, maar as die gee net van die eenkant was, het dit irriterend geword.344 Hier-

die uitspraak van Smuts was weer 'n bewys van die onverdraagsaamheid wat daar tus-

sen hom en Kemp geheers het.

Op 16 Januarie 1939 het samesprekings plaasgevind tussen Hertzog en verteenwoordi-

gers van die "Patriotic Societies," In 'n poging om 'n oplossing te vind vir die naamsver-

andering. Die Rand Daily Mali meld dat Smuts genader sou word vir bystand tydens die

onderhandelinge. Die berig het melding gemaak van 'n groeiende onrus onder die En-

gelssprekende deel van die Verenigde Party en dat selfs baie Afrikaanssprekendes In

J41Rllnd Daily Mail, 10.1.1939: Pie Transvplcr, 11.1.1939.
342 Dje Burger, 13.1.1939.
)4) .l!lli!.
)4.1 Hcrtzog-versameling, Band 107; Rand Daily Mail, 14.1.1939.



die party gevoel het dat die naamsverandering 'n politieke tlater was. Die berig meld

voorts dat 'n vyfde Verenigde Partykandidaat te voorskyn gekom het vir die Pretoria-

Stad-tussenverkiesing, naamlik mnr. J.M. van H. Brink die Lid van die Uitvoerende Komi-

tee, en het die mening uitgespreek dat die Regering so gou as moontlik 'n besluit moes

neem oor die naamsveranderlng.345

Tydens die opening van die Kaapprovinsie se Verenigde Partykongres In Januarie 1939,

te De Aar, het Smuts gesê dat alhoewel die naamsverandering 'n fout was, hy 'n beroep

doen op mense om nie oor sensitief te wees nie, aangesien dit nie die bedoeling was om

enigeen se gevoelens seer te maak nle.346 Hierdie opmerking van Smuts was 'n weer-

spreking van sy toespraak 'n week vroeër op Standerton, waar hy beweer het dat die

naamsverandering die Regering In die verknorsing laat beland het.

Op 21 Januarie 1939 het Hertzog aan W.B. Clapham, In antwoord op laasgenoemde se

brief aan hom op 18 Januarie 1939, geskrywe dat Insake Robertshoogte hy twee sake

wou uitwys. Eerstens dat dit geensins die bedoeling was om met die naamsverande-

ring lord Roberts se naam uit te wis nie, en tweedens dat sedert 1914 die benaming

Robertshoogte uit voeling was met die gevoelens van 'n greet deel van die Afrikaans-

sprekendes. Alhoewel dit nie die hoofrede vir die naamsverandering was nie, sou die

nuwe name dit makliker maak vir die Departement van Verdediging om Jong manne vir

diensplig te trek.341

Die Afrikaner pers het ook teruggekap en op 23 Januarie 1939 het pie Burger, onder die

opskrif "Uitlander-gesindheid In Suid-Afrika", berig dat die verontwaardigde optrede van

die "Patriotic Societies" getoon het dat daar nog baie mense In die land was wat nie ryp

was vir samewerking met die Afrikanerdom nie. Verder Is die hoop uitgespreek dat die

voorval sou dien om die oë van die hele Afrikanerdom oop te maak, sodat daar helder

gesien kon word In watter mate vreemde elemente vyandig staan teenoor die eerbiedig-

Ing van die gevoelens van diegene wat Suid-Afrika as hul enigste vaderland beskou.348

Die gesloerdery van die Regering om tot 'n finale besluit te kom, het tot gevolg gehad

dat daar mense was wat die Verenigde Party verlaat het. So skryf mnr. A.J.S. Roos, voor-

).ISl!lli!.., berig in R!lnd Daily Mail, 16.1.1939; Il!.£..SJ.!!r. 16.1.1939; Dje Burger. 17,1.1939,
.w~R!lndD!ljlyMnjl, 18,1,1939.
).IJ!!lli!., brief van genl. Hertzog aan W.B. Clapham, 21.1.1939,
348Die Burger, 23.1.1939.
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sitter van die Nasionale Partytak Setland, DIamantdoorns, pk. Albertshoek, aan Die

Transvaler dat daar nege Verenigde Partylede van die tak Makouskop, kiesafdeling De-

larey. besluit het om die Verenigde Party vaarwel toe te roep en dat almal by die Nasio-

nale Partyaangesluit het. Volgens die skrywer was die onmiddellike rede vir die persone

se bedanking, "dat daar nie akkoord gehou Is met genl. Kemp se belofte In verband met

Robertshoogte nie, en ten tweede dat die volk met dreigement gedwing word om by die

Regering te bly,"349So ook het N.J. van der Merwe In die Volksraad verwys na die gees-

drif waarmee die naamsverandering begroet was en die agitasie wat 'n rukkie daarna

navere getree, het teen die naamsverandering. Hy het verwys na 'n berig In Die Vader-

wm wat gemeld het dat die Regering geen wysiging of verandering beoog het nie. Maar

meld Van der Merwe, dat Smuts later gesê het dat hulle besig was om 'n kompromie te

tref. Volgens Van der Merwe was die "belaglike kompromis nie alleen ongewens nie,

maar 'n misleiding van die mense wat die Minister toegejuig het by die aankondiging

van die veranderlng."35o

Tydens die Volksraadsdebat op 22 Februarie 1939, oor die naamsverandering na Voor-

trekkerhoogte, het Kemp die Nasionale Party berispe, omdat hulle volgens hom 'n poli-

tieke speelbal van die saak rondom die naamsverandering wou maak. Hy het gemeen

dat dit 'n departementele saak was, "maar hier kom die Jaloesie weer te voorskyn omdat

die Opposisie en kultuurverenigings nooit daaraan gedink het nie, maar omdat 'n een-

voudige boer dit op sy kerfstok het:'l51 Volgens hom het die Engelssprekendes hulle

soos sportmanne by die optrede neergelê en was daar nooit by hulle 'n rcnëgeeprtngery

nie. Hy het gesê dat hy nooit die reg gehad het om die naam van die poskantoor te ver-

ander nie. Hy was bly dat die Engelssprekendes hulle daarby berus het, dat dit gedoen

was tot opbou van 'n Suid-Afrikaanse volk.l52 Kemp tree hier versoenend op teenoor die

Engelssprekendes. Dit Is asof hy hierdeur 'n hand van vriendskap tot hulle wou reik as

gevolg van sy drastiese optrede, om die naam van Robertshoogte te verander.

Mln. F.e. Sturrock het tydens 'n openbare vergadering In Pretoria, ter ondersteuning van

die kandidatuur van adv. Adolf Davis van die Verenigde Party, met die oog op die tussen-

verkiesing In Pretoria-Stad, In sy toespraak verwys na die naamsverandering en gesê:

"Deur Samesmelting Is mense met so 'n verskillende agtergrond as genl. Kemp en ek

).19 J.hi..I!.: Dje Trensxalsr. 23.2.1939. brief van AJ.S. Roos.
lSO .IJilil., 23.2.1939; Debatte vnn dje Volksrnnd, 22.2.1939, kolom 706.
lSI Pebam; van dje volksread. 22.2.1939, kolom 706.
J51.lhi.J:!.



Jan Kemp en die naamverandering van Roberts' Heights na
Voortrekkerhoogte - sekere voorbehoude.
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verenig. Dit Is onvermydelik dat genl. Kemp as gevolg van ons verskillende agtergrond

dinge sal sê waarvan ek nie hou nie en dat ek menings sal uitspreek waarmee hy dit nie

eens 15 nie. Die vernoeming van Robertshoogte Is 'n voorbeeld daarvan. Genl. Kemp se

optrede was na my mening 'n onnodige fout, maar ek Is daarvan oortuig dat dit te goe-

dertrou gedoen Is."353

In Februarie 1939 berig The Cape Times dat die amptelike kompromie oor die naams-

verandering van Robertshoogte deur die Premier se kantoor In Pretoria uitgereik was.

Volgens die berig het dit twee sake behels, wat as 'n skok vir die Engelssprekende ge-

meenskap In Pretoria gekom het. Eerstens sou die spoorwegstasie nie uitgesonder word

om sy oorspronklike naam te behou nie, en tweedens dat die versoek van die "Patriotic

Societies" dat die hoofstraat deur die gebied na lord Roberts vernoem moes word, geïg-

noreer was. Volgens 'n verklaring het die Minister van Verdediging die optrede van

Kemp onderskryf en gemeld dat die uitspraak berus het op die uitkoms van voorleggings

deur senior offisiere van die Verdedigingsdepartement. Hulle was van mening dat die mi-

litêre eenheid angstig was om eer te bewys aan die Voortrekkers en dat die naam

Robertshoogte behou wou word deur die Departement van Pos, Telegraafwese en 'rele-

fone en die Ultsaalkorporasle.364 Hierdie verandering Is In die Regeringskennisgewing

Nr. 70S, gedateer 26 Mel 1939. bevestlg.355

Dit wat die Opposisie voor die 1924-verkleslng gevrees het, toe daar besplegells dat hy

Minister van Verdediging sou word en "stormend" sou optree, Is In 'n mate verwesenlik.

Kemp word die geleentheid gegun om In afwesigheid van Plrow In die portefeulje waar

te neem - sy gunsteling portefeulje en dadelik voer hy weer die stryd. Sonder vooraf

raadpleging of kommunikasie met sy partystrukture neem hy, op aandrang van enkele

hooggeplaaste weermagoffisiere, 'n radikale besluit - 'n besluit wat politieke "plofstof"

bevat het. Die posisie In Europa tussen Duitsland en Engeland was reeds gespanne en In

Suid-Afrika was die vraagstuk van Suid-Afrika se deelname In 'n stryd sluimerend en ge-

spanne onder die verskillende taalgroepe. Kemp se -naarts'' karakter, sonder Inagne-

ming van die gevolge ("damning the consequences") neem oor en hy verander op kort

kennisgewing die naam van Robertshoogte. Die gevolge en krttlek was verreikend, maar

JSl~. 22.2.1939, adv. A. DIlvies vnn die vr hel die tussenverkiesing gcwen.
3$01HerlZog-vcfsiUuc!jng, Band 107. ongcpagineerd, berig Cape Times.
355 J.C.D. Lambrecht, voertrekkerhoogte - 'n Geskiedkundige oorsig.~, nrs. 32 en 33, April

lol Augustus 1960, p.lll.
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Dit was vererger deur die felt dat Hofmeyr ongetroud was en dat mev. Kemp as die se-

nior dame van die afvaardiging beskou was. Hofmeyr was vergesel van sy moeder, wat

haarself nie net as die senior dame beskou het nie, maar haarself as Ieler van die af-

vaardiging beskou het.359Sake het verder versleg toe 'n besoek vanaf Mombasa na Nai-

robi georganiseer was en sekere lede van die afvaardiging, onder andere Kemp, nie

saam genooi was nie.

In Indië het die spanning by die Suld·Afrikaanse afvaardiging hoog geloop en die wry-

wing was so hoog dat Hofmeyr Salah Hydarl by geleentheid versoek het "to smooth

things over."360Kemp het toe orals dieselfde behandeling as Hofmeyr ontvang. Dit Is te

verstaan dat Kemp ongelukkig was met die aanvanklike omstandighede. Hy het nie 'n

bale hoë dink van Hofmeyr gehad nie en hom eerder beskou as 'n lakei van Smuts. Hof-

meyr was ook nie 'n persoon wat maklik toeganklik was nie - eerder selfgesentreerd en

bygestaan deur sy beskermende moeder het hy ongeërg opgetree. Daardeur het hy

Kemp, die militaris-politikus, op die oorlogspad geplaas.

7.10.2 Kemp - Ds. C.W.M. Du Toitbotsing

Op 1.1 Maart 1938 het Kemp In die Volksraad verklaar dat ds. C.W.M. Du Tolt, Nasionale

Party kandidaat vir COlesberg (tot 1938 en Marico vanaf 13 Oktober 1938), niks anders

gedoen het as om propaganda te maak onder die staatsamptenare nie, om sodoende

hul stemme te werf. Amptenare wou volgens Kemp op daardie stadium die Regering In-

timideer, maar hy het verklaar dat die Regering hom nie sou laat voorskryf nie. Volgens

hom het die amptenare geen rede tot klagtes gehad nie, aangesien daar £500 000 In

hul pensioenfonds gestort was en die besnoeIIngs van £1 miljoen aan hulle teruggegee

Is.

Volgens Kemp was Du Tolt: "Niks anders as 'n vlugteling nle."361 Hy het Du Tolt kwalik

geneem omdat hy Plet Grobler beskuldig het dat hy die Raad openlik mislei het: "Ds. du

Tolt Is 'n gevalle predikant. Hy kan op die preekstoel geen bestaan meer maak nie en

JS9 .!.Illi!., p.247.
l60 J.b.iQ., p.248.
J61~, 12.3.1938; pebil!!c van die volksrand, 11.3.1938, kolom 533.

JSS



386

nou kom hy met sulke dlnge,"362 Voorts het Kemp gesê dat hy saam met die Nasionalis-

te stem dat die vorige Nasionaleregering goed was, maar dat dit die Eerste Minister en

sy Kabinet was wat die beleid bepaal het, "Die Nasionale Party Is bankrotl"363, het hy

verklaar, Hy het gevra of Du Tolt eerlik was toe hy vir die Naturellewet (sic) gestem het

en daarna verklaar het dat die land met rou bedryf oor die Naturellewette (sic),

Tydens in openbare vergadering op Potchefstroom op 14 Apr111938, was daar deur prof,

L.J. du Plessis aan Kemp gevra of hy In die Volksraad gesê het dat Du Tolt 'n gevalle pre-

dikant Is wat van die kansel en Colesberg gevlug het, omdat hy nie daar 'n bestaan kon

maak nie, en of hy gesê het dat "die Nasionale Party aan die armes kleef soos parasiete

en bloedsulers?"364 In antwoord hierop het Kemp gesê dat hy verbaas was dat 'n man

met die Intelligensie van Du Plessis hom aan koerantverslae steur, Hy het erken dat hy

gesê het dat daar sekere Volksraadslede was wat die land deurreis en gebruik gemaak

het van die "armee", maar hy ontken dat hy dit In verband met die Nasionale Party as

sodanig gesê het.3asWat Du Tolt betref, het Kemp gesê dat hy nog altyd gedink het dat

wanneer in predikant hom eers met die politiek Ingemeng het, hy nie die een dag poli-

tiek moet preek en die ander dag nagmaal moet bedien nle,366

Voorts het Kemp gesê dat hy nie bereid was om 'n enkele woord van wat hy In die Par-

lement gesê het, terug te trek nie en dat hy dink dat hy ten velle geregtig daartoe was

om die stellings te maak, Du Plessis het Kemp versoek om die beledigings terug te trek,

maar Kemp het geweler,367 Op 21 April 1938 tydens 'n vergadering te Mamagalleskraal,

Brtts kiesafdeling, was Kemp gevra of Du Tolt In die dae van die ou Nasionale Party nie

ook die Sappe beveg het nie en watter beswaar hy daarteen gehad het? Kemp het ge-

antwoord: "Ja, maar toe was hy by ons,"368

Op 8 Februarie 1939 was daar sensasie In die Volksraad toe Du Tolt kennis gegee het

dat hy op 28 Februarie 1939 sou voorstel dat in geregtelike kommissie aangestel moet

word om ondersoek In te stel na en verslag uit te bring oor die gedrag van Kemp, Minis-

ter van Lande. teenoor die Kieswet van die 1938-verkleslng. Die kommissie moes oor

J62 !hill.
J6J 1hi.!!..
Jf>j Dje Transvaler. 15.4.1938.
J6~ 1llli!.
366!lili!.; Dirk ell Johanna de Villiers, p.59.
:l61 Ullit.
Jr.! illli!., 22.4.1938.
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die mag beskik om spesiaalondersoek te doen en verslag uit te bring oor die optrede

van Kemp tydens die tussenverkiesing In Marleo. Die kommissie moes ook ondersoek

Instel In hoeverre daar In die geval, 'n dwarsboming van die loop van die gereg was.ses

Op 28 Februarie 1939 was die openbare galerye In die Volksraad volgepak, toe die lang-

verwagte mosie oor Kemp se gedrag In die Marlca tussenverkiesing deur Du Tolt Inge-

dien was. Laasgenoemde het beweer dat Kemp hom skuldig gemaak het aan oortreding

van die Kieswet en gevra het dat 'n kommissie van regters aangestel moet word om te

beslis of die beskuldiging gegrond was. Dat die Regering die saak In 'n ernstige lig be-

skou het, het geblyk uit die felt dat Hertzog en Smuts laat blyk het dat hulle ook aan die

debat sou deelneem. In sy aanklag het Du Tolt 'n verslag van 'n toespraak van Kemp

voorgelees, waarin die Minister onder andere gesê het: "Dan Is daar nog nedersetters

wat teen die Regering Is. Hierdie mense ken geen dankbaarheid nie. Die grond waarop

hulle woon behoort aan die Regering; die dakke oor hulle hulse behoort aan die Rege-

ring; hulle Implemente en hulle beeste behoort aan die Regering. Hul enigste besitting

wat nie die Regering se brandmerk dra nie, Is hul vrouens. Party van hulle was Maandag

op die vergadering op Zeerust en het my daar geboe. Ek weet wie hulle Is en sal hulle

leer om te boe. Ek sal dadelik laat nagaan wie van hulle agterstallig is met hul huur en

sal hul huurkontrakte dadelik laat kanselleer."37o

Op dié gedeelte van die aanklag het Kemp, tot by die sin betreffende die regerings-

brandmerk op die vrouens, ontken dat hy dit gesê het: "Die Regeringsparty is daar trots

op dat hy nog nie 'n brandmerk op die vrouens en moeders van Suid-Afrika geplaas het

nle."371Volgens hom was dit belaglik om te beweer dat hy op 'n vergadering met onge-

veer 600 mense, kon gesien het wie hom uitjou en dan nog ook geweet het dat hulle

Nasionaliste was.

Voorts het Du Tolt 'n reeks gevalle van persone, wat aangeskryf was vir agterstallige

huur en uitgesit Is, voorgehou en verklaar dat die mense nie aangeskryf was omdat hulle

agterstallig was nie, maar omdat hulle teen die Regering gestem het: "Daar Is ander

mense wat ook agterstallig Is en meer agterstallig Is wat nie aangeskryf Is nie," het hy

3119Dje Burger. 9.2.1939; Irimm!kI, 9.2.1939;~. 11.2.1939.
no Illli!, 1.3.1939; Irnnilllkr. 1.3.1939; Deba!lc \'110 die Volksraad, 28.2.1939, kolomme 984-986.
Jll Deba!!e vaD dje Volksf!ll!d, 28.2.1939, kolomme 991-992.



388

verklaar.312 Ook Strijdom het die geval behandel van LF. Kriel wat slegs £50 agterstallig

en aangeskryf was. Hy was kennis gegee om binne 30 dae te betaal, dit terwyl sy ko-

ringoes eers oor twee of drie maande verkoop sou wees. Volgens Kemp was die skuld al

bale oud en het die man nie betyds geantwoord op aanmanings nie. Strijdom het aange-

toon dat die brief van die Departement voorgelees sou word, waarin verklaar was dat die

man se huurgeld slegs een laar agterstallig was. "Kragtens die wet hoef die Minister 'n

nedersetter nie aan te skryf voor hy 4 Jaar agterstallig Is nlo,"313 het Strijdom verweer.

Die oorgrote deel van Kemp se repliek was gewy aan die voorlees van datums waarop

briewe aan die betrokke nedersetters gestuur was om hulle te maan. Hy het gesê dat sy

doel daarmee was om aan te toon dat hulle die geld lank reeds skuld, en In sommige

gevalle dat hulle geen goeie boere was nle.314 Smuts het, as Minister van Justisie, die

versekering gegee dat die gereg sou meehelp om Intimidasie by verkiesing te bestry. Op

die tydstip het die vrees ontstaan dat die saak sou doodloop, omdat daar nie genoeg tyd

vir bespreking toegelaat was nie, maar Smuts het self die verdaging voorgestel en Hert-

zog het voorgestel dat die debat die volgende dag hervat sou word.315

Op 1 Maart 1939 het verskeie politici van belde die Nasionale Party en Verenigde Party

die woord gevoer, onder andere J.G.Strijdom, D.F. Malan, J.S. Marwlck en ds. S.W. Nau-

de. Die Speaker, adv. E.G.Jansen, het teen laat aand beslis dat die saak tot stemming

gebring word en met 63 stemme teen 31 stemme Is die aanklag verwerp. Die voorstel

wat tot stemming gebring en aangeneem Is het gelul dat na die mening van die Raad

die beskuldiging teen die Minister van Lande van oortreding van die Kieswet ongegrond

Is. Voorts dat ds. Du Tolt of enige lid van die publiek die reg gehad het om hul tot die hof

te wend en 'n saak aanhangig te maak. Ter afsluiting meld die voorstel dat die Raad dit

betreur dat sulke ongegronde beskuldigings teen die Minister gemaak 15.316 Kemp het

ongeskonde uit die stryd gekeer, maar kenmerkend van sy karakter kon aanvaar word

dat hy wel die dlslojale nedersetters gedreig het. Sy optrede In die verlede getuig daar-

van.

111lb.i.Q .. kolomme 994-995.
Jl) llili!..: DjeTransvaler, 1.3.1939.
IN 1hi.!l., kolomme 1016-1027.
l1! !.hill., kolom 1036.
J76lb.i.Q., 1.3.1939, kolomme 1126-1128.



Die Burger van 2 Maart 1939 berig, dat hoewel dit In die verlede nog altyd die gebruik

was om wanneer daar 'n aanklag aanhangig gemaak was teen 'n lid van die Kabinet of

van die Raad, 'n ondersoek verwelkom was om sodoende die aangeklaagde se eer te

beskerm. Voorts dat die Verenigde Party stteng volgens party verdeling belet het dat 'n

kommissie van regters aangestel word, net om Kemp se optrede te vergoeilik. Volgens

gebruik was Kemp tydens die debat nie In die Raad nie, maar het bulte In die wandel-

gang die beslissing afgewag.311

Die Rand Pally Mali berig op 31 Januarie 1933 dat wanneer Kemp In die Volksraad

praat, hy altyd een of ander Volksraadslid aangeval het en meld voorts, "he laid a very

heavy sjambok on die shoulders of all who differed from him, and got right back to the

dreadful old party rut."318Op 13 Junie 1934 berig Pie Burger dat Kemp deur astrantheid

sy tekortkominge probeer bedek. Voorts meld die berig dat Kemp se optredes In die

Volksraad bale Volksraadslede afgestoot het.319Op 16 Maart 1939 verwys Die Burger

na Kemp se optrede In die Volksraad, In verband met C.W.M. du Tolt se aantygings, en

meld dat die Minister tydens die debatte so mak soos 'n lammetjie was. Die berig wys

verder daarop dat die "kwaal" minister net verdedig het, dat sy kleitrappery soms pate-

ties was en dit geen twyfelly dat hy agter die skerms moes riemspring by sy partygenote

oor sy taktiese flater nle.380

.Dit wI! voorkom asof Kemp, wanneer hy skuldig was en In 'n hoek gedruk was, homself

teruggetrek het - asof sy "tjaarts" uit hom was. Ole skrobberlnge uit partygeledere het

hy dan soos 'n man aanvaar, sonder om verskonings aan te bled vir sy flaters. Ole vraag

Is of dit nie 'n teken van groot militêre leiers nie? Hulle Is daarvoor bekend dat hulle nie

erken as hulle foute gemaak het nie.

Vir hom egter was die saak van groter belang as die persoon en het hy In bale mln geval-

le persoonlike vyande gehad. Hy was nie Iemand wat geglo het In huigelary nie - hy het

altyd die moed van sy oortuiging uitgespreek en dit onder geen stoel of bank verberg

nie. J.L. Basson beweer dat Kemp bekend was as 'n vurige vegter wat geeneen van sy

ln~,2.3.1939.
Jl! Rund Daj!\' Milil. 31.1.1933.
J79~, 13.6.1934.
J801h.iQ.,16.3.1939.
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opponente gespaar het nie. Inteendeel, hy sou op enlge een trap wat In sy pad gestaan

het.lSl

7.U Ter afsluiting

Waar Kemp hom voorheen, 1915-1933. In 'n politieke party van eendersdenkendes be-

vind het, was hy met Samesmelting binne 'n party waar hy moes saamwerk met vorige

politieke opponente - één waarin onderlinge wantroue waarneembaar was. Dit kan aan-

vaar word dat twee beginsels vir die optrede van Kemp verantwoordelik was, naamlik

eerstens ay lojaliteit teenoor Hertzog en tweedens ay Ideaal om -n verenigde Suid-Afri-

kaanse volk daardeur te bewerkstellig. So byvoorbeeld het hy op 15 Maart 1938 In die

Volksraad verklaar dat die Afrikaanssprekendes In die Verenigde Party vooruitgegaan en

dat die Engelssprekendes op gelyke voet saam met hulle gaan: "Ons kan mekaar vier-

kant In die oë kyk."382 Voorts het hy gemeld dat wat homself betref, hy die Opposisie die

versekering gee dat hy sal poog om die stryd so te voer dat dit tot eer van die Afrikaner

strek.383 Dit was Kemp, hy het opgetree uit Innerlike oortuiging.

Kenmerkend van hom was ook dat wanneer hy 'n saak omhels het hy met alles tot sy

vermoë daarvoor sou stry. Gevolglik was hy vanaf 1924 die mening toegedaan dat Indien

'n amptenaar In die staatsdiens werk of as nedersetter grond van die Regering ontvang

het, hy sy lojaliteit aan die Regering van die dag moet betoon. Vandaar sy militaristiese

en dreigende houding - 'n saak wat tot geweldige kritiek vanuit Opposisiegeledere sou

lel en soms vir hom onaangename gevolge gehad het. Nie dat hy hom verskriklik daar-

aan gesteur het nie.

Die Kleurvraagstuk was vir hom 'n saak van kardinale belang en was hy 'n greet voor-

stander van 'n beleid van segregasie. Op 30 Maart 1933 het hy In die Volksraad verklaar

dat die blote felt dat die Blanke In Suid-Afrika Is en volgens sy beskouing wil bly voort-

bestaan, segregasie noodsaaklik was.384 Aan die anderkant was hy 'n persoon wat be-

grip getoon het vir sy Swart medemense. Hy het vanaf kindsbeen opgegroei op die plat-

teland en het op 'n bale vroeë ouderdom te doen gekry met hul kultuur en gewoontes.

Hy was van mening dat dit die Blankes se plig was om aan die Swartmense 'n behoor-

JSI J I Basson. p.595.
J!2 Deba!!e van die Volksraad, 15.3.19]8, kolom 1678.
lSlJ..llli!..

1&-1 !hi..I!.., ]0.3.19]3. kolomme 2700·2701.



like lewensbestaan te verskaf en hom te evangeliseer, om hom sodoende op alle moont-

like maniere te help "om hom te beskaaf."38SVolgens hom was daar altyd 'n seksie van

die Blankes wat die heil van hul ras wil soek In die lê van struikelblokke In die weg van

opleiding en beskawing van die Swartes. Hy was geensins 'n voorstander van Integrasie

ten opsigte van die stemreg en handelsgeblede nie. Met sy teenwoordigheid In die Ver-

enigde Party sou dit hom In stryd bring met sekere liberale politici, soos Hofmeyr. Dit

sou tot gevolg hê dat hy en ander voormalige Nasionale Party politici, soos Plet Grobler,

sterk standpunt Ingeneem het. Hy het egter enduit 'n voorstander gebly vir 'n werkbare

oplossing van die Kleurvraagstuk.

In sy politieke fanatieke lojaliteit het hy ook vyande van sy opponente gemaak. In die

geval van die "Gesuiwerde" Nasionale Party het hy 'n geweldige stryd gevoer met sy eer-

tydse partygenote. Selfs die woord "gesuiwerde" Is vir die eerste keer deur hom gebruik

en dit as 'n skeldnaam. In die proses het Kemp uiters verdag opgetree teenoor die Afri-

kanersaak en het dit daar toe gelei dat Afrikaanssprekendes binne Nasionale Party ge-

ledere hom as 'n verraaier bestempel het, veral met sy vergoeIlIking van Smuts as 'n

groot staatsman. Dit Is onbegryplik dat Kemp vir Smuts polities omhels het, aangesien

hy reeds van Anglo-Boereoorlog en Rebellie dae 'n hekelln Smuts ontwikkel het. Kemp

se republikanisme het ook somtyds verdag voorgekom en gevolglik het hy tydens die

1938-verkleslngstryd geweldig teenkanting en wantroue van mede-Afrlka-ners, veralop

die platteland, ervaar. So byvoorbeeld verskyn daar In pie Transvaler op 21 Maart 1938,

'n brief van mnr. A. Van der Merwe waarin hy onder andere skrywe: "Bewys die felt dat

hy (Kemp) aan die Regeringskant lets Is? Vandag bestempel hy die Rebellie as 'n bega-

ne fout, maar dis gewis 'n fout wat hom die ministerskap besorg het."386

Tydens hierdie tydperk kan een saak uitgesonder word wat Kemp "onverskrokkenheid"

onderstreep, naamlik die Voortrekkerhoogte naamgewing. 'n Saak wat hy klaarblyklik

nie lank vooruit beplan het nie - 'n saak wat hy op 'n kort Ingewing van die oomblik aan-

gepak en getrou aan sy karakter enduit by sy besluit gebly het. Nieteenstaande die ern-

stige gevolge wat dit op daardie tydstip Ingehou het, aangesien die oorlogspraatjies al-

reeds In 'n sekere mate tot spanning tussen die bevolkingsgroepe In Suid-Afrika aanlei-

ding gegee het. Hy het soos 'n man die stampe en stote, veral van binne partygeledere

gevat, maar nogtans regverdiging daarin gesien. Hy het vas geglo dat deur Robertshoog-

lS'1.h.ll!..
l!6 Dje Tmnsyaler, 2 I .3.1938.
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te se naamsverandering hy die saak van die Afrikaner gedien het. aangesien lord

Roberts nie die naamgewing werd was nie. Volgens hom het hy die naam vereenselwig

met dwingelandy -fets wat nie gehoort het by die Suid-Afrikaanse Verdedigingshoof-

kwartier nie. Self Smuts se opmerking dat die optrede van Kemp 'n fout was, het hom

geensins van stryk laat bring nie.

Binne die Verenigde Partygeledere en veralln die Transvaal, het hy 'n leidende rol ge--

speel. Dit Is te verstane, aangesien hy een van die senior kabinetslede In die Hertzog-

kabinet was. Weer eens het hy, die vlytlge administrateur wat hy was, die portefeulje

van Lande met groet ywer aangepak. Veral sy optrede In verband met die verhoging van

die lewenstandaarde van die nedersetters kan vermeld word. Op partyleidingsvlak In die

Transvaal het hy saam met sy vriend, Plet Grobler, gaele werk gedoen, veral met die pro-

ses om binne partyverband politici van verskillende agtergronde en oortuigings saam te

snoer. Ole resultaat van dit alles was dan ook sy verkiesing tot Ieler van die Verenigde

Party In Transvaal In 1938. 'n Oomblik van triomf vir hom aangesien hy nog altyd beskou

was as 'n Jukskeibreker - Iemand wat moeilik ander standpunte In ag geneem het en ge·

voellg was vir kritiek.

Olt kan ook beweer word dat Kemp hom sekerlik ongemaklik gevind het In die "huwe-

lik", aangesien hy 'n politikus was wat hom beywer het vir eenheid. Terwyl so lets eintlik

nie binne die Verenigde Party bestaan het nle - dit was nie 'n spontane en openhartige

vereniging nie. Hy moes veg vir 'n bestaansreg en veral waar hy altyd In onguns by

Smuts wae- byvoorbeeld waar Smuts sy republikanisme as 'n grap beskou het. In Janua-

rle 1934 berig The New Gaurd: "And General Kemp expresses his willingness to 'forgive

and forget' at lastl Damn his forgiveness and his Impudence. He forgive the South Afri-

can Party. Does he forgive Botha's stout Afrikaners for loyal adherence to their oath ta-

ken at Vereeniging? Does he forgive them for helping to put down treason and rebellion

In 1914 at any cost? Or Is It us 'Old Unionist' who he so graciously forglve? ..."387 Hieruit

blyk dit duidelik dat hy nooit werklik daarin geslaag het om by al sy partygenote volle

vertroue te wek nie en tesame met die wantroue by sy mede-Afrikaner, moes dit vir hom

in onverkwiklike situasie gewees het. Die vraag kan gevra word of dié Voortrekkerhoog·

te episode, nie in regstellende aksie van sy kant was om Afrikanervertroue te herwin

nie.

387The New Gaurd. Januarie 1934, uittreksel.



Nogtans tree Kemp met groot eer uft die Samesmeltings tydperk, aangesien hy deur sy

aksies oplossings vir "Suid-Afrika Eerste" probeer vind het. AI het dit van hom "militaris-

tiese" optrede vereis. Soveel so dat F.e. Erasmus, Nasionale Party Volksraadslid vir

Moorreesburg, op 11 Maart 1938 In die Volksraad teenoor Kemp opmerk: "U Is so klein

dat u gemeenheid geen perke ken nie." Vir sy politieke opponent was hy 'n uiters gedug-

te teenstander.388 Die politiek was vir hierdie eertydse militaris 'n krygsveld, nie met die

wapens en ammunisie nie, maar met die wapen van die tong en gees. Die strategte was

nog steeds dieselfde - oorwinning - 'n oorwinning vir die saak waarin hy geglo het.

JU Pcballe vnn dje yolkswad, 11.3.1938, kolom 1541.
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HOOFSTUK 8

KEMP SE lAASTE POLITIEKE STRYDVIR EENHEID.1939 TOT 1946

8.1 Ier Inleiding

Sedert Uniewording In 1910 was daar utteenlopende beskouings van Afrikaans· en

Engelssprekendes In Suid-Afrika, met betrekking tot die Unie se reg tot neutraliteit In 'n

oorlog waarby Brittanje betrokke sou raak. Ten nouste hiermee gekoppel was die teen-

strydige standpunte oor Suid-Afrika se konstitusionele posisie binne die Britse Ryk. Afri-

kanernasionaliste het die Ideaal van 'n eie soewereine staat, vry van vreemde heerskap-

py gekoester. Daarenteen het die meerderheld Engelssprekendes, vanweë hul sentimen-

tele bande met BrittanJe, hul absolute lojaliteit teenoor die Britse kroon vooropgestet,c

Na afloop van die Eerste Wêreldoorlog, en veral nadat die Pakt In 1924 die regertngelel-

seis oorgeneem het, het Suld·Afrlka vinnig op die pad van soewereine onafhanklikheid

gevorder. Met die Balfourverklaring, tydens die Rykskonferensie van 1926, was die do-

mlniums se gelyke status met die Britse Statebond Internasionaal erken. In Suid-Afrika

was daar meningsverskil oor die Implikasies van die Balfourverklaring, onder meer met

betrekking tot neutralltelt.s

Met die goedkeuring van die Statuut van Westminster In 1931, deur die Britse parle-

ment en die aanname van die Statuswette 1934 deur die Unieparlement, was die Unie

se soewereine en afhanklikheid bekragtig. Die Britse koning kon Suid-Afrika voortaan

slegs op advies van die Uniekabinet tot Internasionale verpligtinge bind. Teoreties Is die

Unie se reg tot neutraliteit dus gewaarborg, aangesien Suid-Afrika neutraal kon bly, In-

dien die Kabinet tot oorlogsdeelname sou beslult.s

In die Suid-Afrikaanse politieke geledere was daar egter steeds nie eensgesindheid oor

die neutrallteltsvraagstuk nie. Hoewel die neutraliteltskwessle volgens die Verenigde

I P.w. Coetzer en lH. Jc Roux (red.). Dic Nasionale Party, Deel4, p.230.
200.
1 J.H.le Roux,Die "Gesujwerde"NasjonaleParty 1935·1940, p.423.
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Partyleiers teen 1934 bloot 'n "akademiese" vraagstuk was, weens die onwaarskynlik-

heid van 'n Europeseoorlog, was dit tog 'n potensiële verdelingsfaktor In Suid-Afrika.

Weens die sameloop van omstandighede, In die periode 1934-1939, het neutraliteit In

'n toenemende mate 'n brandende politieke geskilpunt tussen die twee hoof politieke

partye geword.

8.2 Neutraliteit word 'n brandende kwessie 1938-1939

Verwikkelinge In Europa gedurende 1938 en 1939 het die besef In Suid-Afrika laat pos-

vat dat 'n wêreldoorlog onafwendbaar was. Dit het die neutrallteltskwessle, wat voor-

heen 'n akademiese vraagstuk was, toenemend In die kader van die praktiese politiek

laat beland.

Hitler se else en optredes sedert Maart 1938 het tot 'n eskalerende krisis In Europa ge-

lei. In Suid-Afrika het daar groot onrus oor die Europese situasie geheers. Die Gesuiwer-

de Nasionale Party het hard gepoog om die Regering onder druk te plaas oor Suid-Afrika

se standpunt In verband met oorlogsdeelname, daar dit duidelik was dat genl. Smuts se

standpunt oorheersend was binne die Verenigde Party. Dit het tot voortdurende konfron-

tasie In die Parlement gelei, wat weer op sy beurt wye reaksie In die Suld·Afrlkaanse-

pers verwek het.

Na aanleiding van die ernstige krisis In Europa, het genl. Hertzog op 1 September 1938

'n voorwaardelIke neutraliteitsverklaring opgestel. Hiervolgens sou die bestaande ver-

houding en betrekkinge tussen die Unie van Suid-Afrika en die verskillende oorlogvoe-

rende partye ongewysig bly voortbestaan, en voortgesit word asof daar geen oorlog ge-

voer word nie, met die voorbehoud dat Suid-Afrika sy verpligtinge as lid van die Britse

Gemenebes en van die Volkebond sou nakom. Die kontraktuele verpligtinge ten opsigte

van die SImonstadvlootbasis sou uitgevoer word.4 Niemand sou toegelaat word om die

grondgebied van die Unie te gebruik vir optrede wat kon Inbreuk maak op Suid-Afrika se

bestaande betrekking en verpligtinge nle.e Hierdie verklaring van die Eerste Minister

~O.O. Schohz, Dr Nicoillus Jobllnncs Vlln der Me[\.yc. p.338. die sogenaamde Smuts-Churchill-ooreen-
koms van 1921 bel bepaal dmntle Britse militêre besittings in Suid-Afrika IIl1ndie Unie-regering
oorgedra sou word. Dat die Britse admiraliteit die beskikking oor die vlootbasis by Simonstad sou be-
hou en dat die Unie-regering onderneem om hierdie basis leen landaanvalle te beskerm.

5 P W Coetzer en 1 H le Roux ([cd.), Deela. p.249; Smu!s-\'e(Sllmelio!!. Band 300. verklaring J.B.M.
Hertzog.1.9.1938.
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was op 28 September 1938 deur die volle Kabinet eenparig aanvaar.e In 1940 het 'n

konfrontasie In die Volksraad tussen Hertzog en Smuts oor dié gebeure plaasgevind.

Hertzog het Smuts en die ander ministers beskuldig van troubreuk, aangesien hulle nie

die ooreenkoms van September 1938 tydens die neutrallteltsdebat van September 1939

eerbiedig het nie. Smuts het geantwoord dat die vertroulike ooreenkoms van 1938 slegs

op die Tsjeggo-Slowaaksekrisis betrekking gehad het en nie 'n algemene neutraliteits-

verklaring was nie. R. Stuttaford, O. Reitz en H.G. Lawrence, almallede van die 1938-

Kabinet, het ontken dat die Hertzog-verklaring ooit aan 'n volle kabinet voorgelê was en

formeel aanvaar wae.t

Op 16 September 1938 het genl. Kemp te Wellington die beleid van die Regering, Insa-

ke oorlogsdeelname uiteengesit. Volgens hom was die Regering besig met 'n bewape-

ningsaksie om Suid-Afrika en Afrikaner volk te beskerm. Hy het voorts gemeld dat die

Verenigde Party ten gunste van vrede was, omdat hy geweet het wat dit beteken het om

oorlog te maak en Indien daar oorlog sou uitbreek, sou die volk van die land besluit of

Suid-Afrika sou deelneem of nie. Voorts het hy gesê: "Die Koning van Engeland Is die

koning van die land en dit Is In die ekonomiese belang van die land dat hierdie toestand

gehandhaaf word. Engeland Is nog die grootste mark vir die boere. Dit Is In belang van

die boere om hand - aan - hand met Engeland te werk."6

Daar was reeds In September 1938 'n geheime ooreenkoms tussen Hertzog en Smuts

gesluit In verband met die neutrallteltsvraagstuk - dit was nie openbaar gemaak nie en

het eers 'n jaar later bekend geword, nadat die Unie teen Duitsland oorlog verklaar het.

Ook het Adv. O. Plrow, Minister van Verdediging, In 1938 Europa besoek. Hy het nage-

laat om Hertzog oor die ware bedreiging wat Nazi Duitsland Ingehou het, In te lig. Dit

verklaar moontlik die Premier se voortgesette hoop op die handhawing van vrede In Eu-

ropa.D

Die kloof tussen die twee hoofpartye ten opsigte van neutraliteit het gaandeweg al hoe

wyer geraak, namate die Europese toestand versleg het. Die Verenigde Party, as rege-

ringsparty, was ook erg verdeeld oor die neutrallteltsvraagstuk. Smuts en sy ondersteu-

ners het ondubbelsinnig verklaar dat die Unie Ingeval van oorlog Brittanje sou steun.

6 .!.!lli!.; Bylaag 8.
7 Vergelyk Keun van der Poel, Sclecljon from the Smuts Paners. Vol. VI, pp.19D-191.
e Die Burger, 17.9.1938.
9 P W Cnt'ller en J H Ic Roux (red.), Oecl4, p.250.
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Daarteenoor was daar onsekerheid oor Hertzog se houding, vanweë sy vae en dubbel-

sinnige ultsprake.l.O

Die felt dat die Regering die finale beslissing oor oorlogsdeelname aan die Parlement,

as verteenwoordigers van die volk sou oorlaat, het 'n vloeibare situasie geskep, aange-

sien dit toenemend duidelik geword het dat Smuts die meerderheldstandpunt In die Ver-

enigde Party verteenwoordig het. Te midde van hierdie toestand van verdeeldheid, oor

die neutrallteltskwessle. het Suid-Afrika die rampspoedige Jaar 1939 betree.

Tydens die Transvaalse Verenigde Partykongres teen die einde van Augustus 1939, het

Kemp In sy openingsrede die neutrallteltskwessle aangeraak en gemeld dat niemand

die volk In oorlog wou sleep nie, maar dat geen verantwoordelike Ieler sou toesien dat

sy volk deur 'n vyand platgetrap word nie. Sy standpunt was dat hulle solank moontlik

neutraal sou bly In enige oorlog wat kom. Alleen die aard en omvang van enige oorlog

sal moet bepaal of hul daarin betrokke sal wees en dat daar nog geen tekens was dat

hulln 'n oorlog betrokke sou raak nle.u Hertzog, Smuts, Plrow en ander ministers het

herhaaldelik verklaar dat die Unie alleen aan 'n oorlog sou deelneem, wanneer die Par-

lement besluit dat die belange van Suid-Afrika so geraak en bedreig was, dat dit nie an-

ders kon as om dit met die wapen te beskerm nle.12

Die Verenigde Party het by monde van sy leiers verklaar dat hy hom by die beleid neerlê,

omdat daar die volste vertroue In die Parlement was, "wetende dat hierdie hoogste

soewereine gesag van ons volk ons uit 'n oorlog sou hou, solank as belange nie geraak

of bedreig word nie en omdat ons weet die Parlement hom In hierdie besluit sallaat lel

deur net ons eie belange en deur geen ander oorweginge hoegenaamd nle."13

Kemp het In die tyd ook as voorsitter van die Hoofkomitee van die Transvaalse Verenig-

de Party in verklaring uitgereik, waarin hy verklaar het dat dit die beleid van die Rege-

ring was om Suid-Afrika bulte Europese twiste te hou.ln antwoord hierop het mln.

Clarkson gesê: "South Africa Is a full co-operatmg member of the British Commonwealth

and talk of remaining neutral If Britain Is at war, Is all nonsense.tl14 Dit Is heel duidelik

10 GD. Scholtz, pp.387·388.
11 J C.G Kemp.versameling, Band 6, ongepagineerd.
u J.C.G. Kemp, Pad van die Veroweraar. p.432.
13 !hiQ.
14 L. Blackwell, Farewell to Parliament, p.56.



dat kultuurverskille binne Suid-Afrika uiting sou vind In verskillende opinies ten opsigte

van oorlog deelname of neutraliteit, en dit was alreeds hier duidelik waar Kemp se sen-

timent gelê bet.

Hierdie beleidsverklarings was wyd en syd oor die lengte en breedte van die land gepu-

bliseer en volgens Kemp was daar bale mln teenstand gewees. Hy meld dat almal dit

eens was dat Suid-Afrika alleen aan 'n oorlog sou deelneem wanneer die belange van

dié land alleen so bedreig was, dat hulle nie anders kon as om dit met die wapen te ver-

dedlg.15

Plet Meiring in sy boek Tien Politieke Leiers se siening Is Interessant. Hy meld dat die

laaste Jaar van die Smelterbewlnd een van tweedrag was, veralomdat die Kabinet In die

lig van die naderende oorlog al hoe meer langs afsonderlike vure gesit het. 'n Maand

voor die uitbreek van die oorlog, luis ten tyde van die Munchenkrisis, het Hertzog, ge-

steun deur Plrow, Havenga en Kemp, 'n neutrallteltsstandpunt eenparig deur die Kabi-

net aangeneem gekry. "Genl. Smuts het maklik genoeg geskuil agter die vaaghede van

die voorstel, wat In elk geval so niksseggend was dat 'n mens byna enigiets daar In kon

lees,"16 meld hy.

Aangesien die termyn van die Senaat op 5 Oktober 1939 sou verstryk, was reëlings ga-

tref vir 'n spesiale sitting van die Parlement, met die uftslultllke doelom die termyn van

die Senaat te verleng, veral met die oog op die Internasionale situasie. Kemp beweer eg-

ter dat die Parlement In Kaapstad vergader het na aanleiding van sekere maneuvers van

Smuts, oënskynlik met die doelom die Senaat se lewe te verleng, "maar In werklikheid

met ander duistere bedoellngs.u Volgens A.G. Barlow het Kemp 'n ruk later beweer dat

Smuts geweet het dat 'n oorlog op hande was, en sake so gemanipuleer dat die Parle-

ment In sitting was toe Engeland oorlog verklaar het. "He stuck to this opinion until hls

death and In his last few years showed anger and bitter hostility to Smuts ...."16 Gespan-

ne afwagting het In die gemoedere van die politici, In die wandelgange van die Parle-

mentsgebou, geheers.

LIJ CG Kemp, pA33.
16 Piet Meiring, Tien Poljtjcke! ejers, p.B4.
17J C G Kemp, pA33.
13 A.G. Barlow, Almost jn Confidence, p.30?
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Die spesiale parlementsitting sou aan die begin van September 1939 plaasvind. Op 'n

vraag van dr. D.F. Malan en andere het Hertzog dit In die vooruitsig gestel, dat hy wel so

gou doenlik 'n verklaring sou uitreik om die Regering se standpunt, met betrekking tot

die ëurocesekrrsts te stel. Die res van die besprekings was aan die Senaat gewy, "dog

die kat was uit die mou: die Parlement moes standpunt Inneem oor die krisis wat oorsee

besig was om tot 'n hoogtepunt op te werk."19

Aangesien 'n Europese oorlog 'n voldonge felt was teen die einde Augustus 1939, sou

die Unieregering onvermydelik ook standpunt moes Inneem oor sy posisie In die konflik.

Die eerste drie dae van September 1939 was 'n periode van ongekende politieke Intrige

agter die skerms. Die voor - en teenstanders van neutraliteit het hard gewerk om steun

onder die Parlementslede te werf vir hulopponerende stanëpunt.w

8.3 Die Tweede Wêreldoorlog en Suid-Afrika - Ole politieke breuk

Op 1 September 1939 het Duitsland Pole binnegeval, om die knoeiwerk van die Paryse

Vredeskonferensie reg te maak. Die groet krisisuur het aangebreek en In Suid-Afrika

was Hertzog terdeë bewus van die verskille binne kabinetsgeledere, oor die saak van

neutraliteit. Gevolglik het hy die Kabinet op 2 September 1939, Saterdagmiddag, laat

vergader. Die tyd vir teoretiese beskouinge en akademiese meningsverskil was verby.u

Hertzog wou dat die Regering die standpunt moes Inneem wat alreeds op 28 September

1938 aan die Kabinet voorgelê het, naamlik een van neutraliteit maar met nakoming

van pligte teenoor die Gemenebes, terwyl Smuts verklaar het dat Suid-Afrika by die Sta-

tebond moes bly staan en oorlog teen Duitsland moes verklaar. Die Kabinet was lynreg

verdeeld, met N.C. Havenga, O. Plrow, J.C.G. Kemp, A.P.J. Fourie en H.A. Fagan wat hulle

aan die kant van Hertzog geskaar het en D. Reitz, R. Stuttaford, H.G. lawrence, W.R.

Collins, R.H. Henderson en C.F. Clarkson agter Smuts.22 Kemp het verklaar dat daar 'n

bloedbad In Suid-Afrika sou wees as die Regering nie neutraliteit handhaaf nie. Hierdie

etetune Is egter deur Smuts verwero.e

19 P.F. van dcr Schyff. Eric H Louw in die Suid·AfriklUlnse polj!iek lO! 1948, p.S 19.
20r 'V CoellST en J H le Roux (red.). p.260.
21 Denys O. Rhcodie. Suid-Afrika' van koloniale onderhorigheid 101soewereine onafbanklikheid, p.243.
11~, 5.9.1939; e.M. van den Heever. GeDemal J 8 M Hertzog, p.700.
2J N.M. SluI7.. The NnljonllliMs jn Opposition 1934_1948, p.62; 'V.K. Hancock. Tbe Fields of force 1919-

!22Q, p.)19; 8. Friedman, Smuts - A Reappraisal, ".144.



G.H. Caipin, In sy boek There are no South Africans, meld dat toe Hertzog sy kabinet In

Pretoria In 1939 byeengeroep het, Caipin sekere van die Verenigde Partyleiers In Natal

ontmoet het. Gedurende hierdie byeenkoms was hy deur van die Verenigde Partyleiers

teenwoordig verseker dat Kemp, "a rebel In 1914 and now a Cabinet Minister, had but

recently exploded at some of the actions of He" Hitler and was only waiting the chance

of getting Into uniform and leading a commando Into Germany."24 Alhoewel die opmerk-

Inga konhasterend blyk te wees met Kemp se verklarings Insake '0 bloedbad, wil dit

voorkom asof sekere Verenigde Partyleiers 'n besondere hoe Indruk van Kemp gehad

het en dat sy optrede en beskouings deur hulle onder die vergrootglas geplaas was. In

elk geval het hulle, sy opmerking as 'n versterking van hul standpunt, rakende die oorlog

In Europa, gesien.

Vir Hertzog het daar net een uitweg oorgebly en hy het gevolglik die Kabinet meegedeel

dat hy die saak voor die Parlement vi, beslissing sou le. Die historiese sitting het op 4

September 1939 plaasgevind en het Hertzog sy neutralIteItsmosie Ingedien. Hy het ver-

klaar dat daar diepgaande meningsverskil In die Kabinet was en het sy spyt daaroor uit-

gespreek dat sy versoeningspoging om Afrikaans - en Engelssprekendes In 'n eenheid

saam te bind, misluk het.25 Smuts het 'n amendement Ingedien dat die Unie moes weier

om In die komende botsing neutraal te bly.26Malan het sy velle steun aan Hertzog toe-

gesê en dit beklemtoon dat sy standpunt In ooreenstemming met die Nasionale Party se

verklaarde beleid was.at By verdeling oor die voorstelle het Hertzog 67 stemme gekry en

Smuts 80, met '0 meerderheld van 13 stemme was Suid-Afrika In die oorlog betrek.ae

In een kortstondige oomblik was die illusie van eenheid tussen Hertzog en Smuts van

1933 tot 1939 totaal vernietig. Kemp het verklaar dat Malan In 1934 die dolk agter

Smuts se rug raakgesien het, terwyl hulle dit nie gesien het nie en In Smuts se opregt-

heid geglo het.29 Die uitslag van die stemmery het neergekom op 'n mosie van wantroue

In Hertzog as Eerste Minister en dit was die eerste keer sedert 1910 dat 'n Eerste Minis-

ter In die Volksraad verslaan was.30 By ontleding van die stemme wat aan belde kante

uitgebring Is, blyk dit dat dit hoofsaaklik plaasgevind het langs taal - en kultuurgrense.

2.1 G.H. Cal pin. There lire no Squth Africans, p.249.
IS pebnuc van die Volksraad, 4.9.1939, kolom 18-25.
16 J.hi.!!., kolcru 25-33.
11l!ili!., kolom 47-56.
28 M.P.A. Malan, Die Nnsionale PanV van Suid-Afrika, p.IS?
29Dirk en Johanna de Villiers,~, p.60.
JOB.M. Schoeman, Parlementêre verkiesings in Sujd-Afrika 1910-1976. p.240.
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Afrikaners het merendeels teen die oorlogspoging gestem, terwyl Engelssprekendes vir

oorlogsdeelname gestem het.u Mnr. Wennie du Plessis meld dat die oggend voor die

stemmery Kemp aan hom gesê het dat hulle uitgestem sou word. Hy beweer ook dat die

generaal hom presies gesê het met hoeveel stemme dit sou wees en ook die name ge-

gee het van diegene wat hulle tot 'n val sou brlng.32

Op 5 September 1939 het Hertzog sy bedanking as Eerste Minister by die Goewerneur-

generaal, sir Patrie Duncan, Ingedien en het hy vir Smuts versoek om 'n kabinet saam te

stel. Op dieselfde dag waarop die Regering 'n staat van oorlog tussen Suid-Afrika en

Duitsland verklaar het, het Smuts sy KoalIsiekabinet aangekondlg.35 F.S. Crafford In sy

boek Jan Smuts, meld dat met die gebeure van 4 September 1939 Smuts die vrugte ge-

pluk het van Jare se beplanning, toegewings en kompromIeë: "Dit was 'n triomf van dl-

plomasle."36 Hertzog was diep verneder, terwyl die Afrikaanssprekendes gejuig het oor

die nuutgevonde eenheid en was hy van Nasionale kant met ope arms ontvang. Daar

was egter diegene binne Afrikanergeledere, wat geglo het dat vir Afrikanereenwording

'n breuk tussen Hertzog en Smuts noodsaaklik was. Dit was duidelik dat Samesmelting

'n gedwonge eksperiment was wat deur die nuut ontwakende nasionalisme van 1938

ontbloot was. P.W. Coetzer en J.H.le Roux verklaar dat dit dus geen wonder Is dat daar

In die wieke van die neutrallteltsmosle In die Verenigde Partygeledere die hernieude be-

Die Imperialiste het gejuig oor die Parlement se besluit, want nou kon Suid-Afrika meer

offervaardige dienste aan die Britse Ryk bewys. Smuts wat sy oorwinning aan fyn bere-

kende optrede te danke gehad het, was nou vir die oorlogsugtiges die groot held. Geen

wonder dus dat die London Star sy roem besing het deur hom die "grootste Imperialis

van ons eeu'es te noem. Kemp meld dat die Afrikaner Volksraadslede wat Smuts In die

saak gesteun het en hul Afrikaanssprekende ondersteuners, was grotendeels die aan

Engeland geestelIkverslaafde, ontstamde Afrikaners: die produkte van die anglisasie-

proses wat deur die Britse onderwysstelsel op die Afrikaners afgeforseer was. "Met sul-

ke mense In ons midde Is die Afrikanersaak duister, en Is daar nog bykans geen teken

van 'n liggie wat die daeraad voorspel nle,"34 was sy standpunt.

Jl J.L. Basson, J G Strijdom Sr politieke loopbann van 1929-1948. p.260.
Jl wenuie du Plessis, Die Goue Draad Op die trekpad van 'n nasje, p.89.
II MPA Maino. p.1 88.
J4 J C G Kemp. pp,452-453.
J.\ lohon Selby, A ShoT! Ui~!Qry of Smul! Africa, p.209; I) F M:llan-vcrsameljng, ongcpaginecrd, sir Pat-

rick Dunenn-mcmQrnndu!!l.
161'.5. Erafford. Jan Smuts, p.306.
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kiemtoning van Afrikaner-volkseenheid gevolg het "le.37 Vir Hertzog self het hy die laas-

te paar treë van sy lang politieke loopbaan betree.

