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AANBEVELINGSWOOHD 

A AN my aanben~ling van hierdie hock wil (•k enkele persoon
like herinnerings C'l1 opmerkingFi laat voorafgaan. 
Die tronke en kampe van buite wat 'n onde1Yinding? 

Wie sit daar in die t ronke? En wii: stap daar in di<' kamp 
agter doringdrade? En waarom? Afrikaners besiel met die 
grootste en hoogste idealc Yir vryhei<l en Yolksvryheid. Ver
owe:rdes wat nie vir die veroweraar kan ga11n veg nie. t•n teen 
''lie da.ar sogenaamde \Vaarheidsridderf' g('lm1ik is om rned!'
Afrikaners in die t:ronke en kampc gcstop t<· kry. 

Op 15 l<'ebrurrric 1942 is scwc-cn-twintig person(· in my 
omgewing gevang ('11 i::amn met misdadigers in die tronk gestop 
vir ondervraging en also aangehou van dric tot scs weke, 
toe ek eindelik hulle loslating \'crkry !wt ondcr borgtog van 
£500 elk. ElkC> groepie wat ons op Potchefst1.1oom gaan haal 
hC't, is op Morokani feC'stelik verwelkom deur 'n skare vriC>nde. 

Dit ;.vas met so 'n verwelkoming dat C'en van die vriende 
aan my se: ,,Ek het genoeg daarvan; ek gaan kruip nou 
Hewer in 'n gat." My antwoord was: ,,Vriend, as ek in 'n gat 
gekruip hct, en ck kom C'endag daaruit, en hulle het 'n 
republiek in Suid-Afrika, dan kruip ek weer in daardie selfde 
gat." Hy bet toe nie ingekruip nit>. 

Nadat mense oor die lengle en breedte van die Unie 
gchoor bet dat ck my die lot van daardie ongdukkigc tronk- en 
kampbewonerr; aantrd,, is ck oorval met bricwc van moeders, 
vroue, sustcrs en vriende, sodat ck dkcen in die tronk se 
naam geken het, en hyna elkeen in die kamp. 

Die Minister van Justisie, dr. Colin Steyn, was dikwels 
verbaas oor rt Iles wat ck van die mensc geweC>t het. Hier moet 
ek se di-e Minister was my vriendelik en goedgesind, en as dit 
nie wrrs da t die Minister hang was vir sy eie ondersteuners 
nic, son l'k vpel mecr kon uitgerig het, maar die loslating 
moNl by klompiPs geskied, en die geheimhouding was streng. 
So het dit gebeur dat ek op 'n sekere dag vyf manne uit die 
tronk kon gaan haal, mnar omdat daar iets uitgelek hct en 
in een van die koerante vC>rnkyn hct, is hulle los!ating tien 
dae uitgestel. 

Ons grootstc prohlccm was voortvlugtiges skuldiges en 
onskuldigt'S. H111lc mocs \'crsorh <·n weggesteek word. Gelukkig 
dat ons <laardic tyd mekaar kon vertrou. Maar hierdie voort
vlugtiges het so ·aangi'groPi dal <'k eindelik vir die Minister 
·n naamlys gaan vra het van Jlt"rsone na wic gesoek word, 
met diC' versekering van dk bd1·okke Minister dat niemand 
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Ytie se naam nie op die lys voorkom, venrolg sal word nie, 
en tot ons verbasing kon 'n hele groep huis toe gaan, want 
hulle word nie gesoek nie. Al die vriende het vals name 
gehad, en elkeen moes self die lys deurgaan om te sien of sy 
naam daarop verskyn. Ons het self nie die regte name geweet 
nie. 

Die loslating het maar stadig gegaan, en ons K.G. word 
haastig: ,,Oom Naas, gaan spreek nou gen!. Smuts self." Hy, 
die K.G., kon self nie gaan nie, want die skakelstorie sou 
daarmee aangehelp word. Genl. Smuts het my vriendelik 
ontvang en geduldig aangehoor, en met die versekering dat 
my pleidooi en ons sakie sy aandag geniet, is ek daar weg, 
en nooit het ek weer iets van horn gehoor nie. Dog al die 
vriende is vandag reeds los, en dit was vir my 'n voorreg en 
baie aangenaam om vir hulle te kon optree. 

Wat ek in daardie jare van smarte en vervolging bewonder 
het, is die moed, die geduld en die volharding van die Afrikaner
vrou. Sy was voorwaar 'n inspirasie en besondere hulp. 

En nou my eintlike aanbevelingswoord. 
Dit is vir my 'n besonderc voorreg om hierdie boek by die 

Afrikanerbevolking aan te beveel. Eerstens is daar seker 
gemaak dat die inhoud, hoewel dit uit die pen van verskillende 
skrywers kom, die waarheid is, en in besonder wat waarlik 
gebeur het. In hierdie boek kan u die versekering kry dat alle 
Afrikaners nog nie slawe is nie, of geword het nie, en dat 
daar nog baie is wat bereid is om alles wat lief en dierbaar 
is. op die altaar te le vir hulle vryheid, en die van hul land 
en volk. 