Reeds tydens die krisis Volksraadsdebat het Malan dit duidelik gestel dat hy en die Nas-

Ionale Party bereid was om Hertzog In die handhawing van dIe neutrallteltsbeglnsel te

steun en die uitslag van die stemming, na die eertogadebat In die Volksraad, het vir 'n

oomblik in band van vriendskap en eenheid geskep.

Vir Kemp was die verloop van die politiek 'n ontnugtering, want waar hy nog selfs In

1939 Smuts en die behoud van Brilsebande vergoeilik het, was hy nou ewe skielik weer

In die politieke vaarwater. Sy ongekende lelalltelt teenoor Hertzog het hom In 'n ander

politieke stroom laat beland en was hy weer saam met die vorige opposisie In dieselfde

kraal- 'n kraal wat miskien beter by s)l Ideale gepas het. Hy was nie meer lid van die Ka-

binet nie en weer 'n gewone Volksraadslid. Nieteenstaande sy klimmende jare het hy 'n

aktiewe politikus gebly, wat die Opposisie op verskillende terreine geen rus gegun het

nie. Vanuit Opposisiegeledere sou hy die Ministers onder hande neem oor verskillende

sake soos landbou, die Kleurbeleid en neutraliteit. In 'n sekere sin was dit ook die laaste

tog op sy politieke pad, aangesien hy reeds ernstig siek was aan 'n longkwaal, en by tye

nie sy politieke verpligtinge kon nakom nie.

8.4 Pogings tot hereniging en Kemp se positiewe bydrae

Hierdie optrede, naamlik die oorlogsverklaring van 6 September 1939 deur die Rege-

ring, was vir die Afrikanerdom op pOlitieke gebied van onskatbare betekenis. Op 8 Sep-

tember 1939 het Kemp 'n vergadering In die Marksaal op Wolmaransstad toegespreek

en gesê dat hy 'n boodskap van vrede vir elke Afrikaner het. Volgens hom was daar 'n

verwydering teenwoordig tussen Afrikaner en Afrikaner wat geen persoon, selfs nie eens

die kerk kon oorbrug nle.ee Hy het voorts gesê dat toe die krisis aangebreek het, hy nie

geaarsel het om s)l volk en vaderland te kies nie, alhoewel S)lparty daardeur van bo tot

onder geskeur het. Hy het voorspel dat uit hierdie donkerheid daar 'n groter en sterker

Afrikanernasie te voorskyn sou tree, as wat daar ooit bestaan het. "Die Pad van Suid-

Afrika .... 15duidelik en regult",39 het hy met groot beslistheid verklaar. Volgens hom het

37 P \V Cpelzeren J ti le Roux (rcd.), Dccl 4, p.273; MPA Malan. pp.188-189.
Jg Djc Burger. 9.9.1939.
39 J.bi.II.
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die Afrikaner nou geskel van die pad van smuts- die pad van Imperialisme. Kemp het

met trots verklaar dat sy pad die een was van nasionalisme. Voorts het hy gesê dat die

pos van Goewerneur-generaalln die toekoms afgeskaf kon word, wat hy as simbool van

die Britse konneksie beskou het.40

Kemp het ook na Collins se argument verwys, wat sou gesê het, dat Indien Suid-Afrika

nie aan die oorlog sou deelneem nie, die mielieboere verlore sou gaan. In teenstelling

met sy standpunt op 15 Augustus 1938 te Wellington, verklaar Kemp dat die Afrikaner

sy land so lief het dat hy dit nie sou verruil het vir 'n paar sakke mielies nie. Hy het ook

gewaarsku dat hulle sou moes oppas om nie weer die "Judashand" aan te neem nle.41

Volgens Kemp het die verstandhouding tussen Hertzog en Malan daarop neergekom dat

die Verenigde Party In Transvaal onder sy leiding sou bly voortbestaan. Hy het verklaar

dat daar binnekort 'n kongres sou plaasvind waar die gemeenskaplike toenadering op 'n

gemeenskaplike grondslag oorweeg sou word. Hy het versoek dat die benamings "Smel-

ters" en "Gesuiwerdes" laat vaar moes word, alhoewellaasgenoemde benaming deur

Kemp vir die eerste keer gebruik Is. Voorts het hy versoek dat daar In die toekoms van

"volksgenote" en "mede-Afrlkaners" gepraat moes word. Ten slotte het hy verklaar dat

Suid-Afrika nader aan 'n republiek was as ooit tevore en dat daar net een pad Is en dit Is

die pad van naslonallsme.42 Jan Kemp het dit sy taak gemaak om soveel as moontlik

met sy mense te kommunikeer oor die saak. Daarom dat hy enkele weke later op 29

September 1939 te Springs, weer republikeinse uitsprake gemaak.o Interessant om

daarop te let dat vanuit die Nasionale Partygeledere, Kemp se uitsprake fyn dop gehou

was. So byvoorbeeld skrywe adv. C.R. Swart aan adv. J.G. Strijdom op 15 September

1939 dat hy lees dat Kemp die Regering waarsku dat hy die land tot op die rand van 'n

burgeroorlog gebring het, en meld verder: "Hy Is die laaste man wat nou so 'n ding moet

sê en ek dink hy maak in greet flater om so in bedekte dreigement te doen, maar tog Is

dit Interessant dat so lets van 'n Smelter voorman kom."44 Dit Is duidelik dat Kemp se

Smeltersverlede agterdog by bale Afrikaners gewek het en sy optrede toe met agterdog

bejeën Is.

~oG.A.L. Green, An Editor l.o0ks Back. p.210: I BIgckwell, p.67.
41.1..b.ill.
4l~, 9.9.1939.
~J MPA M!!I!!n, p.290.
4~J G Strijdom.vers!!meljng, Band SO, ongepagincerd. brief van C.R. Swart aan J.G. Strijdom, 15.9.1939.



8.5 Kemp se aktiewe toenadering tot die Nasionale Party

Kemp het hom egter bale gou tulsgevoelln die Opposisiegeledere. Waar hy nog kort te

vore Malan en die Nasionaliste aangeval het met alle mag van die tong het hy nou uit sy

pad gegaan om sy veranderde politieke siening weer te gee. Tydens 'n vergadering op

29 September 1939 op Geduld, naby Springs, het hy In 'n toespraak Malan lof toege-

swaai vir die hand van broederskap wat hy na Hertzog se volgelinge uitgereik het. Hy het

gesê dat die partyvoorman wat In die pad van die volksherenlglngsbeweglng sou staan,

sou eenvoudig deur die volk oor die hoof gesien word.45 Hy het geesdriftig verklaar dat

die gebeurtenisse wat vooraf gebeur het, daartoe aanleiding gegee het dat die Afrika-

ners nader aan 'n vry Suid-Afrikaanse republiek gestaan het as ooit te vore. "Dit sal mis-

kien nog 'n tyd duur voordat ons republikeinse Ideaal verwesenlik, maar ek Is daarvan

oortuig dat ons beslis 'n republiek gaan word,"46 het hy gesê. Op 30 September 1939

het Strijdom aan Kemp geskrywe dat hy verheug was oor sy standpunt.o

Hertzog en die provinsiale leiers van die Hertzoggroep het op 20 Oktober 1939 same-

sprekings gehou, met die oog op hereniging met die Nasionale Party. Daar was gevoel

dat Hertzog die leiding In die nuwe bedeling moes neem, met Malan as onderleier. Die

probleem was egter dat Hertzog en Kemp nie aan 'n opname In die Nasionale Party ge-

dink het nle.se

Die skeuring In die Verenigde Party was finaal toe die Sentrale Hoofbestuur van die par-

ty op 3 November 1939 met 28 teen 18 stemme ten gunste van Smuts se oorlogsbeslult

beslis het. Hertzog en sy volgelinge het gevolglik afskeid geneem van Smuts en die Ver-

enigde Party.49

Strijdom was aanvanklik swartgallig oor die toenadering tussen die Hertzoggroep en die

Nasionale Party, en het teen die begin van November 1939 daarin geslaag om dit te bo-

we te kom. Teenoor Kemp het hy besware geopper teen die optrede van die Hertzog-

groep, omdat hulle tydens taksittings Nasionaliste afgerokkel het om by hulle aan te

·u Die Volksblad, 30.9.1939.
4b l..!.ili!.
47 J,G Striidom-versameling, Band 50, ongepagineerd. brief van J.G. Strijdom aan Kemp, 30.9.1939.
48 lC.i-1. Gmbler. Poljtieke Leier of Meeloper? Dje lewe vnn Pjet Gmbler 1873_ 1942. pp.329.330.
49 Dje VolksbInd. 3.11.1939; pjc Burger, 4.1 1.1939.
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slult.SO Die groet vraag was egter of Hertzog en sy volgelinge die republIkeinsebeginsel

van die Nasionale Party sou aanvaar. Op 6 November 1939 het Kemp tydens 'n vergade-

ring op Christiana gesê dat sodra die Nasionaliste die meerderheld In die Parlement sou

verkry, hulle die Britse konneksie sou verbreek en 'n repUbliek sou uitroep. Ironies het

hy dit beklemtoon dat hy nog altyd ten gunste van 'n republiek was.51

Ook het Kemp op 6 November 1939 'n brief aan Harm Oost geskrywe waarin hy meld dat

die Sentrale Hoofbestuur van die Verenigde Party op sy vergadering In Bloemfontein,

teen die einde Oktober 1939, besluit het om die oorlogabeleid goed te keur en om alle

partylede wat nie die deelname aan die Poolse-oorlog gesteun het nie, uit dié party te

dryf. Hy skrywe: "Hiervolgens sal die name van die oorgrote meerderheld van die Provin-

siale Hoofbestuurslede wat op die onlangse vergadering van die liggaam uitspraak teen

deelname gedoen het, ook van die partyregisters geskraap word. Daarmee sal hulle ook

ophOUom lede te wees van die hoofbestuur." 52 Om die rede, meld hy, het hy dit op hom

geneem om as Ieler van die Verenigde Party In Transvaal, alle Transvaalse partylede wat

by die besluit van die Transvaalse Hoofbestuur gestaan het, te versoek om voort te gaan

om hulle te organiseer In 'n Hertzog - of Neutrallteltsgroep van die Verenigde Party In

Transvaal.

Kemp het tydens 'n vergadering te Wolmaransstad op 8 November 1939, gesê dat hy nie

saam met die uitsprake van die Nasionale Party stem nie, naamlik dat 'n republiek eers

tot stand gebring kon word as die oorgrote meerderheld van die Engelssprekendes ten

gunste van 'n republiek IS.1I3 In antwoord hierop het Strijdom 'n brief aan Die Transvaler

gerig waarin hy reageer het op die uitspraak van Kemp, deur te verklaar dat Kemp onder

'n groot misverstand verkeer het wat die Nasionale Party se republIkeinsstrewe betref.

Hy meld verder: "Dit Is beslis nie die standpunt van die Nasionale Party dat ons nie 'n re-

publiek sal stig voordat die oorgrote meerderheld van die Engelssprekendes ten gunste

van 'n republiek Is nle."64 Strijdom het egter vermoed dat Kemp se toespraak foutief

deur die koerant weergegee was.

soJ G Strjjdorn,\'crsnmeling. Band 50. ongepagineerd. brief van j.G. Strijdom aan Kemp, 3.11 1939 en
brief van J.M. Hamman aan J.G. Strijdom. 8.11.1939.

Jl Djc Burger. 7.11.1939: GAL Green, p.216.
n I-Inrm OQst.versameling, Band 29, p.529. brief van Kemp aan Harm Oost, 6.11.1939.
'J J G Strijdom_versameling. Band 159, ongcpagfneerd; Die Vnderland, 9.11.1939.
S4!.Iill!... Bund 156. ongepagincerd; Pie Irnnsralsr. 14.11.1939.
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Op 17 November 1939 het Kemp gereageer In 'n skrywe op die berig van StriJdom, deur

te meld dat die verskil tussen hulle sienswyses daarin geleë was, dat wat homself per-

soonlik betref, hy bereid was om by 'n blote meerderheld In die Parlement 'n vrye repu-

bliek te verklaar, Hy het voorts geskrywe dat hulle nie eintlik In sienswyse verskil nie en

dat hy meen dat 'n verstandige optrede hulle wel, wat die kwessie betref, tot 'n ooreen-

koms kon laat kom.ss

Kemp se standpunt oor 'n republiek was klinkklaar en die eerlike mens wat hy was het

hy daaroor geen doekies omgedraai nie. Dit wil voorkom asof hy geensins ongeduldig

begin word het oor die bereiking van die Ideaal nie. In hierdie opsig het hy hom geopen-

baar as Iemand wat uiters versoenend kon optree - 'n politikus wat bereid was om

standpunt In te neem en ook die ander party se saak op te weeg. Vir die bereiking van

die eindresultaat was hy bereid om alles op te offer.

Daar kon nie van Hertzog en sy volgelinge verwag word om binne enkele dae of weke

van politieke beginsel te verander nie. Ben Schoeman In sy boek Mv lewe In die politiek

beweer dat die Hertzog-volgelinge met die verloop van tyd oortuigde republikeine ge-

word het. Volgens hom het die nodige onderlinge goedgesindheid aanvanklik ontbreek

en was dit 'n kwessie van tyd, takt en omstandighede wat vir die verandering verant-

woordelik wae.ee

Op 23 November 1939 het die onderhandelinge oor hereniging, te midde van 'n onse-

kerheid, wat soos 'n wolk oor Afrikanereenheid gehang het, begin. Op die dag het Hert-

zog en 'n aantal van sy volgelinge, onder andere Kemp, Malan en ander Nasionale Party-

verteenwoordigers In Pretoria byeengekom. Die gees waarin Hertzog die samesprekings

benader het, was van so 'n aard dat daar nie tot eenwording geraak kon word nle.57 Die

Nasionaliste, het soos verwag, sterk op die republIkeinsebeginsel en die behoud van

party Identiteit gestaan. Hertzog, sterk gesteun deur Havenga, was nie so entoesiasties

oor die strewe na 'n republiek nie. Vir Jan Kemp het die hele kwessie gedraalom die

naam van die party en die republIkeinsevraagstuk. "As ons nie ooreenkom tot 'n bena-

5S !llli!.., Band 51, ongepagineerd, brief van Kemp aan Strijdom, 17.11.1939.
56Ben Schoeman, My lewe jn die politiek. p.51.
Sllb.i.Q., p.53.
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ming wat tevredenheid gee nie, kan ons nie veel van ons ondersteuners saambring

01e,"58 het hy aangevoer.

Aangesien daar nie oor een van die twee beginsels eenstemmigheid bereik kon word

nie, het die samesprekings op 'n mislukking uitgeloop. Hoewelop die meeste beginsel-

vraagstukke In die algemeen eensgesindheid bestaan het, Is veral wat betref die repu-

blikeinse daarstelling en die naam van die party nie eenstemmigheid bereik nie. Van die

wonderlike gees van die eerste week In September 1939 het mln oorgebly. Gevolglik

was besluit om die werk van die konferensie later voort te sit en om 'n hegter samewer-

king tussen die twee groepe te bewerkstellig, Is 'n skakelkomitee met adviserende mag-

te In die lewe geroep, waarvan Kemp 'n lid van was.59

Daar was reeds duidelike aanduidings dat verskeie Hertzogmanne In die Transvaalook

nou die republIkeinsebeginsel onderskryf het. Op 24 November 1939 het N.J. van der

Merwe In sy dagboek aangeteken dat Hertzog se volgelinge, onder andere Plrow en

Kemp, nie tevrede was met Hertzog se optrede nle.60 Gevolglik het Kemp teen die einde

van November 1939 aangekondig dat sy groep 'n kongres In Pretoria sou reël om 'n

konstitusie en program van aksie op te stel.61 Op 8 Desember 1939 het die Hertzog-

groep van die Transvaal, onder voorsitterskap van Kemp, 'n kongres gehou. Tydens die

kongres was besluit op 'n nuwe naam vir die party, naamlik die Volksparty van trane-

vaal. Plrow het die hoop uitgespreek dat dit sal lei tot vereniging met die Nasionale Par-

ty onder die naam "Nasionale Volkspafty."62

In sy openingsrede het Kemp gesê dat daar 'n belangrike mylpaalln die volk se geskie-

denis bereik Is en dat daar net een keuse was, naamlik Afrika vir die Afrikaner en die ult-

roellng van die Britse Imperialisme en die Smuts Imperlallsme.63 Hy het ook gesê dat 'n

vrye republiek die mikpunt was, afgeskei van die Britse Ryk· "Republikanisme sit In ons

are."s. Hy het die hoop uitgespreek dat die onderhandelinge met die Nasionale Party tot

eenheid sou lel. "'Vandag staan ons by 'n mylpaalln ons geskiedenis; nou wag die

SSMPA Mnlnn.vcrsamcling. PV. 34, Lêer nr. R (x), notule van vcrgadering.
S9p \V Coetzer en J H Ic ROl!.'!.(red.), Dee! 4, p.292.
110GD SchQI!?, p.204.
61 Dje Vaderland, 25.1 I .1939.
62 Die Burger. 9. 12.1939; PW Coetzer en J H Ic Roux uan. Deel 4, p.295.
61lliQ.

1)4 MPA Malan. p.291.



opbloei van die Afrikanerdom of die geleidelike dood van die Afrlkanerdom",65 het hy

verklaar. Hy het hom sterk ten gunste van 'n nuwe party met 'n naam, waarin almal kon

tuis voel, uitgespreek. Volgens hom sou dit 'n wIlsopenbaring wees van die herenigde

Afrikanerdom, waarvan die leuse moes wees "Nou of nooltl"66 Die stigting van die

Volksparty, op 'n republIkeinsegrondslag, was 'n greet stap In die rigting van hereniging

en dit was bale duidelik dat Kemp se sluimerende republikeinse Ideaal nou tot sy velle

reg sou kom. Hertzog was nie by die kongres teenwoordig nie en hy Is nie as Ieler gekies

nie.

Op 18 Desember 1939 skrywe mnr. Dan (Kaalkop) van der Merwe, van Rosendalln die

Vrystaat aan Kemp, dat hy persoonlik geen beter naam kon vind om die Afrikanerdom In

te konsolideer as "Die Nasionale Party", aangesien dié party 'n rekord het wat geen an-

der party In Suld·Afrlka het nle.67Volgens hom was die gevoel vir hereniging nog sterk

aanwesig en het dit die twee groepe bymekaar gehou, sonder dat daar 'n definitiewe

ooreenkoms vir samewerking was. Die stigting van die Volksparty, op repubnketnse-

grondslag, was 'n groot stap In die rigting van hereniging, veralomdat die Nasionaliste

nie bereid was om van hulle doelstelling af te sien n1e.68

Onder die Gesuiwerdes was daar diegene soos Strijdom en H.F. Verwoerd wat begin voel

het dat hereniging onmoontlik was.S9 So byvoorbeeld het Strijdom op 21 Desember

1939 aan Verwoerd geskrywe: "Dit maak 'n mens moedeloos om te besef dat nieteen-

staande die verraderlike rol wat die leiers van die Hertzoggroep gedurende ses Jaar ge-

speel het, Nasionaliste In groot getalle bereid Is om daardie mense as helde te om-

hels."7o Een van die leiers waarna hier verwys word was Kemp. In Augustus 1939, toe

Kemp 'n lid van die Verenigde Partykabinet was, het hy nog Intense vyandigheid teenoor

Malan geopenbaar en by geleentheid hom as 'n "dwaas" en "leuenaar" ultgeskel.71 So

byvoorbeeld verwys Strijdom na Kemp se vergaderings aan die ëos-Rand, waartydens hy

sou gesê het dat Strijdom eenwording teenstaan, weens 'n persoonlike vete met Plrow

6' J C Q Slrijdow.\'ersiUl}Cljng, Band 156, p.258; Pie VpderlBnd, 9.12.1939.
66 Die Burger, 9.12.1939.
61J Q Sldjdow.versplDeling, Band 51, ongepagineerd, brief Dan P. van der Merwe aan Kemp,

18.12.1939.
68 P.W Coetzer en J H Ic Roux (red.), Dccl 4, pp.295.296.
MJ.M. van den Heever, Djc par!cmcn!êrc verkiesing vnn 1943- '0 Analise van die faklore wal die verkie.

sing bc'f'D\'locd bCl, p.18.
1() J G Slriidom·\'ersame!ing, Band 51, ongepaglnccrd, briefvan lG. Strijdom aan H.F. Verwoerd.

21.12.1939.
11 A G Bar!Qw, p.306.
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oor leterekap.te Strijdom het die eienskap gehad dat hy nie maklik 'n vriend gemaak het

van Iemand wat een maal sy politieke vyand was nie. In die ses Jaar van Samesmelting

het Phow hom met minagting behandel en op 'n keer van hom gepraat as "die platte-

landse prokureur". Strijdom het dit hom nooit vergewe nle.13 Hy was oortuig daarvan dat

Plrow na lelerskap streef en hy sou dit op elke moontlike manier verhoed.

Ondanks die geharde Nasionaliste se houding was daar talle Afrikaners wat nog steeds

dit diep betreur het dat onderhandelinge skipbreuk gelei het. Selfs bale lede van die

Nasionale Party het gevoel dat die verskille wat ontstaan het, In verband met die formu-

lering van die republIkeinsebeginsel, nie die moeite werd was nie.

Met die draal van die Jaar 1939 was daar, afgesien van besliste tekens van onversoen-

baarheid, ook tekens dat die Nasionaliste en die Hertzoggroep nader aan mekaar be-

weeg het. Volgens J.M. van den Heever was die Idee van vereniging nie verwerp nie en Is

daar geglo dat sodra daar 'n formule van ooreenkoms oor die republikeinse Idee verkry

word, wat deur albei groepe aanvaar word, hereniging wenslik wes.ts

Van albei kante sou dit opoffering vereis en moes onverbiddelike en eiesinnige stand-

punte op die volksaltaar geplaas word. Dit sou wale politieke leierskap vereis en op die

tydstip was daar aan albei kante uiters bekwame politici wat die onderhandelinge kon

aanpak.

8.6 Uiteindelike hereniging en Kemp kom weer tuis

Tydens die aanvang van die Parlementsitting teen die einde van Januarie 1940, was die

onderhandelinge tussen die Hertzogvolgelinge en Malangroep hervat en Is daar gepoog

om 'n oplossing vir die teenstrydige standpunte te vind. Die besluite wat deur die Volks·

party In die Transvaal geneem was, het beslis 'n beduidende rol gespeelln die same-

sprekings, aangesien die Transvaalse Hertzoggroep toe saam met die NasIonale Party In

al vier provinsies sterk standpunt Ingeneem het ten gunste van 'n repubtlek.te Onder-

12J G S.riidoIll-vc[Snmcljng, Band 51, ongepagincerd, brief van 1.G. Strijdom aan H.F. Verwoerd,
lJ 21.12.1939 en brief vanaf Verwoerd "an Strijdom, 20.12.1939.
7~ Ben Schoeman, pA9.

JM vnn der Heever, p.19.
7$ P \V Coetzer en J ti le Roux (red.), Dee14, p.298.



handelinge tussen Hertzog en Malan oor politieke samewerking het vanaf 18 tot 25 Ja-

nuarie 1940 plaasgevind.

Malan het 'n grondslag vir hereniging opgestel wat eers deur die Nasionale Partykoukus

goedgekeur Is en daarna deur die Hertzoggreep.te Hoewel die Hoofbestuur van die Hert-

zoggroep In die Vrystaat ook In beginsel die benaming Volksparty aanvaar het, was daar

nog nie amptelik tot partystIgting oorgegaan nie. Op 26 Januarie 1940 het die hoofiel-

ers en ander Parlementêre - en Provinsiale leiers van die Nasionale Party, Volksparty en

Hertzoggroep 'n onderneming uitgevaardig, met die doelom te verseker dat alle spore

van verdeeldheid wat In die verlede bestaan het, toe finaal doodgeloop het en nie be-

stendig sou word In die toekoms nie. Die verskillende party het onderneem om alle po-

gings wat bereken was om die verdeeldheid weer op te laat vlam, ten sterkste teë te

gaan en te bestryJ7 Op 27 Januarie 1940 was 'n parlementêre ooreenkoms bereik tus-

sen die Nasionale Party, die Volksparty van Transvaal en die Hertzoggroep In die Vry-

etaat.w In die Volksraad sou hulle as één partyoptree en dieselfde banke deel. Die oor-

eenkoms het onder meer bepaal dat die naam van die nuwe party die Herenigde Nasio-

nale Party of Volksparty sou wees met Hertzog as die nuwe teter.ts Volgens 'n berig In

Die Transvaler van 29 Januarie 1940 het die Volksparty, onder leiding van Jan Kemp, 'n

groot rol gespeel by die aanvaarding van 'n naam vir die nuwe party.60

Die vernaamste punt van ooreenkoms, wat hierdie hereniging moontlik gemaak het, was

ongetwyfeld die aanvaarding van die repubflkefnse-etrewe.es Volgens belde partye was

so 'n stap polities geregverdig, aangesien die Smutsbewind slegs deur verenigde kragte

tot 'n val gebring kon word.B2 Daar was egter ook faktore aanwesig wat die aanvalskrag

van die Opposisie ernstig sou belemmer, soos byvoorbeeld wedywering tussen die leiers

van dieselfde denkgroep - Kemp en Plrow.83

16J.H. Ic Roux (red.), Genl J 8 M Hcnzog Sy Slrewc en Stryd,Vol. 2. 1'.709: MPA Mal!!n, p.195.
71 D F Malan-vers!lmelin!!, ongepagineerd, onderneming van leiers, 26.1.1940.
78 !h.iQ., dr. D.F. Malan verklaring aan pers oorhandig op 28.1.1940, Kaapstadse Parlementêre Ooreen-

koms.
19 J C H Orobter. p.333: M. Roberts en A.E.G. Trullip. The SOulh African Opposhjon 1939·1945, p.28:

Die Twns\'aler, 28.1.1940.
BO Die Trnnsvaler, 29.1.1940; P W Coetzer cn J H le Roux (red.), Deel4, p.298.
il Adv J D Ierlin!!-versulIleljn!!, Lêer 8, p.8, pamflet: Hereniging
SI J,H Ic Roux (red.), Vol. 2, p.710.
Sl F.S. Crefford. Jan SmUJs 'n Bjo!!wOe (F.A. Venter-vertaling}, 1'.316.
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Na aanleiding van die hereniging het Kemp. as voorsitter van die Volksparty In Trans-

vaal, op 31 Januarie 1940 'n boodskap aan die mede-Afrlkaners uitgereik. Hy het met sy

vertrek na Kaapstad hulle belowe dat die volk binnekort bymekaar sou wees en dat

Hertzog en Malan die belofte sou uitvoer. Volgens hom het die gees van Monumentkop-

pie geseëvier en dat hulle mekaar die hand gegee het om dit nooit weer te los nle.84

Te Epping het Kemp en ds. C.W.M. du Tolt as wapendraers onder die herenIgIngsvaan-

del, In politieke vergadering op 1 FebruarIe 1940, toegespreek. Kemp het die mening

uitgespreek dat die tyd aangebreek het om vreugdeteeste. OOI die seëviering van die

Afrikanerdom te kon vier; feeste waarop hulle mekaar beter kon leer ken.S5Binne die

Nasionale Partygeledere was daar egter verdeeldheid oor die wyse waarop hereniging

plaasgevind het. So byvoorbeeld was dr. H.F. Verwoerd ongelukkig met die naam van die

nuwe party, terwyl Strijdom en Swart van mening was dat persone wat nie oortulgd re-

publikeins was nie, uit die party geban moes word.86 Ben Schoeman was van mening dat

dr. H.F. Verwoerd en van sy ondersteuners die ooreenkoms tussen Hertzog en Malan af-

gekeur het en dat hy wou gehad het dat Hertzog en sy volgelinge onvoorwaardelik by die

Nasionale Party moes aansluit. Gevolglik het hy Kemp verkwalik vir sy optrede. Dit Is eg-

ter belangrik om daarop te let dat Kemp teen hierdie tyd bereid was om sy gewig ten voi-

le by die Nasionale Party In te werp. Dit was die politieke groepering waarin hy sy poli-

tieke Ideale ten volle kon verwesenlik en "damning the consequences" tree hy Op.S7

Tydens 'n gesamentlike kongres van die Nasionale Party en Volksparty op 26 Maart

1940, was daar kragtens 'n ooreenkoms tussen Malan en Hertzog, oorgegaan tot die

stigting van die Herenigde Nasionale Party of VOlksparty van die 'transvaaf.ee Volgens

M.P.A. Malan was hierdie kongres gekenmerk deur 'n vurige verlange na eenheld.ss Die

kongres het opnuut die eenheldsbelofte van Monumentkoppie op 9 September 1939

bevestig, naamlik om onder andere alles teen te gaan wat 'n opregte hereniging van alle

Afrikaners op die pad van Suld·Afrlka wou benadeel of In gevaar wou stel. Kemp het In

sy toespraak by die kongres gewaarsku dat die Afrikanerdom vir sy redding uit sy ëlul-

S-I~, 31.1.1940.
S5 lllli! ..2.2.1940.
86P W Cocwcr en ! 1·1 Ic RQUX(red.). Decl4, p.300.
87 Ben SChoeID!!D, p.94.
as C.P. Mulder en \V.A. Cruywagen, Die Eersle skof van die Nasionale Parly in Tmnsvllal 1914.1964,

p.S3: M.P.A. Malan- ...crsnmefing: Geskiedenis van die Nasipnale Party in Trans ...aal, INEG, PV 34,
p.ll.

89MPA. Malan.versameling, p.ll.
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meting geluk moes word, waarin dit helaas dikwels gesus word: "Ek moet u toeroep:

'Afrikaner ontwaaki'Staan op en laat u versoen met u mede-Afrikaner voordat dit vir die

Afrikanerdom moontlik te laat gaan word,"90 Hy het ook verwys na die naam van die par-

ty en gesê alhoewel dit 'n lang naam was, almal behoort tevrede te stel. Tot telerele

Strijdom en Kemp gesamentlik verkles.91 Twee sekretarlsse was ook aangewys, naamlik

mnre. M.D.C. de Wet Nel en N.L. van der Walt. Du Tott het voorsitter geword en mev. S.

Moerdyk die ondervoorsitter. As tussentydse dagbestuur Is besluit om die bestaande

dagbestuur van die Nasionale Party met 'n gelyke getal van die Volksparty daar te stel,

wat onder andere Kemp, Plrow en Schoeman Ingesluft het.92 Die republikeinse staats-

vorm is weereens beklemtoon as die mees aanvaarbare regeringsvorm, wat hom die be-

ste geleen het tot die uitlewing van die aspirasies van die volk.93 'n Komitee van ses,

waarvan Kemp een was, was benoem om 'n ontwerpgrondwet vir die nuwe party op te

stel. Op 30 Maart 1940 het dié komitee sy eerste vergadering gehou, met die doelom

voorlopige regulasies op te stel en prosedures daar te stel vir die samevoeging van tak-
ke, asook die verkiesing van tak - en afdelIngsbesture.

Op 28 Maart 1940 ontvang Strijdom 'n brie' van mnr. H. Laubscher, waarin hy die stel-

ling maak dat 'n volk se geheue nie so kort Is niel Hy skrywe: "Ons ou Smeltervrlende

het daar 'n behae In geskep In die verlede om alles wat ons dierbaar Is te verkleineer tot

groot genot van die Imperialistiese Jingo, wat met gevoude arms hom verheug het In die

broedertwis en vertrapping. 'n Volk se geheue Is nie so kort nie. Hier In Brits kiesafde-

ling spartel nog die prooi van genl. Jan Kemp en mnr. Jan Grobler lV se viktimisasie;

Afrikaners wat hulle omrede hulle politieke oortuigings verguis het saam met hulle

krOOS."94InKemp het Strijdom 'n vurige mede-republlkeln gevind met wie hy kans ge-

sien het om die Empaalergeslndes In Suld-Alrlka die stryd aan te sê. Strijdom het reeds

vanaf sy eerste kennismaking met Kemp as politikus te Nylstroom In 1925 groet agting

vir hom gehad. Kemp se onblusbare nasionalisme en republikanisme het so reg In die

kraal van die "leeu van die Waterberge" gepas. Gevolglik het Die Transvaler op 30 Ja-

nuarie 1940 berig dat Strijdom bereid was om die Nasionale Party van die Transvaal aan

90Die Transvaler, 29.3.1940.
91 J.M. Strydom, 1G Strijdom. sy lewe,p.31;11 Bilsson, p.590.
92Die Transvaler, 30.3.1940.
9) C P Mulder en W A Cruywagen. p.53.
~ J G Striidom-versmncling, Band 52. ongepngineerd, brief van H. Laubscher aan l.G. Strijdom,

28.3.1940.
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te beveel dat eenwording onder die ooreenkoms moes ptaasvrnd.es Teen die einde van

die laaste sittIng van die Parlement In 1940 het die koukus van die uHerenlgde Party" 'n

komitee, bestaande uit twee persone van elke groep uit elke provinsie, aangewys om 'n

voorlopige program van beglnsel ep te stel. Kemp en Plrow het die Volksparty In Trans-

vaal verteenwoordig. 'n Voorlopige Federale Raad was benoem, waarvan Kemp ook lid

was.w

In opdrag van die gesamentlike Hoofbestuursvergadering het die Konstitusiekomitee 'n

reglement opgestel vir die reorganisasIe en stigting van takke - en atdetlngsbesture van

die Herenigde Nasionale Party of Volksparty In 'rransvaal.w Omsendbrief nommer 1 van

1940 Is deur Strijdom en Kemp gesamentlik uitgestuur en daarin Is -n ernstige beroep

op alle besture en lede van die nuwe party gedoen om dadelik en kragdadig die rectga-

nisasie en uitbreiding van die party aan te pak.os Wat die Witwatersrand betref was dit

aan die Randse Adviserende Rade oorgelaat om uitvoering te gee aan die bepalings van

die ooreenkoms. In die res van die Transvaal moes die bestaande afdelIngsbesture van

die twee party dadelik bymekaar kom om die bestaande takke te ontbind en om dan ter-

selfdertyd die wyke van die saamgestelde nuwe takke te bepaal.w Die voorlopige Fede-

rale Raad, waarvan Kemp 'n lid was, was kort na afloop van die Mel-sittIng van die

Volksraad saamgestel. Die Hertzoggroep het om onverklaarbare redes geen verteen-

woordigers benoem nie. 'n Voorlopige program van beginsels Is Intussen deur die Komi-

tee van Veertienlede opgestel en aan die Federale Raad voorgelê, vir oorweging en veer-

legging aan die verskillende provinsiale kongresse van die Herenigde Nasionale Party of

Volksparty.1OO

Smuts het Intussen op 14 Junie 1940 'n brIef aan Hertzog gerig, waarin hy hom meedeel

dat van Hertzog se vertrouelinge hom genader het om 'n politieke wapenstilstand te be-

spreek. Volgens Smuts het hulle aan hom gemeld dat Hertzog daarvan bewus was en

dat hy te kenne gegee het dat hy nie cngeneê was vir die voorstel nle.101 Hertzog was

egter nie vir soiets te vinde nie en het hierdie toenadering van Smuts In die klem ge-

smoor, aangesien hy na 6 September 1939 al sy vertroue In laasgenoemde verloor het.

9SPie Transvaler, 30.1.1940.
\16M PA Malnn,p.196.
97 Die Trnnsvaler, 1.1.1940.
93 Nasionale Parly van Transvaal.versamcling, Lêer 15, omsendbrief nr. I, 1940.
9'J Dje Transvaler. 1.1.1940.
100 JC H Gmbler, p.335.
101 J B M Her!?og-ve!1jameljng, Band 34, ongepaginecrd. brief van Smuts nan Hertzog, 14.6.1940.



Hertzog het die standpunt Ingeneem dat die program van beginsels vir die OranJe-

Vrystaat 'n saak vir die Vrystaat alleen was. Tydens 'n vergadering op 26 Junie 1940 Is

besluit dat 'n komitee van tien benoem word om die program van beginsels te bespreek

en In orde te kry vir die Vrystaatsekongres.102 Die rede waarom Hertzog gekant was teen

die opstel van 'n program van aksie vir die Oranje-Vrystaat, was omdat daar diepliggen-

de beginsel verskille tussen hom en die Nasionaliste geheers het, verskille wat beslag

gekry het toe die twee groepe mekaar nog In die Parlement geopponeer het.103

Die Herenigde Nasionale Partykoukus het op 6 en 7 September 1940 plaasgevind en op

die koukusvergadering was daar ernstige meningsverskille oor die aankoop van grond

vir Swartes en Hertzog was bereid om te bedank. Die feit dat Hertzog sy bedankingsbrief

na die vergadering saamgeneem het, dui daarop dat hy gevrees het dat sy standpunt nie

sou seëvier nie. Die botsing Is egter afgeweer deur 'n kompromievoorstel en 'n mosie

van volle vertroue In Hertzog en Malan Is aangeneem. Die republIkeinsekwessie Is ook

behandel en Is daar aanvaar dat 'n regeringsverandering slegs op 'n demokratiese wyse

sou geskied, met ander woorde op die grondslag van die breë volkswil. Individuele lede

was toegelaat om hul eie standpunte weer te gee, dog dit nie In die openbaar as party-

beleid te verkondig, alvorens die kongresse daaroor besluit het nie. Dit Is duidelik dat

die kongresse die stryd sou voortsit en dat Hertzog hom moeilik sou berus Indien die

stemming teen hom sou verloop.lOt

Dit was duidelik dat die saak oor hereniging tot 'n punt gedryf moes word en dat Hertzog

se gesindheid 'n belangrike struikelblok was. Op 23 en 24 September 1940 het die Kou-

kuskomitee, onder voorsItterskap van Malan, vir die eerste keer vergader met die doel

om die optrede en beleid van die party te koordineer. Van besondere belang was dat hui-

le aan Hertzog sou verslag lewer en dat dit egter weinig sou doen om gemoedere te
katmeer.see

Die tussentydse Federale Raad van die Herenigde Nasionale Party, bestaande uit ver-

teenwoordigers van albei groepe uit al vier provinsies en met die uitsondering van die

verteenwoordigers van die Hertzoggroep In die Vrystaat, het op 15 en 16 Oktober 1940

lOl MPA Malan, p.197.
IOJP \V Cocllcr en J H Ic Roux (red.), Deel4, p.320.
101 llilil.
105l..!lli!.
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In Pretoria vergader. Die Federale Raad het by die geleentheid die voorlopige program

van Beginsels, wat deur die Koukuskomitee opgestel was, met enkele wysiginge aange-

neem en aanbeveel vir voorlegging aan die verskillende kongresse,lOS Op 16 Oktober

1940 het Hertzog sy eie konsep van beginsels gepubliseer,107 Spanning was aan die op-

laai met die aanloop tot die Vrystaatse Herenigde Nasionale Partykongres. Op die Vry-

staatsekongres van die Herenigde Nasionale Party op 5 November 1940, het daar twee

voorstelle oor die program van beginsels gedien, naamlik Hertzog se konsep en Swart

het ook 'n program van die Federale Raad Ingedien. Toe daar gestem was oor watter

een van die voorstelle as grondslag gebruik moes word vir die bespreking, het die oor-

grote meerderheld ten gunste van die program van die Federale Raad gestem.ce Hert-

zog het In hierdie optrede 'n mosie van wantroue In homself gesien en saam met Haven-

ga en van sy volgelinge het hulle die saal verlaat. Hierna het die kongres die program

van die Federale Raad aangeneem en Swart tot Ieler van Herenigde Nasionale Party In

die Vrystaat verkies.

By Kemp het daar ook 'n politieke kentering plaasgevind. Op 9 November 1940 tydens

'n vergadering op Wolmaransstad, verklaar hy dat hy Hertzog nie meer kon volg nie, om-

dat hy die leierskap van die Vrystaatse Herenigde Nasionale Party of Volksparty laat vaar

het. Kemp het 'n beroep op lede van die party gedoen om hulle agter Malan te skaar.

"Ek kan slegs by my volk staan en probeer om die skeuring wat daar gekom het, te heel.

Die party Is soos 'n kommando. As die generaal uitval, moet hulle harder as voorheen

onder die volgende In bevel veg," het hy gesê.109 Op 14 Desember 1940 het Hertzog as

Volksraadslid bedank en uit die politiek getree.110 Hertzog se uittrede het tot gevolg ge-

had dat genl. E. Conroy op 31 Januarie 1941 In die Volksraad die stigting van die Afrika-

nerparty, In al vier provinsies, aangekondig het. Hierdie party was tydens sy stigting nie

groot nie en het ook nooit tot 'n groot party ontwikkel nie. Van die 37 Volksraadslede

wat saam met Hertzog na die Opposisie oorgestap het, sluit net tien by die Afrikanerpar-

ty aan, terwyl twee oorgeloop het na die Verenigde Party.

Die stlgtlngskongresse van die Herenigde Nasionale Party het egter glad verloop. Op 3

tot 5 Desember 1940 het die Transvaalse Herenigde Nasionale Partykongres plaasge-

106D.F. Malan, Afrikaner Volkseenheid. p.262.
IOJ M Rober!s CD A e G Trollip, p.4S.
1011M.P A Malan. p.199.
lO'} pjc Burger. 11.11.1940.
110MPA Malan. p.201.
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vind en was daar meer as 800 verteenwoordigers. Strijdom en Kemp Is tot leiers van die

party verkles.1ll Van besondere belang was die voorstel van Kemp en die daarop vol-

gende kongresbesluit dat die republiek deur 'n meerderheidsbesluit van die Parlement

tot stand gebring sou word en dat Jode nie lede van die party In Transvaal kan word

nle.l.12Kemp het In sy toespraak gesê dat die Afrikanerdom hom beslis nie deur die lm-

perialiste sou laat verdeel nie. Hulle het volgens hom nou almal saamgestaan op die pad

na 'n vrye onafhanklike republlek.ll3

Die kongres was gekenmerk deur 'n vurige verlange na eenheid. 'n Verklaring In die ver-

band 15aangeneem, naamlik: "Hierdie kongres wens die diep gewortelde gees van Afrl·

kanerbroederskap en die sterk verlange van eenheid wat daar tussen alle Afrikaners op

Monumentkoppie op 9 September 1939, geheers het, In herinnering terug te roep en

homself van ganeer harte daarmee te vereenselwig. Getrou aan die eed wat bale van

ons daar afgelê het, dat ons as Afrikaners mekaar die hand gegee het om dit nooit weer

los te laat n/e "U4

Na die Skeurkongres en die stigting van onderskeidelik die Herenigde Nasionale Party

en die Afrikanerparty, het 'n oorkoepelende Afrikaner eenheid 'n hersenskim gebly. Al-

gehele hereniging het weer skipbreuk gelyen was die Afrikanergeledere weer verdeel.

Waar die uitbreek van die oorlog deur bale beskou was as die keerpunt In Afrikaner ver-

deeldheid en die begin van hereniging, het die teendeel geblyk waar te wees. Die oorlog

met sy verwarrende Invloede van vreemde Ideologieë en 'n valse hoop op pclttleke vry-

heid het net veroorsaak dat die Afrikanerdom verder verdeeld geraak het en Inplaas van

hereniging, skeuring te weeg gebrlng.u.s Die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog was

nie alleen die begin van 'n eksterne militêre stryd nie, maar ook die begin van 'n geher-

organiseerde Interne politieke stryd In Suid-Afrika.

Vir Kemp was die hereniging In Bloemfontein, die hereniging van die verdeelde Afrika-

nerdom en was hy nie bereid dat dit weer opgebreek word nie. Dit kom duidelik na vore

In 'n skrywe deur die gesamentlike sekretarlsse van die Herenigde Nasionale Party aan

III P \V Coelzer en J H Jc Roux Ired.). Deet a. p.334; Nasionale Pliny van Trans\·mll,\·er~a!lleling. lêer
15, p.2, vcrslag van die HNP·kongres, 9.12.1940.

Il! Die Burger, 5.12. 1940: Pie Trilnsvalcr, 5.12.1940.
IU HarDl.Qo5!.ve(5ameling, Band 38, ongepagincerd, koerantuitknipsel van Kemp sc toespraak,

3.12.1940.
II~Nasiqnale Pliny van Transyaal.versameling, lêer 15, p.z. verslag van die HNP·kongres, 9.12.1940.
115 J M. van der Hecvcr, p.2S.
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takkantore In Pretoria op 6 Desember 1940: "Die kongres Is gekenmerk deur 'n vurige

verlange na eenheld "U6 Op 9 Januarie 1941. tydens die Natalse Kongres van die

Herenigde Nasionale Party op Vryheid, het Kemp In sy toespraak na die uittrede van

Hertzog verwys en gesê dat hy 'n beroep wou doen op Hertzog en sy ondersteuners om

nie ter wille van persoonlikhede die Afrikaner saak te laat skipbreuk lel nie. Hy het ge-

meld dat as Jyoorlog maak en JOuoffisier val, gaan jy nie stilstaan by die plek waar hy

geval het nie, maar Jy ruk met nuwe kragte voorwaarts om die oorwinning te behaaf.wt

Die Transvaalse Hoofbestuur van die Herenigde Nasionale Party het op 8 Maart 1941

byeengekom. StriJdom, wat die voorsitterskap by du Tolt oorgeneem het, het aangekon-

dig dat met die oog op die gekonsentreerde leiding wat In die tyd noodsaaklik was, die

afsonderlike voorsitterskap afgeskaf moet word en dat Kemp en hyself, gesamentlik

voorsitters van die party moet weee.ee Alhoewel Plrow en mnr. Ben Schoeman teen

Strijdom se voorstel gepraat het en Kemp ten gunste daarvan was, was Strijdom se

voorstel met meerderheld van stemme aangeneem. Schoeman het In sy boek My lewe In

die politiek beweer dat deur die optrede, Kemp nie onder verdenking by die cud-ëesuf-

werdes wou kom nie en dus onbeskaamd sy eie verlede as Smelter verloën het. Hy meld

verder: ......hoewel ons swakker broers soos Kemp en andere wel belydenis gedoen het

dat hulle 'n fout begaan het."1.19

Op 25 Desember 1942 het Die Transvaler 'n Kersboodskap van die twee leiers van die

Herenigde Nasionale Party In Transvaal aan die volk, gepubliseer. Hulle het verklaar dat

die volk en die Herenigde Nasionale Party met rasseskrede besig was om hulle geledere

te herstel en te konsolideer, op die Chrlstellk-naslonaal-republlkelnsegrondslag. Volgens

hulle was dit die enigste grondslag waarop die nasie weer een kon gewees het, " .... dat

ons as party net een liefde het vi' wat ons eie Is en dat ons toekomstige republiek dus In

ooreenstemming moet wees, met ons eie lewensbeskouing en ons eie volksverlede."120

Meteens was Kemp met hart en gees weer terug In die nasionalistiese geledere van die

Afrikaner volk. Hy kon hom weer vereenselwig met uitsprake vir die saak waarvoor hy sy

lewe lank gestry het - die Afrikanersaak - 'n republiek en sy volk eerste. Hy het vctksbe-

116J G S!riidom-versnmeling, Band 39, ongepaglueerd, omsendbricf 6.12.1940.
1'1~. 10.1.1941: Dje'J'ransv!llcr, 10.1.1941.
liS Ben Schoeman, p.94.
119l1zi.Q.
120Dje Transvaler. 25.12.1942.



lange voor eie belang gestel en hom daarvoor beywer dat 'n broederlike gees Jeens die

mede-atrlkaners openbaar moes word. Voortdurend sou hy hom beywer vir die saam-

snoer van enersdenkendes en die bereiking van die Ideale wat hy vir die Afllkaner volk

gekoester het - dit waarvoor hy en sy geesgenote reeds sedert die Anglo--Boereoorlog

geveg het. Op sy laaste politieke tog was dit vir hom 'n heerlike tuiskoms.

8.7 Broedertwis In Afrikanergeledere

Na die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog, het daar In Suid-Afrika 'n natuurlike em-

patle met die Duitse lotgevalle ontstaan. Eweneens het daar 'n sekere toegeneentheid

Jeens die tëeelegle van nasionaal sosialisme, soos deur Hitler verkondig, posgevat. Aan-

vanklik het dit nie veel steuring In die Suid-Afrikaanse politiek veroorsaak nie, aange-

sien al die voorstanders van die Ideologie oor hulle voete geval het om te verklaar dat

huislening van nasionaal sosialisme niks te make het met die Duitse standpunt nie. Hui-

le het dit duidelik gestel dit volkome aanpas by die Suid-Afrikaanse omstandighede en

dat dit boonop berus op die Afrikaner se Christelik-nasionale lewensbeskouing. Voor-

standers van die beweging het egter al meer en meer gewys op die verrotting van die

parlementêre demokrasie en gepleit vir die Instelling van 'n gesagstaat, onder beheer

van 'n dlktatuur.l2l Hierdie optrede sou hulle direk In konflik bring met die Herenigde

Nasionale Party en dit sou 'n felle stryd wees wat nie gou sou uitwoed nie. In hierdie

stryd het Kemp hom as voorste vegter vir die behoud van 'n gesonde demokrasie onder-

skeI.

8.7.1 Afrikanerparty

Tydens die Herenigde Nasionale Party of Volksparty se Iransvaateekengres In Pretoria In

Desember 1940, het daar by tye 'n ekstremistiese gees kop uitgesteek, wat In sommige

kringe kommer gewek het. Hertzog en Havenga het 'n paar dae later 'n verklaring uitge-

reik dat hulle as Volksraadslede bedank. As rede het hulle aangevoer dat die optrede

van die Vrystaatse· en Yransvaalsekongresse vir hulle verdagmakery en ondermyning

verantwoordelik was. Hierna het ander Hertzog ondersteuners ook uit die party bedank

en dit het gekulmineer In die stigting van die Afrikanerparty, met die doelom Hertzog se

Idees In die politiek voort te sit. Hierdie politieke groepering was deur Hertzog verwet-

111J L Bassgn, p.397.
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kom, maar deur Kemp en Strijdom bestempel as 'n poging om die Afrikanerdom weer

eens te verdeel.122

In reaksie hierop het die Afrikanerparty 'n verklaring uitgereik, waarin dit duidelik gestel

Is. dat hereniging dood Is. Volgens hulle was dit teen -n muur van onwil verbrysel deur in

groep persone wat van die begin of konsekwent geweier het om op die enigste grond-

slag wat aangebied was vir sukses, tot stand te bring. Voorts meld hulle dat die Here-

nigde Nasionale Party steeds voortgaan met die holle kreet van 'n herenigde Afrikaner-

dom en "probeer bedek wat hy nie openlik voor die volk durf bely nie. Deur ons skeur-

ders te noem weerlê hy sy eie kreet, want waar skeuring plaasgevind het op so skaal,

kan daar geen eenheid meer wees nle,"123

Tydens 'n besoek aan Winburg, met die oog op die tussenverkiesing op 8 Januarie 1941

en ter ondersteuning van C.R. Swart se kandidatuur, het D.F. Malan en Kemp weer Afrl·

kanereenheld beklemtoon. Hulle het die stigting van 'n nuwe party afgekeur en 'n be-

roep op alle ware Afrikaners gedoen om vir die Herenigde Nasionale Party te etem.w Dit

was 'n openlike verwysing na die Hertzoggroep, wat volgens hulle verward was en son-

der duidelike leiding. Op 9 Januarie 1941 het Kemp, tydens die Herenigde Nasionale

Party se Natalsekongres te Vryheid, gesê dat hy vir geen man In Suid-Afrika terugstaan

wat ondersteuning vir Hertzog betref nie en dat hy na die Bloemfonteinsekongres moes

kies tussen die Afrikanerdom of die skeuring van die Afrikaner volk. Hy het verklaar dat

hy slegs die eenheid van die Afrikanerdom kles.u5 Volgens hom was dit verkeerd van

Hertzog en sy volgelinge om uit die party te tree, want daardeur het hulle nie die kwaad

uitgeroei nie, maar slegs die Afrikaner verder verbrokkel.

Op 25 Oktober 1941 tydens -n openbare vergadering op Krugersdorp het Kemp, met

verwysing na Hertzog, verklaar dat hy hom vir bale lare gevolg het en sy spyt uitgespreek

dat Hertzog op daardie tydstip die twisappel van nasionaal sosialisme onder die Afrika-

ner volk Ingewerp het. Hy het gesê dat hy saam met Hertzog gestem het, dat die Afrika-

ner nie oor klein dingetjies moet stry nie. Volgens hom het die Afrikanerparty uit mense

bestaan wat beweer het dat hulle 'n tuiste soek. "Huileiers verklaar dat hul enigste ver-

122JC H Gmbler, p.339; Pie Transvaler, 25.12.1940.
III E G Jnnsen.vers!I!Ilc1ing, lêer 1/2214/1, p.26, verklaring ongedateer: A.C. Ccllicrs. Die Slryd om

Volkseenheid, manifes van die Afrlkanerparty. Kaapstad. 30.1.1941.
124 Die Burger, 6.1.194!.
IlS Pie Tmnsvaler, 10.1.194!.
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skll met die Verenigde Party die oorlogsbeleld Is. As die oorlog oor Is sal hulle derhalwe

weer In daardie party wees,"126 het hy verweer.

pogings om die Herenigde Nasionale Party, van sowel binne 88 bulte, op te breek Is deur

Kemp op 1.1November 1941 te Roossenekal en Lagersdrift aangespreek. Hy het gesê

dat die Afrikanerparty uit haat en nyd gebore was. "In die broederstryd van 1933 tot

1939 Is daar wonde toegedien. Die Afrikanerparty wou nie vergeet dat wonde toegedien

Is nie. Hy wou nie daardie wonde help genees nie ....Hulle wou die party uit haat cp-

breek,"127 het hy gesê. Volgens hom het Hertzog hulle ook verlaat en by die "Nuwe Orde"

aangesluit. Hy het voorspel dat die Afrikanerparty nie 'n enkele setel sou wan nie.

Ten slotte het hy verklaar dat na 4 September 1939 'n vriendelike ooreenkoms deur die

Afrikanerparty leiers aangegaan was om by kiesafdelings aan te beveel om die Volk$-.

raadslede wat teen deelname aan die oorlog gestem het, te herkies. Hy het daarop ge-

wys dat die Volksraadslede van die Afrikanerparty hul hand en tand beveg en dat ander

nie In die span wil trek nie, maar wat hom betref het die ooreenkoms verval. Hy het kri-

ties opgemerk dat die lede nou twee Jaar voor die verkiesing moet weet dat as hulle nie

In die span wil trek nie, hy hom nie aan die ooreenkoms kan hou nle.128

Die Afrikanerparty se ontstaan Is onder die vergrootglas geplaas deur Kemp In 'n toe-

spraak op 27 Februarie 1942 te Malmesbury. Volgens hom het die party 'n sypaadjle

gekies - 'n pad van verbreking van eenheid, met die doelom deur die verbrokkeling van

nasionalisme die belange van sekere mense te dien. Hy het gesê dat die Afrikanerparty

besig was om 'n brug daar te stel wat hulle na die oorlog na Smuts sou oorbring. Vol-

gens hom het die Afrikanerparty geen reg van bestaan gehad nie en stuur op 'n verbrok-

keling van die Afrikaner volk af. Hy was van mening dat uit die duisternis wat oor die

volk hang, weer lig gebore sou word.U&

Te Koster op 24 April 1942, het Kemp verwys na sekere groepe wat bestaan en wat die

Afrikanerdom wou vernietig en van sy pad af wou dwing. Hy het die Afrikanerparty uit-

gewys as 'n party wat net met die Regering verskil het oor die oorlogsbeleld.13o Volgens

126 Dje Burger, 27.10.1941; pjc Tmnsvaler, 27.10.1941.
127PieTcallsvaler,13.11.1941.
12BJ.Iilil.
129 pie Burger, 29.2.1942.
IJO llili!.., 25.4.1942.
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hom het daar weer 'n wolf In skaapsklere rondgeloop, dit was 'n sogenaamde nuwe

eenheidsbewegings wat slegs daarop uit was om die party skade te berokken. '''n Koali-

sie het nog nooit betaal nie. Pasop vir daardie wolf In skaapsklere. Pasop vir die Afrika·

nerparty en vir die Nuwe Orde,"131 het hy gewaarsku.

Hy het In 'n toespraak op 30 Junie 1943 te Nylstroom, na Hevenga verwys en gesê dat

nadat hy die Herenigde Nasionale Partyoorgelaat het aan 'n "swerftog In die woestyn",

hy twee Jaar lank op sy plaas gaan sit het en nou terugkeer om op 'n kritieke tydstip die

stemme van die nasionaalgesindes te verdeel. Volgens hom was Havenga die vader van

koalisie en die verbreker van die Nasionale Party. "Nou sê hy die Afrikanerparty Is die

nuwe Nasionale Party. Dit Is egter 'n stroom wat reguit na die Verenigde Party 100p,"132

het hy verklaar.

Kemp het Hertzog verkwalik vir sy optrede by die herenigingskongres In Bloemfontein In

1940 en te Nylstroom op 30 Augustus 1943 verklaar dat Hertzog se optrede aanleiding

gegee het tot die stigting van die verbrckkeltngegrcepe. Volgens hom was die stryd teen

Herenigde Nasionale Party begin toe Hertzog verklaar het dat die party 'n misgewas

was, 'n gewas wat doodgemaak moes word. "Dis nie so swaar nie" het Hertzog Indertyd,

soos Kemp aangetoon het, verklaar, "Laat hom maar eers 'n bietjie ontwikkel en dan ruk

Jyhom af."133

Vir Kemp was dit sekerlik nie maklik om sy fanatieke loJaliteit, wat hy teenoor Hertzog

getoon het, opsy te skuif nie. Hy het Inderdaad 'n lang politieke pad saam met hom ge-

loop en dit was trouens Hertzog wat hom In 1924 In die Paktkabinet Ingesluit het. Dit

kan ongetwyfeld aanvaar word dat Kemp se fanatieke strewe na Afrikaner nasionalisme

en 'n republiek hom vanaf 1940 weg laat beweeg het, van Hertzog se sienswyse. Aan

die anderkant het Hertzog se onwilligheid tot die bewerkstelliging van 'n herenigde Afri-

kaner Ideaal ten alle koste, by Kemp 'n teleurstelling In Hertzog se optrede teweegge-

bring. Na 1939 en die breuk was hy nie te vinde daarvoor om ander politieke paaie te

bewandel, as die wat die Ideaal van nasionalisme hom gebied het nie. Hy het Hertzog en

sy volgelinge kwalik geneem het vir die verdeling van Afrikanereenheid en gevolglik het

hulle 'n skyf van sy venyn geword.

UI illli!.
ill Pie Trensxetsr. 1.7.1943.
IJJ !lllil., 31.8.1943.



8.7.2 Handhawersbond

Oor die politieke ontwikkeling In die geledere van die Herenigde Nasionale Party was

daar by die leiers In die Transvaalontevredenheid. Reeds op 24 Oktober 1939 het G. Ys-

sel, voorsitter van die Nasionale Partytak te Potchefstroom en lektor aan die Universiteit

van Potchefstroom, In 'n lang brief aan Pie Transyaler, Hertzog lof toegeswaai-vir sy

standpunte en optrede. By navraag vanaf die Nasionale Party Hoofbestuur het dit aan

die lig gekom dat hy ook voorsitter was van die Waaksaamheidskomitee aldaar, wat uit

Nasionaliste en Hertzcgvclgelmge bestaan het.134

Na afloop van die Herenigde Nasionale Partykongresse het daar In Maart 1940, onder

leiding van Yssel, 'n greet vergadering plaasgevind waarop daar besluit Is om die Hand-

hawersbond te herstlg.135 Daar was beplan om 'n kongres In die toekoms te hou en Ys-

sel, dieselfde man wat met sy Waaksaamheidskomitee In Potchefstroom aan die einde

van die vorige jaar vir Strijdom soveel hoofbrekens besorg het, was bygestaan deur N.L.

van der Walt, die medesekretaris van die Herenigde Nasionale Party In Transvaal. In 'n

"Wekroep tot die Afrikanerdom" het die Handhawersbond sy doelstellings uiteenge-

slt.136 Die Bond sou optree as teenvoeter vir Smuts se getroue volgelinge, met die oog

daarop om volksmonumente teen enarglete te beskerm; asook om Smuts se optrede van

Intimidasie en Internering aan die kaak te stel. Hulle het samewerking beloof aan al die

ander organisasies en aan die Herenigde Nasionale Party. Voorts het hy onderneem om

hom te weerhou van Inmenging In die party politieke organisasie van die Herenigde Na-

sionale Party. Die grondwet van die Handhawersbond het voorsiening gemaak vir 'n se-

mlmllltêre opset.131

Dit blyk dat Strijdom nie gelukkig was met die Handhawersbond nie en op 6 Julle 1940

het hy sy bedenkinge oor die organisasie, aan Kemp In 'n brief ulteengestt.we Tussen die

twee leiers het daar 'n meningsverskil oor die saak ontstaan. StriJdom, Kemp, Yssel en

'n paar van sy Bondslede het In Pretoria byeengekom, waartydens Strijdom hulle kwaal

1).1 StrijdQIlJ.verS!l!lleling, Band 50, ongepaginecrd, brief van Le Roux van Niekerk aan Strijdom,
2.11.1939: Dic Trans\'ulcr. 24.JO. J930.

IJS J.L Basson, p.J97.
1J6 Ih.H!.
Ijl StrijdoID-vcGjJlmc1ing.Band 49, ongcpaginccrd, Grondwet van die Handha w ersbond. 1940.
IJS !!lli!. .. brief van Strijdom aan Kemp, 6.7. 1940.
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gekapittel het omdat hulle opgetree het sonder om die partyleiding te raadpleeg. Strij-

dom se grootste kwelling was die absolute gebrek aan dissipline, veral aangesien die

Bond nie deur die party aan bande gelê wou word nie en hulle vir hulself magte toegeien

het wat die partyleiding toegekom het. 139

Kemp het op 16 Julle 1940 per brief gereageer op Strijdom se brief. Daarin het hy erken

dat Yssel voorbarig opgetree het om op eie houtjie 'n konferensie te reël, maar gewaar-

sku dat daar nie oorhaastig teen organisasies wat die party goedgesind was, opgetree

moes word nie. Hy het verwys na 'n byeenkoms wat Malan vir Meimaand In die vooruit-

sig gestel het waar dié party, verteenwoordigers van die Ossewa-Brandwag, Handha-

wersbond en kultuurorganisasies mekaar sou ontmoet, maar dat dit deur die mat geval

het. Kemp het die hoop uitgespreek dat so 'n byeenkoms In die toekoms nog gereël sou

word om sodoende die geskilpunte uit die weg te ruim. Hy het Ingestem dat 'n dagbe-

stuursvergadering die aangewese plek was om die saak in die reine te brlng.140 Dit Is

duidelik dat Kemp sy steun aan die organisasie verleen het, as 'n drukgroep op rege-

rlngsa ktlwlte Ite.141

Die geskil tussen die twee leiers van die Herenigde Nasionale Party In die Transvaal het

voortgeduur en StriJdom het gedreig om die saak In die openbaar te stel, Indien die

Bond nie sy ondermynende bedrywighede sou staak nie. Van die beoogde dagbestuurs-

vergadering het niks gekom nie. Kemp het nie van sienswyse verander nie en voorgestel

dat die saak bespreek moes word wanneer die Parlement weer In sitting was. Hy het

voorts die hoop uitgespreek dat Yssellntussen niks sou doen wat die partybelange In

gedrang sou bring nle.142 Op 17 Augustus 1940 het die Handhawersbond onder die

strengste geheimhouding die eerste konferensie gehou en Is Yssel verkies tot assistent-

kommandant-generaal. Daar was sprake dat die amp van kommandant-generaal vir PI-

row oopgehou Is, maar hy wou hom nie openlik met die organisasie assosieer nie.143 Op

22 Augustus 1940 het die polisie toegeslaan,dle Bond gevisenteer en op 24 Februarie

1941 berig Die Transvaler dat die Bond ontbind IS.144Op 28 Maart 1941 het M.D.C. de

Il~1! Baasm, p.398.
140 S!rijdolll.vcrsmncljnl!, Band 49. ongepegtncerd. brief van Kemp aan Strijdom. 16.7.1940.
141 O.W. Krilger (red.). Sujd-Afrik:ulOsc Bjoum!iese Woordeboek, Deel Ill. p,440.
141Stri;dom-versllJucljng, Band 49, ongepaginccrd, brief van Kemp aan Strijdom, 8.8.1940.
1411\1 Roberts en A F G Trolfin 1'.66.
144 pie Transvaler, 24.2.1941.



Wet Nel aan Strijdom geskrywe en gemeld dat die Bond reeds amptelik ontbind Is en dat

alle oorblywende lede by die Ossewa-Brandwag aangesluit het.14s

Sy rol was buitendien uitgespeel aangesien die Ossewa-Brandwag vil al die doelwitte

van die Bond voorsiening gemaak het en in natuurlike heenkome geskep het vir sy lede.

Dit wil voorkom asof die organisasie nie Juis in beduidende rolln die politieke opset In

Suid-Afrika uitgeoefen het nie - dit was eintlik in Inltasle vir die Nasionale Party In

Transvaal se leierskorps.

8.7.3 Pie Nuwe Orde

Die Nuwe Orde was, anders as die Handhawersbond, uitgesproke nasionaal sosialisties,

en onder leiding van Plrow het dit ook -n veel groter bedreiging vir die Herenigde Nasio-

nale Party Ingehou, omdat dit beter georganiseer en oor die hele land versprei was.

As gevolg van Kemp se ernstige siekte het Strijdom hom midde In die stryd teen die Nu-

we Orde bevlnd.146 Pit was ook heel duidelik dat Plrow, volgens sy uitsprake, net so mln

soos Hertzog van plan was om 'n bydrae te lewer om hereniging te laat slaag. Nogtans

het Plrow nooit in direkte bedreiging vir Kemp en Strijdom se leierskap Ingehou nie. Ty-

dens in openbare vergadering op 9 November 1940 te Wolmaransstad, het Kemp op 'n

vraag geantwoord en gesê dat hy heeltemal met die beginsel van Plrow se Nuwe Orde

saamstem, asook die Instelling van in gedeeltelike diktatuur. Volgens hom kon die

vraagstukke waarvoor Suid-Afrika te staan gekom het, nie deur demokrasie opgelos

word nle.147 Met hierdie uitspraak het die militaris-rebel In Kemp se karakter weer na

die oppervlak deurgebreek.

Tydens die Transvaalsekongres van die Herenigde Nasionale Party In Desember 1940, Is

besluit om 'n voorstel van Plrow, ten opsigte van die Nuwe Orde, na 'n komitee te verwys

wat die program van beginsels en aksie verder sou bespreek. In sy openingsrede het

Kemp verwys na Plrow se standpunt waarin hy meld dat hy met die bestaande demokra-

sie, niks te doen wou hê nie. Hy wou dit ook nie veroordeel nie, maar het eerder gepleit

141 Strijdom-versameling, Band 40, ongepagineerd, brief van M.D.C. Nelaan Strijdom, Sekretaris van die
HNP in Transvaal, 28.3,1941.

1~6 Volgens sy seun, dr. OJ. Kemp, het sy vader aan hipertensie en prostaatprobleme gely, as gevolg van
koue en nat weer in die veld gedurende sy Auglo-Boereonrlog , en Rebelliejare.

1~7Die Barssr. 11.11.1940,
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dat dit verbeter moes word.u8 Daar Is wel 'n toevoeging tot die konstitusie bygevoeg,

naamlik dat die party die onverdeelde trou van al sy lede els en geen betrokkenheid met

'n politieke strekking sou toelaat wat In stryd met die party se beginsels was 010.149

Vanaf 1941 het daar al meer verset teen Plrow se Nuwe Orde na vore gekom. In die tyd

het Phow en C.W.M. du Tolt In al hoe groter mate aanklank bymekaar gevind; hulle het

ook dikwels saam vergaderings toegespreek en gesamentlik hulle stryd teen demokra-

sie voortgesit. Op 28 Februarie 1941 het die Beieidskomitee van die Herenigde Nasiona-

le Party vergader om onder andere Plrow se Nuwe Orde onder die vergrootglas te plaas.

Veral Plrow se siening oor die demokrasie en die afskaffing van die partystelsel, het hier

sterk onder die soeklig gekom.1..50Die komitee het tot die besluit geraak dat die mag

wat die demokrasie aan die Ieler van 'n politieke party verleen, onontbeerlik was om die

nodige hervormings aan te bring en om later die republiek stewig te grondves.

'n NeutralIseringsaksie Is op 8 Maart 1941 deur die Herenigde Nasionale Party van

Transvaal op die Nuwe Orde uitgevoer, toe Strijdom vir C.W.M. du Tolt as voorsitter van

die party uitgeskakel het en Kemp en Strijdom voortaan self as leiers hierdie taak sou

vervul.1II1 Die voorsteiis deur Strijdom persoonlik Ingedien en met Kemp se ondereteu-

ning deurgevoer.1II2 Die Nuwe Ordelede het nie uit die party verdwyn nie en op 13 Au-

gustus 1941 Is Plrow op die party se regskommissie herkies. Plrow het egter by verskeie

geleenthede teenoor mense aangedui dat hy nie van plan was om In die Herenigde Na-

sionale Party aan te bly nie. Einde September 1941 het die Nuwe Orde 'n geslote kon-

gres In Pretoria gehou. Die besluite van die Tranavaalsekongres van die Herenigde Na-

sionale Party oor die Nuwe Orde Is deur hulle verwerp. Die hele aangeleentheid Is na

D.F. Malan as nasionale Ieler verwys vir verdere optrede. Dit Is onverstaanbaar dat Kemp

en Strijdom nie self opgetree het nie, aangesien die Nuwe Orde-eplsode feitlik uitsluitlik

'n Transvaalse aangeleentheid was.153 Miskien was dit te wyte aan die besluit van die

Herenigde Nasionale Party se kongres op 12 Augustus 1941, naamlik om alle afwyken-

148 Dje Tmnsvsler. 4.12.1940.
1~9Strijdom-versameling, Band 36, ortgepagineerd. notule van Hoofbestuursvergadering gehou in Prete-

ria,3.12.1940.
Uil Jl Bassen. p.361.
IJl N!lsjon!lle Party in Tran~v!ln[-versa!Ue[iDg, Lêer 58, ongepagineerd, notule van 'n HNP Hoofbestuurs-

vergadering, 8.3.1941.
lS2 J I Basson, p.362.
IS} Dje Trenszeter. 2. 10.1941.
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de rigtings en groeperings te verbied. Hulle was dalk van mening dat dit nou 'n saak vir

die nasionale Ieler van die party was, om op te los.

In Oktober 1941 het Kemp en Strijdom In 'n skrywe 'n oproep tot die Nasionaliste In

Transvaal gedoen en onder andere na die Nuwe Orde verwys: "Terwylons met alle reg

verwag het, dat die hele Afrikaner volk en alle lede van ons party, met die oog op groot

dinge wat ons voor die deur staan, soos één man bymekaar sou staan om hierdie groot

Ideaal te verwesenlik, het adv. Pirow en 'n klein klompie ondersteuners, ongelukkig 'n

twlsappelln ons midde gegect- deur skielik In teenstelling met ons eie Christelik Na-

sionalisme - 'n ander en vir ons Volk vreemde stelsel, naamlik die Nasionaal sosialisme,

te bepleit, en dit nie deur middel van die gewone party masjinerie nie, maar deur middel

van 'n aparte organisasie bekend as 'Die Nuwe orde' met eie Kantoor van Sekretariaat

en met sy eie takke wat hulle 'studleslrkels' noeml"154 Voortsis gemeld hoe afkeurens-

waardig hierdie optrede was en dat die grootste gedeelte van die ander dinge wat die

Nuwe Orde bepleit het, sake was wat reeds In die party se Program van Beginsels Inge-

sluit was, en wat Plrow eenvoudig netso oorgeneem het. "Die twisappel wat Pirow dus In

ons midde gegooi het, Is die Invoering van 'n vreemde stelsel naamlik 'Die Nasionaal so-

slallsme',"155 het hulle verklaar.

Volgens die skrywe was die Herenigde Nasionale Party se standpunt teenoor die nasio-

naal sosialisme dat hulle geen kritiek daarop wou ol kon ultoelen nie, omdat dit 'n saak

vir die Duitsevolk en die Duitseregering was. Voorts meld hulle dat netsoos elke ander

nasie geregtig was op 'n regeringstelsel, In ooreenstemming met hulle eie lewensbe-

skouing, so was die Afrikaner volk ook geregtig op sy eie regeringstelsel; naamlik 'n

Christelik Nasionale republIkeinsesteisel met 'n president aan die hoof.156Hulle het ge-

waarsku teen verdeeldheid en gemeld: "Daar moet met die oog op ons nasIonale strewe

na 'n republiek, nooit 'n stryd In ons geledere gevaar gewees het oor die 'Nasionaal so-

sialisme' nie, en daarom kan ons die handelwyse van Plrow nie anders as ten sterkste

afkeur nI0."161

lj.! Strijdom.versameling. Band 150. pp.199-207, oproep van Kemp en Strijdom rot die Nasionaliste van
Transvaal. 1941: D F Malan-versameling. ongepaginecrd. Strijdom-Malan briefwisseling, 1.10.194 I.

I~Slhhl.
ISlolllli!..
ul1bid.



Hulle het Plrow veroordeelomdat hy by elke vergadering wat hy toegespreek het, ver-

klaar het dat hy rotsvas by die party en sy hoofleier Malan staan, maar In werklikheid

niks anders gedoen het as om sy Nuwe Orde en die nasionaal sosialisme te verkondig

nie. Volgens hulle sou die mense wat hom gevolg het tot die gevolgtrekking gekom het

dat wat hy bepleit en verkondig het, ook dié party se standpunt en beleid was.ce Ole

twee leiers het Plrow beskuldig dat sy hele optrede teenoor die party van 'n ondermyn-

ende en verbrokkelende aard Is en tot sover net wrywing en onaangenaamheid In hul ge-

Iedere veroorsaak het.u9 Daar was gemeld dat die partykongres In Pretoria, met 'n

meerderheld van oor die 600 stemme teen 19 stemme, Plrow se standpunt verwerp en

besluit het dat van die lede van die party geels word om nie met verontagsaming van die

erkende bestuursliggaam en leiers, en veral die hoofleier, 'n ander beleid as die party te

bepleit nie. Volgens hulle was Plrow en 'n klompie ondersteuners nie bereid om hulle

aan die besluit te onderwerp nie en gevolglik het hulle voortgegaan met hul aparte or-

ganisasie en bepleiting van 'n standpunt, wat strydig was met die standpunt wat eenpa-

rig aangeneem was op die Uniale Kongres op Bloemfontein, 3 Junie 1941. 'n Beroep

was op alle partylede gedoen om die party se standpunt en beleid op die voorgrond te

stel en te verkondig, en nie twisappels wat 'n verlammende uitwerking en wrywing In hul

geledere veroorsaak het, In hul midde te gooi nle.160 Ole party het geleidelik die skroewe

op die Nuwe Orde aangedraai. Op 1 Oktober 1941 het die Hoofbestuur van die Herenig-

de Nasionale Party besluit, om In ooreenstemming met die kongres besluit, die optrede

van Plrow en sekere van sy ondersteuners wat deur die Hoofbestuur afgekeur was, na

Malan te verwys met die versekering dat hy op die volle steun van die Hoofbestuur kon

reken, In verband met enige stappe wat hy In die verband nodig sou geag het.161

Gedurende Oktober 1941 het daar 'n verdere offensief In die Transvaal plaasgevind on-

der leiding van Malan, StriJdom, Kemp, AJ. Werth en De Wet Nel, wat uiters suksesvol

was. Op 24 Oktober 1941 te Wolmaransstad het Kemp gesê dat daar twee rigtings Is,

wat die beleid van "verdeel en heers" bevorder het en een van hulle was die Nuwe Orde.

Hy het gevra: "As sewe-agtes van die 'Nuwe Orde' dan In die program van die Herenigde

Nasionale Party of Volksparty opgeneem Is, waarom dan nou, vyf minute voor twaalf, 'n

IS8llili!..

159!Jlli!.
160 !hill.
161MPA Malan-vcrsameling, lêer ë (xi), Hoofbestuur van HNP of Volkspartybesluit. 1 10.1941 (36

teenoor 9 stemme)
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twisappelonder die volk gooi oor die een-agste,"182 Met die aanbreek van die Parle-

mentsitting van 1942 Is die stryd tussen die Herenigde Nasionale Party en Nuwe Orde

tot 'n punt gedryf. Plrow het op 15 Januarie 1942 aangedui dat die Nuwe Orde as aparte

parlementêregroep sou fungeer, alhoewel hulle nog steeds lede van die Herenigde Na-

sionale Party bly. Hiermee was die breuk tussen die twee groepe 'n voldonge felt.163

Te Roossenekal en Lagersdrift op U November 1941, het Kemp In sy toespraak na die

Nuwe Orde verwys en die vlaag gevra of dit moontlik was om In 'n span saam te trek,

terwyl 'n groep sy eie kantoor en organisasie het. Volgens hom het Plrow verklaar dat hy

nie die koukus van die Herenigde Nasionale Party sou bywoon. as die ban op die Nuwo

Orde nle opgehef word nie. "In ander woorde adv. Strijdom en ek moot nou sê dat die

Kongresbesluit In Augustus verkeerd was en dat adv. Plrow en sy 26 volgelinge reg

was,"1.64het hy verweer. Voorts het hy gesê dat hulle nie van Plrow 'n martelaar sou

maak nie, maar dat hy dit self kon gedoen het. Hy het gemeld die doel van die nasionaal

sosialIste In die Afrikanerparty, Nuwe Orde en sekere leiers van die Ossewa-Brandwag

was om Hertzog weer In die politiek terug te bring, sodat Phow en dr. Hans van Rens-

burg weer op sy rug kan ry. "Die een moet 'n Hitler en die ander een 'n Von RIbbertrop of

Goebbels word,"1.65het hy opgemerk. Hy het die gehoor gevra of hulle nie genoeg van 'n

diktator, na huiondervinding van die Smutsbeleid, gehad het nie. Hy het gesê hy hoop

dat Plrow besef dit Is vyf minute voor twaalf, dat hy sy agitasie sou staak en by die party

sou staan. Hy het voorts gesê dat die leiers van die Nuwe Orde en Ossewa-Brandwag

beweer dat die party uitgedien was, maar volgens hom het die Herenigde Nasionale Par-

ty gereed gestaan om In die bres te tree vir die Afrikanerdom, op so 'n wyse dat die oor-

winning behaal sou word. iSS

Volgens die NuweJaarsboodskappe van die Herenigde Nasionale Party voormanne soos

Malan, Strijdom en Kemp In 1941, Is die hoop uitgespreek dat die volgende Jaar met die

volle vertroue binnegegaan sou word en dat die partygeledere gou weer gekonsolideer

sou wees.167 Dit was egter wensdenkery. Tussen 12 en 14 Januarie 1942 het daar 'n

briefwisseling tussen die Herenigde Nasionale Partyleiding en die Nuwe Orde plaasge-

161Die Burger. 25.10.1941.
16Jl.b.i.Q., 15.1.1942.
1Il0l pjc Transvaler. 13.11.1941. (Ook vergadering te Middelburg 10.11.1941.)
IbS .!!ili!., (Ook vergadering op 10.11.1941 te Middelburg)
166 J.hi..Q.
161 P \V CpelZer (red.), DeelS. p.78.
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vind, oor die Nuwe Orde se els dat 'n spesiale koukusvergadering gereël moes word, om

die voorstel dat Herenigde Nasionale Partylede gelyktydig lede van die Nuwe Orde en

Ossewa-Brandwag kon wees en albei aktief kon ondersteun, te bespreek. Die Herenigde

Nasionale Party was nie bereid tot so 'n vergelyk nie en gevolglik het die Nuwe Orde be-

sluit om hulle aan die Herenigde Nasionale Partykoukus te onttrek en voortaan as 'n

selfstandige parlementêre groep op te tree, hoewel hulle lede van die party gebly het.16s

Hierdie optrede Is deur die Herenigde Nasionale Partykoukus as afskeiding beskou en

onder die aandag van die onderskeie hoofbesture gebring, ten einde hulle In staat te

stelom In oorleg met die hoofleier gepaste stappe te doen.1S9 Enkel dae later het 'n

groep van sewentien Volksraadslede 'n persverklaring gedoen en uit die Herenigde Na-

slonale Party bedank, aan gewone lede Is dit oorgelaat om self te besluit of hulle wou

bedank al dan nie. Die Herenigde Nasionale Party het ontken dat hulle hul uit die party

geforseer het en tereg daarop gewys dat hulle self uitgetree het.

Die Nuwe Orde se optrede het die onderskeie hoofrade van die Herenigde Nasionale Par-

ty gedwing om op te tree. Aangesien die Nuwe Orde hoofsaaklik In die Transvaal geken-

sentreer was, het die provinsie eerste opgetree deur die Nuwe Orde 'n vyandiggesinde

beweging te verklaar.110 Hiermee het die paaie geskel. Beïndlglng van sy ondersteuners

se lidmaatskap van dIe party het dus beslis die heropbou van die Nuwe Orde bena-

deel.Ul Hierdie konflik was egter verdwerg deur 'n veel groter een, naamlik die geskil

met die ussewa-êrendwag.

Op 6 Februarie 1942 het die Hoofbestuur van die Herenigde Nasionale Party of Volks-

party, besluit dat Artlkel4 (d) van die Konstitusie op die Nuwe Orde toegepas moes word

en dat partylede dus nIe langet toegelaat sou word om lede van die Nuwe Orde te wees

nle.u2 Die vraag wat onwillekeurig na vore kom wanneer die stryd met die Nuwe Orde In

oënskou geneem word, Is waarom die Herenigde Nasionale Partyleiding so getalm het

om op te tree. As rede kon aangevoer word dat die vrees vir skeuring die Herenigde Na-

slonale Party gedwing het om soveel moontlik Hettzcgvclgeunge In sy geledere te be-

hou. Buitendien Is die aandag van die Herenigde Nasionale Party voltyds In beslag ge-

168 tlili!..: Ben Schoeman, p.I03.
169 Ibid.
170 Mr A Mulan-versameling, lêer 8 (xi), besluite van die Hoofbestuur van die NP vail Transvaal,

6.2.1942.
171 PW Coetzer (red.), Deel5, p.79.
172 MPA Malan-versameling, lêer 8 (xi), Hoofbestuur van HNP of Volkspartybesluit. 1 10.1941. (40

leen 4 stemme.)
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neem deur die onmiddellike probleem van die uitskakeling van die laaste reste van die

HertzogvolgelInge as politieke mag.173 Plrow het ook op elke vergadering waar hy opge-

tree het, sy trou Jeens Malan as partyleier uitgespreek. Dit het optrede teen hom be-

moeilik, aangesien so 'n optrede alle simpatie aan die kant van Plrow sou plaas. Boonop

was daar duidelike tekens dat van die eertydse Hertzcgvofgetlnge die Herenigde Nasio-

nale Party sou verlaat, Indien daar van die kant van die party teen Plrow opgetree sou

word.114 Dit lel geen twyfeloor waar Kemp en sy volgelinge gestaan het nie. Hy het

openlik sy Smeltersverlede afgesweer en hom met die Herenigde Nasionale Party ver-

eenselwig. 'n Noue politieke band het tussen hom en Strijdom ontwikkel.

Tydens 'n Nasionale Party stryddag op Louis Yrlchardtpleln op 1 Junie 1942, het Kemp

die Nuwe Orde uitgewys as een van die verdelers van die Afrikaner volk. Volgens hom

wou hulle 'n ander republiek gehad het, as die van die ou Boererepubliek. Hy het gesê

dat hulle by die party staan, maar toe dit gelyk het asof Duitsland die oorlog sou wen,

het hulle aan die volk gesê: "Word Duitsers, word nasionaal soslallste."115

re Reddersburg op 14 Augustus 1942 het Kemp gesê dat daar mense was wat openlik

die Herenigde Nasionale Party probeer breek het. Volgens hom was die aanhang van die

Ptrcwgroep klein, was hulle daarop uit om die volk te skeur en setels soos ëetslce-

analand aan Smuts te gee en dat hulle gaan probeer om die republiek 'n nekslag te

gee.oe Op 26 Augustus 1942 te Zeerust het Kemp gesê dat die Plrowgroep die Her-

enlgde Nasionale Party van binne wou ondermyn en die mure van die partyondergrawe

het.lll

Met verwysing na die verwagte algemene verkiesing In 1943, het Kemp op 27 Augustus

1942 te Ventersdorp gesê dat die Nuwe Orde se lede nie aan 'n verkiesing glo nie, maar

dat dit eienaardig Is dat hulle In samewerking met dr. J.F.J. Van Rensburg van die Osse-

wa-Brandwag, bereid was om 'n setel aan Smuts en Imperialisme te gee.oe Gedurende

September 1942 het die Nuwe Orde 'n verklaring uitgereik dat hy sy lede nie sonder

meer sou aanraai om vir die Herenigde Nasionale Party, In die komende verkiesing, te

17] J L. Basson, p.378.
114l!lli!.
11,SPie Transvaler, 2.6.194'2.
116lb.i..Q.,15.8.1942.
177l1lli!... 27.8.1942.
178I.!iliL 28.8.1942.
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stem 010.179 Op 26 September 1942 te Makwassie het Kemp gesê dat Plrow hom nie

aan die meerderheidsbesluit wou onderwerp nie. Hy het gesê dat hy geen kompromis

meer wou hê nie, aangesien daar elke keer 'n nuwe klompie opgespring het waarmee

hulle hul moes kompromltteer.180

Op 9 Oktober 1942 te Delmas het Kemp gesê dat op Monumentkoppie daar in gelofte

afgelê Is en dat die Afrikaners mekaar se hande gevat het,om dit nooit weer te los nie.

Verder was daar volgens hom die ooreenkoms van 3 Junie 1940 toe die Afrikaners ver-

der saamgesnoer Is. Hy het gevra wat gebeur het: "Eers spring Plrow, wat In 1938 nog

verklaar het dat hy in absolute demokraat Is en ook dat 'die republikanisme 'n grap en

bale flou grap daarby Is,' uit die party, nadat hy tevergeefs getrag het om uitgeskop te

word. ten einde 'n martelaar van gemaak te word."181 Hy het voorts verklaar dat die PI-

rowvclgettnge sê dat hulle nie In verkiesings belanggestel het nie. Hy het gevra waarom

hulle dan op 'n verkiesingsooreenkoms aangedring het.m

Plrow se parlementêresteun was bulte verhouding met Bysteun onder die kiesers-

publiek. As rede kan aangevoer word dat die beweging te akademies voorgekom het vir

die gewone burger. Aangesien sewentien voormalige Herenigde Nasionale Party Volks-

raadlede Plrow gevolg en uit die Herenigde Nasionale Party bedank het, het dit Plrow en

sy volgelinge die tweede grootste Opposisieparty In die Volksraad gemaak. Uit die

stemming op die Transvaalsekongres blyk dit dat Plrow meer steun onder Volksraadsle-

de gehad het, as uit die gewone kiesers. Dit Is ook te verstane dat hy nie 'n groet steun

onder die kiesers gehad het nie, aangesien die Afrikaner se nasionalisme op 'n demo-

kratiese lees geskoei was eerder es op nasionaal sosialisme, met ander woorde nie 'n

semi-dIktatuur nie. Die beeld van verskeurdheid In Afrikanergeledere kon egter nie weg

geredeneer word nie.

8.1.4 Ole Ossewa·Brandwag

As uitvloeisel van die Eeufeesjaar en die simboliese Ossewatrek, het die Ossewa-Brand-

wag In November 1938 ontstaan. Die doel van die beweging was om as 'n kultuurlig-

gaam die eenheldsgedagte wat onder die Afrikaners gegroei het, te bestendig. Sy orga-

179 Die Burger, 14,9.1942.
IIl°!.l.lli!. .. 6.IO.1942.
IU Dje Trnnsvaler. 12.10.1942.
IBlJ..lili!.



nisasie was militêr van aard, aangesien dit op die kommandostelsel berus het. In sy

"Doel en strewe" Is uitdruklik verklaar dat die Ossewa-Brandwag geen party politieke

verbintenis sou hê n1e.143

Met die oog op die tussenverkiesing wat op 8 Januarie 1941 te Winburg sou plaasvind,

het Kemp en Malan op 4 Januarie 1941 'n vergadering daar toegespreek. Kemp het on-

der dawerende applous die Ossewa-Brandwag gelukgewens met sy nuwe Ieler, dr. J.F.J.

van Rensburg, en die vertroue uitgespreek dat hulle sou slaag op die "Pad van Suid-

Afrlka".184

Gedurende die Herenigde Nasionale Party se Natalsekongres op 9 Januarie 1941, het

Kemp een van die grootste en geesdriftigste vergaderings wat nog op Vryheid gehou

was, toegespreek. In sy toespraak het hy gewaarsku teen die klein bewegings en partye

wat oral kop uitgesteek. Hy het gemaan dat hulle binne die party wou bly en dat hulle

slegs 'n geleentheid soek om aan bewind te kom.185 Volgens hom kon lede van die Her-

enigde Nasionale Partyook lede wees van die Ossewa·Brandwag, sonder dat so 'n lid

afbreuk sou doen aan die party. Hy het gesê dat die Ossewa-Brandwag vir Smuts 'n

nagmerrie was en het hy 'n beroep op die aanwesiges gedoen om die Afrlkaansebe--

wegmgs te ondersteun. "As genl. Smuts die wet van die land bly sal daar geen lydelike

verset plaasvind nie. As hy egter sommige organisasies In die ban wil doen, kan ons ty-

delike verset uitoefen. Ons waarsku genl. Smuts om nie aan ons Afrikaanse verenigings

te vat nie," het hy verklaar.186 Onder dawerende toejuiging het Kemp aangekondig dat

hy lid van die essewa-ërancwag was.U7 Volgens hom het die Ossewa-Brandwag gestre-

we na Afrikanereenheid en as politieke liggaam het Herenigde Nasionale Party die me-

dewerking van die beweging gehad. Hy het 'n beroep op die Afrikaners gedoen om meer

en meer bewegings soos die Ossewa-Brandwag te ondersteun.186

Reeds gedurende 1940 was dit duidelik dat die verhouding tussen die Herenigde Nasio-

nale Party en die Ossewa-Brandwag moeilikheid sou afgee. In April 1940 het die Trans-

vaatse ëssewa-ërandwag 'n konsep republIkeinsegrondwet gepubliseer, In 'n nasionaal

ISl J G SJrijdQ!II-\'e[$nrncljng, Band 57, ongepagineerd. Die Ossewebrandweg. ongedateer.
IS-! Die Trnnsvnler, 6.1.1941.
JSj !!lli!., 10.1.1941
JU !lili!.
nl !hi.Q.
us Dr ! S Steenkrlnw-vcf$l\!IIeljng, lêer 16.20, ongepubliseerde dokument: Country 10 he hroughtto a

standstill, 10.9.1941. ongepaginccrd.
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sosialistiese gees. Volgens 'n verklaring van J.D. Jelling was hierdie dokument In Sep-

tember 1940 aan Malan gewys,l89 en het hy gewaarsku dat die Ossewa-Brandwag

"must proceed slowly and first walt until the British Connection had been broken. JerIIng

replied that this would not be honest with the people and genl. Kemp agreed whole

heartedly ...Ds. Kotze added that when you have broken the British connection, you stili

have to cope with the Briton, and when Malan further stated that sleeping dogs would

be awakened by the pamphlet. ds. Kotze replied that there are no dogs stili asteee.vec

Gedurende September 1941 het prof. L.l. du Plessis, voorsitter van die Eenheidskomitee

In 'n toespraak, waarin hy die verskil tussen die Ossewa-Brandwag en Herenigde Nasio-

nale Party behandel het, -n ernstige beroep op almal gedoen om nie dadelik kant te kies

en uitmekaar te gaan nie, aangesien die saak nog nie finaal afgehandel was nie en daar

nog hoop was.

Die Transyaler het op 17 September 1941'n verklaring deur Kemp en Strijdom gepublt-

seer inverband met die stryd wat Van Rensburg teen die Herenigde Nasionale Party en

sy leiers voer.10l Hulle het hulleed uitgespreek oor die felt dat Van Rensburg en sekere

ander persone die ëeeewa-ërandweg, wat eers 'n pragtige organisasie was In diens van

die volk, gebruik het om nie meer die volk te dien nie en sy leiers te beveg. Van Rens-

burg was deur hul beskuldig dat hy stelselmatig besig was om die Ossewa-Brandwag,

wat tot op daardie stadium 'n nle-potltleke organisasie was, na die terrein van die party

te voer.102 Hulle het sy onsimpatieke en vyandelike houding teenoor dié party veroordeel

en volgens hulle het Van Rensburg geweier om die advies van die partyaan te neem,

naamlik dat lede van die Ossewa·Brandwag ook hulle ondersteuning moes gee aan die

party. Hulle het gepoog om bewysplase te gee vir hulle standpunt en gewys op uitsprake

van Van Rensburg, naamlik dat dit hom nie geskeel het aan watter party -n man behoort

nie, netso lank hy 'n republikein Is. Voorts meld hulle dat Van Rensburg en van sy assls-

tent-kommandante, nog nooit aan dié party behoort het nie en soms op die smalendste

wyse na dié party en sy leiers gepraat het. Hulle het daarop gewys dat Van Rensburg by

verskeie geleenthede, onder andere 7 Augustus 1941 te elsburg, 13 Augustus 1941 te

Reitz en In Die Vaderland van 9 September 1941, verklaar het dat die party besig was

met 'n "ketteriag" teen die ëssewa-ërarurweg. Ook dat Van Rensburg op 2 Junie 1941 te

159T.D. Moodie, The Rise o(A(rikancrdoID, p.2IS.
1'lOlllli!..p.216: Djc vaderland. 17.9.1941.
I~IAdv 1 D Jer!jng-vc[lmmcljng. lêer JJ. koernniverslag herdruk uit pic Tmns\'illcr. 17.9.1941.
192 lIlli!.: 11 Bassen. p.394.



Bloemfontein onder andere ontken het dat die Ossewa-Brandwag die politieke leiding

van die Herenigde Nasionale Party erken. "Met 'n man wat op hierdie manier plegtige

ooreenkomste verbreek en vertrap kan 'n mens nie die hoog nodige samewerking nie

verkry nie," het hulle geargumenteer.193 Ook was hulle ongelukkig omdat Van Rensburg

op 15 Augustus 1941 In Johannesburg, tydens 'n groot vergadering, misleidend verklaar

het dat die Ossewa-Brandwag 300 000 lede en die Herenigde Nasionale Party In die he-

Ie Suid-Afrika, maar 60 000 tot 10 000 lede getel het.194

Voorts het Kemp en Strijdom verklaar dat hulle uit die Ossewa-Brandwag tree en dat as

nasionaliste nog langet lede van die Ossewa-Brandwag bly, dan beteken dit eenvoudig

dat geld wat hulle tot die Ossewa-Brandwag se fondse bydra, en ook tot Van Rensburg

se geheimefonds wat gebruik sou word om die party te beveg.19s Hulle het gesê dat daar

op die Nasionaliste die plig rus om voortaan al hul krag en steun op politieke gebied aan

die party te gee, ten einde so gou as moontlik die skade wat deut dr. Van Rensburg ver-

oorsaak 15, reg te maak en met 'n verenigde front af te stuur op hul einddoel - "die vrye,

onafhanklike Christelik· Nasionale Republiek van Suid-Afrika", afgeskei van die Britse

Ryk.19G

Hierdie openlike aanmoediging van Herenigde Nasionale Partyaan lede om utt die Os-

sewa-Brandwag te tree, was die eerste wat deur die leiers van die Herenlgëe Nasionale

Party gedoen Is, want hoewel Malan sy seên oor die Ossewa-Brandwag teruggetrek en

gedreig het om die Ossewa-Brandwag as vyandelike organisasie te verklaar, het hy nog

steeds om die punt heen geskerm en geaarsel om die eerste te wees om 'n openlike af-

keuring te verkondig.

Tydens 'n vergadering van die Hoofbestuur van die Herenigde Nasionale Party of Volks-

party van Transvaal In Pretoria op lOktober 1941, Is daar diepe teleurstelling uitge-

spreek oor die optrede van Van Rensburg, wat deur die leiding wat hy aan die Ossewa-

Brandwag gee en deur sy toetrede tot die polItieketerrein, In stryd Is met die oorspronk-

like doel van die Ossewa-Brandwag. Voorts dat hy besig was om verdeeldheid In die

Afrikaner se volksgeledere te verwek, dit nadat daar kort vantevore tydens die Uniale-

193J.Illi!.; Pjc Vaderland, 9.9.1941.
194 !hi.!!..: J I Basson, p.395.
19' pjc Vrtderhmd. 17.9.1941; Ben Schoeman, My lewe jn djé poljtjd;, p. 100.
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kongres In Bloemfontein, 'n eenheidsfront verkry Is waaroor die ganse Afrikanerdom ge-

juig het.197

Dl. D.F. Malan het op 2 Oktober 1941 eiehandig 'n uitvoerige stuk opgestel waarin hy op

'n taktvolle wyse aan Nasionaalgesindes leiding gegee hel. Hy sluit met 'n kragtige op-

roep af: "Ten slotte doen ons 'n beroep op alle Afrikaners om op die aangewese pad met

beslistheid en sonder versuim te handel. Dis 'n krisis wat ons as 'n Afrikaner volk jnwen-

dig deurmaak en waarvan alles afhang. Laat dit kort van duur en beslissend weesl"198

Bale toonaangewende Nasionaliste het op 'n positiewe wyse gereageer. Kemp en StriJ-

dom het onmiddellik met 'n persverklaring op 6 Oktober 1941 vorendag gekom en onder

meer gesê dat hulle onderskryf die verklaring van hul volksieler, dr. D.F. Malan, volmon-

dig en saam met hom doen hulle 'n dringende beroep op alle Nasionaliste In Transvaal

om sonder versuim die Ossewa-Brandwag te bedank. Voorts dat dit heeltemal duidelik Is

dat daar nie die minste hoop Is om die Ossewa-Brandwag van binne te hervorm nle.199

Hiermee het die verwagte breuk gekom alhoewel Malan en Van Rensburg hierna nog

weer met mekaar In aanraking was. Malan en sy partyleiers het met die Ossewa-Brand-

wag afgereken en dit was beslissend. L.J. du Plessis het hierop gereageer deur lede te

versoek om eers die verslag van die Eenheidskomitee af te wag, voordat hulle tot aksie

oorgaan. Die verslag het op 7 en 8 Oktober 1941 In die pers verskyn, tot groot argwaan

van die Naslonallste.2OO Du Plessis was kwaalonder hande geneem deur Kemp op 24

Oktober 1941 te Wolmaransstad. Kemp het gesê dat die Ossewa-Brandwag Is 'n goeie

organisasie, wat deur die optrede van een man deurmekaar gekrap was. Hy het voorts

gesê dat hy uit die Ossewa-Brandwag bedank het omdat hy volkseenheid nagestreef

het: "Hoe lief u ook al die Ossewa-Brandwag het, vandag word van u geels die opoffering

terwille van volkseenheld.ln 'n tyd van krisis kan Jy nie twee here dien nle."201

197 Die Burger, 2.10.1941.
198 H.B.Thom, P,F Malan, p.136: die oorspronklike van hierdie dokument in dr. Malan se eie handskrif, is

in die D F Malan-versameling, Univérsiteit van Stellenbosch. Dil hel in Dje Burger op 3 Oktober 1941
en under koerante verskyn. Die Hoofbestuur van die HNP het dil daarna, saam met 'n byvoegsel oor
die vergadering van offisiere en oud-offisiere van die OB, en die beroep van Kemp en Strijdom, as 'Il

aparic stuk lant druk. Behalwe wat spelling en punktuasie hier en daar betref, is deer tussen die oor-
spronklike en die gedrukte weergawes geen verskille nie. Die aanhaling wnt gemaak is, is uit die oor-
spronklike.

1991.hi..d., vergelyk die sluk van die Hoofkantoor vnn die HNP wat in verwysing 19 genoem word: IJ....
~,p.3911; 0 F Malnn-vcrsllIncHI!!!, ongepagineerd, 3.10.1941: Dje Trnnsvaler, 6.10.1941.

200 .l.tlli!.
WI~, 25.10.1941; Dje Trnnsvnlcr, 25.10.1941.
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In 'n toespraak op 26 Oktober te Krugersdorp het Kemp die Ossewa-Brandwagleler ge-

waarsku teen rebellie en geweldpleging. Volgens hom het hy persoonlike ondervinding

daarvan gehad en dat daar toe nog nie sulke moderne wapentuig as op daardie tydstip

was nle.202 Op 11 November 1941 het Kemp te Roossenekal en Lagersdrift gesê dat die

leiers van die Ossewa-Brandwag besig was om die beweging van bo-at op te breek. Vol-

gens hom kon die Ossewa-Brandwag nie meer van binne reggemaak word nie. Hy het ge-

sê dat daar net een oplossing was en dit was om as lede van die Ossewa-Brandwag te

bedank.20l

'n Beroep Is op mense van "afwykende rigtings" deur Kemp, op 22 Februarie 1942 In die

Strand gedoen om terug te keer na die Pad van Suid-Afrika. Hy het gemaan dat daar nie

stene uit die muur van die Afrikanerdom gekap en die Afrikanerdom nie versink moes

word In Britse Imperialisme nle.204 Volgens hom was die ossewa-aranewag boikot teen

die Nasionale pers 'n stryd teen taal en kultuur gewees. Hy het gesê dat hy nie kon ver-

staan waarom daar nog mense Is wat die Herenigde Nasionale Party ter wille van die

ussewa-arancwag beveg nie. Hy het die bewerings van die Ossewa·Brandwagleldlng be-

vraagteken, deur te beweer dat die party nie die republiek deur middel van die stembus

kon kry nie. Volgens hom was daar net een manier en hy meld dat hy die verkeerde wyse

twee keer op die proef gestel en In albei gevalle gefaal het. Hy het gesê dat daar by die

stembus besluit moes word. "Laat daardie 'Iets andere' staan. Kom terug na die Heren-

Igde Nasionale Party. As ons skouer aan skouer staan, moet en salons wen," het hy In 'n

versoenende gees versoek.205

Maar Kemp was nog nie klaar met Van Rensburg nie en op 27 Februarie 1942 te Mal·

mesbury, het hy gesê dat die ëssewa-Brandwag deur niemand anëers as Van Rensburg

doodgemaak word nie. Hy het Van Rensburg se boikot teen die Nasionale pers bestem-

pel as 'n poging van die Ossewa·Brandwag om die hart van die Afrikaner te vernietig.

"Daar Is 'n nuwe storm In sig. Daar Is nou weer sprake van 'n 'volksfront'. Maar dit Is 'n

valse lig en ek raai die volk aan om ander groepe te laat staan," het hy gewaarsku.208

Voorts het hy gesê dat die verskillende groepe aan bultdelery dink, maar dat die Nasio-

nale Afrikaner niks van die aard beoog nie. Volgens hom sou die dag weer aangebreek

20ZDie ]'f!Insvuler, 27.10.1941.
203J.hi.Q .. 13.11.1941. (Ook vergadering op Middelburg 10.11.1941.)
lG!~, 23.2.1942.
20S 1.h.ii!.
:!0611ili!.. 29.2.1942.
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dat die afwykende element na die Nasionale Afrikanerdom sou terugkeer. Hy het ernstig

gewaarsku teen die navolging van allerlei klein Ielertjies en daar moes volgens hom

eers 'n sak sout met 'n Ieler opgeëet word. 207

In 'n toespraak op 24 April 1942 te Koster, het Kemp na die Ossewa-Brandwag verwys

as 'n groep wat die Afrikanerdom wou verander en van sy pad af probeer dwing. Hy het

gesê dat hy geen twis met enige lid van die Ossewa-Brandwag het nie, maar dat die Os--

sewa-Brandwag afstuur op 'n diktatuur en dat die Herenigde Nasionale Party geen dik-

tatuur wou hê nie. Hy het gesê dat die tyd aangebreek het dat hulle, hoe lief hul die be-

weging ookal het, hom vaarwel moet tcereep.ew Volgens hom was die Ossewa-Brand-

wag fn Kaapland nog net 'n geraamte en dat ten spyte van die Ossewa-Brandwagbevel,

die Herenigde Nasionale Party In die Riversdal-tussenverkiesing met 'n oorweldigende

meerderheld geseëvier het. Hy het gesê dat die Ossewa-Brandwag In Transvaal besig

was om sy kop stukkend te stamp teen die klipmuur van ware nasionalisme. Volgens

hom was niemand verhewe bokant foute nie. Hy het die Ossewa-Brandwag gevra watter

hell hulle In Europa gesoek het? Hy het dit beklemtoon dat daar net een hell vir die Afri-

kaner volk was, "die hell In sy eie hartklop, die hell wat skull In geloof op sy eie voortbe-

staan. Moenie afdwaal op dwaalpaaie nie. Kom terug. Die deure van die party staan vir

Julle oop en ons sal Julle met ope arms ontvang, sonder om verwyte te maak."209

Te Lichtenburg op 25 April 1942, het Kemp gesê dat die mense wat hulle as Afrikaner-

helde voordoen, bang Is vir die heilige - en geskiedkundigeplekke van die Afrikaner. Dit

het hy gesê met verwysing na die gesamentlike vergadering wat daar tussen die Her-

enigde Nasionale Party en Ossewa-Brandwag gehou sou gewees het.210Volgens hom

was die party bereid om die vergadering te hou en het die voorwaardes wat gestel was

onderskryf, maar gevra dat dit op 'n geskiedkundigepiek gehou moes word. Dit Is die

plein waar die Vrystaatse - en Trarisvaalsevlae In 1914 aan die motor van genl. Beyers

vasgemaak was.21.1 Volgens hom het die Ossewa-Brandwag geweier om aan die versoek

te voldoen. Hy het gesê dat die Herenigde Nasionale Partylede en - leiers nog nooit ge-

vlug het nie. "Toe daar sprake van 'n feller Intenerlngsveldtog was, het die partyleiers

nie die Bosveld en die vlakkeveld Ingevlug soos die Ossewa-Brandwaglelers nie," het hy

207 !hi!!.
208l.1lli!., 25.4.1942.
109 !his!..
110 pje Transvaler. 27.4.1942.
211 !1ili!.



geargumenteer.212 Hy het gesê dat hulle die Regering trotseer het en dat hulle bereid

was om kaalvoet oor die velde van Suld·Afrlka te loop vir die Ideale van die Boerevolk,

terwyl persone wat leiers van die Ossewa-Brandwag Is, as vrywilligers by Smuts se

kommando's aangesluit het. (Verwysende na die Rebellie). Volgens hom was die tyd van

koalisie verby en het hy gewaarsku teen paddastoele wat kon opspring om weer eens

die Afrikanerdom te verdeel.213

In die Oos·Transvaalls 'n Saamwerkkomitee In die lewe geroep en op 18 Junie 1942 het

hierdie komitee by Bronkhorstsprult byeengekom om die vier strydende groepe In 'n

ooreenkoms te betrek, wat ook vir verjdestngeëoetetndes vir 'n sekere nominasie-

prosedure voorsiening sou maak.:a4 AI vier leiers sou by die samesprekings betrek word

• later het die organisasie ook as komitee van een-en-twlntlg bekend gestaan. Malan

was dus ook uitgenooi, maar het nie daarvoor kans gesien nie. Gevolglik sou die komi-

tee Malan alleen tydens die Transvaalsekongres op 17 September 1942 ontmoet. Op die

dag om 11:00 het die komitee laat weet dat hulle bereid was om Malan en die ander

leiers saam te ontmoet. Onder die Indruk dat daarmee Strijdom en Kemp bedoel word,

het daar 'n groet misverstand ontstaan. Toe Malan verneem dat dit Van Rensburg, Ha-

venga en Phow was, het hy geweier om aan die onderhandelings deel te neem. Op 18

September 1942 het Strijdom VOOfdie kongres ontken dat hy en Kemp met onderhande-

linge met die ander groepe besig was. Hy het ook ontken dat Malan dit as voorwaarde

vir onderhandelinge gestel het, dat hy en Kemp teenwoordig moes wees. Dit was bekend

dat sterkielers binne die Herenigde Nasionale Party, soos Kemp en StriJdom, heftig teen

samewerking gekant was. Na 'n aantal beskuldigings oor en weer het die paging van die

toneel verdwyn.215

Weer eens te Reddersburg op 14 Augustus 1942, het Kemp gewaarsku dat daar mense

15 wat openlik die Herenigde Nasionale Party probeer breek. Hy het verwys na die Plrow-

groep en die Ossewa-Brandwag, wat die Herenigde Nasionale Party van binne af wou

rysmier. Kemp het beweer dat die groepe sê dat Suid-Afrika se vryheid sou op 'n skink-

bord aan hulle gegee word, IndIen hul pro-Dults sou word. "Dan sal die volk, soos Van

Rensburg by Majuba gesê het, nie meer nodig wees nie. Die volk sal Klaas wees en niks

lll.1.llli!.
llJ.1.llli!.

ll~ J I. Basson, pA27,
11'!b..W.,
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te sê hê nie. Hy wil in diktatuur hê," het hy verklaar.uaVolgeRs hom was Van Rensburg

daarop ultgeweee om die Herenigde Nasionale Party te probeer breek. Kemp het gesê

dat Van Rensburg met Smuts heul en as bewys daarvoor het hy daarna verwys dat Van

Rensburg nog nooit in bevel gegee het dat die Verenigde Party se vergaderings nie by-

gewoon moet word nie, of dat daar nie vi, die Verenigde Partykandidate gestem moet

word nie. Maar wel dat Van Rensburg al bevel gegee het dat die vergaderings van die

Herenigde Nasionale Party nie by gewoon mag word nie en dat daar nie vir Herenigde

Nasionale Partykandidate gestem mag word nle.211 Hy het gevra wie dit was wat die

nuus na Zeerust uitgesaai het, en dat daar bale "kakieridders" was wat toestelle gehad

het. Volgens hom was dit in bewys gewees dat Van Rensburg met Smuts saamwerk om

die Herenigde Nasionale Party te breek.218

Kemp was egter nie net veroordelend teenoor die Ossewa-Brandwag nie en op 26 Au-

gustus 1942 het hy gesê dat die ou Ossewa-Brandwag 'n meel beweging was, maar

vandat Van Rensburg met sy diktatuurstreke gekom het, was die beweging op die af-

draande pad. Volgens hom het die Herenigde Nasionale Party die ëesewa-êrandwag-

lede teruggeroep na die eenheid van Monumentkoppie. Hy het dit as noodsaaklik be-

skou dat die partyeen of ander tyd moes bepaal dat geen partylede tot die Ossewa-

Brandwag mag behoort nie, want 'n verdeelde trou kon nie toegelaat word nle.219 Op 27

Augustus 1942 te Ventersdorp, het Kemp gesê dat daar 'n nuwe groep was, naamlik die

Ossewa-Brandwagkultuurverenlging, wat onder Van Rensburg se leiding ontaard het tot

in politieke party. "Vandag word verwag dat die volk die leiers moet volg, maar het die

Afrikanerdom al 'n sak sout saam met dr. Van Rensburg opgeëet? Julle het leiers wat

beproef Is en In hierdie krisistyd kan ons nJeanders nie as om te sê dr. Malan Is 'n groot

man," het hy verklaar.22o

In sy openingsrede by die Transvaalse Herenigde Nasionale Partykongres op 17 sep-

tember 1942 het Kemp verwys na die groepe wat die party In sy taak gestrem het en

verklaar dat die tyd aangebreek het dat die kongres hom uitspreek teenoor daardie

mense. Volgens hom sou die kongres die ultimatum van 'n ëasewa-Brandwegteter in

Kaapland moes oorweeg, naamlik dat daar sal gekies moes word tussen die party en die

116 Die Trensvaler. 15.8.1942.
111 !llli!.
2J! l!lli!.
219 !..!lli!.. 27.8.1942.
11°!!lli!. .. 28.8.1942.



Ossewa-Brandwag. Hy het gesê dat hy In 1940 geweier het dat die party skeur en dat hy

by die verkreë eenheid sou bly. Hy het verklaar dat daar allerhande goggas met kom-

promisse rondloop, maar dat die volk hom nie weer sou laat vang nle.221

Tydens 'n vergadering op 26 September 1942 te Wolmaransstad, was Kemp uitgevra oor

die getalle sterkte van die Ossewa-Brandwag. Hy het verklaar dat waar die beweging 'n

Jaar van te vore meer as 2 000 lede gehad het, daar op daardie stadium nie meer as 240

was nie en dat van die getal honderd nog lede van die Nuwe Orde en twee-en-vyttlg van

die Afrlkanerparty.2:l2 Te Makwassie op 26 September 1942, het Kemp gesê dat mnr.