Kinders van 'n verowerde volk is in meer as een geval, 
terwille van hul vryheidsliefde, op verklarings van geweten1ose 
Waarheidsridders in tronke en in kampe gestop, sonder verhoor. 
Die ergste nog was, dat burgers van hierdie land maande 
lank saam met misdadigers in die tronk aangehou is vir 
ondervraging, sonder dat daar enigiets teen hulle ingebring 
kon word of dat hulle die Regering se oorlogspoging oou 
gesaboteer het of wou saboteer. 

As iemand wat nie gei:nterneer was of in die tronk 
aangehou is nie maar wat tog al die leed en smarte moes 
aa.nskou en my die lot van die mense aangetrek het en vir 
hulle in die bresse getree het, is ek tog bly dat sommige wel 
deeglik skuldig was aan ondermynende bedrywighede, ~want 
ekself kan nie onsydig staan terwyl my land en my volk in 'n 
oorlog gedompel is waarin hulle niks kan wen nie maar alles 
kan verloor. 

Oud-Senator Ignatius Raubenheiwer. 
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Waarheen.? 
Telkens, veral in krisistye, word ons volk voor hierdie 

vraag gestel. Vervolgdes, ge1nterneerdes en politieke gevangenes 
van ons volk en bul afbanklikes het in die afgelope Tweede 
Wereldoorlog 'n duidelike antwoord op hierdie vraag gegee en 
vrywillig, sowel terwille van hul gewete as uit liefde vir vryheid 
en reg, daardie lot aanvaar wat die beantwoording van hierdie 
vraag in woord en daad hul deel laat word het. 

Hul antwoord is dieselfde as wat die geskiedenis van ons 
volk telkens weer 1aat hoor. 

Waarheenf 

Op hierdie vraag het Retief en Maritz geantwoord met hu! 
skrywe aan die Kaapse Goewerment dat hulle (die Trekkers) 
erken wil wees as 'n vrye en onafhanklike nasie; Andries 
Pretorius met sy skrywe in 1839 aan die bevelhebber van die 
Britse troepe in Port Natal dat hulle hulleself weet 'n vrygebore 
volk te wees en deur elkeen daarvoor gehou moet word; Hendrik 
Potgieter met sy skrywe in 1838 aan die Kaapse GO<'W<'rnt'ur dat 
hulle hulleself as vrye burgers beskou, want alle nasies is vry 
en die Trekkers begeer vir hulleself slegs dit wat al die antler 
nasies besit; Jacobus Burger met sy skrywe in 1839 aan 
Pretorius dat die emigrante alles gewaag het, hul goed geoffer 
het en hul eie bloed om .. vryheidshalwe" nic• te kosbaar 
gereken het nie, 

Dieselfde antwoord kry ons van 'n president Kruger en 
'n president Steyn, van 'n genl. De Wet en 'n genl. De la Rey. 
van 'n genl. Beyers en 'n Jopie Fourie. 

Dit is die antwoord wat die Boere van die twee Engelse 
oorloe en wat die rebelle van die Eerste Wereldoorlog 0n wat 
gedurende ons geskiedenis die vrou, moeder en dogter van ons 
volk telkens weer gee. 

Waarheen? 
'n Al te duidelike antwoord op hierdie vraag kan di<' 

politieke partye van ons volk gedurende die afgelope halfeeu. 
gebind soos hulle is aan 'n parlementere stelsel wat op Britse 
lees geskoei is, moeilik gee, as hulle hulself nie tot politieke 
magteloosheid wil doem nie, Daarmee wil ons nie te kenne gc'c· 
dat hulle geen erkentlikheid verdien vir wat hulle in die gegewe 
politieke konstellasie nog in belang van ons volk g0doen het en 
nog doen nie. Maar watter kans het 'n politiek!' party in ons 
land om aan die bewind te kom en aan die hewind tc bly en om 
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aan ons volk te gee wat nog gegee kan word. wanneer dit 
doelbewus as aktuele beleid neerle die onmiddellike verkryging 
van 'n vrye republiek, los van die Britse troon en los van die 
Britse Statebond, of, soos dit kernagtig saamgevat word: los 
van Engeland? 

Met hierdie ideaal word nie vyandigheid teenoor Engeland 
bedoel nie. Ook die Voortrekkers het begeer om in vriendskap 
met Engeland te !ewe. Ook beoog hierdie ideaal geen isolasio
nisme nie maar wel die vryheid om sonder die politieke, sedelike 
en ekonomiese dwang van die sigbare en onsigbare bande met 
die Britse Statebond die eie bondgenote te kies. 