J.A. Smith van die Ossewa-Brandwag die mense gemaan het om van die stembus af weg

te bly. Volgens Kemp was daar 143 miljoen Swartes teenoor 3 miljoen Blankes op die

vaste land van Afrika. Hy het gevra wat sou die gevolge wees as Swartes gelykeregte

geëis het? "Hulle els gewere en na afloop van die oorlog sal hulle stemreg eis", was sy

argument.223 Volgens Kemp het die Ossewa-Brandwag voorgegee dat hulle die Herenig-

de Nasionale Party se beste vriend Is, maar toe Plrow hom nie wou onderwerp nie, het

Van Rensburg hom aangemoedig om groepe te vorm, ten spyte van wat op die Bloem-

tcntelnsekcngree besluit was. Hy het gesê dat hul beste vriende wegbly van die NasIona-

llstevergadetlngs, hulle wil nie vir die Nasionale Partykandidate stem nie en het reeds 'n

setel op Vryburg aan die Regering present gegee.224

Voorts het hy verwys na 'n bevel wat "ons beste vriende" uitgevaardig het, dat die publi-

kasies van die Nasionale Pers geboikot moes word - lets wat die Sappe nie eens gedoen

het niel Kemp het onder gelag verklaar dat Van Rensburg 'n rukkie van te vore sou gesê

het dat die brue tussen hom en Smuts vernietig Is en opgemerk: "Ol Daar was brug-

ge."225

Kemp was die mening toegedaan dat bo en behalwe die Plrow-mense, Van Rensburg

gekom het en verdere skeuring bewerkstellig het deur die Ossewa-Brandwag doelbewus

weg van die kultuurpad na die politieke pad te lel. Op 9 Oktober 1942 te Delmas, meld

hy In 'n toespraak dat Indien die Ossewa-Brandwag, Afrikanerparty of die Nuwe Orde

met hulle tot 'n ooreenkoms wil raak, was daar net een uitweg en dit Is om aan te sluit

nl!.biQ .. 18.9.1942.
2llpic Burgcr,6.IO.1942.
22Jl!lli!.
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by die Herenigde Nasionale party.228Op 12 Oktober 1942 te Amalia, het Kemp gesê dat

daar mense In Suid-Afrika was wat nie aan die stembus geglo het nie maar aan nasio-

naal sosialisme, waar een persoon die heerskappy sou voer. Hy het gevra wat die waar-

de sou wees om die Britse Imperialisme vir Duitse Imperialisme te verrull?227 Hy het ge-

sê dat hy weier om by 'n ánder nasie In te kruip.

Weer eens meld hy dat Van Rensburg nie alleen rebellie teen die party verkondig nie,

maar ook beveel het dat alle publikasies van die Nasionale pers geboikot moes word.

Volgens hom het hulle verkondig dat Malan nie samewerking wou gehad het nie. Na

aanleiding van die verklarings van die sogenaamde "Saamwerkkomitee", het Kemp

daarop gewys dat die een-en-twlntlg lede van die komitee uit sewentien lede van Osse-

wa-Brandwag, twee van die Nuwe Orde en twee Nasionaliste bestaan het, en dat die

twee Nasionaliste dadelik bedank het. Verontwaardig het hy opgemerk dat die magtig-

ste party net twee lede het. Hy het gesê dat die "Saamwerkkomitee" 'n verkiesingsoor-

eenkoms beoog het, maar gevra wat met die vorige tussenverkiesings gebeur het toe

setels aan Smuts op 'n skinkbord aangebied was? Volgens Kemp wou Smith van die Os-

sewa-Brandwag, nie meer die stembus erken nie en dat hy daardeur slegs Smuts en sy

partyondersteun het.Hs

Kemp het voorts gevra wie dit was wat na Duitsland uitgesaai het?: "Is dit miskien die

Waarheidsridders? Hoe verklaar u die felt dat die Herenigde Nasionale Partyaangeval

word, terwyl die Verenigde Party met rus gelaat word? Talle generaal en kommandante

van die Ossewa-Brandwag Is die oorsaak daarvan dat mense vandag In tronke en Inter-

neringskampe sit. "228 Interessant toe Kemp gevra het waar die verteenwoordigers van

die Ossewa-Brandwag was, het oom Boy Mussman wat saam met hom die 1914 Rebel-

lie deelgeneem het, gesê dat hy waarskynlik die enigste een was, aangesien hy as ge-

volg van ay naam, "Ossewa-Brandwag" genoem word.23oTe Leeuwfontein bulte Kendal,

het Kemp op 12 November 1942 die Afrikaner volk versoek om saam te staan en gesê

dat die Ossewa-Brandwag waaraan hy behoort het, nie meer bestaan nie. Volgens hom

was die ou Ossewa-Brandwag 'n pragtige kulturele organisasie maar dat hulle op daar-

126Dje Transvaler. 12.10.1942.
111~, 13.10.1942.
an pjc Transvaler, 16.10.1942.
l19lllli!.

llO l.!ilil.
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die tydstip net 'n Van Rensburgparty het.231 Hy het voorts verwys na herhaalde verkla-

rings deur die Ossewa-Brandwaglelers dat hulle die party goedgesind Is. Hy het aange-

toon hoe dit gebots het met die uitlatings van dieselfde persone. Hy het verwys na hul

boikot van al die publikasies van die Nasionale pers, 'n magtige kultuursentrum en ei-

endom van die volk en gevra of dtt versoening was?232Hy het gesê dat die volk deur die

Ossewa-Brandwaglelers wysgemaak word, dat Indien Duitsland nie die republiek aan

hulle gee nie, hulle dit nooit sou kry nie: "Daardie mense wil dus nou op die ashoop gaan

sit totdat hul vryheid hulle uit die vreemde gebring word."233 Hy meld dat die Herenigde

Nasionale Party se standpunt was dat die Britse Ryk na afloop van die oorlog ten gronde

sou gaan.234

Kemp het op 13 November 1942 te Middelburg gewys op die drievoudige "Tweede

Front"235 wat teen die Herenigde Nasionale Party In die lewe geroep was. Volgens hom

Is die Afrikanerparty In die lewe geroep om die party van bulte te beveg, maar dit kon

geen hond haaraf maak nie. Toe Is die hulp van adv. Plrow met sy Nuwe Orde Ingeroep.

Dit was sy taak om die party van binne te probeer verbrokkel, maar ook het hy maar

bloedweinig uitgerig. Toe Is die derde flank van die tweede front teen die Herenigde Na-

stenale Party - die Van Rensburgparty In die lewe geroep.236 Hy het die vergadering

daarop gewys dat hy ook In die verlede die burgers onder hom aangesê het, "Storm",

maar dan het hy dit saam met hulle gedoen, en nie later opgespring en -n staatsgetuie

geword nie. "Vandag kry die Stormjaers die bevel van hul generaals om te storm, maar

as hulle op die dade afstorm, storm die generaals na die wildtuin. Toe ek In 1914 gere-

belleer het, het ek In die tronk gaan sit en my burgers het vrygeloop. Vandag doen ons

dinge blykbaar net andersom", het Kemp verklaar.237 Hy het 'n beroep gedoen op die

"Tweede Frontv-lede om terug te keer na die party toe, weg van die atdraatpaale.we

Op 14 November 1942, op 'n stryddag te Lydenburg, het Kemp verklaar dat hy geen ru-

sie met die ëesewa-ërandwagtede het, wat nog aan die kulturele organisasie behoort

het nie. Hy het verklaar dat hy wel rusie maak met leiers van die Van Rensburgparty. Hy

2JI~. 13.11.1942.
2J2l.!lli!..

Bll!zll!.
lJ.IOO.
1H Die Transvaler, 14.11.1942.
136 !.Illi!..
Bl.!hi.J!.
us !.Illi!..
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het gesê dat die beweging geen seën op sy aktiwiteite kon verwag nie, tensy hulle terug

gekeer het na die Monumentkoppiegelofte. Hy het gemeld dat die verdeeldheid onnodig

was, Indien Afrikaners hulle aan hul woord gehou het. Hy het die goue draad van ver-

deeldheid aangetoon deur te sê dat eers Hertzog, daarna die Afrikanerparty, daarna die

Nuwe Orde en daarna die Ossewa-Brandwag weggebreek het.239

Van Rensburg het op 19 Januarie 1943 aangekondig dat hoewel die Ossewa-Brandwag

nie kandidate In die komende algemene verkiesing sou nomineer nie, hulle onder seke-

re omstandighede OpposIsiekandidate wat aanvaar was vir dIe republikeinse groepe,

sou ondersteun. Hy het voorts versoek dat die Afrikaner hom heeltemal van die "liberale

verkiesing" moes onttrek of as alternatief, 'n anti-oorlog en anti-Britse Ryk stem moes

ultbrlng.2u Tydens 'n ëssewa-êrandwag-vergaderlng op 19 Junie 1943 te Brits, waar of-

fisiere en brandwagte teenwoordig was, het Van Rensburg 'n verklaring uitgereik waarin

hy meld dat sekere Herenigde Nasionale Party kandidate sê dat hulle die Ossewa-

Brandwag goedgesind Is. Hy het voorts verwys na 'n eed wat hulle moes aflê dat hulle

geen ander organisasie steun nie en afgesluit deur te sê dat hulle geswore vyande van

die Ossewa-Brandwag Is, ondanks die verkleslngspraatJles.241

In 'n konsoliderende gebaar het die Ossewa-Brandwagleler op 19 Maart 1943 te Stel-

lenbosch, namens die Ossewa-Brandwag 'n aanbod aan Havenga, Plrow en Malan ge-

maak vir samewerking. Alhoewel eersgenoemde twee politici die aanbod gunstig oor-

weeg het, het Malan geen reaksie getoon nie. Op 1 Junie 1943 het Van Rensburg 'n be-

roep op alle Ossewa-Brandwag-Iede gedoen om teen die "Emplre"-kandldate te stem,

maar terselfdertyd het hy die Herenigde Nasionale Party aangeval, wat volgens hom die

Ossewa-Brandwag wou vernletlg.2u

StriJdom en Kemp het op 9 September 1946 twee afsonderlike boodskappe deur middel

van Die Transvaler aan die kiesers gerlg, waarin die kiesers opgeskerp Is om te volhard

In die stryd en hulle loJaliteite aan die Herenigde Nasionale Party te bevestlg.243 Tydens

die Transvaalsekongres van die Herenigde Nasionale Party op 15 Oktober 1946 het die

B9!!lli! .. 16.ll.l942.
24(1 J M van den Heever, p.SI.
}.II Hen» OosJ_versameting, Band 39, ongcpngincerd. verklaring deur mnr. J.A. Smith en dr. lFJ. van

Rensburg, 19.6.1943, oorgedruk uil Pic V!!derland, 22.6.1943.
1': J M von den Hssrsr, p.82.
l.u pjc Iranënlsr. 9.9.1946.
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gemoedere nog steeds hooggeloop. Kemp en Strijdom het daarin geslaag om dit te kal-

meer en die Afrikaner kiesers aangespoor tot eendragtige optrede. Die teenstanders

van die Herenigde Nasionale Party, vernaamlik Die Vaderland het nie geaarsel om die

tweespalt binne die geledere van die Herenigde Nasionale Party te probeer oopvlek

nle.244Dit het Strijdom en Kemp genoop om In hul afsluitingswoorde aan die kongres,

daarop te reageer. Kemp het dit beklemtoon dat daar geen tweespalt of krisis was nie.

Volgens hom het al die leiers hulle agter die nasionaleieler en Herenigde Nasionale Par-

ty geskaar.245

Uit die voorafgaande struwelinge het dit duidelik na vore gekom dat die stryd tussen die

Ossewa-Brandwag en Herenigde NasIonale Party nog nie afgeloop was nIe. Die situasie

was onrusbarend en het gedreig om die Herenigde Nasionale Party te ondergrawe en

aangesien die Ossewa-Brandwag hoofsaaklik sy ankers In die Transvaal gehad het, sou

Strijdom en Kemp die speerpunt van die aanval moes trotseer. Hulle kon ook nie uit die

oog verloor dat ten spyte van die broederstryd, die werklike vyand Smuts met sy Imperia-

listiese Inslag was. Strijdom sou as gevolg van Kemp se dood alleen Ieler van die Here-

nigde Nasionale Party In Transvaal word en die stryd voortsit.

8.7.5 Eenheidsbeweging of Volkskomitee

Kemp en Strijdom het In 'n onderhoud met Die Transyaler, 'n ervaring meegedeel wat

hulle opgedoen het tydens hul rondreise In die Transvaal. Hulle het gesê dat In sommige

kiesafdelings waar die Ossewa-Brandwag - en Nuwe Ordelede 'n klein minderheid was

en hulle het tot die besef gekom het dat hul niks tot stand sou kon bring nie. Gevolglik

het hulle 'n nuwe organisasie vir hulself probeer skep het om Invloed uit te oefen. Hulle

het beweer dat daar 'n sogenaamde "Eenheidsbeweging" of "Volkskomitee" gestig

word, wat dan die verskillende groepe bymekaar moet probeer brlng.246 Hulle meld dat

die mense met bale vroom voorstellings en self mededelings gekom het, dat hulle ook

nie meer aan die Ossewa-Brandwag of Nuwe Orde behoort het nie. Volgens die twee lei-

ers het die persone daarin geslaag om selfs Herenigde Nasionale Party se ondersteu-

ners te beweeg om lede van so 'n komitee te word. "Eers dan begin laasgenoemde be-

sef dat dit maar weer 'n manier Is om Nuwe Orde gedagtes of die Ossewa-Brandwag se

24~Dje Vaderland. 15.10.1946.
2·" Djc Tl'illlsyalcr. 16. J 0.1946.
24b~.ó.I.1945.
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ondermyning van die party vanuit 'n ander hoek voort te sit," het hulle geargumen-

teer.247Hulle het die Herenigde Nasionale Partylede ten sterkste gewaarsku teen hier-

die nuwe metode om In die naam van eenheid en versoening die Afrikanerdom aan 'n

nuwe stryd en verdeling voor te stel: Hulle het dit duidelik gestel dat die pad na begeer-

de eenheid deur die Herenigde Nasionale Party 100p.248

8.8 Evaluering

Een van die sterkste karaktertrekke van Jan Kemp was sy lojalIteitsoptrede. Wanneer hy

'n saak of party omhels het, het hy dit nie maklik gelos nie. Aan die anderkant was hy 'n

politikus met 'n wye visie, wat hom deeglik van 'n saak vergewis het, alvorens hy stand-

punt Ingeneem het. Na die breuk In 1939 en die politieke verwikkelinge In Suid-Afrika,

het hierdie karaktertrekke bale duidelik uiting gevind.

Hy was 'n uiters lojale Ieler vir die Afrikanersaak en het gevolglik gestrewe na eenheid.

Hy het nie geglo In die verdeling van kragte nie en die leuse van die ou Zuid-Afrikaanse

Republiek, naamlik "Eendracht maakt macht", het hom daarin gesterk en onwrikbaar

het hy op die pad van eenheid gebly. Elke saak of organisasie wat dit bedreig sou met 'n

"stormende" Kemp te doen kry.

Hy was 'n Afrikaner nasionalis wat die verwerwing van "vryheid" vir sy volk gevisualIseer

het - hy was 'n republikein by uitstek. Hy het geglo dat die bereiking van die Ideaal op

konstitusionelewyse moes geskied. Herhaalde kere het hy In sy politieke loopbaan ver-

wys na die rebellie en die uitkoms daarvan: met ander woorde dat die gebruik van ge-

weid nie 'n oplossing gebied het nie. By hom het die "stem" van die volk gepraat en vir

sosialisme en diktature was daar nie plek nie. Vandaar sy gereelde teruggryp na die ou

Boererepubliek en hul republikeinse regeringsvorm.

Hy was ook 'n Ieler wat geglo het In samewerking. In sy politieke loopbaan was hy In

drie samewerkingsooreenkomste betrokke, naamlik die Paktregering, Samesmelting

met die Suid-Afrikaanse Party en die Herenigde Nasionale Party. Enige persoon wat In

die pad gestaan het van samewerking het hy met die "wapen" van die tong aangeval en

teengewerk. In die opsig het hy al die partye en organisasies wat nie saam met die Her-
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enlgde Nasionale Party wou saamwerk nie. teengestaan. Hulle het die weg bewandel

van die beretktngeldeaat, naamlik "Suid-Afrika Eerste,"

Dit Is Juis bogemelde kenmerke wat van Kemp 'n politieke Ieler gemaak het - 'n Ieler wat

deur sy volgelinge met agting bejeën was. Fisieke en morele moed wat nie betwyfel kan

word nie, Hy was vasberade, reguit. kragtig en onstuimig op die politieke "slagveld" ter

bereiking van die Afrikanerideale en die versplintering het hom dwars In die krop ge-

steek.
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HOOFSTUK 9

JAN KEMP SE LAASTE mEë IN DIE POLITIEK. 1939 ·1946

9.1 Kemp as gesamentlike Ieler van die Herenigde Nasionale Party In Transvaal

Aan die begin van 1940 het daar, wat die Afrikanerdom betref, selde tevore groter ver-

warring, verdeeldheid en politieke magteloosheid In sy geledere geheers. Sterk leier-

skap vanaf dr. D.F. Malan en ander leiers het daartoe gelei, dat na vele pogings tot her-

eniging, daar In Januarie 1940 wel In ooreenkoms bereik kon word. Die nuwe party sou

heet die Herenigde Nasionale Party of Volksparty, onder leierskap van genl. J.B.M. Hert-

zog. Hierdie vereniging was nie diep nie en daar het 'n Malan - , naas '0 Hertzogvleuel.

bestaan. Ole gevolg was dat 'n breuk In November 1940 ontstaan het, toe 'n konsep-

konstitusie van Hertzog op die Vrystaatse stigtingsvergadering verwerp Is. Die ou Ieler

het dit as 'n mosie van wantroue In hom gesien, uit die party bedank en ook uit die poli-

tiek getree.v Malan word gevolglik die Ieler van die party.

Die leierskap In die Transvaal was ook sterk onder die vergrootglas geplaas, aangesien

Jan Kemp van die Volksparty aanspraak sou maak op die leierskap van die Herenigde

Party.2 Aan die anderkant was die leierskap van die Nasionale Party al magsbasis waar-

op adv. J.G. Strijdom kon aanspraak maak.' Op 28 Maart 1940, na afloop van die Trans-

vaalsekengresse van die Nasionale Party en die Volksparty, Is daar voortgegaan tot die

tydelike samevoeging van die verskillende bestuurslIggame. Die eerste hoofbestuurs-

vergadering van die Herenigde Nasionale Party het op 29 Maart 1940 plaasgevind en

sonder haakplek verloop. 'n Eenparige besluit Is aanvaar dat Strijdom en Kemp gesa-

mentlike leiers van die party sou wees. Hulle het mekaar dadelik gevind, samewerking

was hartlik om nasionalisme In die Transvaal uit te bou.4

9.2 Die Kleyrkwessle - Kemp soek oplossings en neem sterk standpunt in

I EA. van Jaarsveld. Van Riebeeck tot P W Botha, pp.289-290.
a M. Roberts en A.E.G. Trollip. The South African Opposilion, p.27.
lJ.L. Basson, Djc politicke loopbaan van adv J G Striidom, 1924-1948. p.307.
41hi.d., pp.358-360.
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Die rassevraagstuk In Suid-Afrika was onlosmaaklik gekoppel aan die Swartvraagstuk.

Genl. Smuts het by geleentheid In 1936 verklaar dat "there Is no solution to the Native

(sic) problem, new aspects of this overriding problem will continuously face South Africa

from generation to generatlon."5 Die Swartman het 'n geweldige getalle oorwig geniet

en die grootskaalse ekonomiese - en nywerheidsontwikkeling wat Suid-Afrika sedert

1934 ondergaan het, het daartoe gelei dat die Swartmense In groot getalle na die stede

gestroom het.6 HIerdie toestroming het by die Blanke die vrees ontketen vir politieke In-

tegrasie en getalIeoorspoelIng.

Volgens die Herenigde Nasionale Party se standpunt sou daar geen onderdrukking van

anderskleurige bevolkingsgroepe wees nie en sou hulle regverdig behandel word. Alle

anderskleuriges sou gelyke kanse en geleenthede gebied word om onder voogdyskap

van die Witman op hul eie geografies - afgebakende terrein. ooreenkomstig hul natuur-

like aard en aanleg te ontwikkel. Kemp het hom ten volle met die beleid vereenselwig

en gevolglik het hy voortdurend hom beywer vir die oplossing van die Kleurvraagstuk.

Tydens die kongres, waar die Herenigde Nasionale Party of Volksparty In die Transvaal

op 26 Maart 1940 gestig was, het Kemp In sy voorsittersrede verwys na die dringende

tekort wat daar was aan Swartarbeid en voorgestel dat dit opgelos moes word deur

manlike Swartes te verplig om diens van minstens 6 maande na 'n laar te doen. Volgens

hom moes die nuwe party ook daarvoor sorg dat die KleurlIngvraagstuk opgelos word.

Hy het versoek dat die verslag van die kommissie oor gemengde huwelike, so gou

moontlik uitgevoer word. Ook dat die nuwe party die Asiatiesevraagstuk aandurf.7

Die erns van die Kleurvraagstuk Is deur Kemp, tydens'n openbare vergadering op 6 April

1940 te Riebeek-Wes, voorgehou. Hy het gesê dat Indien die Herenigde Nasionale Party

nie spoedig aan bewind sou kom nie, sou die Blankes binne 20 Jaar In die meeste van

die kiesafdelings In die Boland uitgestem word.tI Volgens hom was die enigste oplossing

vir die vraagstuk, om die Kleurlinge op 'n afsonderlike kieserslys te plaas. Hy het ook

verwys na die toestand In die Transvaal waar die Asiate geleidelik die Blankes op die

handelsgebied verdring. Hy het ernstig gepleit dat 'n kwotastelsel verkry moes word,

~~, 3.8.1936.
b P.W. Coetzer enJ.H. Ic Roux (red.), Die NasionniePOny. Dce14,p.at.
7 DieTGI!!svnler,29.3.1940.
8~,8.4.1940.
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wat die uitreiking van handelsllsensles aan Asiate kon beperk.& Met betrekking tot die

arbeidsmark het hy gesê dat hy reeds deur die liberaliste aangevalls omdat hy aan die

hand doen het dat verpligte arbeid Ingevoer moes word. Ook dat die Engelse volgens

hom, woedend Is omdat hy voorstel dat Swartes bo 16 Jaar verpligte diens moes doen.

"Blykbaar verlang hulle dat ons die Naturelle (sic) moet toelaat om te versleg en nie te

werk nie. Ons wil hulle arbeid nie verniet hê nie", het hy opgemetk.w

Die Regeringsbeleid om Kleurlinge en Swartes te bewapen Is deur Kemp op 15 April

1940 In die Volksraad bevraagteken. Hy het gesê: "As dit nou die gees Is dat as daar

oorlog kom, dat jou Kleurlinge en Naturelle (sic) moet deelneem aan daardie oorlog, dan

staan ons feitlik op 'n voet van gelykstelling en dit Is een van die dinge wat die Afrika-

ners met erns beskou. "U Volgens hom was dit 'n skande vir die Afrikanerbevolking wat

die vorige honderd jaar Blank gebly het. Hy het beweer dat die bewapening va~ .dle

Swartes en Kleurlinge In die toekoms daartoe sou lel dat daar opstande onder hulle uit-

breek en dat Blankes se lewens op plase daardeur In gevaar gestel sou word. Hy het

gewaarsku dat daar moord en doodslag sou wees In die land soos gedurende die jare

1899-1902.12

Tydens 'n vergadering op 28 Junie 1940 te Schweizer-Reneke het Kemp gesê dat Rho-

desië reeds Swartes oplei vir militêre diens en dat Smuts 'n beroep op die Swartes In

Suid-Afrika gedoen het om belangrike plekke In die land te verdedig. Hy het gewaarsku

dat Indien Swartes gebruik sou word om aan Blankes bevele uit te reik, dit die betrek-

kinge tussen die twee rasse na die oorlog nadelig kon beïnvloed.lJ Dit Is duidelik dat

Kemp van mening was dat afsonderlikheid van rasse na die oorlog weer van toepassing

sou wees.

Sedert 15 Januarie 1942 het Smuts uitsprake gelewer waarin hy erken dat Kleurling-

soldate opleiding In die gebruik van vuurwapens en ligte kanonne ontvang het. Her-

enigde Nasionale Party leiers, onder andere Kemp, het op 12 Maart 1942 by wyse van 'n

persverklaring ten sterkste afkeuring daaraan gegee. Volgens hulle was die Japanese

gevaar deur die Regering as rede vir so 'n stap aangevoer en Is Smuts se standpunt be-

9 !h.i.Q.
lGfui.!!.

II Debuue \'lIn die Volksraad, 15.4.1940, kolomme 4954-4955.
Ilfui.!!., kolomme 4956-4957.
IJ Die Hurger. 29.6.1940.
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stempel as die betekenisvolste ommekeer In standpunt sedert die dae van die Voortrek-

kers. Hulle het gemeld dat deur die optrede die Blanke heerskappy volgens die voogdy-

neglnselln gevaar gebring IS.14

Kemp het op 10 Maart 1942 In die Volksraad die Eerste Minister daaraan herinner dat

hy 'n jaar vantevore aan die Volksraad die versekering gegee het dat wat die Kleurlinge

en Swartes betref, sou hulle nie as soldate veg nie, maar alleen as wagte en ander daag-

likse werk. Volgens hom het hy egter verneem dat Smuts tydens 'n vergadering verwys

het na Blankes en Swartes wat saam hulle diensplig doen. Hy het aan die Premier gesê:

"Waar die Voortrekkers vir die laaste 150 jaar en meer 'n Blanke Suid-Afrika gebou het,

Is hy nou besig om met een penstreep hierdie posisie totaal te vernietig en om gelykstel-

ling In die plek daarvan te verkry."15 Hy het Smuts versoek om die Swarttroepe nie deel

van die Regeringsmagte te maak nie.

Die Herenigde Nasionale Party leiers, onder andere Kemp, het op 18 Maart 1942 'n

dringende beroep op alle Afrikaners gedoen om te ontwaak en met alle mag te protes-

teer teen Smuts se beleid waardeur hy die Blankeras na die afgrond lel. Hulle het die

volk gewaarsku oor die kommunistiese propaganda wat onder die goedgunstige toela-

ting van die êmutsregerlng, onder Swartes en Kleurlinge soos 'n morele "verpesting"

voort woeker.16 "Die leuses 'Weg met alle kleurslagbomel'; 'Volkome gelykstelling tus-

sen Wit en Swart op politieke - ekonomiese - en sosiale gebiedi'; Is alreeds die doelbe-

wuste mikpunt en die openlike strydkreet geword van die georganiseerde NIe-Blankeras

(sic) In Suid-Afrika - ongelukkig daartoe aangepor en gelei deur kommunistiese en

liberalistiese agitators," 17 het hulle aangevoer.

In sy hoedanigheid as voorsitter van die Verenigde Party se Uniale Kongres en as Ieler

van die Verenigde Party In die Kaapprovinsie, het sen. A.M. Conroy Minister van Lande

en BesproeIIng, 'n verklarIng op 21 Maart 1942 In die pers uitgereik. Hy het te velde ge-

trek teen die Herenigde Nasionale Party leiers van die vier provinsies se "oproep" om te

protesteer teen die sogenaamde beleid van Smuts, naamlik om In die uiterste geval van

'n Japanese aanval op Suid-Afrika gewillige en getrou Swartes onder die wapen te bring,

14 J L Basson. p.439.
1$ Debi\\!c vnn dje Volksraad. 10.3.1942. kolom 3490.
16 D F Ma1:lO-versamciing. ongcpagincerd. dringende oproep aan alle Afrikaners: SmUlS stuur ons blan-

kerns ml die afgrond, 18.3.1942.
P .!!!iQ.
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"as ons land nie anders uit die kloue van die geel ras (sic) van die Ooste gered kan word

nle,"18 Volgens hom was die protes gerig teen die beleid van Smuts om vrywillige Swart-

es te gebruik vir hulpdienste In die leër. Hy het die Herenigde Nasionale Party leiers se

verklaring as vals, misleidend en leuenagtig bestempel. "Ons het hier weer eens te doen

met 'n valse en leuenagtige partypolitieke bedrog wat teenoor die Afrikaner gepleeg

word ..•"1.9 het hy verontwaardig aangevoer.

Tydens 'n vergadering In die Paarlop 27 Maart 1942 het Kemp gesê dat die Afrikaners

ten sterkste protesteer teen die bewapening van Swartes. Bewerings dat die ou Repu-

blieke ook Swartes bewapen het, Is deur hom ontken. Volgens hom het Smuts meer ver-

troue In die Swartes as die Blankes gehad. Hy het beweer dat Smuts die Afrikaners se

gewere afneem en dit aan die Naturelle (sic) gee.» Hy het gewaarsku dat die Blankes

die gevaar te lig opneem en het die mense opgeroep om die stryd teen Smuts en sy be-

leid aan te knoop voordat dit te laat 15.Hy het voorgestel dat die Afrikanerdom byme-

kaar moes staan en bande met die Britse Ryk verbreek.w Vir Kemp was Smuts se optre-

de met die bewapening van Swartes onverstaanbaar, aangesien laasgenoemde tydens

die Anglo·Boereoorlog sterk gekant was teen die bewapening van Swartes en dat hy toe

verklaar het dat elke gewapende Swarte doodgeskiet behoort te word.22

Op 'n atryddag te Rustenburg 5 November 1942, het Kemp gemeld dat die Italiaanse

krygsgevangenes te Sonderwater deur gewapende Swarttroepe bewaak word en dat

kommuniste orals absolute gelykstelling tussen Wit en Swart els. Gevolglik het hy 'n be-

roep op die volk gedoen om hul stem te verhef en In geslote geledere saam staan.ss Vir

hom was dit onaanvaarbaar dat Wittes deur Swartes opgepas word. In Maart 1943 het

Kemp die Verenigde Partybeleid van gelykstelling aangeval en die uitskakeling van

Swart mededinging in die arbeidsmark geprcpageer.w Op 9 Oktober 1943 te Standerton

het hy die Regering aangekla dat hulle die Boere smaad aandoen deur hulle te ontwa-

pen en Kleurlinge 'n geweer In die hand te stop. Volgens hom het Smuts verklaar dat se-

gregasie misluk het en dat gelykstelling sou volg.25

ISVP.versameling, verwysing nr. 25, herdruk uit Dje Suiders!em, 21.3.1942.
19 lhiQ.
20Die Burger, 28.3.1942.
21!.!lli!..
12P.\V. Coetzer (red.). Djc N!lsjomlle Party. Deel5. p.329.
lj Die Fransvaler. 6.11.1942.
1-1 E ti I OlJw-v,·rsamc!iog.lêer 30. ongepagluccrd. verslag van die HNP-vergadering. 1943.
lj Die 'Irnnsrercr. 11.10.1943.
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In die Volksraad op 14 Februarie 1944 het Kemp verwys na -n omsendbrief wat deur die

Departement van Naturellesake (sic) vereprells en waarin boere voorgeskryf Is hoe hulle

hul plaasvolk moes behandel en allerlei ander sake In verband met lone en behuising.

Hierin het hy 'n aanmoediging vir kommunisme geslen.26 Op 1.1Aprll1944 het hy die In-

dlërvraagstuk aangeroer. Hy het 'n verduideliking geels van die Minister van Binneland·

se Sake Insake 'n verklaring wat hy gemaak het In Natal, waarin hy aan die hand doen

dat stemreg aan Asiate gegee moes word vir verteenwoordiging op gesondheids - en

munisipalerade. Voorts dat dit uitgebrei moes word tot die Provinsiale Rade en ten slot-

te tot die Parlement.w Hy wou weet of die Minister op advies van die Kabinet gehandel

het?

Volgens hom was die posisie In die land uiters bedenklik, Indien 'n verantwoordelike mi-

nister op so 'n wyse verklarings maak. Hy het verwys na die moeilike vraagstukke wat

alreeds ondervind Is met betrekking tot die Kleurlinge en die Swartes. Hy het dit heel

duidelik gestel dat die Blankebevolking van die land beslis ten gunste daarvan Is dat die

Blankebeskawing In Suld·Afrlka gehandhaaf moes word. Hy het verklaar dat hulle nie

bereid Is om In Suid-Afrika 'n swart of geel probleem te skep nle.28 Hy wou van die Minis-

ter weet of hy bewus daarvan Is dat 'n mens nie die een groep voor die ander kon be-

voorreg nie, aangesien dit tot agitasie sou lel. Op 4 Maart 1944 In die Johannesburgse

Stadsaal, het Kemp gesê dat die Regering magteloos gestaan het teenoor die gevare

van kommunisme en van Swartoorheersing wat hyself geskep het.29

In hul gers- en Nuwejaarsboodskap In 1944 het Strijdom en Kemp aan die Afrikanervolk

gemeld dat wat die Swartrasse betref, daar 'n beleid deur die Regering gevolg word wat

Suid-Afrika tot 'n smeulende vulkaan omskep en dat die land op niks minder as 'n nood-

lottlge ramp afstuur nie. Volgens hulle kon die Regering se beleid 'n bloedbad en 'n

Swart Suld·Afrlka tot gevolg hê.3o

In 1945 het mnr. Jan Hofmeyr die Naturelle Onderwys FInansieswetsontwerp (sic) se

tweede lesing In die Volksraad geloods. Finansiering van Swartonderwys sou deel wees

l~ Deb!ll!c \'nn djcVolksflHld, 14.2.1944. kolom 1173.
21J.hi.d., 11.4.1944. kolom 4900.
IS .J.hiQ., kolom 4901.
29 Dje Tmnsvntcr. 6.3.1944.
JO!hi..Il. .. 21.12.1944.



van die algemene Inkomsterekening, terwylonderwys In die hande van die provinsies

gelaat Is. Voorts het hy 'n Uniale Raad van Swartonderwys voorgestel met die Sekretaris

van Swartsake as voorsitter. Vir die eerste keer In die geskiedenis Is onderwys van

Swartkinders gefinansier uit die algemene begrotlng.3J. Daardeur was gehoop dat die

gaping van uitgawes tussen Wit - en Swartonderwys vernou sou word. Mnr. M.D.C. de

Wet Nel, van die kiesafdeling Wonderboom, en mnr. lo Steenkamp van die Verenigde

Party was gekant teen die beginsel van provinsiale beheer, maar nogtans was dit goed-

gekeur.32 Kemp se dreigement dat die wet teruggetrek sal word, Indien die Nasionale

Party aan bewind kom, het gedeeltelik gerealiseer In 1955 toe die Nasionale regering

die bydrae uit die Nasionale begroting vasgepen het op £6 500 000 en vler-vyfdes van

die Swartes se algemene belastlng.33

Op 12 April 1945, tydens die tweede lesingsdebat van die Wetsontwerp op Registrasie

vir Werk, het Kemp mnr. J.B. Wolmarans, Verenigde Party Volksraadslid vir Losberg, ge-

lukgewens omdat hy die gebrek aan Kleurskeiding In die fabrieke so duidelik onder die

Minister van Arbeid se aandag gebring het. Volgens Kemp was hy die eerste regenngslld

wat hierdie toestand van sake nie wou goedpraat en hy het die hoop uitgespreek dat

ander lede In sy voetspore sou volg.34 Kemp het die verskoning van mnr. MJ, van den

Berg, dat die gebrek aan Kleurskeiding In die klerelabrieke aan die Rand hoofsaaklik

aan 'n tekort aan Inspekteurs te wyte was, as onaanvaarbaar beskou, Volgens hom was

daar duisende soldate wat nog nie na die front gestuur was nie en uit hulle geledere kon

die Minister Inspekteurs gekry het. Hy het die registrasie van werkloses verwelkom,

maar volgens hom het dit niks gebaat dat die werkloses geregistreer word nie, aange-

sien daar van regeringskant geen voorstelle was om die werkloosheid teen te staan nie,

Hy het verwys na stellings deur die Minister dat daar na die oorlog oorgenoeg werk vir

almal sou wees en gesê dat daar geen versekering bestaan dat dit sou gebeur nie. Hy

het gesê dat Indien die terugkerende soldate In berekening gebring sou word en die 150

000 fabriekswerkers word In ag geneem vir wie nog gesorg moes word, sou dit katastro-

fies wees In die arbelëemarjcee Rakende die registrasie van werkloses het Kemp dit be-

treur dat daar slegs vir die registrasie van Blankes en Kleurlinge voorsiening gemaak

Jl Dehal!c vail die Volksraad, 2.4.1945. kolomme 4582·4588.
Jl Alan Palan,.lli!..fmIDl. p.398; Dcbatte van die Volksrnad, 2.4.1945. kolomme 4596·4607.
Jl .I..Iili!. .• p.]99: Dcbaue van die Volksraad. 2.4.1945, kolomme 4644·4647.
"" pje Rurger, 1].4.1945; Dchanc van die VolksralId, 12.4.1945. kolom 5]41.
JS pehaue \'Iln dic Volksraad, 12.4.1945. kolomme 5343-5346: Die Transvaler, 1].4.1945.
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word. Swartes sou nie registreer nie en volgens hom Is dit die werklose Swartes In die

stede wat een van die grootste probleme was. Hy het in beroep op die Minister gedoen

om die wetsontwerp terug te trek sodat behoorlike wetgewing opgestel kon word, waar-

In vir Kleurapartheid In fabrieke en die registrasie van Swartes voorsiening gemaak kon

word.36 Dwarsdeur sy politieke loopbaan was Kemp in voorstander van afsonderlikheid,

met ander woorde elke ras moes op sy eie gebied beweeg. In die arbeidsmark het hy die

Swartindringing as 'n gevaar vir die Armblankevraagstuk gesien. Hy het gevrees dat die

onbeheerde Indringing van Swartes vir die Blanke 'n gevaar sou skep, aangesien dit sou

lel tot Indiensneming van goedkoper arbeid In die nywerhede.

In 'n veglustige bul het Kemp tydens 'n vergadering te TIerviel op 4 Mel 1945 gewaarsku

teen diegene wat die Blankebeskawing In Suid-Afrika wou vernietig. Met verwysing na

die Indiërwetgewing het hy gemeld dat daar beweer word dat die Verenigde Party net

doen wat Hertzog gedoen het, toe hy aan die Swartes verteenwoordiging toegesê het.

Hy het verklaar dat dit 'n onjuiste bewering was en gesê: "Hulle vergeet dat, waar die

Naturel (sic) In Kaapland saam met die Witman kon stem, sy stemreg Ingekort Is met die

Instelling van Naturelle verteenwoordiging (sic). Generaal Hertzog het die Stemreg van

die Naturelle (sic) Ingekort. terwyl genl. Smuts Indiërstemreg In Transvaal en Natal uit-

gebrei het. "37 Volgens hom was daar nog nooit 'n tyd waar die Afrikaner so bedrieg was,

as toe nie. Hy het gepleit dat nieteenstaande politieke verskille almal moes saamstaan

om die Blankebeskawing In Suid-Afrika te handhaaf. Hy het onomwonde verklaar dat die

Nasionale Party dIe enigste party was wat die Kleurvraagstuk kon oplos en gesê dat as

die Nasionale Party nie aan bewind van sake kom nie. dit die dood van die Blankedom In

Suid-Afrika sou beteken.ae

In hul Kers - en Nuwejaarsboodskap In 1945 het Strijdom en Kemp gemeld dat wêreld-

vrede nie ellende, hongersnood, dood, ontnugtering en toekomsvrees sou beëindig nie.

Volgens hulle het die gelykstellIngsbeleid van die Regering slegs ten doel gehad om

Britse belange te beverder.as

Gedurende die Volksraadsitting van 1946 het Hofmeyr voorgestel dat £200 000 vir die

voeding van kinders op Swartskole opsy gesit word. Kemp was heeltemal gekant teen

J6 J.h.ill .• Dic Burger. 13.4.1945.
1l~,6.5.1945.
J! !hU1.
39 JL Basson. p.486: Die Imnszalsr. 22.12.1945.



die voorstel en aangevoer dat dit sou meebring dat Swartes vanaf die reserwes na die

stede sou stroom en sodoende "swartluiheid" sou bevorder.4o Die belangrikste debat

van die 1946-Volksraadslttlng, wat sy politieke Invloed laat geld het tot en met die

1948-verkleslng, was die bespreking aangaande die Wet op Grondbesit van Asiate en

Verteenwoordiging van Indiërs, dog andersyds het dit voorsiening gemaak vir drie verko-

se lede van die Volksraad, en een vir die Senaat, terwyl die Goewerneur-generaal nog 'n

senator sou aanwys. Indiërs sou ook verteenwoordiging In die Provinsiale Rade geniet.

Hierdie wet het wye politieke Implikasies Ingehou en weerstand daarteen het vanaf die

Herenigde Nasionale Party en die Dominiumparty In Natal gekom, terwyl die Arbeiders-

party as gevolg daarvan middeldeur geskeur het. Self In die Verenigde Party was daar

onmin, van sowel sy linker - as regter vleuel.41 Dit moet aanvaar word dat die IndIërbe-

volking op die stadium gesien Is as nie-permanente Inwoners van Suid-Afrika en ver-

teenwoordiging In die Regering onaanvaarbaar was by 'n greet deel van die pOlitici en

kiesers.

Op 22 Januarie 1946 het Kemp In die Volksraad gesê dat Smuts, toe 'n Nasionaliste af-

vaardiging hom gespreek het, bale mooi beloftes gemaak het maar dat die kommuniste

gevaar nog steeds voortgeduur het. Volgens hom was die Premier self die sondaar deur

dat hy Swartes op gelyke voet met die Blankes geplaas het, hulle In uniform rondstap,

terwyl hy dit In 1902 veroordeel het. Hy het verklaar dat die Nasionaliste se standpunt

nog altyd Is dat daar 'n skeidslyn tussen Wit en Swart moet wees.42

Die toekenning van fondse vir die voeding van kinders op Swartskole was deur Kemp op

31 Januarie 1946 In die Volksraad gekritiseer. Volgens hom was die Regering besig met

die aanmoediging van 'n luilekker lewe onder die Swartes. Hy was van mening dat die

reserwes leegloop omdat die Swartes gehoor het dat hulle kinders In die stede verniet

kos kon kry. Hy het beswaar aangeteken teen die felt dat die Blankes daarvoor moes be-

taal. Hy het gevolglik versoek dat die toestroming van Swartes na die stede gestaak
wcrë.sa

Met die oog op die tussenverkiesing wat op 6 Maart 1946 te Caledon gehou sou word,

het Kemp In sy toespraak onder andere gewys op die erns van die Swartvraagstuk vir die

~O~,p.418.
~IJ L Basson, pp.488-489.
~2Debatte van die Volksraad, 22.1.1946, kolom 158; Die Burger, 24.1.1946.
.u l!lli!., 31.1.1946. kolom 820.
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Blankebeskawing In Suid-Afrika. Die getalle aanwas was volgens hom skrikwekkend en

dit sou langsamerhand die Blanke verdring. Volgens hom sou dit nog goed gaan solank

die politieke voogdyskap oor die Swartes behoue bly.44Hy het voorts gesê dat die beleid

van die Regering was om gewis die stemreg na die Swartes uit te brei, wat noodwendige

gevolge vir die Blankebeskawing kon hê. Hy het gewaarsku dat hulle Inderdaad staan

voor 'n bale gevaarlike toestand en dat hul moet sorg dat daar 'n verandering aange-

bring word.45

In Die Transyaler van 6 Maart 1946 het Kemp en StriJdom, met die oog op die provinsia-

le tussenverkiesing op Barberton en die Wes-Rand op 10 April 1946, 'n beroep op kie-

sers gedoen om vir die Herenigde Nasionale Party te stem en sodoende Suid-Afrika se

Blanke bevolking 'n groot guns te bewys. Volgens hulle sou die kruisies bepaal of Blan-

ke Suid-Afrika aan Indiërindringing uitgelewer sou word, of die kommunistiese gevaar

gestuit sou word en of die Kleurverhouding In die land nog verder sou versleg.46

Die Indiërvraagstuk Is op 2S Maart 1946 In die Volksraad weer eens opgehaal. Kemp

het gesê dat die Regering ten opsigte van die vraagstuk 'n goue middeweg probeer volg

tussen die een uiterste wat totaal daarteen gekant Is dat Indiërs enige regte moet hê en

ander wat volle burgerskap aan hulle wou toeken. Hy het verklaar dat hy vrees dat dit

een van die donker middeweg gaan wees In Suid-Afrika, wat daarop gemik Is om In

plaas van 'n Blanke Suid-Afrika In die toekoms 'n Swart Suid-Afrika te hê.41 Hy het voor-

gestelde wetgewing bestempel as een van die mees Ingrypendste wette wat nog voor

die Parlement gekom het, omdat dit stemreg aan Indiërs In die Transvaal en In Natal sou

gee wat nog nooit van te vore stemreg gehad het nie. Hy het gesê: "Met ander woorde,

die stemreg vir NIe-Blankes (siC) word uitgebrei na Transvaal en Natal en ons aan hierdie

kant staan vir selfbehoud van die Blankedom ...•"46 Volgens hom was die Regering bereid

om die politieke regte wat hulle In die loop van geslagte verwerf het, somaar halsoorkop

en blindelings aan die Swartbevolking toe te staan. Hy het voorts daarop gewys dat die

demokrasie 'n uitvinding van die Siankes was en ander rasse met vreemde en verskil-

lende kulture eers bewys moes lewer dat hulle geskik Is vir die uitoefening van demo-

.'. Die Burger, 25.2.1946.
4' llili!.
~6 Die Transvaler, 6.3. [946.
47 Debaue van dje Volksread. 25.3.1946. kolomme 4323·4324.
48 l!lli!.., kolom 4325.



kratlese regte.49 Hy het daarop gewys dat Indien die Indiërs ontevrede was met die toe-

stande In die land, hulle kon terugkeer na hul vaderland.so

Aangesien hy 'n groot voorstander van segregasie was, was hy ten gunste van afsonder-

like woon - en handelsgeblede vir Indiërs. Steeds gedagtig dat huiindringing In WItge·

blede druk op die Blanke politieke en - handel sou plaas.S1 Gevolglik was Kemp 'n groot

teenstander van Smuts se Indlërwetgewlng.62 Hy was van mening dat 'n onafhanklike

republiek In Suid-Afrika 'n oplossing vir al die rassevraagstukke sou wees en dat die

Blanke "baasskap" sou verseker.es Gevolglik het hy Smuts versoek om die volk te raad-

pleeg en sodoende demokrasie te laat eeêvler.w

Hy het die Indiërvraagstuk grotendeels toegeskryf aan Britse optrede In Suid-Afrika.

Volgens hom het hulle sedert 1885 elke keel gepoog om die saak op te los, maar deur

Inmenging van Brittanje het die pogings een na die ander op mislukking ujtgetoop.es In

opvolging van die Indiërdebat In die Volksraad het die Herenigde Nasionale Party 'n

reeks protesvergaderings van stapellaat loop. Op 6 Mel 1946 te Pretoria het Strijdom

en Kemp die bal aan die rol gesit. Kemp het In sy toesprake en provinsiale verkiesings-

veldtog van 1946 hoofsaaklik die Kleurvraagstuk aangespreek en die Indiërkwessie

sterk bektemteen.es

Dit Is duidelik dat Kemp dwarsdeur sy politieke loopbaan rassesegregaate voorop gestel

het, Hy het Hertzog se segregasie beleid ten volle ondersteun, Hy was van mening dat

die Swartes eers opgehef moes word tot die Blanke demokratiese Ideëwêreld en daarna

apart die stemreg kon uitoefen. Wat die Indiërs betref het hy hulle as vreemdelinge be-

skou, wat op geen stemreg geregtig was nie en wat weer deur repatriasie na hul vader-

land kon terugkeer, Hy het hulle as 'n gevaar vir die Blankes op handelsgebied beskou

en enige Indringing op dié gebied teengestaan.

491b..W .. kolom 4326.
50 .I..b.W .. kolom 4329.
SIlh.i.Q.,5188-5189.
Sll.!2i!!. .. 15.4.1946, kolom 5705.
$) tilli!.. 16.4.1946, kolomme 5799·5802; pje Burger, 17.4.1946.
S4 .l.llli!.
SSlIiliI..
Sb JJ Basson. pp.490-49I.
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Sy vrese In verband met '0 getalle oorwig vanweë aanwas en die beskikbaarheid van

grond en kundigheid by Swartes om te boer het hy hom 'n belangrike rol gespeet- so

ook die bewapening van Swartes, wat hy as 'n gevaar vir die Blanke veiligheid beskou

het. Die oplossing van die Kleurvraagstuk het hoë prioriteit by hom geniet.

9.3 Die Regering en die TweedeWêreldoorlog se Invloed op die tuisfront· Kemp se

~

Die Regering se Interneringsbeleid Is op 1 Februarie 1940 deur Kemp gekritiseer. Hy het

die Premier gelukgewens met sy erkenning dat daar deur die polisie ook foute, onder die

bestaande stelsel, gemaak was. Hy het daarop gewys dat mense as gevolg van skinder-

praatJies vir agtien dae opgesluit kon word. "Dit Is tyd dat die Regering moet besef dat

hier nie oorlog In die land Is nle",67 het hy verweer. Hy het 'n pleidooi gelewer dat die

klagtes teen persone eers behoorlik ondersoek moes word. Voorts het hy beswaar aan-

geteken teen die begrote bedrag van £4500 vir die afhanklikes van geïnterneerdes,

aangesien die meeste van hulle, wanneer die begroting ten einde loop, reeds vyf maan-

de In kampe was. Indien dit dan bereken word sou die 900 persone wat geïnterneer was,

en wat feitlik almal afhanklikes het, £1 vir vyf maande vir elke afhanklike kry. Volgens

hom sou dit tot verarming van gesinne en ondervoeding van die klnëers lel.68

Kemp het op 16 Februarie 1940 'n brief aan die Sekretaris van Verdediging gerig waarin

hy versoek het dat sy naam van die register van Nasionale Dienspligtiges verwyder word,

aangesien hy hom nie met die Regering se oorlogsbeleld vereenselwig het nle.ee Op 28

Februarie 1940 het hy sarka sties In die Volksraad gesê dat al die lede aan die rege-

ringskant hulle manlikheid moes toon en sonder besoldiging moet gaan veg. Hy het ge-

meld: "Hulle moet die volk nie verder belas vir besoldiging vir hulself nle."60

Adv. M. Kentrldge, Verenigde Party Volksraadslid vIr Troyeville, het op 9 April 1940 be-

weer dat die Opposisie Nazi-gesind was. Hierdie bewering van Kentrldge het reaksie van

Kemp In die Volksraad ontlok en hy het gesê dat hy begrIp het vir Kentrldge se siening,

aangesien hulle as Opposisie nie met die Regering saamstem nie. Volgens hom kon die

S1 Debaue van die VQlk~rn8d, 1.2.1940, kolom 722.
S3 !l:!iQ., kolom 723.
S9 NP in Transvan!.ver~mneling, INEG, PV 20, lêer 20. p.S. brief van Kemp linn die Sekretaris van Verde-

diging. 16.2.1940.
60pie Transvaler. 29.2.1940: Debnue van die Volksraad, 28.2.1940. kolom 2449.



Regering hulle nooit In die posisie Indink dat hulle aan die ander kant alleen vir Suld-

Afflka Is nie, dat hulle geen dubbele lojaliteite het nie en ook geen dubbele lojaliteit wil

hê nle.61 Voorts het hy gesê dat Indien Suid-Afrika bedreig sou word, hulle bereid was om

hulland te verdedig. Op 'n tussenwerpsel van Kentrldge dat die Opposisie se oordeel

verkeerd Is, het Kemp geantwoord dat daar nog nooit In enige land soveel verdeeldheid

was as op daardie tyd In Suid-Afrika nie. Volgens hom was die meerderheld van die be-

volking teen die oorlog, terwylln die Parlement 'n meerderheld van dertien lede besluit

15 om aan die oorlog deel te neem. Hy het voorts gevra waarom Smuts nie sy bewering

dat die volk agter hom staan, tot realiteit roep en 'n verkiesing hou nie? Volgens hom

sou genl. Botha nie so heldhaftig gewees het om te weier dat 'n verkiesing gehou word

onder die voorwendsel dat daar 'n oorlog aan die gang Is nfe.ee

Tydens 'n toespraak op 28 Junie 1940 te Schweizer-Reneke het Kemp gesê dat hy pro-

testeer eerstens teen 'n onwettige regering, tweedens teen die opkommandering van

hul gewere en derdens teen die Regering se onultgelokte oorlogsverklaring teen Duits-

land en Italië, waarvan Suid-Afrika die speelbal van Europesenasies gemaak kon word.

Volgens hom het die tyd aangebreek om te protesteer teen die Regering se ocrtogabe-

leld.SJ Voorts het Kemp gesê dat hy bereid was om 'n geskrewe waarborg te gee dat hy

nie sy geweer sou gebruik vir 'n opstand of lets onwettig nie, maar ook dat hy nie sy ge-

weer aan die Regering sou oorhandig nle.e- Hierdie houding van Kemp kon maklik op 'n

openlike botsing met die Regeringsbeleid uitgeloop het.

Op 29 Augustus 1940 het Kemp gereageer op 'n toespraak van kol. D. Reitz, die Minis-

ter van Naturellesake (sic) In die Volksraad, wat In sy toespraak gesê het "c.. en wan-

neer daar na die oorlog die nuwe wêreldorde moet ontwikkel word, dan dink ek dat die

brandpunt van daardie nuwe Suid-Afrikaanse volk ons huidige leër sal wees. En wanneer

hierdie Jong leër -n nuwe volk vorm, dan sal hulle met veragting terugdink aan die men-

se wat weggesluip het en wat gepraat het, terwyl ander besig was om dade te doen."65

Spottenderwys Kemp het opgemerk dat die Opposisie gesit en luister het na beloftes

van 'n gladgeskeerde Vader Kersfees: "As ons ooit na lets rools geluister het, dan het

ons vanmiddag daarna geluister ....Ons het gedink dat hy aan ons sou sê wat ons kanse

61 DebaHc van die Volksraad, 9.4.1940. kolom4637.
62 J..Illi!., kolomme 4637-4638.
6J Die Burger, 29.6.1940.
Ml!ili!..
6j Dcbjlflc Vil" ,Iic VQlksfiljlCl, 29.8.1940, kolom lIS.

459



460

Is om die oorlog te wen en watter voordele dit vir ons meebring om aan die oorlog deel

te neem. Maar In plaas daarvan het hy geskrik vir die republikeinse beweging." Hy het

versoek dat Suid-Afrika se deelname aan die oorlog onmiddellik gestaak moes word.G6

Voorts het hy gesê dat die Eerste Minister op 7 Februarie 1940 verklaar het dat die oor-

log met vrywilligers gevoer sou word en dat niemand geïntimideer sou word om aan te

sluit nie. Volgens hom was daar bewyse dat op die skandaligste wyse mense geïntimi-

deer was - hulle was uit hul betrekkings ontslaan. Aangesien daar oorlog verklaar was

teen Italië het Kemp gevra wat sou gebeur as Italië vanuit die noorde nader kruip aan

Suid-Afrika; sou die Regering mense opkommandeer wat hy wantrou en wie se gewere

hy afgeneem het?61

In verband met krygswet het Kemp op 9 September 1940 In die Volksraad, sy veront-

waardiging uitgespreek teenoor die gedrag van die soldate In die land en gesê dat dit vir

hom gelyk het asof daar drie eienskappe was In verband met die verdediging van die

land; naamlik dat die soldate die rus en vrede van die gewone burgers moet versteur,

tweedens moet hulle oorgee aan dronkenskap, en derdens moet hulle vloek en swets.se
Volgens hom het soldate die vorige week die bioskoop op Plet Retief binnegegaan, "God

Save the King"' gesing en die wat nie bereid was om dit te sing nie, was op 'n skandalige

wyse gemolesteer. Hy het gesê dat dit verbittering wek. 'n Volgende skandaal waarna hy

verwys het. was toe die Stadsklerk van Plet Retief deur soldate uit sy huls gelok was, na

die Stadsaal gemarsjeer en daar allerlei vrae aan hom gestel was oor sy lojaliteit aan

die Regering. Hy het gereageer op die Eerste Minister se versoek om strenger wet en

orde toe te pas en gesê dat Indien die Eerste Minister die wet strenger vir sy soldate sou

maak daar rus en orde sou wees. Volgens hom was die situasie vir die publiek onuit-

houdbaar en het hy die Regering versoek om 'n einde te maak aan die situasie, andets

kon die saak hande uitruk. Hy het gesê dat die Eerste Minister moet besef dat hulle be-

sig was om die Afrikanerdom te vertrap soos hy nog nooit In Suid-Afrika getrap Is nie,

onder die verweer dat hulle veg vir vryheid en vir demokrasie. Dreigend het hy gemeld as

hulle daarmee aangaan, hulle moeilikheid moes verwag.w

66lbid., kolomme115-116.
671.b..W •• kolom 121.
6S!hiQ .. 9.9.1940, kolomme1092-1093.
6'J 1h.iQ .• kolomme1095-1140.



Met die hervatting van die Krygswetdebat op 10 September 1940 In die Volksraad, het

Kemp die Regering voor stok gekry omdat hy minderjarige seuns, wat verkeerde geboor-

te datums op hulle vorm Ingevul het, tot die Verdedigingsmag toegelaat en na die Noor-

de gestuur het. Hy het gevra of alle reëls en regulasies met betrekking tot lndlenane-

ming verval het. In verband met die Internering van burgers het hy 'n telegram van mnr.

Simon Schoeman, Voorsitter van die Hervormingsorganisasie In Johannesburg, voorge-

hou: "Els van genl. Smuts loslating van C.C. van Schalkwyk. Laat Eerste Minister duide-

lik verstaan dat myners uiters verontwaardig Is oor ongemotiveerde Internering 9 Sep-

tember 1941. Myners nie bereid om langer tergende viktimisasie te verdra nie. Toestand

kritiek staking drelg .••."7o Hy het ook 'n brief van mnr. Meyer, wat aan hom gerig was,

voorgehou: "Ek sit hier In 'n rebelparade. Ek gee geen flenter om nie, want dit Is hier

waar groot dinge uitbroei. Ek het In Natal 'n protesvergadering toegespreek en die Re-

gering bale sterk aangeval, en al wat ek wil weet Is wat die rede van sy Internering Is.

Dit Is al wat ek vra. Ek wil nie pielt vir loslating nie, maar laat die Afrikaner weet waar-

om hy geïnterneer word. "71 Voorts het hy 'n telegram, voorgehou waarin die Nasionale

Vrouedagbestuurslede hom versoek om as bemiddelaar op te tree vir die loslating van

mev. Hartman uit mnr. Rood se kiesafdeling, kragtens 'n geweeramendament. Hy het

gesê dat die Regering pielt vir verdraagsaamheid, maar dat daar volgens hom nie 'n be-

volking was wat so verdraagsaam was as die bevolking van Suid-Afrika nte.»

Op 11 September 1940 het Kemp op adv. L. Blackwell, Verenigde Party Volksraadslid vir

Kensington, se verwysing na ondergrondse aktiwiteite In die land gereageer en gesê dat

die Regering die Opposisie nie van ondergrondse aktlwttelte kon beskuldig nie. "Daar sit

die leiers van die ondergrondse bewegings deur hulle besluit van 4 September,"13 het hy

uitdagend opgemerk. Hy het ook verklaar dat die Opposisie nie skrik vir bangmaak

praatjies en skrikbewind van die Eerste Minister nie. Volgens hom was diegene wat nie

die oorlogsbeleld steun nie en praat van die belange van die Afrikanerdom en die Afrl-

kanernasle In Suld·Afrlka, uitgekryt as pro-Nazis. Hy het gesê dat hyalleen 'n oorwinning

wou hê vir sy nasJe en volk en vir geen ander nasie In die wêreld nie. Ter ondersteuning

van sy standpunt het die hoogtepunte van 'n preek van eerw. Aked,14 wat gehou was ty-

70!.b.hl., [0.9.1941, kolom 1300.
n lllli!.., voorletters van mnr. Meyer word nie verskaf nie.
12 J.lllil.., kolom 1301, K. Rood was die Vp-vnlksraadslid vir Vereeniging.
1J lllli!., I I .9.1940, kolom 1367.
14 .!.b.ll!., kolom 1369, mel verwysing na eerw. Arked sê Kemp in die volksraad: "Dil is 'n Engelse prcdi-

kunt," Wal krities gereageer hel op die Engelse se optrede gedurende Anglo-Boereoorlog.
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dens die Anglo-Boereoorlog, voorgelees: "Nee, ons Is nie teen die oorlog gekant omdat

dit 'n oorlog Is nie, maar omdat dit 'n sodanige oorlog lsI Ons posisie Is dat hierdie oor-

log 'n kapitalistiese oorlog Is, bewerkstellig deur selfsugtige persone vi, eie gewin, deur

skurke wat swape as middels hiertoe gebrulk:'T6 Volgens Kemp was dit presies wat op

daardie stadium gebeur en het hy verder beweer dat Aked gesê het dat Groot Brittanje

heeltemal verkeerd was, aangesien die Anglo-Boereoorlog 'n goddelose oorlog was, ver-

oorsaak deur moedswillige bedrog en verraad: "Ons weg het gegaan deur leuens en

bloed."76

Volgens Aked kon Brittanje nog nooit sy oorloë wen, sonder om toevlug te neem "tot die

veragtelIkste lafhartigheid van die verfoeIlIkste skobbejak op aarde nie, naamlik om die

dapper man te tref by wyse van sy vrou se eer en sy lewe".77 Kemp het gesê dat Indien

hy dit sou sê, dit rassehaat of Nazisme sou wees, maar dat 'n Engelsman die reg gehad

het om dit te mag sê.1B Hierdie siening van Aked pas goed In by Kemp se siening van

Brittanje, naamlik dat hy die land as 'n onderdrukker van minderhede beskou het. Kemp

het gevra of die Regering nie sedert 4 September 1939 rassehaat laat ontvlam het nie?

Hy het sy veroordeling uitgespreek oor die beskadiging van die Boeremonument op Har-

rismith, van die Vrouekerkhof op Heidelberg en die uitdoof van die brandende fakkel by

die Voortrekkermonumentterreln In Pretcrta.te Volgens hom het die Regering nie die af-

keurenswaardlge dade veroordeel of afgekeur nie. Hy het die Regering daarvan beskul·

dig dat hulle geen notisIe neem van die Afrikanersentiment wat deur die modder ge-

sleep word nie. En aangesien hulle oorlog verklaar het verwag hulle dat die Afrikaners

as agterryers sal goedkeur wat die vandale van die Regering doen In 'n poging om sa-

mewerklng te bewerkstellig.

Die Burger berig op 17 September 1941 dat ten einde die uitspraak van die Transvaalse

Hooggeregshof teen mnr. Alberts, wat tydens die speel van "God Save the King" In die

bioskoop op Potchefstroom bly sit het, In die AppËllhof te toets, het Kemp en Strijdom

gesamentlik 'n beroep op alle Afrikaners gedoen om by te dra tot In fonds om die koste

van die appelsaak te dek, naamlik een sjlellng per gesin. Die bydraes moes volgens hul-

le gesien word as 'n petisie teen die Regeling. Indien die saak In die Appelhof misluk

7'1fui.Q.
76.lli.i.!!..
771llli!.
1S J.hjg.
79 lllliL kolom 1372.



sou van die fondse aangewend word om die noodregulasie so te wysig dat die Afrikaner

nie In sylanë 'n misdaad sou pleeg as hy weier om eerbied te betoon aan 'n volkslied

van 'n vreemde moondheid nie. "Buitendien Is dit ons mening dat ook 'n verdere sy van

die saak uitgepluis moet word: dit Is of die hoof aanspreeklikheid vir die versteuring van

goeie orde nie lê by diegene wat die aanleiding daartoe gee nie, naamlik deur 'n vreem-

de land se volkslied te laat speel by 'n openbare geleentheid, wetende dat dit die ge-

moedere kan verateur.vw het hulle verklaar.

Na aanleiding van hierdie oproep deur die twee leiers van die Herenigde Nasionale Par-

ty, het pie Burger op 20 September 1941 onder die opskrif "Sjlellngs vir 'Klng'-saak

stroom binne" briewe gepubliseer van lesers, met Ingeslote poswissels, wat die saak

ondersteun het. 'n Afrikaner van die Strand skrywe dat hy vyf sjlellngs Ingesluit namens

homself, sy vrou, ses maand oue seuntjie, sy suster en haar man, wat onder dwang In

aktiewe diens was. 'n Leser het onder die naam "Genaturaliseerde Hollander" geskrywe

dat hy met genoeë die oproep gelees en dat hy vyf elfeungs Ingesluit het. Voorts het hy

die hoop uitgespreek dat tienduisende aan die oproep gehoor sou gee. Iemand uit Stel-

lenbosch het geskryf dat dit vir hom 'n eer was om 'n klein bydrae te kon lewer tot die

poging om daadwerklike die reg van 'n vreemde volkslied In syland te betwis. Uit Parow

was vyf sjtenngs ontvang van die ouers van 'n seun wat In die saak betrokke was. Hulle

het hul spyt uitgespreek dat die bydrae nie groter was nie. Verskeie Afrikaanse firmas In

Kaapstad het ook bydraes vir die fonds fngesarnet.es

'n Groot protesvergadering Is deur die Herenigde Nasionale Party op 6 November 1941

In Pretoria gereël, om beswaar te maak teen die Internering van onskuldige Afrikaners.

Verskeie sprekers, onder andere Malan, Kemp en Strijdom, het as sprekers by die ge-

leentheid opgetree. Die Interneringsbeleid van Smuts was vergelyk met die optrede van

Roberts en Kitchener tydens die Anglo-Boereoorlog.U Kemp het na die geïnterneerdes

verwys as bannelinge In hul eie land. En gesê dat waar die Afrikaner In sy land van alles

beroof is wat hom dierbaar Is, hoe kan van hom verwag word dat hy nou vir die verowe-

raar sal veg? Hy het 'n beroep op die Afrikaner gedoen om minder te vergewe en ver-

geet, want dan sal hy meer vir syland ultrlg.a3 Hy het verwys na voortdurende spioenasie

en Internering en die mense versoek om nie daarvoor bang te wees nie. Hy het ook ge-

00 Die Bur!!er, 18.9.1941, voorletters van mnr. Alberts word nie verskaf nie.
SI !b.i.Q., 20.9.1941, daar is na die sjielings as "sdwer koeëls" verwys.
82J L Russon, p.442.
SJ Die Burger. 7.1 1.1941.
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meld van 'n man wat geïnterneer was omdat hy gesê het dat hy sal werk om 'n sekere

Jood by in stadsraadsverkiesing te laat verloor. Hy het gesê hy wil nie praat van 'n oog

vir 'n oog en 'n tand vi, 'n tand nie. 'n Mens moet In die toekoms twee oë en tien tande

vatl84

Kemp was In 'n vegtersbul toe hy In die Volksraad op 14 Januarie 1942. aan Blackwell

gesê het dat die mense wat die eed van trou aan die toekomstige republiek sou aflê,

mense sou wees wat met albei hul voete op Suid-Afrikaanse bodem staan en nie diege-

ne wat oorsee gaan veg het nte.eeHy het die Regering se bondgenootskap met Rusland

veroordeel. Vir hom was dit opvallend hoe Smuts en sy volgelinge steeds Engeland na-

aap. Hy het gesê dat Indien daar oorsee 'n teken gegee word, wat staan vir oorwinning,

dan moes Suid-Afrika dit ook nageaap het.8SHy het die Eerste Minister gewaarsku om

nie mense vir oorlog op te kommandeer nie, aangesien die Afrikaners nie so 'n wet sou

gehoorsaam nle.et Hy het gemeld dat vir die Afrikanerdom die V-teken (sogenaamde

"Victory" -tekenl staan vir verbrand, vernietiging, vermoor en verdelg en dat daar nie 'n
nasie was wat soveelonreg gely het as die Afrikanervolk nie. "Laat ons nooit vergeet dat

die vryheid van ons volk en vaderland weggeneem Is deut Britse Imperialisme nle,"S8 het

hy verklaar. Weer eens 'n sterk beklemtoning van Kemp se onvernietigbare nasionalis-

me en sy veroordeling teenoor Imperialisme. Op 3 Februarie 1942 word aangekondig

dat die Herenigde Nasionale Party sy eie organisasie stig om fondse In te samel vi, die

gesinne van geïnterneerdes. Kollektelyste met 'n oproep daarby wat onderteken was

deur Malan, Strijdom en Kemp Is aan kollektante beskikbaar gestel.89

'n Ernstige waarskuwing teen geweldpleging, omdat daardeur absoluut niks bereik kon

word nie, Is op 22 Februarie 1942 tydens 'n Afrikanerfunksie In Die Strand opnuut deur

Kemp uitgespreek. Hy het aan die begin van sy toespraak almal bedank wat bydraes ge-

maak het tot die fonds om die lot van die geïnterneerde gesinne te verlig. Hy het gesê

dat daar nog nooit 'n nasie was wat die Afrikanerstam so vervolg het as die Engelse nie

en nou na alles wat hulle aan die volk gedoen het, word hulle gevra om met die oorlog te

help en om lewens op hul altaar te lê. "Dit Is onmenslik. Uit die stille grafte op die pad

~l!ili!.
8' Dcbl!!le van dje Volksraad. 14.1 1942, kolom 82.
86 .I.hiQ., kolom 85.
81.l.1lli!., kolom 89.
S! pjc Burger, 15.1.1942.
1"9 JL Basson, p.422.
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van die Afrikanervolk sal protes daarteen kom. nasionaalgesinde Suid-Afrika sien nie

daarvoor kans nlo,"90 het hy verklaar,

Smuts se beleId om KleurlIngsoldate op te lel, het tot gevolg gehad dat daar vanuit die

leierskorps van die Herenigde Nasionale Party op 18 Maart 1942, 'n dringende oproep

aan alle Afrikaners deur Malan, Kemp, StriJdom, Swart en mnr. A.I.J. Nel gerlg was. Vol·

gens hulle was die optrede van Smuts ten enemale onaanvaarbaar, "tensy die Blankeras

bereid was om selfmoord te pleeg. Die ramp moet voorkom word, en hierdie oproep word

deur ons bedoel as die eerste stap In 'n vasberade en uiterste poging om dit te doen,"91

Hulle het gekonstateer dat Smuts op 13 Maart 1942 In 'n weloorwoë antwoord op 'n

vraag erken het dat hy besig was om KleurlIngsoldate op te lei In die gebruik van gewe-

re. Dat hy besig was om hulle te oefen met die hantering van kanonne ten einde behulp-

saam te wees met die hantering van grofgeskut.

Die Herenigde Nasionale Party leiers het daarop gewys dat die ernstige betekenis daar-

van duidelik deur elkeen beset moes word, wat nog 'n Afrikanerhart In hom omdra. Vol-

gens hulle het dit die skepping van pOlitieke toestande beteken, wat dit vi, die Blan-

keras oneindig moeiliker sou maak om sy heerskappyooreenkomstIg die voogdyskap-

beginsel te bly handhaar. Hulle het geargumenteer dat 'n grootskaalse bewapening van

Naturelle (sic) gevolg sal word deur die els om grootskaalse seggenskap op gelyke voet

met die Blanke.92 Hulle het ook gewaarsku dat die kommunistiese propaganda, wat on-

der die goedgunstige toelating van die Smutsregering, onder Swartes en Kleurling soos

'n morele "verpesting" voortgewoeker het, nie uit die oog verloor moes word nle.93

In die Volksraad op 23 Maart 1942 het Kemp 'n voorstelingedien dat die salaris van die

Administrateur van die Transvaal met £2000 verminder moes word. Hy het verwys na 'n

omsendbrief wat deur die Transvaalse Onderwysdepartement uitgestuur was waarin

daar van onderwysers, skoolrade, ens. Inligting gevra was oor wie vrygestel kon word vir

mllftêre diens. Hy was steeds onder die Indruk dat alleen vrywilligers vir die leêr gebruik

kon word, maar op daardie stadium het dit volgens hom geblyk dat daar dwang op die

onderwysers uitgeoefen word om by die leër aan te sluit. In antwoord hierop het die MI·

nlster van Finansies, J.H. Hofmeyr, verklaar dat hy nie verantwoordelik was vir die beleid

90 Die Burger, 23.2.942.
~1l.!lli!.,19.3.1942.
92 Ibid.
9J !!:lli!..
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van die Provinsiale Administrasies nie. Volgens Hofmeyr het die Suld-Afrlkaansewet dit

duidelik neergelê dat die salaris van die administrateur nie verminder mag word gedu-

rende sy ampstyd nle.94

Op 2 April 1942 het Kemp verwys na die Propagandakomitee van die Regering en gesê

dat Indien sy Inligting korrek Is, die samestelling skandalig Is. Hy het gemeld dat vol-

gens sy Inligting daar 60 000 Afrikaanssprekendes en nouliks 4 000 Engelssprekendes

In die Noorde Is en dat daartoe 'n komitee saamgestette wat "ultra roolls, nog rooier as

wat ons ooit In Suid-Afrika ooit gehad het,"95 Hy het die hoop uitgespreek dat die Rege-

ring 'n oogmerk vanuit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt sou verkry, en nie net vanuit 'n En-

gelssprekende oogpunt nie. Hy het die Regering versoek om die staatsamptenare nie

aan die politiek te laat deelneem nie, verwysende na die Direkteur van Sensus, dr. Mal-

herbe, wat deur die Regering 'n militêre titel toegeken Is en toe na die Noorde vertrek

het.96Volgens hom moes amptenare hulle pligte In die kantore nakom. Hy het voorts ge-

sê dat die Regering hoogsbetaalde amptenare In diens van die weermag neem en hulle

vir oorlogspropaganda gebruik. Hy het dit as skandalig en vernederend vir die Regering

beskou. Ten slotte het hy die Regering verkwalik vir die verbanning van twee Afrikaanse

boeke, naamlik "Hel kampe" en "Hoe Zijn Stlerven".91 Volgens hom was hierdie boeke

niks anders as geskiedenis boeke nie.

Kemp het op 6 AprU1942 In die Volksraad verklaar dat hy nog nooit 'n beledigender

toespraak van 'n minIster teenoor die Opposisie gehoor het as wat die Minister van Bin-

nelandse Sake, adv. H.G. Lawrence, gelewer het nie. Lawrence het In sy toespraak onder

andere gesê dat die lede van die Opposisie so geel ts as hul bondgenote In die ëcste.ss

Kemp het die Minister daaraan herinner dat die gety sal draal en dat hy dan sou moes

boet vir die behandeling wat die Afrikaners op daardie tydstip In die Interneringskampe

moes verduur. Volgens Kemp was die behandeling wat die Afrikaner aldaar ontvang het,

94 Die Transvaler, 24.3.1942; Deba!le vnn die Volksraad, 23.3.1942, kolom 4382.
95Debatte vlln die Volk~nlad, 2.4.1942, kolom 5200, 'n Komitee wet deur die Regering daargestel is om

propagandare mank vir die oorlog en sodoende mense te werf om by die leër IIl1nte sluit en regerings-
optrede te vergoeilik,

9<> lllli!., kolom 520 I, dr. Mnlherbe se voorletters w ord nie vermeld nic.
'11 !!lliL \\', Steenkamp het11£.i.lill..um!geskryf en die Braseregering se wandade en ellende vnn die Afri-

kanervreu en - kind in die konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boercoorlog beskryf het; G, Jordaan
het Hoe Zijn Stierven geskryf w uarin hy die Britse owerheid se optrede teenoor die Kaapse rebelle ty-
dens die Anglo-Boereoorlog beskryf het, metander woorde 'n beskrywing ven die "helde", hulle
gevangeneming. verhoer en teregstelling.

93 Die Transvaler, 7.4. I942.



niks beter as die van moordenaars nie en hy het namens die Opposisie daarteen gepro-

testeer.w

Op 'n stryddag van die Rustenburgse Herenigde Nasionale Partytak, het Kemp gesê dat

die Afrikaner nog altyd sterker uit die stryd tree het wanneer hy 'n stryd gehad het om te

stry. Hy het gesê dat die Afrikaner op daardie stadium van elke moontlike en onmoontli-

ke kant aangevat is en dat hul eerste en vernaamste vyand Smuts was, Hy het Smuts

versoek om al die oorlogsondersteuners na die Noorde te stuur. "Ons hoor van allerhan-

de sleutelmanne wat kwansuis nie hier gemis kan word nie. Ek gee Veldmaarskalk die

versekering dat ons hulle die maklikste van almal kan mis," het Kemp onder 'n greet ge-

lag verklaar.1OO Op 25 Desember 1942 het die twee leiers van die Herenigde Nasionale

Party In Transvaal, In hul Kersboodskap aan die volk gesê dat die Herenigde Nasionale

Party net so mln pro-Duits Is as wat ons hulle prc-ëngete Is, Dit was gedoen na aanlei-

ding van aantulglngs deur die Regering dat die Opposisie pro-Duits Is.

Tydens 'n bespreking van die Begrotingspos vi, Addisionele Uitgawes In die Volksraad

op 20 Januarie 1934, om troepe na Madagaskar te stuur, het Smuts geantwoord op vrae

van die Opposisie hoekom parlementslede wat by die Verdedigingsmag aangesluit het,

nie gaan veg het nie soos In Engeland van toepassing was. Smuts het gesê dat Indien

hulle nie na die slagveld gegaan het nie, dit net aan een man te wyte was en dit was hy-

self. Voorts het hy gemeld dat daar In Engeland nie die treurige toestand was wat In

Suid-Afrika geheers het nie, naamlik dat 'n gedeelte van die bevolking voorgee dat hulle

vaderlandsliewend en patriotte Is, maar die Regering met hand en tand beveg.101

Kemp het gereageer deur te sê die Eerste Minister troubreuk pleeg teenoor die Afrika-

nervolk en dat hy dit moes erken. Hy het hom aangekla dat hy Suid-Afrika doelbewus In

'n oorlog gedompel het, nie In belang van die Volk van Suid-Afrika nie, maar In belang

van die Regering en van Groot BrlttanJe.iDa Voorts het hy gesê dat die rekrutering van

mense vir die oorlog een van dIe vloeke was wat die land getref het. Volgens hom sou

die Eerste Minister die verantwoordelikheId daarvan moet dra en dat die oordeel van die

volk van Suid-Afrika een of ander tyd op hom sou neerkom. Kemp het beweer dat daar 'n

tyd van afrekening sou kom, wanneer Smuts nie meer op die regeringsbanke sal sit nie.

911Debaue \'3n die Volksraad, 6.4.1942, kolomme 5338-5341.
100 Die Transvaler, 6.11.1942.
lO! Debal!e vnn die Volksr:md, 20. 1.1943, kolom 137.
IOl1.hill., kolomme 138-139.
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Sy argument was dat Smuts probeer om die Afrikanervolk te vertrap, om die volk te ver-

nietig en die yolk daartoe te dwing om te gaan veg vir die mense wat sy vryheid van hom

weggeneem het.103 Kemp het gesê dat Smuts hom laat dink het aan 'n roofdier wat sy

prooi wou versllnd.104

Tydens die debat oor die mosie om Uniemagte oorsee te stuur In die Volksraad op 3 Fe-

bruarie 1943, het dit aan die lig gekom dat ook In Smuts se militêre geledere met reg

gesoek was na 'n rede om huloptrede te regverdig. Mnr. P.V. Pocock. Verenigde Party

Volksraadslid vIr Pretoria-Sentraal, het uitgewei oor die Afrikanergeskiedenis en Ideale

waarvoor geveg word en wat bedreig word. Volgens Kemp was die staatsdiens, polisie-

diens en die spoorweg voor die oorlog "rooi", maar dat op daardie tydstip die oorgrote

meerderheld In hierdie dienste Afrikaners was, wat nie die Regering se saak goedgesind

was nle.105

Kemp het op hierdie klas "vermetelheid" vanuit regeringsgeledere hard neergekom en

passende Inligting verstrek oor die Srltse geskiedenis In Suid-Afrika: " ...•.dle vermetel-

heid het om Afrikaners die les te wIlleer oor hul geskiedenis en oor die gees van [aloe-

ete,...•. wat daar by ons bestaan ten opSigte van hulleler."108 Hy het aangetoon hoe dit

teen die trots van die Afrikanervolk Indruis om vir die veroweraar te gaan veg. Hy het

verwys na 'n erkennIng van mnr. B.K. Long, Verenigde Party Volksraadslid vir Tuine, dat

die Engelssprekende nog 'n ..tere liefde" gekoester het vir die land van hul herkoms, en

na sy oproep dat die Afrikaners tog hul sentiment moet begryp.10l

Kemp wou geweet het wat van die Afrikanersentiment? "Moet dieselfde 'tere liefde' by

hulle vir Engeland gevind word? Moet hulle hul eie gevoel prysgee en slaafs buig vir

daardie gevoel van die 8rltte1,"108 het hy gevra. Hy het daarop gewys dat die Opposisie

nie hulle siel verloor en voor Brittanje sou buig nie en dat hulle die Eerste Minister se

voorstel nie sou steun nfe.ws

IOllllli! .. kolom 139.
1!»I!lli!.
1M Dje Burger. 4.2.1943, "rooi" - verwysende na die Regeringsgesinde amptenare en werkers.
106 DeRaIle VAndie Volk~nt:ld, ].2.2943, kolom 8]].
101 Dje Burger, 4.2.1942.
IDS !lllil.., Dchntte van die VolksraAd, 3.2.194], kolom 8]4,
109Debane van die Volksraad, 3.2.1943, kolom 834,



Dit was vanselfsprekend dat die Opposisie sy stryd teen die Verenigde Party oor die

kommunistiese gevaar ook bulte die Parlement voortgesit het. Nasionaleleiers, onder

andere Kemp, het die gevare van die Ideologie vir die behoud van die Blankebeskawing

uitgespel en die Regering se gebrek aan daadwerkll.ke optrede gekrltlseer.uo

In die kiesafdeling Losberg, te Fochville, het Kemp op 25 Junie 1943 tydens 'n toe-

spraak gesê dat die oorlog nie alleen duur was wat lewensverlies betref nie, maar ook

duur aan geld. Volgens hom was daar vir elke uur wat verbygegaan het £10 000 aan die

oorlog bestee. "Die oorlog kos Suid-Afrika nie minder as £300 000 per dag nie. Dit 15

dus 'n duur proses vir Suid-Afrika om aan die Britse Statebond te behoort. Dit Is een van

die redes waarom die Herenigde Nasionale Party 'n vrye en onafhanklike republiek hier

tot stand wil brlng,"1l.l. het hy gesê. Hy het voorts verwys na die kommunistiese propa-

ganda in Suid-Afrika wat die land tot nadeel getrek hot. Hy het gesê dat daar 9 miljoen

Nie-Blankes In Suid-Afrika was en dat as die kommunisme, met sy aandrang op gelyke

regte sou slaag, die toekoms van die Blanke In die land gedoem sou wee,s.l..12Hy was van

mening dat die oorlog veroorsaak dat republikeinsgesinde Afrikaners begin glo dat die

oorwinning van Duitsland In die oorlog, die langverwagte republiek aan hulle sou be-

sorg. Hy het In 'n oproep verklaar dat hulle moes sorg dat Suld·Afrlka se deelname aan

die oorlog beëindig word, om die straf van 'n Imperialistiese nederlaag vry te spring en

die oorwinnaars te oortuig van Suid-Afrika se neutrautensgeveet.cc

In die Volksraad het Kemp In Julie 1943 verklaar dat Smuts as gevolg van die verlies van

Suid-Afrikaanse soldate, 'n man was "wie se hande met Afrikanerbloed bevlek Is ... Nie

alleen sy hande nie, maar sy voetspore In Afrika Is met bloed bevlek."u4 Kemp het deur

sy anti-Britsehouding 'n Bittereinder geword vir die Suid-Afrikaanse volksaak, naamlik

Suid-Afrika Eerste. Hy het met sy optrede 'n doring In die vlees van die Regering geword

en nie getalm om by elke geleentheid waar hy opgetree het, sout te vryf In die wonde

van die Regering nie. Hierdie anti-ImperialIstiesegevoel van hom kan teruggevoer word

na sy eerste deelname aan optrede teen Brittanje en die anneksasie van die Zuid-Afri-

kaanse Republiek; sy stryd gedurende die Eerste Wêreldoorlog om Suld·Afrlka uit die

IIOPje Burger,4.5.[943.
111 Die Transvaler. 26.6. [943.
112!.!liQ.
II] 1 M van den Heever, pjc Parlementêre verkiesing van 1943' 'n Ana[ise van die faktore wnt die verkie.
114 sing beïnvloed het, p.24; M Roberts en A EG TrolIjp. p.80.

P \V Coetzer (red.), Peel 5, p. [96.
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oorlog te hou en nou weer tydens die Tweede Wêreldoorlog. Vantevore het hy die wapen

opgeneem en gestry, maar nou het hy die woord as wapen gebruik. Met hierdie siening

van hom het hy eintlik rebel gebly - hy het aangetoon dat die wapen opgeneem moes

word, Indien geen oplossing verkry word nie. Hy het selfs met straf gedreig teenoor re-

geringslede Indien die Opposisie aan bewind sou kom. Hy was bereid om te veg vir dit

waarin hy geglo het - hetsy met die wapen of die woord.

9.4 Kemp se kritiese en aanyallende houding teenoor Smuts en die Verenigde Party

Kemp het na die politieke breuk van 6 September 1939 weer eens die "politieke vyand"

van Smuts en die Verenigde Party geword. Hy het met alle mag van die tong soos 'n mili-

têre bevelvoerder te velde getrek teen die Regering en hul Brltse-konneksles. In Novem-

ber 1939 te Christiana tydens 'n vergadering In die Stadsaal, het Kemp gesê dat Indien

daar agtien maande gelede aan hom gevra was hoe dit vir hom moontlik was om Smuts

te vergewe en daar word nou aan hom gevra hoe hy die Nasionaliste kan vergewe, sou

sy antwoord gewees dat dit makliker sou wees om die Nasionaliste te vergewe. Hy het

ook gesê dat hy nie bereid was om toe te sien "dat Afrikanerbloed vir die Empire verspil

word nle."UISHy het verklaar dat hy Smuts nooit weer sou vertrou nie en hom alles ten

beste met sy Imperialisme toegewens. Dit was asof die ou wonde weer eens oopgekrap

was, net hierdie keer sou dit feller wees.

Op 25 Januarie 1940 tydens die Parlementsitting, het Kemp reguit verklaar dat die volk

In die 1938-verkleslng mislei was, want daar was verklaar dat die Regering die Unie sou

uithou uit die rusies van Europa waarby hulle geen belang gehad het nie. Hy het gesê

dat Smuts self beweer het dat Suid-Afrika alleen sou deelneem Indien Engeland aange-

val word en In werklike gevaar verkeer. Volgens hom sou die Afrikanerdom verenig "en

die eksperiment van 1933 sal nooit weer herhaal word nle:'ll6 Hy het gesê dat nie net

Britse Imperialisme In Suid-Afrika uitgeroei moet word nie, maar "Smutslsme".lll Met

hierdie stelttug het hy erken dat sy optrede tydens Samesmelting 'n fout was. Kemp se

optrede tydens Samesmelting kan hoofsaaklik aan sy lojaliteit teenoor Hertzog en on-

gekende herenlglngsldeaal gekoppel word. Hierin het hy hom bevind binne die geledere

van voorheen politieke opponente, politici wie hy veroordelend In sy toesprake aangeval

IJS Qk...lli!rw. 7.11.1939.
116 .I.lili!., 26.1.1940; Dcballc van die Volksrnlld, 25.1.1940, kolom 149.
111 pchllUC van die volksraad. 25.1.1940, kolom 156.
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het. Die breuk In 1939 het veroorsaak dat Kemp Smuts verkwalik het vir die politieke

toestand wat In Suid-Afrika gevolg het en die deelname van die land aan die Tweede

Wêreldoorlog. Dit wil voorkom asof sy samewerking met Smuts In die Verenigde Party in

"uitverkoop" van sy politieke oortuigings was. Hy was weer terug met sy veroordeling

van Smuts wat hy sedert 1914, 1920 en later gehandhaaf het, naamlik "Handlanger van

die Empire" en "vyand van Afrikaner nasionalisme".

Die eerste openbare vergadering In die Skiereiland onder die herentgtngsvaandet het op

1 Februarie 1940 plaasgevind en Kemp en C.W.M. du Toit het as sprekers opgetree.

Kemp het In sy toespraak Smuts geskilder as 'n man wat nie in flenter omgee wat van

die Afrikanerdom word nie en hy het die "verraad van die Verenigde Party" teenoor die

Afrikanerdom vergelyk met die verraad van Dingaan.ll8 Volgens hom het die Verenigde

Party die grootste politieke bedrog gepleeg wat nog ooit teen die Afrikanervolk gepleeg

Is. Hy het voorts gesê dat die dag waarop die Afrikanerdom een word, vir Smuts en sy

trawante die seerste dag sou weee.cs

'n Reuse skare het opgedaag vir 'n politieke vergadering op 16 Februarie 1940 In die

Stadsaal van Johannesburg, waar Kemp die spreker was. Hy het In sy toespraak gesê

dat die Afrikanerdom sedert 1933 alles In die stryd gewerp het om die verlede te ver-

geet. Dat hy uit sy pad gegaan het om die Engelssprekendeseksie tegemoet te kom,

"maar laat my u vertel, die proefneming was 'n miserabele mlslukklng,"120 het hy ver-

klaar. G.H. Caipin In sy boek There are no South Africans meld dat gedurende die eerste

maande van die Tweede Wêreldoorlog die Opposisie hulle aanvalle eerder op Smuts ge-

rig het, as teen die Britse seksie. "Malan, Plrow, Kemp and the young Turks of Nationa-

lism breathed fire and brimstone against the Jews and the Jingo, the Imperialist, the Ca-

pitalist - all It would seem, personified In die Prime Minister. What venom they had left

to them, after expending It upon General Smuts, was directed upon those Afrikaners

who had followed him, branding them as renegades, disloyal Dutch, Hanskakies, Jingo

serfs and B,ltlsh postlilions/'W

Kemp het op 9 April 1940 In die Volksraad weer sy mes vi, Smuts Ingehad en hom ver-

oordeelomdat hy nie in verkiesing wou uitskryf, met die verskoning dat die oorlog die

118Die Burger, 2.2.1940.
119.!.!lli!.

110!hi.Q., 17.2.1940; Ben Schoeman, My lewe jn dje nalitisk. p.62.
121G.H. Calpin. There are no SOUlh AfriCAns, p.360.
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rede was. Volgens hom was genl. Louis Botha nie 80 lafhartig dat hy geweier het om 'n

verkiesing te hou met die voorwendsel dat daar 'n oorlog aan die gang Is nle.122 Op 28

Junie 1940 te schweleer-Reneke verklaar Kemp dat die tyd aangebreek het dat die

vrees vir konsentrasiekampe afgeskud en die mullbande van hul monde verwyder word.

Sy wekroep was dat hulle In duisendtalIe hul stemme moes verhef In protes teen die Re-

gering se beleld.123 Hy het voorts gesê dat Indien die Nasionale Party weer soos In 1924

sou nalaat om met die Kakieridders en ander af te reken, hy nie lid van die Nasionale

Party wou wees nie. Die gevolg hiervan was dat die vergadering 'n besluit aangeneem

het waarin afkeuring uitgespreek word In die oorlogsverklaring teen Duitsland en Italië.

omdat dit deur 'n onwettige regering gedoen Is en omdat die werklike doel van die oor-

log Is om verdere prestige van die Britse Ryk te herstel.124 Voorts Is daar geëis dat die

Regering moes bedank, sodat die beleid van selfmoord In verband met die oorlegedeel-

name beëindig kon word,

Heldhaftig het Kemp op 29 Augustus 1940 In die Volksraad tydens 'n debat oor ocrlege-

deelname, aan mnr. J.S. Marwiek Verenigde Party Volksraadslid vir Yeoville, gevra of hy

dink die Afrikanervolk kan bang gemaak word? Hy het gesê dat hulle In die toekoms aan

bewind sou kom en 'n republiek gaan kry. Hy het regeringslede versoek om oorsee te

gaan veg en die handhawing van rus en vrede In Suid-Afrika In die Opposisie se hande te

laat "As hulle gaan, salons die rus handhaaf en sorg dat selfs die Eerste Minister be-

skerm word,"125 het hy verklaar. Mnr.l.J. Steytier het Kemp uitgevra oor sy beweringe In

die Volksraad, naamlik dat die Afrikaner moet ophou om te vergewe: ..... met ander

woorde ek en die ander Hollandssprekendes wat aan hierdie kant sit moet nooit weer

vergewe word omdat ons nou die Eerste Minister steun nle,"126 het hy gesê, Volgens

Marwiek het hulle op 4 September 1939 gehandelln die waaragtige belang van die

Afrikanervolk. Kemp het hom egter nie van stryk laat bring nie en geantwoord dat hy

staan en val by wat hy gesê het.

Demokrasie, soos van toepassing In Suid-Afrika op daardie stadium, Is op 3 Desember

1940 deur Kemp onder die loep geneem. Volgens hom het die bestaande demokrasie

waarvoor Smuts bereid was om bloed te laat vloei, die belange van die kapitaliste eerste

III Debane \'110 dje vclksmad. 9.4.1940. kolom 4638.
IlJ Dje Burger. 29.6.1940.
114 !.!lli!..
Il~Debaue van die volksrand. 29.8.1940. kolom 125.
126 !.llli! .. kol. 158, LJ. Stcyrler. vp. Volksraadslid vir Kimberley-distrik. oorlede 11,3.1945.



gestel. "Hierdie demokrasie wil ons nie hê ~Ie, maar ons wil teruggaan na die demokra-

sie van 'n Paul Kruger, 'n demokrasie Ingevolge waarvan die belange van die volk eerste

gestells,"Ul het hy verklaar. Hy het Smuts se uitspraak dat daar rus en vrede In die land

was, veroordeel en gevra of dit die rede was waarom die helfte van die leër In die Unie

gestasioneer was?: "Hy hoef nie vir ons bang te wees nie. Ons 15vredeliewende mense.

Maar genl. Smuts kan nie altyd 'n oorlog wen deur te retireer nie. Hy sal moet veg",u8

het hy geargumenteer. Voorts het hy dit betreur dat daar nog soveel van die gees van

"Jannie bangbroek" In Smuts te bespeur was.

Britse imperialisme Is deur Kemp op 24 Oktober 1941 te Wolmaransstad uitgesonder as

een van die gemeenskaplike vyande van die Afrikaner, wat deur die Smuts diktatuur In

Suid-Afrika gehandhaaf word.u9 Op 25 Oktober 1941 te Krugersdorp het Kemp weer

eens gesê dat die eerste en vernaamste vyand van die Afrikanerdom wat beveg en uit-

geroei moes word, Britse Imperialisme Is waarvan Smuts 'n aanhanger en voorvegter Is.

Hy het ontnugter verklaar dat Indien Iemand ses maande gelede aan hom sou gesê het

dat afstammelinge van die Voortrekkers saam met en ten behoewe van Bolsjewiste sou

gaan veg, sou dit nie geglo het nie. Hy het ook gesê dat hy nie die Premier se oorlogspo-

ging wou belemmer het nie, maar hom daaraan herinner dat die Nasionale Afrikanerdom

nog dink aan die 26 000 vroue en kinders wat In die konsentrasiekampe vermoor ts.ce

Hy het die "Sapvriende" versoek om nie hier In Suid-Afrika greet te praat nie, maar om

na die Noorde te gaan en te gaan veg vir hul Britse fmpertallsme.ws

Tydens die behandeling van Malan se mosie vir 'n republiek In die Volksraad op 14

Januarie 1942, het Kemp gesê daar was dae In die verlede toe die Eerste Minister vir

hom gevoel het soos 'n volksman, soos 'n Afrikaner, maar dat hy op daardie tydstip

daardie dinge totaal vergeet het. Volgens Kemp het hy hom laat ontwortel van die saak

van die Afrikaner. "Alhoewel hy ontwortelis, wil ek hom die versekering gee dat die

Afrikaner hom nie sal laat ontwortel nle,"u2 het Kemp verklaar. Die vraag ontstaan of

hierdie opmerking van Kemp oor Smuts voortspruit uit die Rebellie tydperk. Gedurende

III Die Burger. 4. i2.1940; PJ. Furlong. Belween Crown nnd Swastika The Impact orlbe Radical Right
on the Afrikaner MovemeD! in tbc Fascis! Em. p.136.

12S Harm Oost.versameling, Bund 38, ongepagineerd, koerantuitknipsel van Kemp se toesprnak.
3.12.1940.

129 Die Burger, 25.10.1941; Die Transvaler, 25.10.1941.
IlO Pie Transvaler, 27.10.1941. Pie Burger. 27.10.1941.
1JI.!.!lliI..

III Debatte van die Vo!ksqmd, 14.1.1942, kolom 86; Die Tmosvalcr. 15.1 1942.
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die Anglo-Boereoorlog was Smuts 'n militêre offisier wat vir die vryheid van sy land ge-

veg het. In 1914 was dit vir Kemp egter duidelik dat Smuts, volgens sy siening, nie die

Afrikanerideale gedien het nie. Sover dit Kemp betref het die skeiding van hulle weë

aangebreek. In 1920 staan hy veroordelend teenoor Smuts se politieke bondgenootskap

met die Unioniste en sy trou aan die Britse-konneksie. Smuts het vir hom 'n politieke

opponent geword wat hy, behalwe vir die tydperk 1933-1939, met al sy politieke wapen-

tuig stryd teen gevoer het. Na 1939 het hy 'n "afsku" In Smuts ontwikkel; hy het hom as

'n verraaier van die Afrikanersaak beskou en "Smutsisme" en "Imperialisme" as 'n eu-

wel beskou.

In die Volksraad op 26 Januarie 1942 het hy demokrasie In Suld~Af,lka vergelyk met die

Christendom. Volgens hom veg hulle vir die Christendom, maar sluit aan by 'n land soos

Rusland met sy halwe maan. Hy het die Regering versoek om nie weer aan die volk voor

te hou dat hulle vir demokrasie veg nle.1.33Gedurende Maart 1942 was daar In die Volks·

raad 'n heftige debat, veral van die Herenigde Nasionale Party kant, gevoer oor politieke

bedrywighede In skole en universiteite. Daar was ernstige verwyte teenoor die Regering

dat hy skoolkinders gebruik het om op onderwysers te spioeneer. Onderwysers was ge·

fntemeer-cp grond van leerlinge se getuienis. Die Transvaalse Provinsiale Administrasie

het 'n omsendbrief aan skole gestuur waarin van die onderwysers en skoolrade Inligting

gevra was oor watter onderwyspersoneel vir mlUtêre diens vrygestel kon word. Die Het-

enlgde Nasionale Party het die optrede van die regering vertolk as 'n mate van dwang

wat op onderwysers uitgeoefen word om by die leër aan te sluit. Kemp het daarna ver-

wys as "'n skandalige skrlkbewlnd."1.34 Op 18 Maart 1942 het die Herenigde Nasionale

Party se Hoofleier 'n dringende oproep aan alle Afrikaners gedoen om saam te staan,

aangesien Smuts die Blankeras na die afgrond stuur.1.3S

Kemp se vryheidsideaal het sterk na vore gekom te Koster op 4 April 1942. Hy het gesê

dat die Afrikanerdom glo In die vryheid wat hy vir homself uitgekap het. Volgens hom het

hulle In 1933 In Smuts geglo: "Ons het vergeet dat 'n wolf van hare verander, maar nie

van streke nle."136Op 14 Augustus 1942 te Reddersburg het Kemp gesê dat dit 'n be-

menslike taak 15vir die Afrikaner om te gaan veg vi, Engeland. Hy het gesê die onder-

IB !hl.d .. 26.1.1942, kolom 837.
UI l)Cbmte vnn dje yolk~rnnd, 23,3.1942, kolomme 4382-4385: P W Coetlcr (red,), DeelS, p.305.
Il} P E Mnlan-verspmeling, 18.3. [942, ongepngineerd, dringende oproep ann alle Afrikaners: Smuts

skeur ons Blankeras na die afgrond.
1l6~,25.4.1942.



steuners van die Verenigde Party moet maar self gaan veg. Volgens hom het die mense,

wat sê dat die oorlog enduit "deurgesien" moes word, die land In geweldige skuld ge-

dompel en as die Herenigde Nasionale Party aan bewind kom, sou ondersteuners van

Smuts kragtens noodregulasies beboet word om die skuld te betaal. Hy het weer eens

gewaarsku dat hulle voorgee dat hulle vir die Christendom veg, maar dat hulle saam met

Godloënaars veg.U1 Hierdie uitlating het hy op 26 Augustus 1942 te Potchefstroom her-

haal.u8 Hy het voorts gesê dat die Britse Ryk besig was om Ineen te stort en dat hy glo

die Afrikaner sou nie -n traan daaroor stort nie. Volgens hom sou die wiel draal en bo sou

weer onder wees: "God se meule maallangsaam, maar hy maal fyn en dit skyn asof daar

na 40 Jaar vergelding kom. Die Afrikanerdom weier om te veg vir die behoud van diege-

ne wat hom onderdruk."U9 Volgens hom het Smuts die kastaIIngs In die vuur gegooi en

sou hy dit self moes uitkrap. Hy het gesê dat daar waarskynlik die volgende Jaar 'n ver-

kiesing sou plaasvind en dat die Afrikanerdom moes sorg dat Smuts uit die kussings ge-

lig word, want Indien Smuts wen sou hy In alle waarskynlikheid met opkommandering

begin.14o

In die Wes-Transvaal, tydens 'n openbare vergadering te Amalia op 12 Oktober 1942,

het Kemp verklaar dat Smuts en sy regering nie die stem van die volk verteenwoordig

nie. Volgens hom het die Regering nie die vertroue van die volk by die stembus gehad

nie en dat hy "sIrkusse met musiekgeskal" nodig het om rekrute te werf.141Hy het gesê

dat die belasting nie verhoog word terwille van die Afrikanerdom nie. maar ter wille van

die Britse Imperialisme. "Dit lê In u hande of u saam wil afdaal na die moeras waarheen

u gelei word. Wat gaan gebeur Indien veldm. Smuts die algemene verkiesing aanstaan-

de Jaar wen, en die Unie en Rhodesië troepe Is reeds verenig? Alles sal dan gedoen word

om die Afrikanerdom te vernletlg,"u2 het hy geargumenteer.

Te Philippolis het Kemp, tydens 'n geesdriftige vergadering op Vrydag 16 Oktober 1942,

gesê dat genl. Christiaan De Wet eenmaal gesê het hy staan liewer op 'n mishoop In die

midde van sy volk as In die paleise van die vreemdes en dat Smuts op daardie stadium

gestaan het In die paleise van die vreemdes en dat hy die taal praat van slawerny, In

IJ7 Pie Transvaler, 15.8.1942.
IJ8 lIilil.., 27.8.1942.
1J9 !.b.iQ.
I~O!.!lli!..
I~I Die Burger, 13.10.1942; Die Tmnsvoler, 16.10.1942.
IH Die Iransrnlsr. 16.10.1942.
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diens van hulle wat altyd probeer het om die Afrikanerdom te vernletlg.143 Hy het ver-

klaar dat niks die Afrikanerdom sou kon vernietig nie: "In 1902 het die magtige Albion

gemeen dat dit klaar was met die Afrikaner, want 26 000 vrouens en kinders het omge-

kom In die moordkampe deur daardie mense vi, wie veldm. Smuts vandag help,"144

Tydens die Vrystaatse-kongres van die Herenigde Nasionale Party het Kemp op 3 No-

vember 1942 gesê dat die Britse demokrasie wat In Suid-Afrika Ingevoer was uitgeroei

moes word, aangesien hulle 'n eie verlede gehad het waarop hulle kon bou. Volgens hom

moes die Nasionale Partylede nie soos Smuts op die Britsesteisel of dr. Hans van Rens-

burg op die Duitsesteisel bou nle.145

Kemp verklaar krities op 12 November 1942 te Leeuwfontein. bulte Kendal, dat Smuts

die aartsvyand van die Afrikaner Is. Hy het voorbeelde genoem waar Smuts besig was

om die land In die grootste ellende te dompel. Hy het gesê dat as dit nie vir die Her-

enigde Nasionale Party was nie, sou Smuts lankal diensplig toegepas het. Hy het gesê

dat dit nie nodig was dat hulle deur Smuts In die tronke gestop word nie. As oplossing

het hy gesê moes Smuts by die volgende verkiesing In sy spore gestop word, deur vi, die

Herenigde Nasionale Party te stem en die oorwinning te behaal. "En dit kan maklik ge-

beur, as die volk net wil saamstaanl'sw was sy wekroep. Met die 1943-verkleslng In die

oog het Kemp op 26 Junie 1943 te Brits weer eens herhaal dat Smuts die grootste vyand

van die Afrikaner Is en dat die tyd spoedig sou aanbreek dat hy vermorsel word: "Ons

weter beslis om ons seuns vir die Empire op te offer. Met hierdie verkiesing vra Jan

Smuts 'n mandaat om die oorlog tot In die verre Europa voort te sit ..... "147 Hy doen 'n be-

roep dat Afrikaners om hulle geskille uit die weg te ruim ten einde Smuts te beveg.

Kemp se anti-Britse gevoelens het op 29 Junie 1943 In Pretoria tydens 'n toespraak te

KlIpkoppies weer uiting gevind. Hy het verklaar dat die Britse "Empire" bale duur was vir

die Afrikaner, nie alleen wat geld betref nie, maar ook wat mense lewens betref. Vir hom

het dit geblyk asof Smuts ee regerings altyd te doen gehad het met bloedvergieting,

verwysende na die 1914-Rebellle en 1922-Staklng. Hy het gewys op die gevare vir Suid-

Afrika Indien Smuts aan bewind sou bly: Eerstens was daar die kommunistiese gevaar

I~J~, 17.10.1942.
1"" !.lili!... pjc Dnnsxalsr, 31.10.1942.
lH pie Transveler. 4.11.1942.
146l.!!l!!. .• 13.1J.1942.
lH Ibid., 28.6.1943.



wat ontsettend toegeneem het sedert Rusland 'n bondgenoot geword het en tweedens

die gelykstelling tussen Blank en NIe-Blank, (sic) wat op grootskaals gepredik IS.148

Die rassekwessie Is op 30 Junie 1943 te Nylstroom deur Kemp weer na vore gebring. Hy

het verklaar dat 'n Verenigde Party oorwinning In die algemene verkiesing op 7 Julle

1943, deur hulle gesien sou word as 'n mandaat om weer voort te gaan met die beleid

van gelykstelling van Blankes en Nie-Blankes (sic). Ten opsigte hiervan het Kemp verwys

na die verklaring van mnr. C. Faure, Verenigde Partykandidaat vir die Paarl, dat hy ten

gunste van die uitbreiding van die stemreg na KleurlIngvroue was. Volgens hom wou hui-

le daardeur meer stemme verkry.149

Tydens 'n vergadering op 2 Oktober 1943 te Koster, wat gehou was ter bevordering van

die kandidatuur van mnr. Kokkie van der Merwe die Provinsialekandidaat van die Her-

enigde Nasionale Party In Swartruggens, het Kemp die wanbestuur van die Verenigde

Party en die ellende en verdriet wat daarop sou volg, uiteengesit. Hy het verklaar dat die

Britse Imperialisme 'n nuwe aanslag teen die Afrikaner geloods het. Ole ou planne teen

die Afrikaner het volgens hom nie gewerk nie en daarom het die magte hergroepeer en

nuwe wapens gesmee. Volgens hom was die Jongste wapen wat gebruik sou word die

kind van die Boer en sy kerk. "As die taal van die volk moet sterf sal die kerk nie kan be-

staan nie. Dit word dan ook terdeë besef deur die kerklike owerheid. Daarom ook het die

kerke hulle stem laat hoor teen die gevaar wat die kind bedrelg,"15o het hy gesê. Dit Is

duidelik dat Kemp 'n hoë prioriteit geheg het aan die Christendom, die Kerk en Afrika-

netleug.

Kemp was van mening dat die Verenigde Party nie alleen die Afrikaner se taal bedreig

nie, maar ook sy selfstandigheid. Hy het verwys na die Regering se voorneme om die

kinders by skole te voed: "Die Afrikaner wil geen bedelaarsvolk wees nie en die kos by

die skole skep 'n bedelaarsmentalIteit by die kind. Wat dié Afrikaner els le Industrieë, 'n

mark vir sy produkte, 'n bestaanbare loon en 'n republlek."Ul Voorts het hy gesê dat die

Britse vlag armoede en hongersnood bring en dat ellende en verdriet In die spoor van

Britse Imperialisme volg.162

148!hk!.., 30.6.1943.
149llili!.,1.7.1943.
I~ Die Burger, 4.10.1943.
1$1 lllli!.
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Te Lichtenburg op 5 Oktober 1943 het Kemp die Verenigde Party se gesondheidsbeleid

onder die vergrootglas geplaas en gesê dat die gesondheidstoestand van die bevolking

sorgbarend Is. Hy het gesê dat veral die Afrikaner en die man met die klein salaris, son-

der enige mediese behandeling gaan. Hy het nie enige optrede van die Verenigde Party

verwag nie, omdat die behoeftige Afrikaner nie die meegevoel van die party weggedra

nle.153Kemp verklaar op 9 Oktober 1943 te Standerton dat die Regering onder leiding

van Smuts, nie alleen die yolk ekonomies kaal stroop nie, maar ook 'n reuse volkskuld

opbou en die gevolge daarvan sou ontsettend wees.154

Sy offensief teen die Smutsbewind was op 23 Januarie 1946 In die Volksraad voortgesit.

Hy het die sambok met voorslag en agterslag en al gehanteer en genoeg geluide vanaf

die Opposisiekant laat hoor, toe Malan se moete van wantroue voor die Raad gedien het:

" •.•.het maar mln flentertjies van die Smuts verweer heellaat oorbly,"165 Is berig. Beledi-

gend het hy opgemerk dat die Intelligensie van die regerendeparty so greet Is dat toe

daar 'n jaar vantevore 'n mosie deur die Opposisie Ingedien Is, dit hul drie maande ge-

neem het voordat hulle besef het dit Is 'n mosie van sensuur.lSG Hy het opgemerk dat die

volk In 1924 besluit het die Nasionale Party moes aan bewind kom en dat Smuts vir ne-

ge jaar In die woestyn was. Hy het gesê: "Hy het daar gebly totdat hy met die hoed In die

hand gekom het en ons genl. Hertzog kom dien het, totdat hy kon gesien het om hom In

die rug te steek. "lS7

Hy het Smuts en mln. J.C. Strauss se bewerings van voedsel surplusse ontken en aange-

dring op regverdige beheer. Volgens hom het Strauss 'n kort rukkie te vore vertel dat

melk en heuning In die land gevloei het, sodat hulle In gebaar van voedselskenking

jeens Engeland kon maak. Hy het gevra wat van die vel skure geword het1158 Voorts het

hy gewys op die kommunistiese bedrywighede In die land en gesê dat die Eerste Minis-

ter erken dat sodanige bedrywighede aanwesig Is, maar dat hy nie gereken het dat dit

In Dje Transvaler, 6.10.1943.
1~l.b.i..!! .. 11.11.1943.
ISS !!!W., 24.1.1946; Dcbaue van die VolksmRd, 23.1.1946, kolom 155.
1'6 Debatte van dje Volksraad, 23.1.1946. kolom 164.
IS7!!ili!.

ISS Pjc Transvaler, 24.1.1946.



Russiese kommunisme Is nie. "Dit het hier sommer uit die blou hemel geval, en hy doen

niks om dit te bestry nle ....1.59het hy opgemerk.

Tydens 'n debat oor Malan se mosie van sensuur, op 23 Januarie 1946 In die Volksraad,

Is gegewens verstrek oor die kaalstropende uitvoer van voedselware na Brittanje. Kemp

het syfers aangetoon van groente wat ingemaak Is en vrugte wat uitgevoer sou word.

Volgens Kemp het die Minister van Landbou "wegkruipertjie" gespeel, terwyl mense

hom wou spreek.16o

Met die oog op die provinsiale tussenverkiesings In Barberton en die Wes·Rand. op 10

April 1946. het Kemp en Strijdom op 6 Maart 1946 'n oproep tot ondersteuning vir die

Herenigde Nasionale Party gepubliseer. Hulle het verklaar dat dit 'n gulde geleentheid

was vir die kiesers om hul teen die gevaarlike beleidloosheid van die Smutsregering uit

te spreek: "Dis u taak om namens Suid-Afrika die Regering In sy dolle vaart na die af-

grond 'halt' te roep. Ja, nog meer - deur 'n Nasionale oorwinning kan u 'n wankelende

regering omkeer."161

Kemp het op 19 Maart 1946 in die Volksraad verklaar dat daar In 1941 met die verkie-

sing met die stembusse gepeuter was. Hy het gesê dat mnr. Madeley toe met die ver-

ontskuldiging gekom het dat die oorlog aan die gang was: "Beteken dit dat 'n mens

maar In oorlogstyd kan bedrieg en korrupsie kan pleeg?"162 het hy gevra. Voorts het hy

na die onrus onder mynwerkers verwys en die Regering versoek om te verhinder dat die

saak verder vererger. Hy het die Regering versoek om dadelik op te tree en hardhandig-

heid te vermy. "Onrus van hierdie aard steek aan 16~het hy verklaar.

Die stryd tussen Kemp en Smuts breek weer na die oppervlak op 14 April 1946 In die

Volksraad, toe Smuts 'n omstrede Indiërmaatreël wou deurvoer. Kemp het gesê dat hulle

paaie geskel het en nooit weer bymekaar sou uitkom nie. Hy het beweer dat Smuts 'n

handlanger van Brittanje was en dat hyself steeds sou veg en stry vir die behoud van die

Blankedom In Suld-Afrlka.l64 Kemp was 'n vegter en hy was nie 'n man wat In die sagte

159 Pie Bur!!er. 24.1.1946.
160 Debatte \':In die Volksraad,23.1 1946, kolomme155-164.
161 Die Transvaler, 6.3. [946.
162 Dic Burger, 20.3.1946; Debo!!c vandje VolksOInd,19.3.1946. kolom3930.
16J Debatte van die Volksmad, 19.3.1946, kolomme 3930·3931.
lé>1lllli! .. 14.4.1946. kolom5707; pjc Burger, 20.3.1946.
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handskoen geglo het nie en sy metodes was bereken. Hy het gehandel uit die moed van

5y oortuiging en dit onder geen stoele ol banke verberg nie. Hy was 'n felle teenstander

wat homself goed vergewis het van die sake wat hy omhels het en waarvoor hy gestry

het. Dit Is duidelik dat hy na 1939 die posisie probeer onhoudbaar maak het vir Smuts

en die Verenigde Party. Hy het nie getalm om uitsprake te lewer teen Britse lmperlatls-

me, die Verenigde Party se pro-8rltse gesindheid en deelname aan die Tweede Wêreld-

oorlog.

Weer eens het hy In hierdie politieke stryd gepoog om die Suid-Afrikaanse volk se hell te

beskerm. Hy was die kampvegter vir "Suid-Afrika Eerste" en daarvoor het hy self die By-

belse geskiedenis voorgehou - sy gewortelde nasionalisme het sterk na vore gekom.

Soms was sy optrede In die verband skerp veroordelend en het hy sy argwaan nie ges-

paar nie - hy was veglustig. The Star het In 1925 na hom verwys as " ...not a good spea-

ker, but he Is what the partisan loves most of all- fighting speaker carrying a whirlwind

warfare Into the opposite camp ..",,"165en later In dieselfde berig, "As a fighting speaker,

General Kemp has to be reckoned with, dislike his methods and his matters as you

may."155

Dit Is verstaanbaar dat hy geen goeie woord teenoor Smuts uitgespreek het nie - selfs

beledigende taal geopper het. Hy was teleurgesteld In homself dat hy vanaf 1933 vir

Smuts vergoeilik het en hom voorgehou het as 'n politieke Ieler. Ole"verraad" van 1939

het van hom 'n openlike vyand van Smuts gemaak en selfs toe hy ernstig siek was In die

hospitaal en Smuts hom besoek het, meld Smuts dat Kemp geen vriendskaplIkheid

teenoor hom betoon het nie. pie Burger het op 17 April 1946 opgemerk "",hul paaie het

geskel en sal seker nie weer Inmekaar loop nle."151Hy het In 1941 erken dat hy deur die

jakkalsdraaie van Smuts In 1933 gevang was.

9.5 Herenigde Nasionale Party of yolksDarty - Kemp leef homself polities ten volle

uit vir sy Ideale

Teen Januarie 1942 het Afrikanereenheid ten velle gedisintegreer. Die strategte van die

Herenigde Nasionale Party se opponente vroeg In 1942 was om 'n anti-Herenigde Na·

16S~.10.2.1925.
11l6J.hi.Q.
161~.17.4.1946.



slonale Partyblok te skep. Hertzog se verklarings ten gunste van nasionaal sosialisme In

Oktober 1941 en Februarie 1942 het die hoop vir so 'n Hertzog - Plrow - Van Rensburg-

blok, gebou om die persoon van Hertzog, laat opvlam.10SVir die Herenigde Nasionale

Party en die Afrikanerdom was die toestand glad nie so rooskleurig nie. Benewens die

Verenigde Party en die Afrikanerparty, Is hy ook deur die Ossewa-Brandwag, die Nuwe

Orde en verskeie kleiner groeperings geopponeer. Dit wil voorkom asof die Afrikaner-

groepe die party In die spervuur geplaas het, maar dit blyk dat die mislukking van Afri-

kanereenheid nie die heropbou van die party geskaad het nle.169

Tydens 'n besoek aan Winburg In Januarie 1941 deur Malan en Kemp, Is Afrikanereen-

heid weer beklemtoon, die stigting van 'n nuwe party afgekeur en 'n beroep op alle ware

Afrikaners gedoen om vir die Herenigde Nasionale Party te stem. Hierdie oproep was

gedoen met betrekking tot die kandidatuur van C.R. Swart vir die tussenverkiesing wat

In Winburg sou plaasvlnd.Ho Kemp het 'n beroep op die kiesers gedoen om op te hou

rondhardloop tussen partye en hulle versoek om die Herenigde Nasionale Party hul tuls-

te te maak. Hy het gekla dat die Afrikanernasie te vergewensgesind Is en gesê: "Die Na-

sionale Party was sterk toe adv. Roos van 'Kakiepes' gepraat het. Daarna het ons weer

begin vergewe. Maar ons sal verwyt word Indien ons nie nou oog om oog en tand om

tand neem nle."l71 Dit Is heel duidelik dat Kemp uit ervaring gepraat het, aangesien hy

een van die vergewensgeslndee, was wat In 1933 die hand gereik het tot die Opposisie.

By die Herenigde Nasionale Party of Volksparty se Natalsekongres op Vryheid, 9 Janua-

rie 1941, het Kemp 'n dringende beroep op sy "Hertzogvriende" gedoen, om nie ter wille

van persoonlikhede die Afrikanersaak te laat skipbreuk lel nie. Hy het gesê dat die

Bloemfonteinsekongres moes kies tussen die eenheid van die Afrikanerdom of 'n ver-

deelde Afrikanerdom. Hy kon slegs die eenheid van die Afrikanerdom kies, hoewel hy al-

tyd 'n ondersteuner van Hertzog was. "As Jyoorlog maak en JOuoffisier val, gaan Jynie

stilstaan by die plek waar hy geval het nie, maar Jy ruk met nuwe kragte voorwaarts om

die oorwinning te behaal,"172 het hy verklaar.

II>!P \V Coctler (red.). Deel 5, p.95.
169illli!. .. p.93: Dje Burger, 16.1.1942; 22.1.1942; 28.1.1942; 3.2.1942 en 5.2.1942.
110!.llli! .. 6.1.1941.
UI l!lli!..
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In Oktober 1941 het daar 'n gedrukte stuk verskyn getitel, "Beroep van Transvaalse

Herenigde Nasionale Party leiers. Moet niemand steun wat party beveg nle.." Dit was 'n

oproep van Kemp en Strijdom tot die Herenigde Nasionale Partylede om op politieke ge-

bied ondubbelsinnig hul doel en strewe aan vriend en vyand te stel.173 Volgens hulle was

die hoofdoel van die party om los te kom van die Britse Ryk, Britse-Joodse Imperialisme

en die kapitalIstiesesteisel, wat besig was om die volk uit te suig en uit te bult. Hulle het

versoek dat almal soos een man bymekaar moet staan. Voorts het hulle In beroep op al-

le takke, afdelIngsbesture en lede van die party om nie op enige manier enige steun te

gee aan enige persoon, wat op politieke gebied 'n ander standpunt en 'n ander rege-

ringstelsel bepleit as die wat die party verkondlg.174 Ten slotte het hulle gemeld dat In-

dien enige lid van die party geen steun of aanmoediging aan so 'n saak verleen nie, sou

daar nooit In geslaag word om verdeeldheid en skeuring te veroorsaak eie.oe

Die Hoofbestuur van die Herenigde Nasionale Party van die Transvaal het op lOktober

1941, In die Stadsaal van Pretoria vergader onder voorsitterskap van Strijdom en Kemp.

Laasgenoemde was vir die eerste keer sedert sy lang siekbed teenwoordig en was met

lulde toejuiging begroet. Hy het dadelik sy volle gewig by die besprekings Ingewerp en

duidelike teldlng gegee. Die Hoofbestuur het sy onwrikbare vertroue In die hoofleier Ma-

lan uitgespreek, In die stryd vir die verkryging van 'n Christelik Nasionale republiek, ge-

skoei nie op 'n vreemde lees nie, maar op dié van die twee gewese ëeererepuenese.oe

Om eenheid te bewerkstellig en die party uit te bou het Malan en die party leiers gedu-

rende 1941 verskeie reise deur die land onderneem. Gedurende Oktober 1941 Is 'n ver-

dere offensief deur die party leiers, wat Kemp Ingesluit het, In die Transvaal onder-

neem.v" Gevolglik het Kemp by sy eerste openbare optrede, sedert sy ernstige siekbed

op 24 Oktober 1941 op Wolmaransstad, Malan geloof vir sy beginselvastheid. Hy het

gesê dat daar In 1924 lank gesukkel was om 'n kabinet te vorm en as rede aangevoer

dat Malan aanvanklik nie beweeg kon word om saam met die Arbeidersparty 'n regering

te vorm nie. Volgens hom het Malan In 1933 en In 1939 weer getoon dat eie belange nie

by hom getel het nie. Hy het gesê dat dit dr. Malan se plig was om op die swak plekkies

11J Q F Malan-versameling. ongepaginccrd, beroep van Transvaatse "INP-leiers, 1.10.1941, p.l.
17·1 J.h.W. .. p.2.
17Slllli!.

116 Qk.fu!rgg, 2.10.1941; A.PJ. van Rensburg. Genl. Jan Kemp. Dje TpalgenoQ!, p.22. meld da! na die
dood van sy vrou in Maar! 1941 verswak sy gesondheid wal reeds nie goed was nie.
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In die volksgebou te wys.us Hy het die noodsaaklikheid van eenheidsoptrede deur die

Afrikaners bepleit en gewaarsku teen diegene wat op so 'n wyse optree dat dit kon lel

tot verbrokkeling van die volkskragte.u9

Kemp het sy lofprysing teenoor Malan as volksleler herhaal toe hy op 26 Oktober 1941

te Krugersdorp gesê het dat, die Afrikaner ongelukkig geneig Is om Iemand eers groot te

maak en hom dan weer te vergruis, en waar was daar 'n meer geëerde man as dr. Ma-

lan? " ek was een van die wat In 1933 deur die jakkalsdraaie van veldmaarskalk

Smuts gevang Is. Ek het al die taktiek van Rhodes en ander Imperialiste vergeet."180

Verder het hy gemeld dat Malan het, toe hy en sy mense die dolk nie raak gesien het nie,

geweier om saam te gaan. Volgens Kemp het Malan opgeoffer vir die saak en nie sy eie

eer gesoek nie. Hy het almal wat rusie soek gemaan om vrede te maak, aangesien hulle

die graf van die Afrikanerdom daardeur grawe.181 Dit was grootmoedig van Kemp om te

erken dat hy nie die slaggate In 1933 raakgesien het nie. Hierdie erkenning deur Kemp

dat hy 'n fout gemaak het, Is 'n bewys van sy politieke eerlikheid waarmee hy opgetree

het. Hy was bereid om 'n risiko te loop ter wille van die oortuiging wat In hom was. Hy

was bereid om etles op te offer om sy politieke oortuiging te verdedig. Hy was die verper-

soonliking van moed en eerlikheid, waarmee hy die Insig wat hy gehad het, In sy hande-

linge die Ideale van Afrikanereenheid en vryheid benader het.

Selfondersoekend het Kemp op 22 Februarie 1942 op Die Strand, tydens 'n funksie, ge-

sê dat al beskuldiging wat teen die leiers van die Herenigde Nasionale Party Ingebring

kon word, was dat hulle te geduldig was. Hy het weer eens sy lojaliteit teenoor Malan

betuig: " .•..'n man Is wat nie 'n enkele haartjie van eersug op sy hoof het nle."182Volgens

hom het die Afrikanervolk In tye van verdrukking en verguising verkeer, maar hy het hui-

le opgeroep om nie op die ashope te sit en wanhoop nie maar eerder dat hulle moet op-

staan en werk om uit hierdie verdrukking te kom en so sou die Afrikanerdom se vryheid

gebore word.183 Volgens hom was die oorsaak van alles wat die volk verduur het, die

Britse leiband en het hy hulle verseker dat die Herenigde Nasionale Party dit sou knip,

sodat hulle nie weer In 'n oorlog vir Engeland gesleep sou word nie. Hy het voorts gesê

178~,25.10.1941.
179lllli!., Die Transvaler, 25.10.1924.
ISO Die Tnms\'!ller, 27.10.194 I.
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dat swaar dae nog vi, die Afrikaner voorlê en dat die Regering In dolle vaart besig Is om

af te breek allee wat die Afrikaner opgebou het. Maar soos die besembos sal die Afrl·

kanervolk na die vertrappery opstaan en weelderige lote uitskiet, was sy wekroep.184

In die Stadsaal van Malmesbury op 27 Februarie 1942 het Kemp weer eens sy onwrlkba·

re vertroue In Malan en die toekoms van die Afrikanervolk gevestig. volgens hom het

daar In die kort geskiedenis van die Afrikanervolk bale storms gewoed, maar onder dit

alles het die volk sy wortel al dieper en dieper In die grond geskiet en uiteindelik sterker

te voorskyn getree.185 'n Onwankelbare geloof In die Afrikanervolk wat 50 een met sy ka-

rakter was, straal hier uit Kemp.

Kemp se kragte na 'n ernstige siekbed het sodanig verbeter dat hy op 24 April 1942 te

Koster, In -n toespraak gevra wat die Herenigde Nasionale Party dan nog moes doen? Hy

het gevra waar die groep Is wat verklaar het dat hulle die wapen moet opneem en gaan

veg, en waar Is die groep wat sê dat hulle pro·Dults moet word?186Volgens hom het die

Nasionale Afrikanerdom net geglo In die vryheid wat hy vir homself uitgekap het. Hy het

verwys na die gebeure van 4 September 1939 en gesê dat die Afrikaner toe by 'n krute-

pad gekom het omdat dit hartroerend was om te sien hoe die Afrikaners hande na me-

kaar uitgereik het, "om dit nie weer te los nle."181Hy het voorts gesê dat daar maar net

een antwoord was op die vraag wat die Afrikaner te doen staan, naamlik om nie Engels

of Duits te word nie, maar om net Afrikaans te bly. Afrikanereenheid was vir hom bale

belangrik.

Hy het gesê dat spyte van die gevare wat dIe volk bedreig, daar nog mense Is wat sê dat

hulle goeie nasionaliste Is, maar wat tog nog dié party beveg. Volgens hom het hulle

verklaar dat die party te verbitterd en onvergewensgesind Is en dat die party se leiers

hulle eie eer nagestreef het. Hy het onomwonde verkraan "Ek Is die man wat die hardste

houe teen dr. Malan geslaan het en hy teen my. Maar ek moet erken dat hy my verbaas

het met die geduld wat hy aan die dag lê. Hy Is die man wat bereid was om die mantel

van sy leierskap af te gee en die minste te wees, terwyl hy die Ieler van die sterkste Boe-

reparty was."188
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Kemp waarsku op 25 April 1942 tydens 'n vergadering te Lichtenburg dat die tyd van

koalisie verby was en teen die paddastoele wat besig Is om op te spring, om sodoende

die Afrikanerdom weer eens verdeel. Hy het gesê dat niemand moes toegelaat word om

Malan met modder te goal nie. "Handel soos 'n Gideonsbende en volg dr. Malan en Julle

leiers. Daar Is net een hell vi, die Boerevolk en dit lê op die pad van die VoortrekkerS,"1B9

het hy gepleit. Voorts het hy verklaar dat die tyd van die Afrikaner se vryheid nader 15as

Dolt tevore en dat hulle nie hul hell oorsee sou gaan soek nie. Volgens hom het hulle

geen "home" oorsee gehad nie en In elke krisis het die Afrikaner sterker gestaan. Hy het

hulle versoek om getrouer as Dolt te yore te staan by die Herenigde Nasionale Party:

"Moenie Julself denasionaliseer nie - bly wat jy Is, 'n Boer op die Pad van Suld-Afrlka."19D

Drie dae later, op 28 April 1942 te Schweizer-Reneke het Kemp gesê dat die Afrikaners

na hulle eie huls, eie land en eie volk moes kyk. Die pad van die Nasionalis was volgens

hom die pad van vrede. Hy het gevra wat die rede was vir die verdeeldheid: "Is dit nie af-

guns nie? Is dit nie die gebrek aan ruggraat sodat mense steeds In die meerderheld wil

wees nle?"1.91Volgens hom was die Hand van die Voorsienigheid In elke "takkie" van die

volk te sien. "Uit die nag van die eeue Is 'n volk gebore. Uit die ontberinge van verdruk-

king en vergruising het 'n nasie gegroel,"1.92het hy profeties verklaar. Hy het die mense

versoek om by die Herenigde Nasionale Party te staan op die Pad van Suid-Afrika.

Die Herenigde Nasionale Party se Transvaalsekongres het op 17 September 1942, In die

Nasionale Klubsaalln Pretoria, In aanvang geneem. Kemp het In sy openingsrede verwys

na die groot opkoms en geesdrif wat daar geheers het en dat daar 'n verkiesing aan die

kom was, wie se beslissende uitslag In die Transvaal beslis sou word.193Voorts het

Kemp In sy toespraak gesê dat niemand kon ontken dat die bestaande naam van die

party bale lomp was. Hy het, soos die hele dagbestuur, gemeen dat die naam van die

party "Die Republikeinse Nasionale Party" moes wees.1.94Die voorstel was gesekondeer

deur kol. Jacob Wilkens, wat gesê dat hyself en andere wat tot 4 September 1939 aan

die Verenigde Party behoort het, en nou 'n eervolle huwelik aangegaan het met die Her-

189 Pie Burger. 27.4.1942.
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anfgde Nasionale Party.1.95Hy het voorts gesê dat die Afrikaners bale geheg was aan die

woord "nasionaal", maar nog meer aan die woord "republiek" en daarom het hy die "Re-

publikeinse Nasionale Party" ondersteun. Die tak "Hou Koers" van Wonderboom het

voorgestel dat die party se naam moes wees die Nasionale party.1H

Strijdom het die taak verder gevoer en gesê dat dit volgens hom goed sou gewees het

om die woord "republikeins" In te voeg om sodoende die felt te beklemtoon dat waar die

ou Nasionale Party nog nie volslae republikeins was nie, die nuwe party dit wel was. Die

voorstel van Kemp was met drie teenstemme aangeneem.wt Met greet geesdrif Is Strij-

dom en Kemp herkies tot leiers, beklee met volmag vir die volgende laar.198

'n Ywerige Kemp het op 26 September 1942 te Wolmaransstad gesê dat dit die dertien-

de vergadering was wat hy In sy kiesafdeling toespreek en dat die geesdrif wat daar

heers, dieselfde was as dié ander twaalf.109 Hy het die Voorsienigheid vir sy gesondheid

geloof en verklaar dat hy bly was om leiding aan die Afrikanerdom te kon gee, terwyl

daar 'n "Egiptiese duisternis" geheers het.2OO

Te Makwassie op 27 September 1942, het Kemp In 'n toespraak gesê dat die Afrikaner-

dom op sy eie voete moet staan. Volgens hom sou die Brltse-konneksle nie die siel van

die volk breek nie en dat slegs verdeeldheid daarin kon slaag. Kemp het ook aangetoon

hoe Malan stap vir stap te werk gegaan het om eenheid te probeer bewerkstellig. Vol-

gens hom het die Unialekongres op 3 Junie 1941 besluit dat die party die enigste orga-

nisasie sou wees wat die nasionaalgesinde Afrikanerdom op die gebied van die partypo-

litiek sou verteenwoordig. Hy meld dat die kongres 'n ernstige beroep op al die Afrika-

ners doen om In die uur van Suid-Afrika se lotsbeslissing hartlik en aktief mee te werk

"om geledere te sluit, om alle ondergeskikte of nie - aktuele geskilpunte binne of bulte

die party te ontmoedIg en om die party sy lewensbelangrike stryd aan dIe politieke front

met alle mag te ondersteun."201 Hy het voorts gewys op 'n poging 'n ruk van te vore om

In Pretoria 'n verkiesingsooreenkoms tussen die wegbreekgroepe en Malan te sluit,

19S lli.Q.
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maar beklemtoon dit onmoontlik was om verkiesingsooreenkomste te tref met mense

wat ooreenkomste verbreek en nie meer aan verkiesings glo nle.202

In November 1942 het die Vrystaatsekongres van die Herenigde Nasionale Party, te

midde van tonele van greet geesdrif, In aanvang geneem. Kemp het In sy rede gesê dat

Suid-Afrika lewe In tyd van ruwe storms: "Die wêreld verkeer In onrus en ons hier In Suid-

Afrika sit en wag op die ding van more. Almal vra hulle self af wat moet ons doen? Party

sê: 'word honderd persent Engels of Duits', Ander meen ons moet doodstil sit en niks

doen nie. Die tyd het aangebreek dat Afrikaners hul geledere moet sluit en binne die

Herenigde Nasionale Party verenig moet staan, want dis die party wat vir ons volk sy

Ideaal van 'n vrye republiek sal verwesenllk.''203

Hy het gesê dat hulle nie soos Smuts op die Britsesteisel of soos dr. Van Rensburg op

die Duitsesteisel moes bou nie. Volgens hom het hulle net een stelsel geken en dit was

die stelsel van die Boerevolk, wat gepas het by hul volksaard. Hy het verklaar dat hulle

'n republiek wou hê, vry van "vreemde smette."204 Voorts het Kemp beweer dat daar 'n

greet taak op die party rus, aangesien daar In die land nog te veel mense was wat vir

swak lone gewerk het. Volgens hom moes die myne die eiendom van die land word en

moes nie gebruik word om 'n paar persone oorsee te verryk nie. Die boerdery- en Arm·

blankevraagstuk moes aangepak word en dat volksgesondheid In 'n benarde posisie

verkeer. Voorts het hy aan die spoorwegmense gesê dat dit net die Herenigde Nasionale

Party was wat hulle kon red. Die party sou omsien na die polisie en dié wat gevtktlml-

seer word, sal beskerm word. Hy het gesê dat die party die weermag sou opbou, wat wet

en orde sou handhaaf en die storms sou trotseer.we

Verdeeldheid In Afrikanergeledere Is deur Kemp op 12 November 1942 te Leeuwfontein

aangespreek. Hy het gesê dat die enigste vyand wat die Afrikanervolk kon baasraak,

was die een van binne· "daardie vyand Is verdeeldheid· verdeeldheid In Afrlkanergele·

dere. Daarom moet die Boerevolk vandag saamstaan soos nog nooit tevore In die ge-

skledenls nle."206Op 14 November 1942 te Lydenburg het Kemp gesê dat die Herenigde

Nasionale Party se standpunt was dat die Britse Ryk na afloop van die oorlog tot 'n val

lOl !.b.W.
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sou kom, en die republiek verkry sou word. Hy het die voorbeelde van die lere en Duits·

land aangehaal en gesê dat In die lande rebellies misluk het en dat daarna die lere en

die Duitsers na die "gehate" kruisies gegryp het en die oorwinning behaal het, bedoel·

ende demokrasie. Volgens hom was dit ook die pad wat die Herenigde Nasionale Party

sou volg. Hy het gesê dat Indien die Herenigde Nasionale Party aan bewind sou kom, sy

eerste daad sou wees om vrede met Duitsland te maak en tweedens om 'n vrye repu-

bliek te stlg.201 Kemp het 'n ongelooflike vertroue In die uitkoms van die breë volkswil,

met ander woorde demokrasie, gehad. Hy het vanuit sy kinderjare daarmee saarngeleet .

'n republikein gebore en 'n republikein gesterf. Hy was ook 'n sterk voorstander van nie-

Inmenging In die sake van ander moondhede nie. Dit was reeds In 1914 en In 1939 dui-

delik.

In in treffende toespraak te Piketberg op 5 Februarie 1943 het Kemp gewys op die

noodsaaklikheid van saamstaan In die krisisuur van die Afrikanervolk. Volgens hom was

daar geen rede vir moedeloosheid nie, maar dat hulle moet besef dat hul één belang,

één doel en één strewe het.208Hy het gesê dat die pad van die Herenigde Nasionale Par-

ty afgebaken Is en dat dit nie in maklike pad was nie. Volgens hom was daar nie in nasie

wat soveel gestry en gely het as die Afrikanervolk nie, maar dat harde werk nog voorlê

en dat alle ondergeskikte geskille uit die weggeruim moet word. "Die Afrikaner moet

hand aan hand stry"" Elke Afrikaner moet tuis voel by sy mense, by sy eie volk. Diegene

wat op afwykende paaie Is, moet terugkeer na die hart van die Afrlkanernasle,"2oD het hy

gepleit. Hy het ook verwys na die posisie van dié Party In die Transvaal en gesê dat dit

goed gaan met hulle en dat hulle die stryd wat voorlê tegemoet gaan met die volste ver-

troue dat die Afrikanervolk nie daar Is om uitgewis te word nle.210 Malan se standpunte

was deur ender nasionaleleiers, onder andere Kemp, onderskryf en het In toesprake

ontken dat die Herenigde Nasionale Party die oorsaak van verdeeldheid aan die Afrika-

ners was en gewaarsku teen die futiliteit daarvan om vi, die Afrikanerparty of onafhank-

like kandidate te stem.21l.

Te Brits op 26 Junie 1943 het Kemp verslag gedoen aan die kiesers oor die werk wat die

party In belang van die Afrikanerdom gedoen het. Hy het gesê dat die party wonders vir

2m lhill.. 16.11.1942.
20SPic Burger. 8.2.1943.
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die land verrig het en dat hy voortgaan op sy pad totdat die bande met die Britse Ryk

verbreek Is. Hy het verklaar dat die Afrikanerparty, wat maar 'n sulgeling Is, al sy aanval-

le teen die Herenigde Nasionale Party gerig het en nie teen die groot sondebok Smuts

nla.w Op 30 Junie 1943 te Nylstroom het Kemp In sy toespraak gewys op die verskille

tuesen die Herenigde Nasionale Party en Verenigde Party. Hy het gesê die Herenigde

Nasionale Party was die party met 'n beleid van werk vir almal wat wil werk, terwyl die

Verenigde Party feitlIks niks gedoen het om werk te skep vir die 230 000 werkloses wat

na die oorlog verwag was. Die Herenigde Nasionale Party het in gelyke verdeling van die

rykdomme van die land en seggenskap vir die staat In die bestuur van die goudmyne

voorgestaan. Volgens hom was die Herenigde Nasionale Party se standpunt dat elke

man In die land geregtig was tot behoorlike huisvesting en goeie gesondheid - wat die

plig van 'n regering IS.213

Tydens 'n vergadering op 5 Oktober 1943 te Koster, was daar aan Kemp deur mnr. Koos

Labuschagne gevra of die nasionaalgesinde groepe nooit weer te vinde sou wees vir ko-

alisievorming nie. Kemp het verklaar dat hy nooit weer te vinde was vir enige koalisie of

kompromis nie. Volgens hom was die Herenigde Nasionale Party geledere oop vir alle

nasionaalgesindes, maar dat daar nooit weer sprake kon wees van enige versaking of

verwatering van beginsels nle.214 Verwysende na die gesondheidsbeleid van die Ver-

enigde Party het hy gesê dat die Afrikaner nie veel van die party kon verwag nie, omdat

die behoeftige Afrikaner nie die simpatie van die party het nie. Hy het verklaar dat slegs

die Herenigde Nasionale Party die volk se gesondheid kon herstel en waarborg dat

elkeen die nodige mediese behandeling en hospitaalversorging sou ontvang. Volgens

hom het die beleid ook voorsiening gemaak vir beter besoldiging en opleidingsgeriewe

van verpleegsters, aantrekliker werksomstandighede en beter ure. Hy het verklaar dat

die bestaande beleid, waar die vader verplig Is om na die magistraat te gaan om staats-

hulp te kry, vernederend en verouderd 15 en dat op die wyse geen gesonde volk gebou

kan word nle.215 Voorts het hy gesê dat vry mediese behandeling en hospitaaldienste

aan elkeen verskaf sou word. Veel meer aandag sou gegee word aan die voorkoming van

siektes en voorligting aan die volk, Insake voeding en 'n gesonde leefwyse.21G

212Die Transvaler. 28.6.1943.
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In 'n toespraak op 9 Oktober 1943 te Standerton, het Kemp gewaarsku teen enige kom-

promis of konsiliasie. Volgens hom sou die Britse regering weer Imperialisme teen die

Afrikaner gebruik. "Dwarsdeur die Afrikaner se geskiedenis het dit nog altyd geblyk dat

kompromisse, konsiliasie of samewerking met die Engelse die Afrikanervolk verdeel,

verswak en skeur,"2l.T was sy siening. Volgens hom was 'n kompromis bedrog, dat die

Afrikaner nog nooit daarby gebaat het nie en dat die bitter vrugte van 1924 en 1933 nog

nie almal gepluk Is nie. Hy was van mening dat Suld·Afrlka In 1939, deur die kompromis

van 1933 In die vernietigendste oorlog gesleep Is en sodra die Afrikaner In 'n kompro-

mis beland Is sy hande gebind, Is hy verswak en temgeelaan.ew Hy het hulle ernstig ge-

waarsku teen die vloek van -n kompromis en 'n beroep gedoen op die Afrikanervolk om

sy geledere te sluit. Hy het gesê die Afrikaner was onoorwinlik Indien hy 'n eenheid was

en dat hy daardie eenheid kon vind binne die party wat hy op 7 Julle 1943 aanwys as die

Volksparty, naamlik die Herenigde Nasionale Party.21.9Hierdie verklarings wat so tipies

In die gees van Kemp Ingebou. Op 14 Februarie 1944 In die Volksraad het Kemp geant-

woord op kritiek van regeringslede wat gevra het waarom die Nasionale Party nie koali-

sie gesluit het toe hulle aan bewind was nie. Hy het gesê dat die Nasionale Party nog al-

tyd 'n koalisieregering gehad het, en dat dit feitlik nog altyd 'n strafmaatreël vir 'n volk

en nie 'n seën was nle.220

Op 4 Maart 1944 in die Johannesburgse Stadsaal, het Kemp verklaar dat die Afrikaner

sy swaarste stryd aan die Witwatersrand gevoer het. Volgens hom was dit daar waar die

kommunisme sy penne die diepste Ingeslaan het. Hy het gesê dat die hand na die Blan-

kewerkers In die fabrieke uitgesteek word, om sodoende toe te sien dat hulle nie saam

met Swartes hoef te werk nle.221

Tydens 'n Nasionalefees ter herdenking van die Wakkerstroom verkiesing In 1924 en die

dertigjarige bestaan van die party, op 31 Me11944 te Trlchardspleln • Pretoria, het

Kemp gesê dat op politieke gebied die Afrikanervolk sterker staan as ooit te vore. Die

teenwoordigheid van soveel jongmense was vir hom verblydend en het dit as 'n goeie

teken beskou - volgens hom het so 'n volk 'n groot toekoms gehad. Hy het gesê dat

Soutpansberg en Wakkerstroom, skaars sewe maande na die "Kakieverkiesing", bewys

111~, 11.10.1943.
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het dat die Smutsbeleid op 'n duidelike en besliste wyse verwerp Is. Hy was van mening

dat slegs die Herenigde Nasionale Party by magte was om die Verenigde Partyregering

omver te werp en Suid-Afrika te red. 222 Volgens hom was die tyd van klein partytjies

verby en dat op 7 Julle 1943 die volk hom finaal sal uitspreek teen alle verbrokkelende

elemente. Hy het gesê dat Suid-Afrika slegs twee weë geken het, naamlik Britse Imperl·

alisme onder Smuts en die van nasionalisme onder tetding van Malan.223 Hy het al die

Afrikaners versoek om saam te staan en by die Herenigde Nasionale Partyaan te sluit

en so die Afrikanerkragte saamsnoer tot 'n magtige en onoorwinlike eenheid. Hy het

verklaar dat diegene wat mag afdwaal skuldig sal wees aan die ondergang van hul

volk.224

'n Kersfees - en Nuwejaarsboodskap aan die nasionaalgesinde Afrikanerdom In die

Transvaal, Is op 21 Desember 1944 deur Strijdom en Kemp In die pers uitgereik: "God

het ons volk deur al die storms veilig gelei tot hier. Hy salons In Sy al wyse Raad verder

na ons bestemming lel. Laat ons daarom met daadkrag en vaste geloof die beproefde en

verhewe weg van ons volk bly bewandel, want 'Ons Vader daarbo hou sy Hand aan die

rat en sy Oog op die uiterste draal van die Pad' ."226 Hulle het dit gestel dat die volk reeds

verby die laagwatermerk van verwarring en moedeloosheid Is en dat hulle nou met 'n

onkeerbare golf voort rol na hoogtes van oorwinning. Volgens hulle was die Herenigde

Nasionale Party bestem om die landsbestuur op 5'1skouers te neem.ee Voorts het hulle

aan die onderlinge verdeeldheid wat daar bestaan verwys en gesê dat hulle met vreugde

kon getuig dat dit besig was om te verdwyn, Juis op daardie tydstip toe die volk geroepe

Is om hierdie grootse taak te aanvaar en dit nie bekostig kon word om verdeeld te staan,

sonder om ontrou te wees en verraad te pleeg nle.227

Hulle het verwys na die finansies van die land wat In 'n warboeiis en dat 'n onstabiele

toekoms van werkloosheid en depressie die volk In die gesig staar. Daarteenoor het hui-

le gemeld, het die lewenskragtige, beproefde en gesonde beleid van die Herenigde Na-

sionale Party gestaan, met sy Ekonomiese Program: "Goddank, die volk ontwaak nou uit

5'1móreslaap. Die vloedgolf van die volksmening swaai teen die Regering en verbreed

III !!ilil., 1.6.1944.
113 !b.lll.
114J.tili!.

121J.h.W..,21.12.1944.
21~lhi.!!.
lllllili!..

491



492

en verdiep daarmee die Nasionale stroom van ons Party, met vaste koers na 'n Christelik

• Nasionale Republiek en met die oorwinning reeds In slg,"228het hulle verklaar.

Tydens in kransleggingplegtigheid by die graf van Jopie Fourie op 20 Desember 1944,

het Kemp gesê dat die Rebellie van 1914 die Afrikaner wakker geskud het en dat dit 'n

sukses was. Volgens hom het die Afrikaners 'n magtige wapen gehad In die Herenigde

Nasionale Party, wat deur eensgesindheid en getrouheid die republiek kon bewerkstellig

waarvoor die Afrikanerhelde gesterf het,229Op 4 Mel 1945 te TIervIel het Kemp verklaar:

"Die erwe van ons vaders was nog nooit tevore In die geskiedenis van Suid-Afrika so be-

dreig as tans nlo."230Hy het gewaarsku dat as die lendene nie omgord en die stryd aan-

geknoop word teen diegene wat daarop uit was om die Blanke te vernietig nie, die Blan-

kebeskawlng binne 50 laar daarmee heen sou wees. Volgens hom moes almal by die

Herenigde Nasionale Party aansluit en sodoende die Blankebeskawing In die land te

red.

Die Hoofbestuur van die Transvaalse Herenigde Nasionale Party het op 5 Mel 1945 by

die Hollandla In Pretoria vergader. Kemp en Strijdom wee eenparig verkies tot geaa-

mentllke voorsitters van die Hoofbestuur.231 Die Uniale, sowel as die Transvaatseken-

gres van die Herenigde Nasionale Party, het In September 1945 In Johannesburg plaas-

gevind. Die tema van die kongresse was die bedreiging van die kommunistiese ge-

vaar.232Op 19 September het die Transvaalsekongres plaasgevind en net soos die unla-

rekengree gepaard gegaan met woeste straattonele bulte die Stadsaal. Weens die ge-

vaar wat dit Ingehou het vir vroue, kinders en oues van dae Is die kongres verrigtinge die

middag beëindig. Na afloop van die gebeure het die twee leiers 'n verklaring uitgereik

en die Regering beskuldig dat daar nie voldoende maatreëls vir die handhawing van wet

en orde, of die sedelike moed openbaar was om teen kommunistiese opruIIng op te tree

nle.233In hul Kers· en Nuwejaarsboodskap het Kemp en Strijdom opgemerk dat wêreld·

vrede nie ellende, hongersnood, dood, ontnugtering en teekemsvrees beëindig nie. Hulle
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het verklaar dat In Suid-Afrika die gelykstellIngsbeleid ten doel gehad het om Ryksbe-

lange te dien, en Suid-Afrika se belange op dIe agtergrond te skulwe.234

In Januarie 1946 het die Transvaalseielers 'n dringende beroep gedoen op kIesers om

hulle agter die Herenigde Nasionale Party te skaar. Kemp het gesê dat die Herenigde

Nasionale Party die volk se enigste middel was om Suld·Afrlka te red en versoek dat die

gordyn oor al die volk se verdelende faktore getrek word.235 Hy het voorts verwys na die

Bloemfonteinsekongres In Junie 1941, waar die grondslag gelê was vir eenheid en

waarvoor die vyande van die volk gesidder het. Volgens hom het die Herenigde Nasiona-

le Party nie afgewyk van die ooreenkoms nie en versoek dat hulle onvoorwaardelik moet

saamstaan In die volk se enigste laer waardeur die oorwinning behaal kan word, naam-

lik die Herenigde Nasionale Party of Volksparty. "Laat rus die geskille en kleinlikhede

van hoogmoed, laat dit verteer word met die vuur van ons liefde vir ons dierbare vader-

land. Laat ons mekaar vertrou. Soek die eenheid van ons volk onder die vaandel van sy

goddelike taak en roeping. Daar sal u die blywende en onvernietigbare eenheid vind. My

volk, luister na die noodroep van die toekoms. Dit Is Suid-Afrika se laaste kans. Van nou

af tel elke uur. Stry In die geloof en red Suld-Afrlkal"136 het hy gepleit.

Dit was die laaste kongres wat dié politieke Ieler sou bywoon. Hierna het hy weer ernstig

siek geword. Tot die einde het hy nog steeds bly veg vir dit wat so eie aan sy karakter

was - sy volk se erfreg en nasionalisme. Hy het as Jongman bekendheid verwerf vir sy

vegtersgees om sy volk se vryheid te behou en later as rebel dit voortgesit. Sy politieke

loopbaan was gekenmerk deur sy stryd vir sy volk en hulle onafhanklike voortbestaan.

Die nasionalisme wat so 'n Ingebore karaktertrek van Kemp was, het sy vergestalting

hoofsaaklik tuisgemaak In die Nasionale Party, behalwe vir die tydperk 1933-1939. Hy

het In die party sy land en volk die beste gedien en sy optrede was een van standvastig-

heid. Hy het die politici waarmee hy saamgewerk het vertrou - hy het die Ideale van die

party omhels - hy het met die wapen van die tong vir die party die stryd gestry.

9.6 Kemp en die Republikeinse Ideaal versus Imperialisme

!J.I.!.!lli!.
2.l~NP iD Transv!lul-versameljDl!, Lêer 15, 'n Dringende oproep van Tmnsvaalsc leiers.
2J6 !.llli!.



Kemp se standpunt was dat hy gebore was onder 'n republIkeinsevlag en dat hy graag

onder geen ander vlag wou sterf nle.237Hy het verder gesê dat as dit daarop aankom sal

ook veldmaarskalk Smuts republikeins wees, maar dit sal nie die republikanisme wees

wat die Afrikaner wil hê nie. Ole Afrikaner wil 'n republiek hê wat op Christelike - nasio-

nalisme gegrond Is.239Smuts se verknogtheid aan die Britse Ryk en Britse Imperialisme

was greet politieke "vyande" van Kemp en getrou aan sy karakter het hy hulle gereeld

vanaf 1939 op politieke en openbare platform aangeval.

Op 25 Januarie 1940 het Kemp In die Volksraad gesê dat Afrikaners wo,d beskuldig van

rassehaat, omdat hulle as Afrikaners wou saamstaan. Volgens hom kan Engelse byme-

kaar staan, maar omdat die Afrikaners bymekaar wil wees en 'n Afrikanervolksfront ver-

lang, word hulle as rassehaters aangekla. Hy het verklaar dat daar altyd rassehaat In

Suid-Afrika sal wees solank daar bande Is wat hulle aan Engeland blnd.239Hy het voorts

gesê hoe eerde, omstandighede dit sou toelaat dat bande met Engeland een vir een ge-

knip word en Suid-Afrika 'n vrye en onafhanklike republiek word, hoe eerder sou rasse-

haat opgehou het. """hier moet Britse Imperialisme dood. Ons sal dit nie beveg met die

swaard soos In Europa nie, maar by die stembus,"240 het hy gepleit.

Tydens die Herenigingskongres van die Herenigde Nasionale Party In Transvaal op 26

Maart 1940 het Kemp In sy voorsittersrede gesê dat een van die take vir die nuwe party

sou wees om toe te sien dat hulle vryheid volkome uitgeleef word. Volgens hom het die

Afrikanervolk In beweging gekom. "Wie kon ons stuit? Wie kon die Afrikanerdom In die

verlede stuit en wie kan dit vandag doen? Niemand ter wêreld nie", het Kemp onder da-

werende toejuiging afgeslult.241 Ole aanname deur al die betrokke kongresse van die

herenigingsvoorstel, het 'n nuwe fase In die stryd van nasionalisme teen Imperialisme

IngeluI. Met hernude kragte sou die teenstanders van die vorige jare, maar almal Afri-

kaners, die stryd nou gesamentlik aanpak. Dit sou soos nooit tevore, met soveel doel-

bewustheid en onwankelbare trou die Imperialisme bestry en die Voortrekkerbeginsels

handhaaf. Soos Kemp telkemale bely het dat die uiteinde alleen sou wees wat beoog

word, naamlik vryheid en vrede onder 'n eie republiek.

ll' Die Burger, 28.2.1942.
us llili!..
ll911llit..26.1.1940.
2.10 lIili!.
l~lpje Transzalsr. 29.3.1940.
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Volgens pie Transvaler van 1 April 1940 was die pad na -n republiek In algemene trekke

omlyn as 'n besef dat hierdie Ideale nie net 'n vae Ideële doelstelling Is nIe, maar die

hoeksteen van die party se hele beleid. Die strewe vat naamlik nie alleen saam die kon-

stitusionele veranderings waarna gesmag word nie, maar het ook Ingesluit geestelike

en ekonomiese vryheld.242 Voorts Is gemeld dat die tyd aangebreek het dat die Afrika-

nerdom sy geledere moet konsolideer ten einde die groot Ideale van die volk te verwe-

senlik. Op 6 April 1940 het Kemp te Riebeek-Wes, op 'n openbare vergadering, gesê dat

vir Suid-Afrika die laaste skof van -n republiek aangebreek het en dat die toekoms nou

voor hulle lê. Volgens hom sou hulle nie toelaat dat die Afrikanerbloed weer verdun

word, soos dikwels In die verlede gebeur het.243

In die Volksraad op 15 April 1940 het Kemp gesê dat hy weier om 'n Imperialis te wees

en om 'n agterryer van Imperialisme In Suid-Afrika te wees. Hy het onomwonde verklaar:

"...Js nou ook nie bereid om 'n kakieridder en 'n agterryer van die Empire te wees

nle."244Teen die helfte van 1940 het daar die gedagte by 'n aantal Nasionale Partyleier-

figure In die Vrystaat ontstaan om 'n groot repUblikeinse monstervergadering byeen te

roep, waar die teenstanders van oorlogsdeelname huiintense begeerte tot 'n republiek

kon lug.245 N.J. van der Merwe het op 10 Julle 1940 In die pers alle republIkeinsgesindes

opgeroep na 'n republikeinse saamtrek wat op 20 Julle 1940 In Bloemfontein gehou sou

word. Hy het onder meer verklaar dat die tyd aangebreek het dat die volk van Suid-Afrika

hom moes klaarmaak om die stigting van 'n vrye republiek vir Suid-Afrika, afgeskei van

die Britse Kroon en Ryk te els. Volgens hom was die doel van die vergadering om die

noodsaaklikheid van die stigting van 'n republiek te beklemtoon en om stappe te neem

ten einde langs konstitusionele weg daadwerklik op te tree vir die verwesenliking van

hierdie Ideaal.24s

Die optrede van die Vrystaatse Nasionaliste het egter die gevaar van 'n botsing binne die

geledere van die Herenigde Nasionale Party verwesenlik. As gevolg van sy houding

teenoor die republIkeinsebeginsel was Hertzog onwillig om die byeenkoms by te woon

en dit het tot gevolg gehad dat hy hom nog verder van die republikeine verwyder het.247

242!hi..Q., 1.4.1940.
241Dje Burger, 8.4.1940.
!.U Deba!!c \'30 die Volksraad, 15.4.1940, kolom 4994.
14SP \V Coelzer en J H le Roux, Ocel 4, p.3 Io.
l46 pjc vndcr!:md, 10.7.1940.
l~7P W Coelzer en I H Ie Roux, Dccl 4, p.313.
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Tydens die byeenkoms op 20 Julle 1940 was die republikeinse staatsvorm nie slegs as

die alles oorkoepelende Ideaal gestel nie, maar ook die Inhoud en die karakter daarvan

Is duidelik omskryf; dit sou 'n Boererepubliek wees en dat gelyke polItiekeregte nie

summier aan die Engelssprekende bevolkingsgroep gegee kon word nle.248Hierdie be-

sluit het so reg In die kraal van Kemp gepas, wat reeds by verskeie geleenthede plei-

dooie vir 'n republiek en die verbreking van die Britse-konneksie gelewer het.

Die Republikeinse volksbetoging In Bloemfontein het nie alleen by Hertzog kommer ge-

wek nie, maar ook Malan was diep verontrus en het hy tydens 'n vergadering op Worces-

ter ernstig teen 'n rebellie en geweld gewaarsku. Die uitvloeisel van die republikeinse

monstervergadering was dat verskeie ander vergaderings daarna gevolg het. Voorko-

mende maatreëls en samesprekings deur Malan het daartoe gelei dat daar 'n "Ieler-

skap-In-rade" voorgestel was om die partyleiding oor te neem.249 'n Verdere uitvloeisel

was naamlik dat verskeie prominente Nasionaliste en oud-Nasionaliste, onder andere

Kemp, pleidooie vir 'n republiek en verbreking van die Britse-konneksie gelewer het.250

Ten opsigte van die republikeinse Ideaal het N.C. Havenga tydens 'n openbare vergade-

ring te Edenburg op 25 September 1940, verklaar dat sy standpunt dieselfde was as dié

van Kemp. 'n Ongewone verklaring vanaf Havenga, aangesien hy tot op hierdie tydstip

dieselfde mening as Hertzog gehandhaaf het. Hy het gesê dit beteken nie 'n spesiale

volkstemming nie, maar dat daar sekerheid moes wees dat hulle 'n meerderheld daar-

voor verkry en dit 'n blywende meerderheld moes wees.se- Na afloop van die Skeurkon-

gres van die Herenigde Nasionale Party In die Vrystaat en Hertzog se bedanking as Ieler,

het Kemp op 9 November 1940 te Wolmaransstad gesê dat die volk verenig moet bly,

want hy sien 'n vrye Suid-Afrikaanse republiek so helder as wat die son verrys.2&2

Tydens die Herenigde Nasionale Partykongres In Pretoria op 3-5 Desember 1940, het

Kemp In sy toespraak gesê dat die Afrikanervolk nog altyd die fout In die verlede ge'

maak het om te vergewe en vergeet en dat die Imperialis daardeur nog altyd verdeel en

heers het. Hy het gesê dat hy die republiek as alles oorheersend beskou het.2&3

:t.181h.i.Q.
U9 Thi!!.., pp.313·314,
1$() M Roberts en A e G Trolljp. pA5.
1$1 Die Burger. 26.9.1940.
H2lllli!.,11.11.1940.
ln Harm Oost.versnme!ing, Band 38, ongepaginccrd. koerantuitknipsel oor Kemp se roespraak.



As spreker tydens die Herenigde Nasionale Party se Natalsekongres te Vryheid op 9 Ja-

nuarie 1941, het Kemp gesê dat die Afrikaners hul geledere moet saamspan om so-

doende tot die eindoorwinning voort te marsjeer. Die oorwinning was volgens hom, 'n

vrye onafhanklike republiek, heeltemal afgesny van Engeland. Voorts het hy gesê dat die

republiek net so mln gekeer kon word as wat die strome van die see gekeer kon word.

"Daardie Ideaal kon verwesenlik word deur ons geledere heg te sluit en deur met vaar-

digheid en kalmte die hoon, haat en smaad wat die Smutsregering op die Afrikaner

werp, te verduur, "2M het hy verklaar. Volgens hom sou die republiek vanself kom Indien

Engeland die oorlog verloor, omdat hy ekonomies uitgeput sou wees.

Die Transvaler 26 Maart 1941 het In 'n hoofartikel die teenstanders van dié party daar-

op gewys dat StrIJdom, Kemp en Malan die politieke front van die Afrikaner voortdurend

beklemtoon het as dié Instansie wat die republiek tot stand sou brlng.255

Op 11 Mel 1941 tydens 'n vergadering van die Herenigde Nasionale Party van Transvaal,

was daar 'n besluit geneem oor die toekomsbeleid van die party en het Kemp hom onder

andere uitgespreek oor demokrasie. Hy het gesê dat die Boerenasie, wat die skepper en

beskermer van hul eie nasieskap Is, 'n regeringstelselontwerp het wat hemelsbreed van

die Britse parlementêrestelsel verskil. Volgens hom het dit ook op 'n demokratiese

grondslag berus, wat deur die vuur van opoffering en lyding In die hart van die Afrika-

nerdcm bly voortleef. Voorts meld hy dat dit op daardie tydstip net so 'n magtige drang

by hulle geword het as veertig jaar gelede, dat hierdie stelsel na omstandighede gewy-

sig en verbeter Is en waarop hulle met veiligheid kon voortbou.266

In Die Transvaler van 17 September 1941 het Kemp en Strijdom 'n verklaring uitgereik

In verband met die stryd wat dr. Van Rensburg teen die Herenigde Nasionale Party en sy

leiers voer en onder andere In die afsluiting van die verklaring verklaar: "Op ons as Na-

sionaliste rus daar nou die plig om voortaan al ons krag en steun op politieke gebied

aan ons party te gee. ten eInde 50 gou as moontlik die skade wat deur dr. Van Rensburg

veroorsaak Is, reg te maak en met 'n verenigde front af te stuur op ons einddoel - die

ll-I Djc Burger, 10.1.1941; Djc Tmnszalsr. 10.1.1941.
lj' J L Bassou. p.384; pjc Trnnsvalcr, 26.3.1941.
Ij~Dje Burger. 12.5.1941.
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gering op brood gesmeer het dat deur hierdie maatreël die grondbeginsel van demokra-

sie vertrap word. "'n Optrede wat alles wat demokraties Is ondermyn. Die dienstyd van

mense wat nie meer die vertroue van die volk wegdra nie, word hierdeur verlang,"261 het

hy gesê.

Op 22 Februarie 1942 by die Strand het Kemp sy onwrikbare vertroue In die koms van

die republiek uitgespreek, maar volgens hom was dit nodig dat die Afrikanerdom saam

moes staan,262 "Ons Is klaar met die Brlts-Joods lIberalIstiesesteisel en In die republiek

sal nle alleen huls skoongemaak word nie, maar ook stal skoongemaak moet word,"263

het hy verklaar. Gedurende die oorlogsjare het die kreet dikwels opgegaan dat 'n repu-

bliek slegs met 'n parlementêre meerderheld verkry kan word en Kemp was self 'n sterk

voorstander van die gedagterlgtlng.264 In 'n toespraak te Malmesbury op 27 Februarie

1942 het Kemp weer eens verklaar dat die vyand van die Afrikanervolk nog altyd die

Britse Imperialisme was. Hy het gesê dat Indien die volk tydens die 1938-verklesing ge-

weet het dat hy in 'n oorlog, In belang van BrittanJe, betrokke sou raak dan sou die Re-

gering nooit gewen het nle.265

In 'n anti-Imperialistiese toespraak op 28 April 1942 te Schweizer-Reneke, het Kemp ty-

dens openbare vergadering gesê dat hulle In 1914 geweier het om Afrikanerbloed op die

altaar van Imperialisme te offer. Dat hulle In 1939 weer geweier het en dat hulle tot In

lengte van dae sou weler.266 Hy het gesê dat hy Malan volg omdat hy weet dat hy die pad

van die ou Boererepubliek volg. Hy het gesê dat Malan nie sy eie eer soek nie. Toe hulle

In 1939 van bo tot onder geskeur het, het Malan sy skoene uitgetrek en die minste ge-

word en dat hy sy baadjie van leierskap aan Hertzog gegee het. Kemp het verklaar: "So-

lank hy op daardie weg voortgaan, sal ek hom volg."267 Hy het voorts gesê dat die Here-

nigde Nasionale Party leierskap op daardie stadium sleg gemaak word, maar hy het die

mense versoek om te onthou dat die boompie van die republiek deur die Nasionale Party

lewend gehou word. Hy het verwys na die krisisse waardeur die volk gegaan het en gesê

261!lili!., 29.1.1942, koiom 1093; pje Transvaler.30.1 1942.
261 ~, 23.2.2942.
263 lIili!.
21>1J L B:lsson, p.529.
2~S.Qk.J!urgg, 28.2.1942.
166 Die Transvaler. 29.4.1942.
261 !.1lli!..



dat hy daarna elke keer sterker gestaan het en dat wanneer die donkerwolk verdwyn,

hulle sterker sou staan op die Pad van Suld·Afrlka en nader aan die republlek.268

Kemp en Strijdom het gesamentlik 'n politieke reis deur die Wes-Transvaal onderneem

en op 29 April 1942 het hulle 'n afsluitingsvergadering op Wolmaransstad gehou. Vol·

gens Kemp se onderhoud met Die Transvaler het die Boeresaak In die Wes·Transvaal

nog nooit so sterk gestaan as op daardie tydstip nie. Hy het verklaar: "In wes-transveel

Is daar geen plek vir die Britse Imperialisme nie. Hier Is hy dood."269 Hy het voorts gesê

dat daar nog mense In die Afrikanerparty. die Nuwe Orde en Ossewa-Brandwag Is wat

verklaar dat hulle goeie Afrikaners Is, maar dat Smuts lekker daaroor lag omdat hulle

die rol van Britse Imperialisme so pragtig speer- hulle verdeel sodat Smuts kon regeer,

was sy slenlng.21o

Tydens 'n greet Nasionale stryddag op Louis Trichardt, 1 Junie 1942, het Kemp gesê:

"Ons 40 Jaar In die woestyn Is amper verby. Ons span nou In om van ons Mara weg te

trek. Stem vir dr. Malan en hy sal u lel na u lank beloofde land· ons vrye en onafhanklike

republiek - sonder geweld, maar met die leiding wat die Voorsienigheid aan hom sal

gee."271Volgens hom was die grootste werk wat voorlê die verkryging van 'n vrye en en-

afhanklike republiek. Hy het gesê dat die Republiek nie verkry sou word deur drade te

knip of winkels In die lug te laat blaas nie. "Ierland het sy kragte saamgesnoer en het sy

onafhanklikheid verkry deur middel van 'n kruisie. Vandag Is Ierland bulte die oorlog. Dit

Is die weg wat ek aanbeveel,"272 het hy gesê. Hier Is die onteenseglike bewys dat Kemp

geen rebelgees meer In hom gehad het om die Regering omver te werp nie. Kemp was 'n

vegsman. sy lewe was Inderdaad 'n voorbeeld van die gesegde dat 'n persoon bale rolle

In sy lewe speel. Met sy toetrede tot die aktiewe politiek het hy bale swaar geleun op die

uitkoms van die breë volkswil. Hy het trouens herhaalde kere terugverwys na die futiele

optrede van gewapende pretee- hy het dit verruil vir die demokrasie.

Britse Imperialisme Is weer 'n keer deur Kemp, tydens "n toespraak op 25 Augustus

1942 te Potchefstroom aangeval. Hy het verklaar dat die grootste vyand wat die Afrika·

nerdom nog ooit geken het. die Britse Imperialisme Is, maar dat dit nie maklik was om

26& J.hi.J,!.
269l!ili!., 30.4.1942.
210 l.!lli!..
271 Dic Burgcr, 5.6.1942.
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die Afrikaner onder te kry nie. Volgens hom was een van die groot foute van die Afrika-

ner dat hy te gou vergewe en vergeet. Die armoede In Suid-Afrika was volgens hom die

vrugte van die Britse Imperialisme, en dat daar van die Afrikaner verwag word dat hy vir

die behoud van daardie oorheersing moet gaan veg.213 Volgens hom was die eerste te-

kens van konsiliasie reeds In 1907 waargeneem en dat dit op daardie stadium nog

steeds waarneembaar was. Hy het gesê dat hy geen traan sou stort Indien Engeland on-

der sou gaan nie en het 'n beroep op die mense gedoen om nie hulle knieë voor Baal te

buig nie. Hy het gesê dat daar nooit weer 'n versoeningsgees van hom sal uitgaan nie,

alhoewel hy dit eerlik probeer het tydens die Smelterstydperk, maar ontdek het dat die

Afrikaner by konsiliasie nog altyd aan die korste ent getrek het. Volgens hom lê die Afri-

kanerdom se eie hell In sy eie hande en sy redding moet hy met sy eie nasionale krag

ultwerk.274 Op 26 Augustus 1942 te Zeerust het Kemp gesê dat nasionalisme nie onder-

druk kon word nie, want dan staan hy des te kragtiger weer op. Volgens hom sou die

oorwinning uiteindelik kom en dan sou dit wees Afrika vir die Afrikaner, van Kaapland

tot die zambezl.are

Op 27 Augustus 1942 te Ventersdorp het Kemp gesê daar In die land pogings was om

die Boer en Brit te verenig, maar dat dit misluk het en dat die Afrikaner verraai was soos

nog nooit tevore nie. Die rede daarvoor het hy aangevoer was omdat daar 'n verdeelde

trou bestaan het en daar mense was wat nog vasgebind was met bande aan Brittanje en

dat Suid-Afrika Ingesleep was In 'n oorlog waarmee hy niks te doen gehad het nle.218

Gedurende die Transvaalse Herenigde Nasionale Partykongres op 17 September 1942,

het Kemp verklaar dat die Nasionaliste hulle stryd teen die bestaande regering en die

Britse Imperialisme sou voortsit. Hy het verwys na 'n verklaring van 'n kabinetslid wat

sou gesê het dat 'n miljoen Immigrante na Suid-Afrika gebring sou word. Volgens Kemp

sou hierdie mense niks anders wees as stemme vir die Regering nie, "maar die Afrika·

nerdom sal aanhou stry totdat hy die Britse Imperialisme met wortel en tak uitgeroei

het.211
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Kemp het op 'n vergadering te Makwassie op 26 September 1942, gesê dat bale lewens

van Jong Afrikaners opgeoffer Is In die oorlog ter wille van Britse Imperialisme. Hy het

verwys na 'n republikeinse mosie van Malan wat by die vorige parlementsitting Ingedien

Is, waarvan die doel afskeiding van die Britse Ryk was. Volgens Kemp het die mosie oor

die lengte en breedte van die land byval gevind, sodat die Transvaalsekongres van die

Herenigde Nasionale Party besluit het dat die naam van die party na die "Republikeinse

Nasionale Party" verander moes word.278 Hy het gesê daar net een weg was en dit was

om af te skel van die Britse Ryk en In republiek te word.21S Hy het verklaar dat hy pro-

beer het om 'n republiek deur geweld te verkry en dat hy nie geslaag het nie en dat daar

net een weg en dit was deur middel van die kruisie. Hy het versoek dat die volk hulself

moes afvra of die toestand 50 gesond 15dat hulle 'n meerderheld by die stembus sou kry.

Sy wekroep was dat Indien hulle wou slaag elkeen sy plig moes doen en nie vreemde

gode dien nle.280

Kemp het Britse Imperialisme weer aangeval en op 9 Oktober 1942 te Delmas het hy

daarop gewys dat die greet vyand van die Afrikaner nog steeds die Britse Imperialisme

Is. Hy het gesê dat die Brit hom nog steeds daarop toegelê om te verdeel en te heers en

dat as die Britte nie Smuts In die Unie gehad het nie, sou Suld·Afrlka nooit In die oorlog

betrokke gewees het nie, omdat die Afrikaner dan soiled bymekaar sou gestaan het.281

Hy het gewaarsku dat Indien die Herenigde Nasionale Partyaan bewind sou kom, hy sou

sorg dat die oorlogsopstokers van daardie tyd genoegsaam belas word, sodat die ocr-

logskuld betaal kon word.2el

Te Amalia op 12 Oktober 1942, het Kemp gesê dat toe hy op 4 September 1939 gesien

het dat Smuts hom bedrieg, hy hom na die volk gekeer het. Hy het voorts gesê dat hy nie

hoogmoedig was nie, dat die Afrikanervolk hom aangeneem en daar geplaas het as een

van die leiers. Hy het gesê dat hy In 1943 'n verkiesing verwag en dat hulle Afrikaners

wil wees met 'n vrye republiek en wat onder geen vreemde heerskappy sou staan nie. Hy

het gesê dat Duitsland geveg het vir sy eie nasie en dat die Afrikaners sou veg tot dat

hulle die oorwinning behaal het. Weer eens het hy beklemtoon dat die tye van die 1914-

17!~,6.IO.1942.
n9 lhiQ.
180 l.Iili!.
IKI Pjt' Transvaler. 12.10.1942.
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Rebellie verby Is, en dat hy In 1914 'n vrywillige paging aangewend het. Volgens hom

moes die Nasionale Party sorg dat hy die Regeringsleisels In die hande kry.283

Veroordelend teenoor die Britse Ryk, het Kemp op 12 November 1942 te Leeufontein

verklaar dat dit die Herenigde Nasionale Party se standpunt was dat dit na afloop van

die oorlog ten gronde sou gaan en hulle dus die stryd moet voorsit - wat ookal die afloop

van die oorlog - totdat die einddoel bereik Is, naamlik 'n vrye, onafhanklike Boererepu-

bllek.284 Hy het 'n beroep gedoen op die Afrikanervolk om saam te staan en gewaarsku

teen verdeeldheid. Hy het gesê dat as die volk eers sy eindbestemming, 'n republiek,

verwesenlik het, dan het dié mense die geleentheid om deur middel van stemreg en van

kongresse die nodige veranderinge aan te brlng.285 Kemp se vertroue In die volkswil-

demokrasie - word hier weerspieël.

Kemp het op 14 November 1942 te Lydenburg gesê dat nasionalisme nooit kan sterf

nie. Volgens hom het die Britse Imperialisme vir meer as honderd [aar gepoog om die

Boer se siel en sy nasionale strewe dood te maak, maar het hy verklaar dat hulle nie

daarin sou slaag nie. "In 1902 moes die Boer die wapens neerlê. In 1914 was die teen-

stand maar swak. In 1939 kon die Veldmaarskalk slegs 'n meerderheld van 13 In die

Volksraad kry. Ek sê u dit Is die laaste oorlog waarin die Boerevolk gesleep sal word. As

ons net saamstaan en hart en siel veg, Is ons republiek wat vinnig naderkom gewls,"266

het Kemp onder greet toejuiging gesê.

'n Oproep tot eenheid Is deur Kemp op 31 Desember 1942 te Volksrust gedoen. Hy het

gesê dat die stryd vir die republiek bale van die Boerevolk geëis het, maar dat hulle as

sou saamstaan en al hulle krag saamsnoer, sou hulle oorwln.281 Volgens hom was daar

bale Afrikaners wat hulself republikeine genoem het, maar wat moeg en moedeloos ge-

word, nie meer stry en op die ashoop gaan sit het met die salige hoop dat die republiek

vir hulle uit die buiteland op 'n skinkbord aangedra sal word. Ander Afrikaners sit weer

op die draad, terwyl nog 'n groep met Afrikanerbloed In hul are, heeltemal verdwaal het

In die kamp van die vyand nou met een voet In Londen en met die ander voet In Suid-

183.1h.U!.,16.10.1942.
2M !bli!., 13.11.1942.
2as1..!lli!.
2861.hi.i!.. 16.1101942.
Zal !.!ili!., 6.1.1943.

503



Afrika staan, het hy beweer.seeHy het gesê dat die Herenigde Nasionale Party die stryd

met alle mag voortsit, aangesien hy nie kon sien hoe die republiek uit die vreemde na

hulle gebring sou word nie. Hy het op elke republikeinsgesinde Afrikaner 'n beroep ge-

doen om sy skouer agter die Herenigde Nasionale Party te sit, dan sou daar geen twyfel

gewees het oor die 1943-verkleslng se uitslag nie. Volgens hom was die Herenigde Na-

sionale Party die enigste uitgesproke republIkeinseparty en dat dit die party Is wat die

stryd van hul voorvaders veortett.aes Hy het gesê dat deur op die ashoop te gaan sit en

die stryd te staak, was om verraad te pleeg teenoor die volksverlede. Volgens hom kon

die stryd op verskillende wyses voortgesit word, byvoorbeeld op ekonomiese front was

die stryd ten velle aan die gang. Hy het hulle gevra of hulle langer onder die Britse juk

gebuk wou gaan?290

Nasionalisme of Imperialisme In Suid-Afrika Is op 4 Maart 1944 In die Stadsaal van Jo-

hannesburg, deur Kemp voorgehou as die enigste pad In Suid-Afrika. Hy het gesê dat

hulle wat die pad nasionalisme bewandel, "stam van die beste bloed van die Geuse en

Hugenote af en Is tans In die middel van een van die bitterste stryde om onselfbehoud

gewikkel, maar so seker as wat daar 'n son op Afrikaanse bodem skyn sal die pad, na 'n

vrye, onafhanklike republiek lel."291

In hul Kers - en Nuwejaarsboodskap aan die einde van 1944 het Strijdom en Kemp gesê

dat die volk besig was om uit sy moreslaap te ontwaak en dat die vloedgolf van menig

besig was om teen die Regering te swaaI. Dit het die Nasionale stroom van die party

verdiep en verbreed, met sy vaste koers na 'n Christelik-nasionale Republiek én met die

oorwinning reeds In slg.292

Onafhanklikheid en republikanisme was Ingebore karaktertrekke van Kemp en hy sou

onverpoosd enige stelsel of persoon wat In die pad daarvan staan aanval. Dit Is ook

daarom dat hy hom so tulsgevoel het In die Herenigde Nasionale Party en die Program

van Beginsels so vuriglIk ondersteun het. Hy sou enduit stry om soos hy dit gestel het,

binne 'n republiek te sterf. J.G. Strijdom het op 18 Januarie 1947 In die Volksraad, ty-

dens 'n mosie van roubeklag met Kemp se afsterwe, gesê dat hy een van die grootste

251 .IJili!.
2!9lJili!..
290 l.hi!!..
291lJili!. .. 6.3.1944.
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vegters vir die vryheid van Suid-Afrika was.293 Mev. V.M.L. Ballinger, Naturelle Verteen-

woordiger (sic) Volksraadslid vir die Oostelike Provinsie, het gesê dat hy die verpersoon-

liking was van die moed waarmee Suid-Afrika, na die lig wat hy gehad het In sy hande-

linge die Ideale van vryheid benader het.2IM Hy het fisieke en morele moed besit wat

niemand kon betwyfel nIe en vir sy volk se toekoms sou hy kragtig, reguit en vasberade

stry.

9.7 Kemp se deelname aan sy laaste algemene verkiesing -1943

Tydens die Herenigde Nasionale Party se Transvaalsekongres In Pretoria, het Kemp op

17 September 1942 gesê dat daar 'n algemene verkiesing aan die kom was en dat

Smuts reeds begin sidder het. Volgens Kemp het Smuts vir demokrasie geveg, maar dat

een van sy ministers verklaar het dat Indien hulle die verkiesing sou verloor, hulle nie die

Regering sou oor gee nle.aee"Ons daag hulle om so gou as moontlik te kom met die ver-

kiesing en ons sal hulle wys dat die mure van die huls van Jan Smuts besig Is om In een

te stort, "298 het hy verklaar.

Met verwysing na die algemene verkiesing wat In 1943 sou plaasvind, het Kemp op 12

Oktober 1942 te Amalia gemaan dat die kiesers gedurende die volgende jaar die ge-

leentheid sou kry om uitspraak te lewer. Hy het weer eens daarna verwys dat Reitz ver-

klaar het dat hulle nie die Regering sou oorgegee het as die Nasionaliste aan bewind

sou kom nie. Strydlustig het hy verklaar dat wanneer die Nasionale Afrikanerdom sy ult-

spraak gegee het, sou hulle die Regering moes oorgee, want andere Is hulle rebelle.297

Op 30 Oktober 1942 tydens 'n Herenigde Nasionale Party stryddag van die Mountain

View-tak, het Kemp beklemtoon dat die Regering vernietig moes word. Volgens hom

moes die toekoms van die land, "ja, selfs die bestaan van Afrikaner moet verseker word

en dit alleen kan gebeur as die kan Herenigde Nasionale Party die verkiesing wen."298

Tydens die Vrystaatse Herenigde Nasionale Partykongres op 3 November 1942, het

Kemp gesê dat die Afrikaners die volgende jaar se algemene verkiesing moes wen, om

sodoende te red wat daar nog te red was en om te verhoed dat nog meer Afrikanerbloed

Z9J Debatte van die Volksraad, 18.1.1947, kolom 11092.
Z').I J..1lli! .. kolom 11090.
19~Die Dansvnler. 18.9.1942.
296 Ibid
191Die ·Burger. 13.10.1942.
:m Die T!]ns\'!!!er, 2.11.1942.
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vir die Empire verspil word. Gevolglik het hy 'n beroep op die Afrikaners gedoen om ver-

enig te staan.sw

Te Volksrust op 31 Desember 1942 het Kemp die Afrikaner aangemoedig om te organi-

seer vir die Jaar 1943. Hy het versoek dat In elke kiesafdeling elke republikeinsgesinde

Afrikaner Ingespan moet word, sodat daar nie een stem verlore sou gaan nie. Hy het al-

mal aangespoor om skouer aan die wiel te slt.3OO Volgens hom sou die "Britse veldmaar-

skalk"aOl wat op daardie stadium aan bewind was, nie die Boerevolk onverhoeds vang

Indien hy 'n verkiesing sou uitskryf nie. "Die krult en geweer en silwer koeëls moet dus

gereed gehou word," het hy gesê.ao2 Hy het 'n waarskuwing aan die Nasionaliste gerlg

om hulle geledere te sluit sodra hul kandidate genomineer het - daar moes geen ver-

deeldheid wees nie. "Hou die hande van u leiers op soos Aaron en Hur; pak die stryd

met mening aan, gee u tyd, u krag en geldelike bydraes: weifel nie meer nie, maar stry,

want u volk, u taal, u land - u verlede, maar bowenal u toekoms Is dit werd,"303 het hy

gesê.

In 'n plegtige versoek aan elke Afrikaner het Kemp op 5 Februarie 1943 te Piketberg,

Afrikaners aangespreek om tuis te voel by hul eie mense en diegene wat op afdwaal

paaie Is, gevra om terug te keer na die hart van die Afrlkanernasle.304 Hy het voorts gesê

dat die verkiesing miskien bale nader Is as wat hulle dink. Hy het gewaarsku teen 'n

moontlike nuwe gees In die verkiesing, naamlik die stel van onafhanklikes as kandidate

en die hoop uitgespreek dat niemand sou stem vir sulke kandidate nie. "As daar In hier-

die verkiesing 'n derde man op die spel kom, moet ons dink aan die Britsebeleid van

verdeel en heers,"305het hy verklaar.

Met verwysing na die kommunistiese gevaar In die land het hy op 25 Junie 1943 te Los-

berg-kiesafdeling (Fochville), gesê dat die kommunisme aandring op gelyke regte en In-

dien hulle sou slaag die toekoms van die Blankes In die land gedoem was. Volgens hom

het mnr. Colin Steyn die Kommunistiese Party as 'n wettige organisasie erken en dat dlê

party In die verkiesing 'n aantal kandidate sou stel. "Dit alles dui op 'n gevaartoestand

m~,4.11.1942.
lOODie Trnnsvp!er, 6.1.1943.
JO!lllli!.
JOl !hi.Q.
JO) !hill.
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In ons land. Dit Is 'n plig om as Afrikaners 'n einde te maak aan die bewind van veld-

maarskalk Smuts,"306 was sy wekroep. Hy het ook verwys na die onbillike wyse waarop

Afrikanerseuns sonder verhoor geïnterneer word en die onbillike behandeling wat hulle

In die kampe ontvang. Hy het versoek dat die Afrikaner op 7 Julle 1943 hul stem teen

Smuts moes uitbring, om sodoende dié mense op vrye voet te slt.307 Volgens hom het

Smuts 'n mandaat van die volk versoek om oorlog buite die grense van Suld·Afrlka voort

te sit. Hy het gesê dat Indien Smuts herkies word, niks hom dan sou verhinder om die

Jong seuns op te kommandeer om In Europa die oorlog voort te sit nle.308

Op 26 Junie 1943 te Brits het Kemp gesê dat hy bly is om te sien dat daar mln mense

was wat die knie voor Baal buig. Hy het gewaarsku dat die groot Bloedrivier In Suid·

Afrika voorlê Indien hulle sou toelaat dat die Blanke verder verneder word -,Hy het daarop

gewys dat die wapens van die Blankes weggeneem Is en aan die Swartes gegee word.

Hy het weer eens na die kommunistiese gevaar verwys. Hy het die kiesers versoek om op

7 Julle 1943 te stem teen die bestaande geidvermorsing, bloedvergieting, lntemerlngs-

kampe en kommunisme en vir 'n Blanke Suld·Afrlka.30s Voorts het hy gewys op die geva-

re Indien Smuts die verkiesing sou wen en hy daarin sou slaag om Noord - en Suid Rho-

desië (tans Zimbabwe en Zambië) by die Unie In te lyf. Hy was van mening dat dit vir die

Afrikaner net nadelige gevolge kon Inhou, naamlik 'n getalle oorwig van êngetsspreken-

des en 'n Swartgevaar.310 Hy het uitgewei oor die sogenaamde Eenheldskandldate en

het In die verband verklaar: "Die Herenigde Nasionale Party gaan net op die Pad van

Suid-Afrika voort."31J.Volgens hom was daar mense soos wolwe In skaapsklere wat hulle

voordoen as eenheldskandldate wat die volk wou verenig. Hy het gesê dat volkseenheid

by Monumentkoppie bewerkstellig was en dat die Herenigde Nasionale Party nie links of

regs afgewyk het van daardie pad nie. "Die Herenigde Nasionale Party het nog niemand

weggejaag nie en hy staan nog by die Gelofte van Monumentkopple,"312 het hy verklaar.

Vervolgens het Kemp hom tot die Eenheidskandidaat In Brits, Jan Grobler, gewend en

gemeld dat toe hy sy boesemvriend, Plet Groble" kort voor sy dood gesien het, hy aan

hom gevra het of hy dan nie 'n plan met sy seun en sy vreemde Ideologie kon gemaak

nie. Kemp het gesê dat Plet Groble, se antwoord aan hom was dat hyalles In sy vermoë

J()6 Die Ireusxnlsr. 26.6.1943.
301 lb.i.1!..
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gedoen het, dog sonder sukses. Sy woorde was: "Laat hom maar sy kop stamp en dit

goed stamp, dan sal hy miskien regkom."313

In 'n wekroep aan die Afrikaners deur Kemp op 29 Junie 1943 te KlIpkoppies In Pretoria,

het hy gesê dat die Afrlkaner'weler om hullewens op te offer vir die Britse "Empire", wat

sy land verwoes en sy vryheid berool. Hy het verder verklaar dat dit die plig van al die

Afrikaners Is om In die krisisuur hulle geledere te sluit en op 7 Julle 1943 hul stem vir

die Herenigde Nasionale Party uit te bring. Hy het gemeld dat die onafhanklike en soge-

naamde eenheldskandldate In die veld was om die Afrikaner se stem te verdeel en so-

doende setels op 'n skinkbord aan Smuts te gee.314 Hy het in beroep op alle Afrikaners

gedoen om op 7 Julle 1943 die bergkruin van Amajuba, waar die Britse Imperialisme In-

gegroef Is, met die kruisie te bestorm.315

Die anti-oorlogpartye het geen verkiesingsooreenkoms getref nie, hoewel daar same-

sprekings oor die aangeleentheid tussen die Herenigde Nasionale Party en die Afrika-

nerparty was, kon hulle tot 'n ooreenkoms kom nie. Die rede was naamlik enersyds dat

die Afrikanerparty te veel setels wou hê en andersyds soos K.A. Heard dit stel was Malan

net nie geïnteresseerd daarin nle.318

Die Verenigde Party het 'n konserwatiewe standpunt Ingeneem en spesifiek gevra dat

die kiesers dié party op sy tradisionele agtergrond moes beoordeel. Hoewel die party se-

kere beloftes gemaak het van maatskaplike - en ekonomiese hervormings In die toe-

koms, was die leiers van die party volgens Hawarden geneig, "(to) seek only to avoid

change and conflict, and to maintain as far as possible the existing state of things

which has, on the whole, been very comfortable for the economic groups supporting the

party." Die Herenigde Nasionale Partyaan die anderkant het "the most concrete and

progressive statement of economic alms."311

Die 1943-verkleslng was 'n oorlogverkiesing. Die dominerende vraagstuk was oorlog of

vrede. Die gebeure van 6 September 1939 was steeds nog sluimerend, aangesien Smuts

au !llli!..Jan Grobler hel as Ecnhcidskundidaar die HNP geopponeer.
JI~ lllli!., 30.6.1943; P W CQCtzer (red.). Deel 5, p.200.
JU !hl!!.
)16 K.A. Heard, Voting trends jo South Afrjca as Revealed in recent Generol Elections and Ihe 1969 Refe-

renduim and thejr imolicntions for Ihe Theory of Representation, pp.84-S5.
117E Hawarden, The Poverty of South African Politics, C9mmon Sense, August 1943, p.9.



die kiesers versoek het om sy optredes goed te keur, 'n verdere mandaat vir oorlogs-

deelname te gee en om die Regering se hand te sterk In die beoogde vredesonderhande-

linge wat sou kom.

Duisende kiesers was bulte die grense van Suid-Afrika, nadat hulle die Rooi Eed afgelê

en In die oorlog gaan veg het. Dié soldatestem het dan ook 'n belangrike rol gespeel, In

wat na verwys was as die Kakieverkiesing. 'n Nuwe golf van vertroue In die Regering het

gevolg, nie slegs by die troepe nie, maar ook by die gewone kieser. Dit het die Regering

bevoordeel.

Die Herenigde Nasionale Party het geargumenteer dat Suid-Afrika se deelname In die

oorlog teen die belange van die Inwoners van Suid-Afrika Indruis. Volgens hulle was die

enigste manier om Insluiting In Engeland se oorloë te verhoed, om 'n onafhanklike repu-

bliek te verklaar en daarvoor het hulle 'n mandaat van die kiesers gesoek. Maar met 'n

oorwinning vir die Geallieerde magte In sig was hierdie argument van die tafel gevee

deur emosionele opwelling.

Die finale verkiesingsuitslag was soos volg318:

Slan~ van ~~!De ïolgens Se:lillli: i

lIMf Illb. ~ ~ IQIAAl..

HNP 19 11 13 0 43
VP 35 47 1 6 89
Dom.P. 1 0 0 6 7
Arbeiders 1 6 0 2 9
Kommunistiese Party 0 0 0 0 0
Onafhanklikes 0 0 0 2 2

IQIAAl. 56 64 14 16 150

Die uitslag van die algemene verkiesing van 1943 was 'n greet oorwinning vir Smuts en

die Verenigde Party, maar Indien dit van nader ondersoek word bring dit aan die lig dat

die aantal setels nie verteenwoordigend was van elke party se stem sterkte nie. Hoewel

Malan se Herenigde Nasionale Party wat setels betref, nie so goed gevaar het nie, het

die groot toename van die party se ondersteuning In die Transvaal, verat cp die Witwa-

tersrand, gedui op 'n groot gevaar vir die Verenigde Party. -n Ander bale belangrike fak-

tor wat uit die ontleding na vore gekom het, was dat die Herenigde Nasionale Party

JIS P \V Coe!ler (red.). Deel 5, p.235.
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daarin geslaag het om alle kleiner partye heeltemet tn die verkiesing te elimineer en ge-

volglik die enigste Opposisieparty In die Volksraad uit te maak.319

Dit 19heel duidelik dat ten spyte van die Regeringsparty se groot oorwinning, hy nie ge-

rus kon wees nie. J.L. Gray meld, "the General Election of 1943 Is not encouraging to the

present Government of the United Party,"320 Eleanor Hawarden het beweer dat die Ve,-

enlgde Party se "successes at the election are In no sense an expressIon of confidence

In lts past record, or lts present programme" en dit toegeskryf aan die verdeelde cpposl-

sie en die oorlogstoestand.3u Faktore 5005 die abnormale oorlogstoestand, die Kleur-

ling en scldateetem, die verdeeldheid In Opposisiegeledere en die wegbly stem wat tot

die kunsmatige uitslag gelei het, het aan die Verenigde Party 'n waanbeeld van sy werk-

like steun onder die kieserskorps gegee.se Die Herenigde Nasionale Party se lyfblad ~

Kruithoring het die Verenigde Party se sukses toegeskryf aan die Kakie-verkiesing wat

gevoer was en die ekonomiese motiewe wat hy tienduisende kiesers 'n rol gespeel

het.323

Die Transvaler het op 4 Augustus 1943 'n beroep van die leiers van die Herenigde Na-

sionale Party tot die stryd wat nog voorlê, gepubliseer. Volgens die berig het hulle die

Afrikaners bedank vir huiondersteuning, werk en opoffering. Hulle het die volk aange-

spoor tot koersvastheid, diens, opoffering en geloofsvertroue en verder gemeld, "U krui-

sies - u bakenklIppe staan geplant op die Pad van Suid-Afrika en u nageslag sal altyd

met trots en dankbaarheid terugkyk na hierdie volksdaad,"324 "Strijdom en Kemp, Trans-

vaalseieiers van die Herenigde Nasionale Party, was nieteenstaande die swak verkie-

singsuitslag In die Transvaal, vol moed oor die party se "pragtige groei en frlsheld,"325

Voorts het hulle gewys op die aantal stemme wat die Herenigde Nasionale Party op hom

verenig het, 131645. Volgens hulle het dit 'n kragtige groei aangedui, Hulle het die

Herenigde Nasionale Party as die Afrikaner se doeltreffendste wapen bestempel - "daar-

om het ons die vrymoedigheid om alle Afrikaners tot die stryd op te rëëp.t'aae

319 J M VBn den Heever. p.I07.
120It. Gray. Huw the Nation voted. Comma!! Sense, August 1943, p.S.
J21E Hawarden, pp.9-IO.
nl P W Coeller (red.). Deel 5. p.244.
121Dje Kruilhorjng. 4.8.1943.
J:z.I pjc Iranszalsr. 4.8.1943.
u, P \V Coelzer, Deel5, p.252.
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Kemp het op 5 Oktober 1943 te Lichtenburg verklaar dat die Afrikanervolk sy eenheid

gevind het. Volgens hom het die volk geen sypaadjles geduld en was nie gediend met

volksverdelers nie. Kemp was van mening die volk die Herenigde Nasionale Party as sy

mondstuk gesien het en dat die Afrikanervolk sy geledere op daardie tydstip gesluit het.

Voorts het hy gesê dat die Herenigde Nasionale Party getoon het dat hy die enigste party

was wat Imperialisme kon beveg.327

Gedurende die 1943 - verkiesing het Afrikanernasionalisme beslis 'n rol gespeel. Bale

Afrikaners het gevoel dat hulle geestesgoedere bedreig word en dat hulle vir die behoud

daarvan moes veg. Die Regering het nie die erns daarvan besef nie en dit Is as pro-

Duitse verset geëvalueer. Vanselfsprekend het die Herenigde Nasionale Party hierdie

gevoel probeer monster en het huileiers, soos onder ander Kemp, Afrikaners opgeroep

om hul nasionalisme by die stembus te demonstreer.

9.8 Landbou - Kemp yal die Regering aan

in Ander faktor waar die wysheid van Jan Kemp duidelik na vore gekom het was In sy

toespraak op 6 April 1940 te Riebeek-Wes, waartydens hy gewys het op die benarde po-

sisie waarin die boere verkeer het. Hy het uitgewys dat op byna elke plaas 'n verband

geregistreer was en dat Indien daar nie gehelp sou word nie sou 75% van die boere on-

dergaan. "As die Regering £14 miljoen per Jaar vir die Poolse oorlog kan gee, kan hy ten

minste £3 miljoen per Jaar gee om die boere te help,"328 het hy gesê. Hy het na die ver-

arming van die boerdery tydens die Anglo-Boereoorlog verwys en gesê dat bale van die

boere sedertdien nog nie weer op hul voete gekom het nie. Toe het die Wêreldoorlog ge-

kom wat verarming nog verder aangehelp het. Hy het aan die hand gedoen dat boere

jaarliks twee persent en die Regering drie persent op hul plaasverbande moes afbetaal.

"Dit sal beteken dat hulle oor 30 Jaar weer baas van hul plase sal wees,"329 het hy be-

toog.

Tydens 'n debat In die Volksraad op 3 Februarie 1942, het Kemp gepleit dat die Rege-

ring 'n meet simpatieke behandeling van die landbou moes toepas. Hy het gewys op al

die teëspoed wat die boere ervaar het, soos droogtes, ruspes, ens. en dat hulle die vorl-

JH Dje Transvaler, 6.10. I943.
j18 Die Burger, 8.4.1940.
129l.b.i!!,; Die V:lderland, 7.9.1933, in 1933 het die Van der Horstplan 'n soortgelyke voorsrelter rafel gelê

vir hulp aan boere • iets waarteen Kemp destyds gekant was.
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gemeenskap se lewensomstandighede. Hy het gepleit vir 'n behoorlike prysvasstellIngs-

beleid, 'n hersiene bemarkingstelsel, doeltreffende bestryding van landbouplae en

grondverspoell.ng, en vir algemene beveiliging van die boer In sy bedryf. Kemp het ver-

soek dat die hele bemarkingstelsel hersien moes word en waar nodig In groter stede

koelkamers en depots vir bepaalde produkte In te rlg.335 Hy het dit noodsaaklik geag dat

fabrieke opgerig word om die oorskot produkte te verwerk of te bewaar. Hy het gesê dat

sulke produkte dan In 'n sekere mate gebruik kan word vir die ondervoede bevolkIngsde-

le, of vir uitvoer, In stede daarvan om dit te laat lê en vrot.336Een van die sake waarop hy

nadruk gelê het was die kwessie van beheer: "Ons het drie soorte van beheer In verband

met landbouprodukte. Die eerste Is beheer deur die rade; die tweede Is beheer deur

middel van noodregulasies; en die derde beleid van laat Godswater maar oor Godsakker

loop - die Idee van vraag en aanbod."331 Volgens hom het die boere doelheffende rade

verlang, wat beheer oor die boere se produkte kon uitoefen. Hy het voorts gesê dat dit

ongewens was dat buitestanders die beheer moes toepas en produsente geen seggen-

skap het oor die prys van sy eie produkte nie. "Boere word nie In die Kamer van Mynwe-

se of In die Kamer van Koophandel aangestel nie. Maar wanneer plaasprodukte op die

spells, Is daar 'n menigte mense wat geen belang by die landboubedryf het nie, wat hul

neuse In die sake van die boer kom Insteek en vir hulle sê wat die pryse van hul produk·

te moet wees,338het hy gesê. Volgens hom het die boere, wat die land moes voed, gelee-
ilk op die laagste trap gestaan.aw

Die Begrotingspos Landbou was op 27 Maart 1942 deur die Volksraad In die aegro-
tlngskomltee bespreek. Die vernaamste aanval het onder andere van Kemp gekom. Hy

het gesê dat die Minister moet ophou met sy "speldeprlkke".340 Hy het met greet nadruk

verklaar dat produksie sonder arbeidskragte onmoontlik Is en Indien die Regering nie

gou sou optree nie kon daar geen sukses op sy produksieveldtog verwag word nie. Hy

het onder andere verwys na die voorneme van die Minister van Naturellesake (sic) om

die paswette af te skaf en gesê dat so 'n stap sou noodlottig wees, vir sover dit die ar-

beldskragte op die plase betref.341

11S!.!ilil.., Dje Bumer, 9.2.1944.
JJ~ J..Illi!., Dje Irnaszakr. 9.2.1944.
H1 !.!lli!.. 8.2.1944, kolom767.
us !.Illit.. Djc Burger, 9.2.1944.
119ll!.i..d.

}.lODje Dansvaler, 28.3.1942; Dcbnuc van dje Volksrnad, 27.3.1942, kolom 4726.
].11 DebiUlc Viln die Volks(ili!d, 27.3.1942, kolom 4727.
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Die Burger berig op 17 April 1944 dat in parlementêre boeregroep van die Herenigde

Nasionale Party, onderleiding van Kemp, die vorige week 'n onderhoud met die Minister

van Naturellesake (sic), maj. Plet van der Byl, gehad het om sy samewerking te verkry In

verband met planne om die arbeidsvraagstuk van die boere te verlig. Die boeregroep het

voorgestel dat kampe vir krygsgevangenes oor die hele land versprei word, sodat die

krygsgevangenes behulpsaam kon wees met die Insameling van die mielie-oes. Die be-

doeling was ook dat die gevangenes In groepe rondgestuur kon word om die boere be-

hulpsaam te wees op die plase.342 Mln. van der Bill het die Premier oor die saak ge-

spreek en daar Is besluit dat die saak meriete het en Is planne beraam om die voorstel

te Implementeer. Die boeregroep het ook voorgestel dat die Regering moes afsien van

die £5 deposito wat van boere geels was voordat hy krygsgevangenes kon kry. Verder Is

versoek dat wat die fynere beplanning betref dit aan plaaslike kooperasles en boerever-

enigings gelaat word.343 Die Minister van Naturelle (sic) Is versoek om reëlings te tref

dat die Naturelle-kommlsarlsse (sic) as hoofde van depots aangewys word waar boere

Swartarbeiders kon kry. Die boeregroep het gemeen dat die toestroming van Swartes na

die stede langs die weg gestuit kon word en dat die boere terselfdertyd aan werkvolk

gehelp kon word. Die Minister was die saak goedgesind. Ook was voorgestel dat die De-

partement van Justisie beweegbare tronke moes aanhou, sodat mielieboere ook die

hulp van gevangenes kon verkry Indien daar oesters benodig was.344 Hierdie voorsteiis

tot praktiese toepassing gebring en het die krygsgevangenes op plase gaan werk.

Ole omvang van die Regering se staatsboerderye Is deur Kemp op 26 Mel 1944 In die

Volksraad onder die vergrootglas geplaas. Hy het kritiek uitgespreek en voorbeelde ge-

gee van gelde wat bestee sou word by verskillende plekke, byvoorbeeld Olifantsrivier

£500, Oranjerivier £15 000, Vaalharts £25 500, Loskop £22 000, Rietrivier £23 500 en

Pongola £40 000. 'n Totale bedrag vir die jaar van £126 100. Hy het gevra of Suid-Afrika

'n kommunistiese staat sou word? Volgens hom het die mededinging 'n ernstige saak

geword vir die boere en dat dit aan die toeneem was.345

Een van die beskrywingspunte wat deur die Transvaalse Herenigde Nasionale Partykon-

gres van Hoofbestuur verwys en finaal op 14 November 1945 atgehandetls, was die

voorsiening van trekkers aan die boere. Kemp het voorgestel dat 'n brief gerlg moes

}.Il~, 17.4.1944.
}.IllJili!.
}.I4.1.hi..d.
J4! pjc Transveter. 27.5.1944; peballe van die Volksrlwd, 26.5.1944, kolom 8506.



word aan die Eerste Minister waarin hy versoek word om onmiddellik trekkers te voor-

sien aan die boere, aangesien die trekdiere as gevolg van die droogle bale maer is. In-

dien daar nie aan die versoek voldoen sou word nie, sou die oes vir die komende seisoen

swak wees, omdat dit alreeds laat was vir ploeg van lande, die diere swak Is en Indien

die boere op hulosse moes staatmaak, hulle eers weke na die reën sou kon begin

ploeg.346

In die Volksraad op 23 Januarie 1946 het Kemp In die Volksraad die Minister van land-

bou aangespreek OOI die koring - en mielieposiSie In die land, en gesê dat die Regering

agter die droogte skull, maar dat dit nie voldoende verontskuldiging was nie. Hy was

veral gekant teen mielIeverskaffing aan die drie protektorate; Swaziland, Betsjoenaland

en Basoetoland. Aangesien daar 'n mielie tekort In die land was het hy nie die sin daarin

gesien om mielies uit te voer na die Britse kolonies nie. "laat Engeland sorg dat daar

mielies Ingevoer word vir daardie gebiede," het hy gesê.eo Ook het hy In die verband ge-

sê: "Ons eie kaffers (sic) moet doodgaan van honger, terwyl kos gegee word aan kaffers

(sic) van Engeland se kolonles."346

Die Regering Is op 13 Februarie 1946 In die Volksraad, tydens die voortgesette debat

oor die Gedeeltelike Begroting, gehekel deur die Opposisie omdat hy ten einde raad bly

klou het aan Oorseseraad - hierdie keer was dit om advies te kry In verband met voed-

seiposisie wat hulle help verbrou het.349Kemp het die Minister van Landbou gevra of hy

al ooit, In die twee jaar wat hy minister Is, 'n besoek aan 'n enkele droogtegeteisterde

distrik gebring het om aan die boere te toon dat hy In hulle belangstel en om te verneem

wat hulle behoeftes was? Voorts het hy aan Strauss gevra of hy ooit In die twee jaar aan

die boere die aanmoediging gegee het om te produseer? Kemp het gesê dat hy vrees dat

"die Minister sal gemerk staan as die grootste vyand wat die boer nog ooit gehad

het."3SQVoorts het hy gesê dat hy 'n luk van te vore die Minister gevra het om 'n volledi-

ge verklaring te doen oor die voedselposisie, maar al wat hy verskaf het was 'n paar los

verklarings. Die gevolg van die natatlge bestuur was dat aansienlike kwantiteIt mielies

Ingevoer moes word. Volgens Kemp het die Minister se swak beplanning In tyd van

.1-16E,O Jansen-versame!jng, PV 94, 'Bylaag I, beskrywingspunte deur die Kongres van Hoofbestuur ver-
wys en finaal afgehandelop 14.11.1945 .

.I-IJ Debnne vnn dje Yolksmnd, 23.1.1946, kolom 161.

.1-18!hi.!!., kolom 162 .

.1-19Die Trnosvaler, 14.2.1946; Reballe \'an dje Volksraad. 13.2.1946, kolom 1655.
HO.Dcbjllle van dje VQlksraad, 13.2.1946, kolom 1654: pjc D'lOsvalcr, 14.2.1946.
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droogte bewys dat Suid-Afrika opgesaalls met 'n swak Minister van Landbou. Hy het die

Regering se weiering om onbesette grond beskikbaar te stel vir welding aan beesboere

veroordeel.351

Met die oog op die verkiesingstryd In Barberton, en Wes-Rand het Kemp en StriJdom, In

Die Transvaler van 6 Maart 1946, 'n oproep aan die kiesers gedoen om vir die Herenigde

Nasionale Party op 10 April te stem. (Provinsiale Raadsverkleslngs) Hulle het gesê dat

die Regering moet gevra word om te verklaar of hulle wanbeheer van voedsel goedkeur,

of hy die uitvoer van kos nog gaan toelaat terwyl Suid-Afrikaners honger ly en kos Inge-

voer moes word.352

Hy was Immers die Minister wat met sy aanstelling In 1924 as Minister van landbou die

landbou administrasie heeltemal hervorm het. Gedurende sy termyn van 11 Jaar as mi-

nister moes hy ook geweldige probleme die hoof bled soos droogtes en sprinkane. Nie-

teenstaande al die probleme was hy hoofsaaklik verantwoordelik vir die vestiging van 'n

gesonde landbou-ekonomiese program. Kenner van landbousake het hy na 1935 steeds

gebly en gevolglik kon hy as lid van die Opposisie, met gesag praat. Sy deeglikheid het

hom Instaat gestelom steeds die belange van die boerderygemeenskap voor op te stel

en het hy die Regering en sy Minister van Landbou op hul tone gehou.

9.9 Tweetaligheid en terugkerende soldate - Kemp neem standpunt In

Op 15 Me11944 het Kemp In die Volksraad die Opposisie se amendamentvoorstel ver-

dedig wat tweetaligheid In die staatsdiens as 'n vereiste gestel het, vir aanstelling van

terugkerende soldate en werkers. "Ons het die reg om tweetaligheid te vereis In hierdie

land. Die tweetaUgheldsbeleld moet nie net 'n doole letter wees nle"353 het hy gesê. Hy

het die gebruik van tolke bestempel as 'n koste oneffektIewesteisel. Volgens hom het

elke Afrikaner die reg gehad om te els dat die beginsel van tweetangheld In die praktyk

uitgelewe word.

Hy het gesê dat hoe meer die Regering probeer om die Afrikaansetaai te vertrap, hoe

sterker sou die taal word. Hy het dit as 'n skande beskou dat daar regeringslede was

lSI!lili!; kolomme 1652·1654; Die Burger. 26.2.1946.
lS2Die Transveler. 6.3.1946.
lSl Debatte V!lOdie Volksnmd. 15.5.1934, kolom 7514.
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wat na 34 Jaar nog nie die Afrikaansetaai aangeleer het nle.354 Ten opsigte van die te-

rugkerende soldate wat werk moes kry, het hy gesê dat nie net een deel van die bevol·

king voorkeur kon kry nie en daar ook diegene was wat agter gebly het. Volgens hom

moes die bekwaamste man die pos kry.355 Hy het gesê dat daar 'n groot verskil was tus-

sen 'n soldaat wat vir sy land gaan veg het en die een wat vir 'n ander land gaan veg het.

Dit was volgens hom onbillik van die Regering om aan die een wat gaan veg het die

voorkeur by aanstellings te wou gee. "Ons voel dat waar die private persoon en die sol-

daat op gelyke voet staan wat die meriete betref, dan moet die Minister grond gee aan

belde. Die soldaat moet nie voorgetrek word nie, "356 het hy gesê.

Die Minister van landbou Is deur Kemp op 27 Mel 1944 In die Volksraad gevra of hy aan

die terugkerende soldate grond gaan uitdeel? Hy wou weet of alle aansoeke toegestaan

sou word, afgesien daarvan of die applikant vir boerdery geskik was en of hy ondervin-

ding gehad het of nie? Voorts het hy gevra of die Minister sou sorg dat diegene wat nie

ondervinding het nie onder toesig geplaas sou word totdat hulle hulself kon help? Hy

wou ook weet of dit luis was dat grond ook aan soldate uit die buiteland uitgegee sou

word. "Mense wat geen benul van Suld-Afrlkaansetoestande het nie, sal aan grond ge-

help word, terwyl duisende van ons eie mense vir hulle moet terugstaan," het hy gear-

gumenteer.aet

Vanaf 1924, met sy aanstelling as Minister van Landbou, later Minister van lande en

nou as OpposisielId, het Kemp 'n regverdigheid openbaar vir gelykberegtiging van albei

landstale In die staatsdepartemente. Sy aanstellingsbeleid was weliswaar by Opposisie-

lede, vanaf 1924 tot 1939, onder verdenking. Stryder vir die Afrikanersprekende en sy

taal sou hy enduit bly, sowel as die volkseie vir elke Suid-Afrikaanse burger, naamlik

"Suid-Afrika Eerste'"

9.10 Terugblik

Kemp se lojaliteit teenoor Hertzog en sy onblusbare nasionalisme het weer op 4 Sep-

tember 1939 tot sy reg gekom, toe hy weer aan Hertzog se sy gestaan en gestem het vir

die mosie dat Suid-Afrika neutraal sou bly In die Tweede Wêreldoorlog. Smuts het In die

Jj.! lliQ.
J" J.lili!.
JS6J.Iili!.., 27.5.1934, kolomme 8574·8575.
lS7 lliQ .. 26.5.1944, kolomme 8503-8505; Pjc Dnos\'ulcr, 27.5.1944.
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stemming 'n meerderheld van 13 stemme behaal, naamlik 80 teen 67. Met hierdie

meerderheld van stemme het Smuts 'n nuwe regering gevorm en Suid-Afrika tot die oor-

log verbind. Kemp het die SmutsvolgelInge en hul Afrikaanssprekende ondersteuners as

grotendeels die aan Engeland "geestelik - verslaafde, ontstamde Afrikaners: die produk-

te van die angtleaeleprcsee wat deur die verfoeilike Britse onderwystelsel op ons afge-

forseer Is," gesten.sse Vir hom was die toekoms van die Afrikaners ook, met sulke mense

In hul midde, 'n duister saak. Kemp as gewone Volksraadslid sou nou weer met al sy ver-

moëns toetree tot die Afrikanernasionalis se saak.

In 1940 met die stigting van die Herenigde Nasionale Party word hy en Strijdom gesa-

mentlike leiers In Transvaal. Ten spyte van sy klimmende Jare het hy steeds 'n aktiewe

parlementariër gebly. Die Hansards van die Jare 1940 -1946 getuig hoe hy die destydse

ministers onder hande geneem, toestande In die Departement van Landbou gekritiseer

en oor die ontevredenheid In die spoorwegdiens gepraat het. Gedurende die oorlogsjare

bepleit hy steeds 'n beleid van neutraliteit en-n republikeinse regeringsvorm In Suid-

Afrika, hoewel hy dikwels waarsku teen 'n beleid van geweld om hierdie Ideaal te verwe-

senlik. Hy het die Verenigde Party en Smuts nooit vergewe vir die gebeure op 4 Septem-

ber 1939, en sou hy met alle mag en krag van die woord hulle veroordeel.

Na sy vrou se dood In Maart 1941 verswak sy gesondheid. wat reeds nie goed was nie,

verder. Hy blyegter aktief In die Parlement en op partyvlak werk hy besonder hard. Hy

was steeds 'n voorstander van Afrikanereenheid en kon hom nooit vereenselwig met die

versplintering In hul geledere nie. Hy het enige persoon wat die partygeledere bedreig

het veroordeel. Volgens hom was daar net een ding om te doen, en dit was om te volhard

met die stryd van die Afrikaner en Afrikanernasionalisme. Hy het sy volk aangespoor tot

groter opoffering terwille van die Ideaal waarvoor hulle geveg het.

Die heerlike uiteinde van 'n republIkeinsestaatsvorm sou hy nie belewe nie, maar hy het

die boustene In die republIkeinsegebou help Inmessel. Op 31 Desember 1946 sou hy

sterf onder "vreemde heerskappy" en onder 'n "vreemde vlag" -Iets waarteen hy, sedert

sy toetrede tot die Suid-Afrikaanse politiek, "geveg" het.

Hi le.G. Kemp. Pnd vun die verewerent. pp,452-453.



'n Boonzaier karikatuur van Jan Kemp.
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HOOFSTUK 10

JAN KEMP IN PERSPEKTIEF

Op 7 November 1925 het genl. Kemp 'n vergadering op Nylstroom toegespreek en na af·

loop daarvan het adv. J.G. Strijdom hom bedank en gesê, "hy Is 'pure man'."> By sy af-

sterwe het dr. D.F. Malan gesê dat Kemp se grootste karaktertrek was sy liefde vir By

yolk, gepaard met die felt dat hy geen vrees geken het nie en dat hy gevolglik vir die

verwesenliking van die hoogste volksideale ook '0 moed aan die dag gelê het en 'n on-

wrikbare geloof geopenbaar het wat altyd as 'n frisse Inspirasie gekom het. Hy was die

gebore vegter, maar teen niemand was hy Dolt haatdraend 01e.2

Jan Kemp se onwankelbare geloof In die toekoms van sy land het hom onversetlik laat

stry - militaris, rebel, landboukundige, politikus - selfs teen die dood. As sinnebeeld van

taaie volharding en grootmenslIke hartstogtelikheid vir verhewe vryheidsideale, sal hy

onthou werd- as die dapper stryder aan die voorpunt wat met die vurige kruis van vry·

heidsdrIf tot binne vyandegeleëere gestorm het.

Kemp het as mens daardie ondefinieerbare gawe, wat as persoonlikheid beskryf word, In

'n hoë mate besit. Hy was van middelmatige liggaamsbou, sy voorkoms was nie juis bale

Indrukwekkend nie, maar 'n mens het by die eerste ontmoeting dadelik gevoel dat jy

met Iemand te doen het In wie daar groot krag skull· liggaamlik sowel as geestellk.a

Hy was een van die prominente persone uit die Transvaalse openbare lewe wat 'n skakel

gevorm het met die republikeinse verlede. Hy het teen die einde van die Anglo-

Boereoorlog prominent geword, ofskoon hy vroeg na die uitbreek van die vyandellkhede

In 'n nouer kring bekendheid verwerf het as 'n dappere en bekwame vegsman, alhoewel

hy somtyds 'n bietjie voortvarend was, soos by Roolwal.4 As Bittereinder verteenwoordig

hy die Krugerdorpse kommando by die vredesonderhandelinge op Vereeniging en dring

daarop aan dat die oorlog voortgesit moet word. Hy het na die vredesonderhandelinge

I Ons Vaderland, 8.11.1925.
1A.PJ. van Rensburg, Generaal Jan Kemp, Die Taalgenoot, September 1972, p.22.
ll.!ll.Q.
~ Die Volks!cm, 2.1.1947.
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gegaan met die duidelike opdrag van sy burgers om by onafhanklikheid te staan" hier-

die opdrag sou hy stiptelik uitvoer. Hy was van mening dat Indien die Boeremagte saam-

staan, hulle onoorwinlik sou wees en Indien hulle die terme aanneem, hullye en strye en

opofferings tevergeefs sou gewees het. Toe die vredesterme uiteindelik tot stemming

gebring Is, Is Jan Kemp een van die ses wat daarteen stem. Hy was onwrikbaar In sy

standpunt rakende Afrikanernasionalisme en die behoud van onafhanklikheid - 'n rebel

In moed en oortuiging.

Nog voor die aanname van die Verdedigingswet In 1912 het genl. J.C. Smuts, as Minister

van Verdediging In die destydse Botha-kabinet, aan Kemp geskryf dat hy van voorneme

was om eertydse offisiere van die Boerekommando's te laat oplei as stafoffisiere vir die

Suid-Afrikaanse Verdedigingsmag. Aan die begin van 1912 bevind Kemp hom weer eens

In 'n militêre milieu toe hy 'n kursus In die militêre kollege te Bloemfontein bywoon. Hy

deel 'n kamer met genl. Manie Maritz en Jacques Pienaar, later administrateur van

Transvaal, en saam bespiegel hulle oor die toekoms en die dag wanneer hulle vryheid

sou terugwin. Hulle verdeel die rolle onder mekaar, wat elkeen sou speel wanneer die

dag van wraakneming teen die "rowers emplre'" sou aanbreek. Na afloop van die kursus

word majoor Kemp dlstrlksofflsler op Potchefstroom. Dit was sy eerste tree In die open-

bare lewe en sou hy sy lewelank In diens daarvan bly.

Toe die Eerste Wêreldoorlog uitbreek het daar In Suid-Afrika 'n gespanne toestand ge-

heers en gevoelens was aan die oplaai. Groot ontevredenheid het geheers omdat genl.

Louis Botha en sy regering dit as 'n kwessie van plig en eer beskou het om as Brittanje

se bondgenoot, aan die oorlog teen Duitsland deel te neem. 'n Nog groter vlam van ver-

ontwaardiging brand binne Kemp oor Botha en Smuts se planne om nutts-suldwes-

Afrika aan te val, gesien luis teen die agtergrond dat Brittanje 'n skrale twaalf jaar tevo-

re die Boerevolk hul republikeinse onafhanklikheid ontneem het. Iets wat hy tot In sy

siel verag het.5 Vir hierdie eertydse republikein was die felt dat Brittanje se volle aandag

by 'n wêreldoorlog betrek was, 'n gunstige geleentheid om 'n poging aan te wend om die

republikeinse vryheid te herstel.

Om na die stem van jou gewete te handel en daarmee jou volk se siel te red, vereis

hoogste offers. Dit sou ook die ervaring van Kemp wees wat as bittereinder by vereent-

~A P I nID Rcnsburg, p.l O.
6 J.H. Ligthelm. GenII C G Kempse rol in die Rehellie 'Ian 1914-15. p.175.
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ging In 1902 ook enduit bittereinder In die protesbeweging gebly het, alhoewel sy be-

trokkenheid daarin verskillende fases onderskei het. Van sy aanvanklike teenkanting

teen genl. Koos de la Rey se halsoorkop staatsgreep, vroeg In Augustus 1914, tot sy la-

tere aktiewe toetrede tot die Rebellie het daar verskeie gemoedsbeslulte by Kemp voor-

gekom. Dit wil voorkom asof Kemp tydens bogenoemde gebeure hom aanvanklik op die

agtergrond onttrek het, aangesien hy nie die aansien van De la Rey, genls. C.F. Beyers

en C.R. De Wet geniet het nte . hy was militêr hierdie volkshelde se mindere. Daar kan

gekonstateer word dat Kemp van mening was dat dl,etyd vir optrede nog nie ryp was nie

• 'n kenmerk van 'n groot militaris.

Kemp se standpunte sou eers uitkristalliseer na die kommandantevergadering In Preto-

ria op 14 Augustus 1914. By hierdie geleentheid kom hy tot die besef dat Botha en

Smuts eerder Ryks - as Afrikanerbelange nastreef.' Waar hy nog kort tevore alle gedag-

te van opstand afgekeur het, het hy nou eensklaps na vore getree as een van die groot-

ste teenstanders van die Regering se voorgenome Dult5-Suldwes-Afrlkaveldtog - hy het

nou reeds In sy gees gerebelleer. Hierin sou die verwikkelinge rondom die persone van

De ta Rey, Maritz en Beyers deurslaggewend wees en tot sy uiteindelike bedanking as

offisier In die Unie-Verdedigingsmag, op 13 September 1914 lel.

Verwikkelinge, soos die dood van De la Rey en bedanking van Beyers as kommandant-

generaal, het Kemp tot ander Insigte gedwing en het hy besluit om van 'n staatsgreep af

te sien - voortaan sou hy hom by die protesbeweging teen die Regering se oorlogsbeslult

skaar, en van protes was dit slegs 'n hanetreetjie na openlike rebellie. As gevolg van die

mislukking van die "binnelandse rebellie" Is Kemp gedwing om aansluiting met Maritz

In Dults-Suidwes-Afrlka te probeer bewerkstellig. Gevolglik pak hy en 600 man 'n dors-

landtrek deur die Kalahariwoestyn aan en onder sy besielende leiding slaag hulle daarin

om die onherbergsame gebied te oorwin - een van die merkwaardigste togte In die mili-

têre geskiedenis van Suld-Afrlka.8 Tydens die heldetog het hy hom nie alleen as Gods-

man nie, maar ook as krygstaktlkus en bo álles as mens bewys. 'n Karaktertrek wat as

politikus ook sterk na vore gekom het by Kemp.

Die ontmoeting tussen Kemp en Maritz het die finale fase van die Rebellie IngeluI. Ma-

ritz wou met wapengeweld, ondersteun deur die Duitsers, die onafhanklikheid van die

7 J.e.G. Kemp. Pad van die Veroweraar. p.147.
8 !hii!., pp.307-361.
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"Republiek van Suid-Afrika" herstel. Kemp was reeds sedert 191.2 vertroud met Maritz

se plarme.e Hulle was geesgenote. albei onverskrokke, gesoute krygsmanne wat vir

geen duiwel sou stuit nie. Tog was daar groet aksentverskille tussen hulle; enersyds Ma-

ritz die voortvarende, hardkoppige en Impulsiewe Individualis teenoor andersyds die ver-

sigtige en meer diplomatiese Kemp. Hy was meer toegeeflik en versoenend In vergely-

king met Maritz se onversetlikheid. Die gevolg was dat hulle enduit nie eenstemmigheid

bereik het nie en die direkte gevolg daarvan was Kemp se oorgawe by Upington en Ma-

rltz se uttwyklng na Duits-Suidwes-Afrika.

Na die oorgawe was Kemp In die tronk In Johannesburg 'n verbitterde man. Hy het die

swaarste straf van al die rebelleielers ontvang, omdat hy mldde-tn die oorlog verhoor Is

en sy vonnis moes dien as afskrikmiddel. Sy verbittering was eerder gerig teen Botha en

Smuts vir wie hy erg verkwalik het dat die Rebellie In 'n broederoorlog ontaard het. Se-

kerlik Is daar 'n groot mate van mismoed by Kemp In die tronk te bespeur, soos dit her-

haaldelik na die oppervlakte deurbreek In sy herinneringe, wat Inderdaad 'n felle aan-

klag teen die veroweraar van die Afrikanervolk Is. Die onselfsugtige patriotisme waarop

Kemp en ander rebelle aanspraak gemaak het, om hulle optrede In 1914-1915 te reg-

verdig, kan bepaald nie hulle aantasting van die staatsgesag verskoon nie. En Juridies

kan daar geen fout met hul veroordeling gevind word nie. Polities was die regeringsop-

trede egter kortsigtig en het dit daartoe gelei dat die meerderheld Afrikaners binne 'n

Jaar na die Rebellie hulle nie meer In dieselfde politieke kamp as Botha en Smuts tuis

gevoel het nie.

Gelouter en gestaal deur die stryd van 1914 het Kemp hom na sy ontslag uit die tronk op

22 November 1916 by die Nasionale Party van genl. J.B.M. Hertzog aangestutt.w NIe-

teenstaande 'n vrylatIngsooreenkoms tussen hom en die Regering dat hy hom uit poli-

tieke byeenkomste sou hou, steur hy hom nie daaraan nie. Saam met Tielman Roos on-

derneem hy 'n reis deur die Wes·Transvaal, om die Nasionale Party te bevorder. Hy was

dus bereid om ter wille van wat hy as 'n volksaak gesien het, sy vryheid op te offer - rebel

omdat hy die ontslag ooreenkoms verontagsaam het, "damning the consequencs". Ses

Jaar later het hy Volksraadslid vir die kiesafdeling Wolmaransstad geword, waarop hy die

verlore staatsbestel kon probeer verwesenlik.

9 Genl. Mnnie Maritz, My lewe en strewe. pp.65·66.
10 b.P J vnn Rensburg. p.IO.



In die partypolitiek was Kemp besonder aktief en vier Jaar na sy verkiesing as Volks--

raadslid is hy in 1924 in die eerste Hertzog-kabinet, as Minister van Landbou opgeneem.

Reeds voor die verkiesing Is Kemp se naam deur Suid-Afrikaanse Party politici gebruik

In bangmaak praatjies teenoor die kieserspubliek. Hulle het beweer dat Ingeval die Na-

sionale Party die verkiesing sou wen, Kemp die Minister van Verdediging sou word.

Mens kan aanneem dat die algemene gevoel was dat so 'n aanstelling hulle sou geval,

aangesien hy 'n gewaardeerde generaal vanuit die Anglo-Boereoorlog was. Sy militêre

agtergrond het hom utters geskik gemaak vir die porteteuile. Geen wonder dat daar bin-

ne Nasionale Partygeledere verbasing was dat Kemp deur Hertzog aangesteiis as MI-

nister van Landbou. Indien Kemp teleurgesteld was het hy In alle geval nie In die open-

baar daaraan uiting gegee nie. Regverdiging vir die aanstelling kan gevind word In sy

landelike agtergrond en omdat hy 'n hoofsaaklik landboukiesafdeling verteenwoordig

het, naamlik Wolmaransstad, In die destydse Wes-Transvaal. Landbou was op die tydstip

'n afdeling van staatsadministrasie wat besondere aandag geverg het.

In die Kabinet het hy met onderskeiding gedien en as administrateur en wetgewer ult·

geblink. Onmiddellik na sy aanstelling kom daar aktiewe optrede vanaf sy kant deur 'n

algehele herstrukturering van die Department van Landbou. Onverskrokke het hy inbe-

weeg en nieteenstaande bestaande reëls en regulasies die landboustelsel hervorm, so-

dat dit tot voordeel van die landboubevolking sou wees. Nieteenstaande geweldige druk,

stel hy party ondersteuners aan In die landbou administrasie - kritiek deur opposisie

weer hy met alle mag van die tong af. Hierdie hervormingsbeleid van hom kan gesien

word as 'n "administrasie rebellie" teen die ou bestaande stelsel. Droogtes, die sprIn-

kaanplae en die verarming van die boere het hy met militêre presiesheid probeer hok-

slaan. Hy het 'n dryfkrag en energie besit wat deur mln van sy kollegas geëwenaar kon

word, en hoewel die boeregemeenskap soms oor sy outokratiese optrede gekla het, was

die algemene mening onder hulle dat hy 'n uitstekende Minister van Landbou was. Hy

was grootliks verantwoordelik vir die uitbouing van die landbou-ekonomie en - onderwys

In sy tyd as Minister van Landbou.

Binne die geledere van die Nasionale Party het hy ook, veral na 1920, 'n leidende rol ge-

speel en heelgou Is hy verkies as lid van die Hoofbestuur In Transvaal. Sy snelle opgang

In die party kan ook deels toegeskryf word aan die hulp en ondersteuning wat hy van

vriende ontvang het, en as daar een persoon Is wat uitgesonder kan word, Is dit Plet

Grobler. Reeds vanaf skoolopleidingsjare was hulle boesemvriende en was dit Juis Plet

523



r-----------------------------------------------------------------------------------

524

Grobler wat by Hertzog daarop aangedring het dat Kemp na die 1924-verkleslng In die

Kabinet opgeneem word. In Hertzog het Kemp 'n politieke geesgenoot gevind en sou tot

1940 aan hom getrou bly. Kemp se partylojalltlet het ootgebet tn die rigting van fana-

tisme en hy enige teenstand of verbrokkeling met alles In sy vermoë teengestaan. Die

verwesenliking van sy vryheidsideaal het hy binne die Nasionale Party uitgeleef en was

hy 'n groot voorstander vir die vervuiling van Afrikaner Ideale.

In 1933 steun hy Hertzog toe daar tot 'n koalisie met Smuts en sy volgelinge ooreenge-

kom word. Waar Kemp 'n heftige politieke stryd met Smuts en sy party ondersteuners

vanaf 1915 gevoer het, kom hy nou en verklaar hom bereid om saam te werk binne één

party - onverklaarbaar! Weer eens kan sf optrede verklaar word teen Sf lojaliteit vir

Hertzog en sy fanatieke soeke na 'n oplossing vir Suid-Afrika se probleme; finansiële -,

staatkundige - en Kleurvraagstuk. Hy Is van mening dat 'n vereniging (saamwerk) van al-

le politiekepartye tot voordeel van Suid-Afrika sou wees. Die resultaat hiervan was dat

hy 'n greet deel van sy mede-Afrlkaners van hom vervreem het. Hulle het hom as 'n "ver-

raaier" getipeer -Iets wat werklik aan sy siel moes getaak het. Nogtans tree hy met

groot beslistheId op en veroordeel hy partygenote van voor 1934 en wat nou wegge-

breek het. Hy Is die eerste persoon wat die naam "gesuIwerdes" teenoor dr. Malan en sy

volgelinge, volgens hom 'n skeldnaam, gebruik het. Mense met wie hy ten nouste saam-

gewerk het In die Nasionale Party word nou sy politieke vyande.

Binne die geledere van die Verenigde Party het hy hom nou In die geledere van anti-

republikeine bevind en moes dit sekerlik bale keer vir hom 'n verleentheid gewees het

om anti-republikeinse optrede te kondoneer. Maar die groot politikus wat hy was, het hy

weer eens sy lojaliteit teenoor die saak van Suid-Afrika, naamlik eenheid, voorop gestel.

later, na die breuk In 1939, verklaar hy dat die rede wat hy kan aanbied vir sy optrede In

die tydperk 1934 tot 1939, was dat sy bedoelings eerlik en opreg was. Toe adv. leslie

Blackwell van die Verenigde Party op 25 Januarie 1940 In die Volksraad aan hom vra

wanneer hy so 'n vurige Republikein geword het, was sy antwoord, dat Sf optrede In

1899-1902, die Rebellie van 1914 en sy jare In die Verenigde Suid-Afrikaanse Nasionale

Party bewys van sy republIkeinsestrewe was: ..... ek en andere het probeer om daardie

agbare lid te verafrikaans In die volste sin van die woord .... Ek kan net sê die ekspert-

ment wat ons gemaak het sal nooit weer In Suid-Afrika gemaak word nie. In daardie par-



ty het ek nie teruggedeins om te verklaar dat ek 'n Republikein Is nle."U Dit was tipies

die mens, Jan Kemp.

As Minister van Lande het hy weer eens 'n administrasie oorgeneem wat volgens hom

nie voorheen goed geadministreer was nie. Met onvermoeide ywer en drastiese optrede

hervorm hy die Departement van Lande tot 'n effektiewe administrasie. Hy het die land

telkemale deurreis om hom op grondvlak te vergewis van omstandighede. In die meeste

gevalle per motor en soms op moeilik begaanbare paaie. As minister gemoeid met die

nedersetters en nedersettings, poog hy veralom die Armblankevraagstuk die hoof te

bled. As senior minister In die Kabinet is hy ook gemoeid met besluitneming ter oplos-

sing van die Kleurvraagstuk en bring dit hom In botsing met liberalistiese politici soos

Hofmeyr. Hy neem sterk standpunt In en wyk nie af van standpunte wat hy vooropgestel

het nie. Binne partygeledere word hy tot teler van die Verenigde Party In Transvaal ver-

kies, 'n bewys van die politieke statuur wat hy geniet het.

Met die aanbreek van die Eeufeesjaar In 1938 en die feesverrigtinge In Pretoria, was

Kemp waarnemende Minister van Verdediging. In hierdie hoedanigheid neem hy 'n lel-

dende rolln die herdoping van Roberts Heights tot Voortrekkerhoogte - lets wat groet

ontsteltenis onder sekere groepe veroorsaak het. In hierdie geval het hy gestaan en ge-

val by sy optrede. Die kritiek en polemiek rondom die debakel het soos water van 'n

eend se rug afgerol en hom geensins ontstig nie. Hy het op sy Ingeslane koers volhard.

Dit was ook, veral gedurende die tydperk 1924-1939, dat hy hom geweldige kritiek op

die hals gehaal het Insake sy aanstellings In die regeringsdepartemente. Onverdeelde

trou en lojaliteit was vir hom 'n voorvereiste by aanstellings. Ten opsigte van die taalbe-

leid, was hy 'n sterk voorstander van tweetaligheid.

Op 4 September J.939 het Jan Kemp getrou aan Hertzog se sy gestaan en gestem vir die

mosie dat Suld·Afrlka neutraal sou bly In die Tweede Wêreldoorlog· Kemp die rebel poli-

tlkusl Smuts het met 'n skrale meerderheld van 13 stemme die meerderheld behaal en

'n nuwe regering saamgestel. Meteens was Kemp weer 'n gewone Volksraadslid. Sy

argwaan teen Smuts en die Imperialiste Is weer met die optrede hernu. In 1940 met die

stigting van die Herenigde Nasionale Party, word hy en adv. J.G. Strijdom gesamentlike

leiers In die Transvaal - meteens was hy weer terug binne die geledere van die republI·

11DchM!c 'lUll die Volksrl\ml, 25.1.1940, kolomme 155.156.
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kelns georiënteerde Afrikaanssprekendes. Ten spyte van sy klimmende lare het hy 'n ak-

tiewe parlementariër gebly· die Hansard van daardie Jare getuig van sy optrede.

Netsoos gedurende die oorlogsjare In 1914 het hy tydens die Tweede Wêreldoorlog 'n

beleid van neutraliteit en 'n republikeinse regeringsvorm vir Suid-Afrika bepleit. Hierdie

keer het hy dikwels gewaarsku teen 'n beleid van geweld, om die Ideaal te verwesenlik.

Interessant om op te merk dat die Opposisiepers, by monde van pie yolkstem op 2 Ja-

nuarie 1947, berig dat Kemp se aanwesigheid op die Gesuiwerde toneol prestige ver-

leen het aan 'n kwansuis republikeinse party met so In onrepubllkelnse tradisie; en met

sy dood het daar in leemte ontstaan wat moeilik deur die party gevul sou word.u

Binne partygeledere was hy 'n groot voorstander van partyeenheid. Genadeloos het hy

diegene wat weggebreek het veroordeel. Op sy kenmerkende wyse van woordelikse

aanvalle het hy gepoog Afrikanerleiers en Afrikaners op 'n gemeenskaplike weg te

bring, wat tot voordeel van Suld·Afrlka sou strek. 'n Mens kry die Indruk dat Kemp hoe-

genaamd nie geglo het dat daar 'n ander kant van die saak was nie. Daar Is selfs beweer

dat sy welsprekendheid hom tot die gevoel gerig het en nie tot die verstand nie - daar

was vir hom nie 'n ander sy In 'n saak nie.

Na die dood van sy eggenote In Maart 1941 verswak sy gesondheid verder. Die sterk

geestelike persoon wat hy was het hom tot aktiewe optrede In die parlement en op die

politieke front aangespoor. Steeds het hy hom beywer vir 'n praktiese oplossing van die

Kleur· en konstitusionelevraagstuk. In Julle 1946 het hy ernstig siek geword en was by

tye bewusteloos. In Augustus herstel hy sodanig dat hy selfs 'n boodskap aan sy geliefde

Afrikanervolk rig: "Sê aan die Afrikanervolk dat hoewel ek nog bale siek Is, ek In die

gees saam met die volk stry vir die oorwinnIng van ons goeie en regverdige saak. Ons

het deur donker tye gegaan- ons mag egter nooit wankelmoedig word nie, want God lel

die volk deur die donker na die lig. My beroep op almal wat Suld·Afrlka lief het, Is dat

hulle nie moet stilsit nie, maar hulle kragte moet saamsnoer.us- weereens die "tjaarts".

015 kenmerkend van die geharde vegter dat hy selfs op sy siekbed eerder 'n trooster as

troossoekende was. Tot die bittereinde het hy sy volk aangespoor tot groter opoffering

ter wille van die Ideaal waarvoor hy en 5)' geesgenote reeds In die Jare van die Anglo-

Boereoorlog geveg het.

Il Die Volkslem, 2.1.1947.
Il A P 1 van Rensburg, p.22.
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In sy politieke loopbaan het hy waarskynlik net so maklik vyande as vriende gemaak. In

die politieke geskiedenis van Suid-Afrika was daar selde Iemand wat hom minder aan

die gevolge van sy optrede gesteur het. So berig die Rand Daily Mali op 31 Januarie

1933 dat daar geen koalisie by Kemp te bespeur Is nie, "he laid a very heavy sjambok on

the shoulders of all who differed from hlm ....."14 Die Oos Vaderland berig op 14 Maart

1933 dat Kemp tydens '0 vergadering In die Daspoortsaal gesê het: "As ek veg dan veg

ek, maar as daar vrede Is, dan bedoel ek werklik dat daar vrede moet wees.vae Hy was '0

gedugte politieke teenstander vi, sy opposisie, tog was hy gevoelig vir kritiek en sy re-

aksie daarop was ongenadiglIke woordelikse aanvalle. Ten opsigte hiervan was hy soms

bale geniepsig teenoor vraesteltera wat Inligting wou bekom, soms heeltemal skeef, ne-

gatief en afbrekend. Iemand wat hom besonder goed geken het, het gesê dat sy foute

tot 'n groot mate die uitvloeisel van sy deugde was, wat net 'n bietjie te veel geaksentu-

eer was. Sy vaeberadenhetë het feitlik aan koppigheid gegrens, terwylsy openhartigheid

hom nie alte taktvol gemaak het nie. Die Burger van 13 Junie 1934 meld In 'n berig dat

Kemp sy tekortkominge "deur astrantheid probeer bedek."16 Tog meld die OpposisiepeIs

op 2 Januarie 1947 dat Kemp 'n politikus was wat sy politieke teenstanders beter ver-

staan het as enige ander politieke Ieler. Voorts meld die berig: "Ons het hom In sy lewe

fel genoeg bestry, maar as 'n moedige kampvegter vir wat hy beskou het as die regte

saak en die regte manier om dit te bevorder, kan ons hom nogtans waardeer as 'n Afri-

kaner met bale deugsame elenskappe."17

Hy het hom nie graag besig gehou met die besonderhede van 'n saak nie. In die Parle-

ment was hy nie 'n advokaat wat sy standpunt probeer beredeneer het en wat bereid

was om hare te kloo' nie. Hy het liefs die taktiek van Vlakfontein gekies en sonder 'n

oomblik van nadenke gestorm - en wee die persoon wat In sy pad gekom het. Dit Is be-

gryplik dat hierdie taktiek vir hom geen gewildheid by sy politieke teenstanders verwerf

het nie. Daarvan kan J.H. Hofmeyr, ds. C.W.M. du Tolt en J.C. Smuts getuig. J.L. Basson

beweer dat Kemp bekend was as 'n vurige vegter wat geeneen van sy opponente ges-

paar het nle.lnteendeel, "hy sou enige een trap wat In sy pad gestaan het."18 Die Burger

van 24 Januarie 1946 berig dat Kemp tydens die ~antrouedebat In die Volksraad "die

sambok met die voorslag en agterslag en al hanteer het en genoeg geluide van die oor-

I~Rand Dail)' Mail, 31.1.1933.
Il Ons Vndcrlnnd,14.3.1933.
16 Pic Burger, 13.6.1934.
17 Pie Yclksrem.2.1.1947.
ISJ.L. Basson, lG Slrijdom Sy politieke loopbaan vanaf 1929101 1948, p.595.
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kant af laat kom het."19 Die Transvaler meld dat Kemp tydens die wantrouedebat "maar

mln flentertjies van die Smuts verweer laat oorbly het. "20

Wat Jan Smuts betref, kan gekonstateer word dat Kemp feitlik dwarsdeur sy politieke

loopbaan eersgenoemde die stryd aangesê het. Hierdie persoonlike afkeur In Smuts, het

reeds sy oorsprong In 1900, toe Kemp aangestel was om bevelvoerder te wees van die

Boeremagte wat die Noord-Oos Kaap tydens die Anglo-Boereoorlog moes gaan Inval en

De ra Rey dit geveto het, waarop Smuts gestuur was. Dit was vir Kemp in groot teleur-

stelling. Die Rebellie en Smuts se optrede daarin het nog groter weerstand by Kemp

gewek en het hy Smuts met agterdog bejeën. Met sy aansluiting In die Nasionale Party

In 1915 het Smuts sy politieke opponent geword en was Smuts se lojale optrede teen-

oor Brittanje en sy politieke bande met die Imperialisties georiënteerde Unioniste nog 'n

verdere doring In Kemp se vlees. Dit was slegs In 1933, tydens Samesmelting, dat Kemp

vir Smuts In die bresse getree het en hoofsaaklik as gevolg van die felt dat hy die saak

vir Suid-Afrika wou bevoordeel. Na die breuk In 1939 sou hy openlik verklaar dat dit

slegs D.F. Malan was wat In 1933 die dolk agter Smuts se rug raakgesien het. Op 25 Ja-

nuarie 1940 verklaar hy In die Volksraad: "Dit Is nie alleen Britse Imperialisme wat uit-

geroei moet word nie, maar dit Is ook ander dinge wat uitgeroei moet word en wat 'n

bale greet kwaalln Suid-Afrika geword het •... die kwaal van Smutsisme. Ons gaan nie

toelaat dat daardie kwaallanger die volk In Suid-Afrika benadeel nlo."2.1Ten einde laas

berig Die Burger op 17 April 1946 dat Kemp In die Volksraad op 16 April 1946 verklaar

het, as gevolg van Smuts se Indiening van Indiërwetgewing, dat "hul paaie geskel het en

seker nie weer In mekaar sal loop nle."22 Toe Kemp so ernstig siek was In Augustus

1946 het Smuts hom In die hospitaal besoek en meld Smuts dat hy Kemp se antegenls-

me teenoor hom aangevoel het.

Nieteenstaande die felt dat hy 'n bekwame krygsman, 'n gedugte politikus en uitsteken-

de minister was, was hy 'n gelowige mens en 'n politikus wat groot agting vir sy mede-

mens getoon het. Enersyds het die probleme van die Armblankes hom diep geraak en

andersyds het hy 'n medemenslike siening teenoor die Swartes openbaar. In laasge-

noemde geval was hy van mening dat die Swartes ook hul regmatige deelln grondbesit

moes verkry. Hy het dit as onregverdig en onbillik beskou dat grond van hulle vervreem

19Die Burger, 24.1.1946.
10Die Transvaler, 24.1.1946.
11Debane van die Volksraad, 25.1.1940, kolom 156.
11Die Burger. 17.4.[946.



word, sonder dat daar ander grond aan hulle beskikbaar geetells. Hy was ook 'n greet

voorstander van die maatskaplike opheffing van die Swartes en het die Blankes daar-

voor verantwoordelik gehou, sodat hulle die beskawingspeil van die Blankes moes be-

reik het. Sy liefde vir Afrikanervolk was diepgewortel. Hy het voortdurend gewaarsku en

die stryd aangesê teen enigiets wat Blanke voortbestaan In Suld·Afrlka bedreig het.

Dwarsdeur sy lewe het Jan Kemp Boer gebly en het hy van sy mede-Afrikaners nie alleen

lojaliteit vereis nie, maar diegene wat weilojaal was met eweveel getrouheid van sy

kant teenoor hulle beantwoord. Godsman, Volksman en politieke Ieler.

Teen die skadelike uitwerking van die bedwelmde aroma van aansien, eer en mag, het

sy Innerlike kwaliteite hom gevrywaar. Hy het by almal respek afgedwing. So byvoor-

beeld berig Ons yaderland op 5 Julle 1924 dat tydens die Pakt-oorwinningsfees, by die

dieretuin In Pretoria, net toe Kemp die verhoog betree, het daar 'n leeu gebrul. Dr. H.O.

van Broekhulzen, die seremoniemeester het die skare toegeroep: "Dis sy maat daar-

dlel"23 'n Voorbeeld van sy medemenslikheid word geillustreer In 'n brief wat Kemp op

24 Desember 1937 ontvang het van die Kareepan Skoolkommissie, waarin hulle hom

bedank vir die mooi gedagte, om gedurende die feestyd die harte van die kinders bly te

maak, deur die mooi geskenke wat hy aan hulle gestuur het. "Daar het opgewonden-

heid, blydskap en dankbaarheid geheers", meld die brief. Indien daar oor sy ministeriële

arbeid en partypolitieke werk te redetwis val, oor sy krygsroem en medemenslikheid

was vriend en vyand dit eens - hy was groot. Sy doelgerigte stryd het met menslikheid

gepaard gegaan. Hy was 'n sterk oortuigde en onstuimige, maar beminlike mens.

Die totstandkoming van in republikeinse staatstelsel was hom nie beskore nie, maar dat

hy boustene In die republIkeinsegebou help Inmessel het, sal niemand ooit betwis nie.

Reeds vanaf kindsbeen het hy te doen gekry met Britse Imperialisme en sou hy enduit 'n

teenstander daarvan bly. Op 15 April 1940 verklaar hy In die Volksraad dat hy nie 'n ag-

terryer van die Veroweraar kon word nie: "Ek Is nie bereid om 'n kakieridder en agterryer

van die Empire te wees nle,"24 Tydens 'n Nasionale Partyfunksle by die Strand het hy

gewaarsku: "Moenie stene uit die muur van die Afrikanerdom uitkap en die Afrikaner-

dom laat versink In Britse Imperialisme nle,"25 Verder het hy op 25 Augustus 1942 te

Potchefstroom veroordelend teenoor Imperialisme gesê dat een van die foute van die

23 Ons Vudcrlnnd, 5.7.1924.
2-\ Debuue vn" die Volk~nuld, 15.4.1940, kolom 4994.
lS Die Trensvaler. 19.1.1941; Ben Schoeman, My lewe in die politiek, p.I03.
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Afrikaner Is, dat hy te gou "vergewe en vergeet."2G Uitsprake soos "ons sal veg tot die

einde toe",27 was na 1939 gereeld deur hom geuiter In ay toesprake. Enduit het hy gere-

belleer teen Britse oorheersing met die verskil, hy het nie 'n gewapende opstand beplan

nle- wel geestelik jal

Hy het In sekere opsigte 'n politieke karakter verandering ondergaan. Waar hy In 1915

slegs bekend was vir sy militêre prestasie, het hy later al meer en meer gegrceltn poll·

tleke statuur, hoofsaaklik te wyte aan die mfntsterléte- en partyleiding portefeuljes wat

hy gehandhaaf het. As gevolg van die politieke ervaring kon hy met gesag optree - nie-

mand sou later 8)' statuur en ondervinding kon bedreig nie. Kemp se "politieke erflating"

was bale groter as sy "rebel erflating". Sy "rebel wees" was eerder geleë In sy karakter -

sy geestelike en oratoriese optrede was duidelik voorbeelde daarvan. Hy het die vermoë

besit om mense geestelik aan te raak. Sy toesprake was hoofsaaklik deur homself uit-

gewerk en op 'n besielende wyse aangebied was. Hy was 'n gebore "vegter" en het niks

gelate aanvaar nie. Dit Is die kenmerke van 'n politikus. ~op 10 Februarie 1925

berig soos volg oor Kemp: " .....a fighting speaker carrying a whirlwind warfare Into the

opposite camp."2.8Hy het 'n dryfkrag en energie besit wat deur mln van sy politieke kol-

legas geëwenaar kon word.

Jan Kemp was by uitstek 'n politieke Ieler wat gestry het vir die verwesenliking van sy

hoogste volksideale, 'n onwrikbare geloof Is geopenbaar wat altyd as 'n frisse Inspirasie

gekom het. Die polItiekestryd wat hy gestry het was In belang van diegene wie hy ver-

teenwoordig het. Vandaar Hertzog se opmerking In 1934 dat hy een van die bekwaam-

ste Ministers van Landbou was. "Stryd" was so deel van sy lewe, as soldaat, rebel en po-

litikus. Hy het bewys gelewer dat 'n rebelook 'n goeie politikus kon wees - 'n besonder

goeie een daarbyl Aan die ander kant "as die pennie omdraai kan 'n politieke Ieler ook

'n rebel wees" - Kemp sou as rebel-politikus sterf. Op 31 Desember 1946 het hy dan ook

die stryd van die lewe finaal gestry en sterf hy trou aan sy lewensfilosofie en optrede:

"Ek vrees nle ..•."

Getuigskrifte oor 'n persoon word gewoonlik weergegee deur uitsprake van vriende of

opponente. Tydens 'n mosie van roubeklag In die Volksraad, op 18 Januarie 1947, Is die

l~!hill., 26.8.1942.
lJ !!lli!., 11.10.1943.
uTheSwr,10.2.1925.



volgende oor Jan Kemp getuig: C.F. Stallard het van hom as 'n vegsman getuig, wie se

lewe Inderdaad die voorbeeld was van die gesegde dat 'n persoon bale rolle In sy lewe

speel: "Hy was bereid om 'n risiko te loop ter wille van sy oortulglng ...."29 W.B. Madeley,

Arbeider Volksraadslid vir Benoni, verwys na Kemp as 'n persoon van sterk en kragtige

karakter: "Vasberade op die slagveld, vasberade In die Volksraad en vasberade In die pa-

lIt1ek."3o Mev. V.M.l. Ballinger, Naturelleverteenwoordiger (sic) Volksraadslid vir die

Oostelike Kaap, het gesê dat Kemp bereid was om alles op te offer om sy oortuiging te

verdedig.u Sy kollega van sy latere politieke loopbaan, J.G. Strijdom, het gesê dat hy

nog nooit iemand ontmoet het van wie groter trou en liefde verwag kon word, as van

hom nie. Voorts dat hy noott -n vriend In die steek sou laat nie.

Die Huisgenoot van 17 Januarie 1947, meld as nie-politieke blad, dat dit 'n voorreg was

om 'n krans te lê op die graf van die stoere vegter en opregte vaderlande" en sluit af:

"Hy het behoort tot 'n heroïeke geslag, en elkeen van daardie manne wat heengaan, laat

'n groot leemte In die volkslewe."32

Ten slotte, Jan Kemp het deur sy onstuitbare veggees en onverskrokkenheid op die slag-

veld, roem verwerf. Dit tesame met sy onvernietigbare nasionalisme en sy sterk deurlo-

pende republikeinse strewe, maak hom een van die grootste politieke Afrikanerleiers

van sy tyd. Sy politieke leierskap het hy deur die jare verwerf, namate hy polities gegroei

het.

l'J Debatte van dje VolksrHlId, 18.1.1947, kolomme 11089-11091.
JO Ibid., kolomme 11091-11092.
Jl Ibid., kolom 11090, verkies 19.8.1942, kragtens bepalings van Naturelle - venecnwoordigingswet

(sic), 1936. (wet nr. 12 van 1936).
J2 Die HuisgenOOI (redaksie), Genl. Jan Kemp, 17.1.1942, p.9.
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Bylaag 1

KEMP - Familiewapen

Bron: ,C.Pama, Heraldry of South African Families, Kaapstad,
1972, P.187.
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U
. Bylaag2

I~ ./?
~ ]Joo,~~

J.e.G. Kemp se aanstellings-

brief in die kantore van die

Mynkommisaris.

7.ij het bij dezen kennelijk, dnt lie Roger-rOIlt; der .uid-Afrikaunscho

Republiek heeft I;()c.l::;:cvon<lcnden 'VelT;;!]. Heer

voorloopig en qndel' undere heknll!htigi

to stellen Rill

iu te gaan vnn uf

Bron: S.S. Staatssekretaris, Band 1893,
Verwysingsnommer 8710\93.
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Bylaag 3

Telegram vanaf J.e.G. Kemp aan die Staatsseketaris, waarin
hy die betrekking in die kantore van die Mynkommissaris
aanvaar, 5.8.1893.

Bron: J.e.G. Kemp· versameling. A34, Band 11.
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Bylaag 4

IJie Frl!dl!~I·l.'rdrag \'UII f 'ereeniging. Jl .Há 1901

General!.ord Kite/w/It" of Khartoum, Commanding-in Chief, and His Excellency Lonl A</il/ll.'r, High
Commissioner, on behalf of the British Govl:ffimerll.

~d
Messrs. S. W. H/I'Xer, I,: IV. Reitz, 1.(Jui.~Hli/hu, J.H. Je ta Re}', 1..1. Me,wr u/KI J.e. Krq.:/I. acting as the
Government nf the South African Republic,

ond
Messrs. W..I.C Brl!hll~r. CR. ek 11'1.'/, JH.M. /Iefl:'"'K and C.H. Ottvier acting as the Government orthe
Orange Free Stare.

On behalf of their respective Burghers,

nestrous to terminate the present hostilities, agree on the followin!! Antcles:
I. The Burgher Porces in the field ....,iII forthwith lay down their arms. handing ever all guns.

rifles, and Inunilion~ of war, in their pessession or under their control. and desist from any funher
reststenee lo the authority of His f\1ajesty King Edward VII, whom they recognise as their lawful
Sovereign.

The manner lind details of this surrender will he arranged betweert Lurd Kitchener and
Commandant-General Botha, Assistant Cornrnandam-General De La Rt:y, and ChiefCommandam De
Wet.

2. Burghers in the field outside the limits of the Transvaal and Orange River Ecluny and all
prisoners of war al present outside: South Africa who are burghers. wilt. on duly declaring their acceptance
of the position of subjects of His Majesty King Edward VII., be !!flldually brou!Ylt back to their homes as
soon as transpon can be provided and their means uf subsistence ensured

3. The burghers so surrendering or so returning will nm be deprived of their personal liberty or
their property.

4. No proceedings, civil or criminal, will be taken IISlIinMan)' of the burghers so surrendering
or so returning for any acts in connection ....-ith the prosecution of the war which have been notified by the
Commander-in-Chiefto the Boer Generals and .....hich shall be tried b)"Coun-Manial immediately after
the chose of hostilities

5. The Dutch language will be tausht in public schools in the Transvaal and the OrIUIgcRiver
Colony where the parents oflhe children desire its, and will be allowed in Courts of Law w hen necessary
for the beuer and more effectual administration ef'justicc.

6. Thc possession of rines will be allewed in the Transvaal and Orange River Colony to
persons requiring them for their protection on taking out a licence eccording to law.

7. Military administration in the Transvaal and OrIUI~eRiver Colony will atthe earliest
possible dale be succeeded by civil government. and, as soon as circumstances pennit, representative
lnsriuuions, leading up lO self-government. will be introduced.

H. The question of yranling the franchise to natives will not be decided until after the
introduction ut"sclf.gol'ernment.



9. No sp e-cial tax will be imposed on landed property in the Transvaaland Orange River
Colony to defray the expenses of the war.

10. As soon as conditions permit. a Cummission. on which the local inhabitants will be
represented, will bl' appoint e'"d in each diSlrict (lf the Transvaal and Orange River Colony. under the
presidency of u magisnate or other utflcial. fur the purpose of assisting the restoration cf'the people to
their hernes and supplying those who. owing to war tosse-, arc unable to provide for themselves. with
food. shelter. and the necessary amount of seed. stock implement. ctc.. indispensable In the resumption of
their normet occupations.

His Majesty's Government willplace mrhe disposal orthese Commissiuns a sum ofrhrcc milflou
pounds sterling fur the above purposes. und will anow uU runes. issued under Law No. I of 1900 or'thc
Ihrvemment orrhe Suuth African Republic. and all receipts given by the oufcers in the tldd of the hue
Republics OT under their order, 10 be presenlcd lo a Judicial Commission. which \\iU be appointed by the
Government. and if such miles and rc-ceiprs are found by this Ccnunission 10 haw been duly issued in
return for valuable consideration rhcv will be received bv the fir-a-named Commi%iuns as evidence of
war losses sutfered by the persons t~ whom the)" were originally given. In addition to the above-narned
free gram of three miulon pounds. uts "'Iajesfy's Government will be prepared to make advances as teens
for the same purposes. tree nfintcrest for t.....o yeas. and afterwards repayable over a period of'years with J
per cent inter ...-sl. Xo foreigner nr rebel \\111 be eruitled In the benelit of this clause

Signed at Pretoria this thirty-first dar of/'o.tay in the Year ofOor Lord One Thuusand Nlne hundred and
Two.
(Sign e-d)
\filner
S.W. Burger
r.W.Reit/ ..
Louis Uutha.
J.H. de In Rev.
LJ. Meyer ..
J.c. Krogh.
C.R. de Wel.
J.8."'-I. Hertzog.
w.c.i Brcbner.
Cil. Olivier.
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Bron: F.A. van Jaarsveld, Honderd Basiese Dokumente
by die Studie van die Suid - Afrikaanse Geskiedenis,
p.172, Johannesburg, 1971.
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J.e.G. Kemp verhoor - 1915. Bylaag 5
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Bylaag 6

SETELS VERKRY Dt&!lRPOLIT1t·aF. PARD'I: 1910 • 1943

.lAAR SAP UNIONIST}; AIlHEII)t::H.'i ONAFIIANK- NI' vr NATAl. lJOM/N/UH
LIKF:S HOMERIII./~ ruar

PAR7Y

1910 67 3' • II

1915 54 40 • 6 26

1920 41 zs 21 44

1921 79 • "
192' 53 " 63

1929 61 8 78

193] 61 2 10 "
1938 27 III

1943 s 2 43 8' 7

Bron: F.A. van Jaarsveld, Van Van Riebeeck tot P.W. Botha,

p.282.
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Bron: VP - argief, Unisa.
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Bron: Die Burger, 15.2.1940, P.5.
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4/3/14, 4/37/14.

(II) Office of the Governor-General of South Africa,

Lêers 3/1722, 3/1724, 3/4804, 44/848, 51/3963, 64/862,

9/59/39, 9/59/41, 9/59/46, 9/59/53, 9/59/56, 9/59/65,

9/59/72, 9/59/83, 9/59/104, 9/59/145.

(III) Kantoor van die Eerste Minister,

Lêer. 51/46/14, 51/56A/14, 51/56/14 en 36/4/1916.

(Iv) Departement van Gevangeniswese,

547



548

RebellIestukke, 8 Bande.
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9.9.1914.
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6.5.1925·8.5.1925.

Debatte van Verenigde Vergadering van belde Hulse van die Parlement,
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Debatte van Verenigde Vergadering van belde Hulse van die Parlement,
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In The Cape Times.
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17.1.1930 - 28.3.1930.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Sesde Parlement, Dee115,

31.3.1930 . 31.5.1930.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Sesde Parlement, Dee116,

30.1.1931- 3L3.1931.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Sesde Parlement, Oee117,

13.4.1931 - 6.6.1931.

Debatte van die Volksraad, Vierde Sitting van die Sesde Parlement, oeel18,

18.11.1931- 24.3.1932.

Debatte van die Volksraad, Vierde Sitting van die Sesde Parlement, oeel19,

5.4.1932 - 27.5.1932.

Debatte van die Volksraad, Vyfde Sitting van die Sesde Parlement, Deel 20,

20.1.1933 - 2.3.1933.

Debatte van die Volksraad, Eerste Sitting van die Sewende Parlement, Deel 21,

26.5.1933 - 22.6.1933.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Sewende Parlement, Deel 22,

26.1.1934 - 20.4.1934.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Sewende Parlement, oeel23,

23.4.1934 - 4.6.1934.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Sewende Parlement, Deel 24,

11.1.1935·15.3.1935.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Sewende Parlement, Deel 25.

18.3.1935 - 4.5.1935.

Debatte van die Volksraad, Vierde Sitting van die Sewende Parlement, Deel 26,

14.1.1936 -1:5.1936.

Debatte van die Volksraad, Vierde Sitting van die Sewende Parlement, Dee127,

4.5.1936 - 17.6.1936.

Debatte van die Volksraad, Vyfde Sitting van die Sewende Parlement, Deel 28,

8.1.1937 - 5.3.1937.

Debatte van die Volksraad, Vyfde Sitting van die Sewende Parlement, Dee129,

8.3.1937 - 16.4.1937.

Debatte van die Volksraad, Vyfde Sitting van die Sewende Parlement, Dee130,

19.4.1937 -17.5.1937.
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Debatte van die Volksraad, Sesde Sitting van die Sewende Parlement, Deel 31,

11.2.1938 . 16.3.1938.

Debatte van die Volksraad, Eerste Sitting van die Agste Parlement, Deel 32,

22.7.1938 - 24.9.1938.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Agste Parlement, Deel 33,

3.2.1939 . 31.3.1939.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Agste Parlement, Deel 34,

12.4.1939 -19.5.1939.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Agste Parlement, Deel 35,

22.5.1939 -16.6.1939.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Agste Parlement, Deel 36,

2.9.1939·5.9.1939.

Debatte van die Volksraad, Vierde Sitting van die Agste Parlement, Deel 37,

19.1.1940 - 1.3.1940.

Debatte van die Volksraad, Vierde Sitting van die Agste Parlement, Deel 38,

4.3.1940 - 12.4.1940.

Debatte van die Volksraad, Vierde Sitting van die Agste Parlement, Deel 39,

15.4.1940 - 14.5.1940.

Debatte van die Volksraad, Vyfde Sitting van die Agste Parlement, Deel 40,

24.8.1940 ·14.9.1940.

Debatte van die Volksraad, Vyfde Sitting van die Agste Parlement, Deel 41,

27.1.1941- 14.3.1941.

Debatte van die Volksraad, Vyfde Sitting van die Agste Parlement, Deel 42,

17.3.1941- 6.5.1941.

Debatte van die Volksraad, Sesde Sitting van die Agste Parlement, Deel 43,

12.1.1942 - 6.3.1942.

Debatte van die Volksraad, Sesde Sitting van die Agste Parlement, Deel 44,

9.3.1942 - 18.4.1942.

Debatte van die Volksraad, Sewende Sitting van die Agste Parlement, Oeel45,

16.1..1943 - 12.3.1943.

Debatte van die Volksraad, Sewende Sitting van die Agste Parlement, Deel 46,

15.3.1943 - 27.4.1943.

Debatte van die Volksraad, Eerste Sitting van die Negende Parlement, Oee147,

22.1.1944 - 3.3.1944.
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Debatte van die Volksraad, Eerste Sitting van die Negende Parlement, Oee148,

6.3.1944 . 14.4.1944.

Debatte van die Volksraad, Eerste Sitting van die Negende Parlement, Deel 49,

17.4.1944 -13.5.1944.

Debatte van die Volksraad, Eerste Sitting van die Negende Parlement, oeel50,

15.5.1944·6.6.1944.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Negende Parlement, Deel 51,

20.1.1945 . 2.3.1945.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Negende Parlement, Deel 52,

5.3.1945·13.4.1945.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Negende Parlement, Deel 53.

16.4.1945 . 16.5.1945.

Debatte van die Volksraad, Tweede Sitting van die Negende Parlement, Deel 54,

17.5.1945 ·12.6.1945.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Negende Parlement, Deel SS,

18.1.1946 . 1.3.1946.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Negende Parlement, Deel 56,

4.3.1946 -12.4.1946.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Negende Parlement, Deel 57,

12.4.1946 ·18.5.1946.

Debatte van die Volksraad, Derde Sitting van die Negende Parlement, Deel 58,

20.5.1946·19.6.1946.

Debatte van die Volksraad, Vierde Sitting van die Negende Parlement, Deel 59,

18.1.1947 - 14.2.1947.

3.3.3 Debatte van die Senaat

Debatte van die Senaat, Tweede Sitting van die Sewende Parlement, (Derde

Senaat), 26.1.1934 • 4.6.1934.

Debatte van die Senaat, Derde Sitting van die Sewende Parlement, (Derde

Senaat), 11.1.1935 • 4.5.1935.

3.4 BRITSEPARLEMENTêREPEBAUE

Great Britain, Parliament, House of Commons Debates. Vol. 71, 1914.



Great Britain, Parliament, House of Lords Debates. Vol. 18, 1914 -1915.

Great Britain, Parliament, House of LOrds Oebates. Vol. 19, 1914 - 1915.

3.5 STAATSKOERANTE

Buitengewone Staatskoerant van de Unie van Zuid-Afrika, vet vi, 30.11.191.1,

no. 1970 van 1911 (176).

Buitengewone Staatskoerant van de Unie van Zuid-Afrika, vol lx, 5.7.1912, no.

921 van 1912 (255).

Buitengewone Staatskoerant van de Unie van Zuid-Afrika, vot. xvll, 15.9.1914,

no. 1543 van 1914 (577).

Buitengewone Staatskoerant van de Unie van Zuid-Afrika, vol xvII, 26.9.1914,

no. 203 van 1914 (582).

Buitengewone Staatskoerant van de Unie van Zuid-Afrika, vol xvll, 26.9.1914,

no. 203 van 1914 (582).

3.6 WE77EVAN DIE UNIE

Wetten van de Unie van Zuid-Afrika, 1912, Wet no. 13 van 1912, Kaapstad.

Wetten van de Unie van Zuid-Afrika, 1914, Wet no. 1 van 1914, Kaapstad.

Wettte van die Unie van Suid-Afrika, 1936, Wet nr.12 van 1936, Kaapstad.

3.7 RAPPORrF VAN GEKOSEKOMlrFES

sc. 11- '22,

SC.l- '24,

SC.17 - '26,

SC.1- '28,

se. 8- '29,

sc. 9 - '29,

sc. 6- '30,

sc. 9- '33,

Precious and Base Metals Act, Further Amendment Bill,

16 Junie 1922.

Waardevolle Gesteenteswetgewing, Maart 1924.

Universiteits - en Skoleoorplasingswetgewing, April 1926.

BesproeIIngskemas, Februarie 1928.

Verslag van die Gekose Komitee op aantygings teen Ministers,

Maart 1929.

aeeprcenng- en Watervoorsieningsake, Maart 1929.
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Toe die Eerste Wêreldoorlog in 1914 uitbreek was Jan Christoffel Greyling Kemp 'n on-

verskrokke en talentvolle Boerekrygsheld uit die Anglo-Boereoorlog, 42 jaar oud en 'R

majoor In die pasgestigte unle-verdedlglngsmag. Onder sy militêre kollegas was heel-

wat gewese wapenbroers uit die Jare 1899·1902 soos luit-kol. Manie Maritz en andere.

In die vredestent by Vereeniging, twaalf Jaar tevore, het Kemp enduit bittereinder gebly

en daarna het die republikeinse Ideaal nooit vervaag nie.

Met die uitbreek van die oorlog was die toestand gespanne en gevoelens het opgevlam.

Groot ontevredenheid het geheers omdat genl. Louis Botha se regering dit as 'n kwessie

van eer en plig beskou het om as Brittanje se bondgenoot aan die oorlog teen Duitsland

deel te neem. Nog groter vlam die verontwaardiging op oor die Regering se planne om

Dults-Suldwes-Afrlka aan te val. Vir meer as een eertydse republikein was die felt dat

Brittanje se volte aandag by 'n Wêreldoorlog betrek was, 'n gunstige geleentheid om 'n

paging aan te wend om die republikeinse vryheid te herstel. Kemp volg die voorbeeld

van genl. C.F. Beyers en lê sy offisiersrang op 13 September 1914 neer as protes teen

die Botha-regering se oorlogsbeleid. Hy reël egter met genl. Koos de le Rey dat Indien

die Suid-Afrikaanse parlement die Dults-Suldwes-Afrlka-ekspedlsle goedkeur, 'n staats-
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greep by Kemp se militêre kamp op Potchefstroom van stapel gestuur sou word om die

Bothabewind omver te werp en 'n republiek uit te roep.

Die vreedsame protesbeweging loop egter op niks uit nie. Dit, en die besluit van Maritz

om te rebelleer, tesame met die afkondiging van krygswette, laat Kemp en andere be-

sluit om aktief op te tree. Beyers besluit om Kemp na Maritz te stuur, wat bevelvoerder

by Upington was. Op 2 November 1914 verlaat Kemp Vleeschkraal met 'n swak toege-

ruste mag van 610 man. Dit word 'n merkwaardige tog, aangesien sy kommando nie al-

leen die ontberings van 'n gebrek aan voedsel en water en die moeilikhede van 'n tog

deur die Kalahari verduur nie, maar ook die lastige aanvalle van regeringsmagte wat

hulle agtervolg het. Die tog op 26 November 1914 toe Kemp en sy kommando by Maritz

uitkom. Saam met Maritz behaal Kemp militêre welslae by Nous en Lutzputs, maar 'n

aanval op Upington misluk. Op hierdie stadium ly Kemp aan swartwaterkoors en dit, te-

same met die Ineenstorting van die Rebellie In Suld·Afrlka, laat hom besluit om op 2 Fe-

bruarie 1915 aan die rege-rlngemagte oor te gee. Vir sy aandeel aan die Rebellie word

Kemp verhoor en op 23 Julle 1915 gevonnis tot 'n boete van £1000 en sewe Jaar tronk-

straf· die swaarste straf wat enige rebelleleier opgelê Is.

Op 22 November 1915 word Kemp uit die tronk vrygelaat. Alhoewel die voorwaarde van

sy vrystelling was dat hy nie aan die pOlitiek mag deelneem nie, hou hy reeds In 1911 'n

reeks vergaderings saam met Tielman Roos In die Wes-Transvaal. Met sy kenmerkende

vuur en geesdrif beywer hy hom vir die Nasionale Party van genl. J.B.M. Hertzog en word

hy In 1920 verkies tot Volksraadslid vir Wolmaransstad, 'n kiesafdeling wat hy tot sy

dood In 1946 verteenwoordig het. Met die samestelling van die eerste Hertzogkabinet,

na die oorwinning van die Pakt In 1924, word Kemp Minister van Landbou. Dieselfde

portefeulje word weer In 1929 en 1933 aan hom toevertrou.

As Minister van Landbou vir sowat 10 jaar het hy naam gemaak. In hierdie uiters moeili-

ke departement was hy nie net baas In naam nie, maar ook In daad. Hy het die hele De-

partement van Landbou gereorganiseer en nuwe afdelings In die lewe geroep, om so-

doende die departement In diens van die landbou te stel. Deur middel van wetgewing en

deur regerlngsbesfulte het hyalles In sy vermoë gedoen om die landbou en veeteelt op

die hoogste peil te bring. Hy het 'n dryfkrag en energie besit wat deur mln van sy kolle-

gas geêwenaar kon word en hoewel die boeregemeenskap soms oor sy outokratiese op-



trede gekla het, was die algemene mening onder die boere dat hy 'n uitstekende mlnis-

ter was.

In 1933 steun hy Hertzog toe daar tot 'n koalisie met Smuts ooreengekom word. Gedu-

rende die Jaar was hy as gevolg van gesondheidsredes, verplig om Hertzog te versoek

om hom vanaf die portefeulje van landbou oor te plaas na 'n ander minder veeleisende

pos. Gevolglik 15hy as Minister van Lande aangestel, 'n pos wat hy tot 1939 behou het.

Hy het hom In die tyd In die besonder beywer om die nedersettings op te bou en die

Armblankevraagstuk te verlig. Binne die geledere van die Verenigde Party het hy hom-

self In 'n kabinet bevind van politici wat nie die Afrikanersaak gedien het nie en tree

Kemp In 'n versoenende gees op. Hy vergoeilik selfs vir Smuts, vir wie hy vantevore nie 'n

goeie woord gehad het nie en spreek homself gematigd uit oor die verwesenliking van in

republiek. Dit het tot gevolg dat hy by 'n greet deel van die Afrikaanssprekendes onder

verdenking gekom het en by tye as 'n verraaier gebrandmerk was.

Met die aanbreek van die heuglike Eeufeesjaar In 1938 word 'n simboliese Ossewatrek

georganiseer, waarvan die hoogtepunt by die Voortrekkermonument eindig. Tydens die

feesvieringe in Pretoria was Kemp waarnemende Minister van Verdediging. In die hoe-

danigheid neem hy 'n leidende rolln die herdoping van Roberts Heights tot Voortrekker-

hoogte -Iets wat greet ontsteltenis onder sekere groepe veroorsaak het.

Op 4 September 1939 het Jan Kemp weer aan Hertzog se sy gestaan en gestem dat

Suid-Afrika neutraal sou bly In die Tweede Wêreldoorlog. Smuts het met 'n meerderheld

van 13 stemme teen die voorstel daarin geslaag om aan bewind te kom. Kemp was weer

'n gewone Volksraadslid.

In 1940 met die stigting van die Herenigde Nasionale Party, word hy en adv. J.G. StriJ-

dom gesamentlike leiers In die Transvaal. Ten spyte van sy klimmende Jare het hy aktie-

we parlementariër gebly. Gedurende die oorlogsjare bepleit hy steeds 'n beleid van neu-

traliteit en 'n republikeinse regeringsvorm vir Suid-Afrika, hoewel hy dikwels waarsku

teen 'n beleid van geweld om hierdie Ideaal te verwesenlik. In 1946 het sy gesondheid

bale verswak, maar tot die einde het hy sy voik aangespoor tot groter opoffering terwille

van die Ideaal waarvoor hy en sy geesgenote sedert 1914 opgeoffer het. Op 31 Desem-

ber 1946 Is hy op Plet Retief oorlede.
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Kemp het as mens daardie ondefinieerbare gawe wat as persoonlikheid beskrywe word,

In 'n hoë mate besit. In sy politieke loopbaan het fly net so maklik vyande as vriende

gemaak, want In Suld-Alrlka se politieke geskiedenis was daar selde Iemand soos hy

wat hom minder aan die gevolg van sy optrede gesteur het. Hy was 'n groot politikus. Sy

doelgerigte stryd het met menslikheid gepaar. Hy was 'n sterk oortuigende en onstuimi-

ge, maar beminlike mens.
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At the start of the First World War In 1914, Jan Christoffel Greyling Kemp was a

courageous and talented Anglo-Boer War hero, 42 years old and a major In the newly

started Union Defence Force. His military colleagues were many of his ex-compatriots

from 1899-1902, such as Lt.col Manie Maritz and others. Twelve years prior, at the

signing of the Peace Agreement at Vereeniging, Kemp stayed a "die-hard" and for him

the republican Ideal never faded.

As a result, when the war started there was a great deal of tension, discontent and

feelings of resentment, more 50 because of Gen. Louis Botha and the Government's

decision that South-Africa should fight on the side of Great Britain In the war against

Germany. Fuelling these feelings further was the Government's plans to annex the

German-Southwest-Afrlca. Many republican Idealists felt that It was the Ideal oppor-

tunlty, with Britain so busy with the war effort In Europe, to further the cause of getting

back South-Afrlca's Independence.
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Kemp, following the advice of Gen. C.F. Beyers, In protest against the Government's war

polley, relinquished his officers rank on the 13th September 1914. Following this, he

also made a pact with Gen. Koos de la Rey. should the government decide In favour of

the German-Southwest·Afrlca annexation, to launch a military coup from Kemp's camp

at Pothchefstroom. So getting rid of Botha In government and calling for a republic at

the same time.

However, this peaceful protest ended In nothing and coupled to the decision of Maritz to

rebel and the subsequent start of marshal law, Kemp and others decided to do some-

thing more active. Beyers sent Kemp to Maritz, who was the then commanding officer at

Upington. On the 2nd of November 1914 Kemp and a very meagre rationed 610 men left

Vleeschkraal. This became an epic trek through the Kalahari, not Just because of Insuf-

ficient food and water, but also because of being hounded by Government's forces. Only

pure Afrikaner determination and pure Afrikaner steel saw them completing this Journey

on the 26th of November 1914, when Kemp and his commando reached Maritz. Toget-

her they had some military successes at Nous and Lutzputs, but failed at an attack on

Upington. At his stage, suffering from dreadful fever together with the end of the Re-

bellion In South-Africa Kemp decided to surrender to the Government Forces on the 2nd

of February 1915. For his part In the Rebellion Kemp was sentenced on the 23rd of July

1915, to a fine of £1000 and 7 years prison sentence, the most severe punishment of all

the rebel leaders.

However, on the 22nd of November 1915 Kemp was released from prison on the con-

dition that he may not participate In any politics. But already as early as 1917 he at-

tended political meetings with Tielman Roos In the Western Transvaal. Here, with hls

already well known zest and enthusiasm he worked hard for the National Party of Gen.

J.B.M. Hertzog and In doing so got himself elected In 1920 as a Member of Parliament

for Wolmaransstad constituency. The Parliament seat he kept until his death In 1946.

With the start of the new Hertzog cabinet, after winning the general-election In 1924,

Kemp got the portfolio as Minister of Agriculture, which was designated to him again In

1929 and 1933.

In the 10 years or so that he had this portfolio he made a name for himself, not only the

boss In words but also In deeds. He took over an exceedingly difficult Department of

Agriculture and by Introducing new laws and using the Government aid he tried all
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With his usual enthusiasm, energy and zest, which few of his colleagues could match, he

soon had the backing of the entire agricultural community, although some people

questioned his autocratic behaviour.

He supported the coalition agreement In 1933 between Hertzog and Smuts, but sadly in

1935, due to III health, asked Hertzog to relieve him of his duties as Minister of Agricul-

ture. He got the portfolio as Minister of Land Affairs, which he kept until 1939. Again

rising to the occasion with his usual enthusiasm and energy he tried very hard to uplift

the conditions ol poverty amongst the Afrikaners and building up of settlements. Within

the confinement of the now United Party, where the majority of politicians did not

further the Afrikaner cause, he did his utmost to be the peace maker. He took this role

so seriously, even speaking up for Smuts where previously he never had anything good

to say about him and soon the staunchest of Afrikaners believed him to be a traitor.

In 1938 It was the long awaited Jubilee year and the organising of the symbolic "Os-

sewa-trek", culminating In the festivities at the Voortrekkermonument. During the

festivities In Pretoria Kemp was then the Acting Minister of Defence. During this time he

took an active role In getting Roberts Heights renamed to Voortrekkerhoogte, some-

thing that certain groups did not appreciate.

On the 4tn of September 1939 Jan Kemp once again stood next to Hertzog and voted on

the proposal to keep South-Africa neutral In the Second World War. Smuts however won

with a majority of 13 votes against the proposal and In doing so also succeeded In over-

throwing of the Hertzog government. Kemp now found himself once again an ordinary

member of Parliament.

In 1940 with the Introduction ol the new United National Party, adv. J.G. Strijdom and

Kemp became co-leaders of Transvaal. Getting on In years however did not stop Kemp

from being an active member of parliament. During the following years he continued to

plead for a stand of neutrality and the Ideal of an Independent Republic of South Africa

never faded. Although he kept on warning against the use of force to achieve this goal.

In 1946 his health deteriorated and he tried bravely to keep the flame alive. Urging his

people to greater sacrifices for the Ideals of a Republic, the Ideal he and his eentem-
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poraries had given so much for since .19.14.Sadly on the 3.111t of December .1946 he pas-

sed away In Plet Retief.

Kemp as a person had what they would call a great personality. During his polltlcal ca-

reer he had few that surpassed his energy or enthusiasm for his Ideals. In his political

career he made Just as many friends as foes and In the South African history there were

few people who damned the consequences, as he did. He was a great political leader

with foresight and empathy, but also Just an ordinary man, loved by one and all. His ob-

Jective struggle went hand In hand with his humanity. He was convincing and boisterous,

but also amiable.