Ons moet insien dat en waarom ons politieke partye moeilik 
alles kan uitlewe wat in die siel van ons volk lewe, en dat en 
waarom die bestaande politieke konstellasie in ons land die 
gevaar inhou dat ons volk langsamerhand verengels en verbrits 
raak en sy Afrikaanse nasieskap gaan verwissel vir 'n breere 
Suid-Afrikaanse nasieskap; die gevaar inhou dat ons volk die 
vryheidsideaal van ons voorgeslagte gaan inruil vir die gebon
denheid van 'n ,,freedom within the British Commonwealth of 
Nations", al mag ons in hierd1c gebondenheid net so ,,vry" wees 
as Engeland self; en dat ons volk ,,vrywillig" die vorstehuis 
van 'n vreemde volk as sy eie gaan aanvaar; die gevaar inhou 
dat ons volk die ruepingsbesef van ons voorouers, dio geloof 
dat God die Boerenasie met 'n eie identiteit hier geplant het om 
met 'n eie vryheid die van Hom gewilde taak te volbr!ng, gaan 
verloor. 

Dit is in die aangesig van hierdie gevare juis goed om ook 
te luister na wat skrywers van hierdie Gedenkboek se en om ons 
te besin ook oor die ideale en motiewe wat vervolgdes, geinter
neerdes en politieke gevangenes en hul afhanklikes tot woord 
en daad beweeg het, en om besieling te put ook uit hul liefde 
vir vryheid en vir reg en uit wat hulle ondervind ht>t. 

lfaarheen? 
Ons mag en kan nie die toekoms van ons volk losskeur nrn 

sy verlede nie. Ons moct. soos ons voorgeslagte gedoen bet. 
Gods hand in die geskiedenis van ons volk ontwaar en ook uit 
die jongste verlede van ons volk probeer verstaan waarheen ons 
in die toekoms moet gaan. Ons moet, soos ons onvergeetlike 
president S. J. P. Kruger ons gemaan het, in die vedede sock 
alles wat goed en skoon is, daarvolgens ons ideate hou en trag 
om hierdie idcaal te verwesenlik. 

* 
Hierdie Gedenkboek is nie net vir ons volk geskrywe nie 

maar behoort aan ons volk. Vervolging, internering en politieke 
gcvangenskap was nie ons deel omdat ons as individue of as 
lede van een of ander groep opgetree het nie maar omdat ons 
uitdrukkthg gegee het aan die vryheidsideale wat diep in die 
hart van ons volk lewc•. Vervolging, internering en politieke 
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gcvangenskap was dePl van ons volk as gcheel, nieteenstaande 
die verdeeldheid wat gedurende die afgelope oorlog volksgenoot 
en volksgenoot geskei bet. 

Daarom het die Redaksie die beleid neergele dat hierdie 
Gedcnkboek die twiste van die jongste verlede nie mag bestendig 
en onderlinge vervreemding nie mag bevorder nie. Dit moet 
eerder hydra tot volkseenheid. 

Kenmerkend van ons Boere-nasionalisme is dat dit horn van 
ander nasionalismes daarin onderskei dat dit Christelik is en 
wil wees. Hiervan getuig ons volksgeskiedenis tot vandag toe. 
Dit is die dieperc eenheidsband wat die botsende ideologiee van 
die jongste verlede tog weer saambind. Ook ons Gedenkboek 
gee aan die Christelik-nasionale karakter van ons volksbestaan 
uitdrukking en is ook in hierdie sin getrou aan 0118 volksverlede. 

-:<- * 
Wat in hierdie Gedenkboek gegee word, mag in belang van 

die historikus wees. Want <lit wil ondervindings van die jongste 
verlede van ons volk teen die vergetelheid vrywaar. Maar dit 
wil nie in die eerste plek 'n bron vir die geskiedskrywer wees 
nie. Die Redaksie het nie na 'n volledige beskrywing van die 
gebeurtenisse in verband met vervolging, internering en politieke 
gevangenskap gestrew0 nie. Slegs grep0 is gedoen om so 
volledig moontlik die verskillende aspekte, soorte en tipes van 
die betrokke ondervindings te gee, al bet dit ongelukkig die 
Redaksie nie geluk om vir clke aspek, soort of tipe van ervaring 
skrywers te vind nie. 

Wel het die Redaksie gestrewe na waaragtigheid en nie na 
idealisering nie, na objektiwiteit en nie na subjektief-emosionele 
bevrediging nie, na nugterheid en nie na sensasie nie, na eerlik
heid en nie na goedpratery nie, na selfkritiek en nie nr. 
selfbejammering nie. Ons wat vervolg, gei:nterm•er en in 
gevangenisse aangehou is, het ook ons tekortkomings en gebreke. 
en ons Gedenkbo<'k wil dit nie wegsteek nie. 

Dit alles beteken egter nie dat ons Gedenkboek sonder 
geesdrif, JiefdC' en besieling geskryf is nie; inteendeel. Die 
Redaksie het d:rnrna gestreef dat ons Gedenkbo<'k sal leef en 
inspireer. 

Die besondere waarde van hierdie werk le nie soseer in sy 
historiese nie maar in sy pedagogiese, in sy toekomsbetekenis. 
Dit kan en moet die kinders en kindskinders van ons volk besiel 
net soos boeke van ons volksverlede ons besiel het. Want 
watter oordeel die toekoms ook mag uitspreek oor ons wat 
vervolg, geinterneer en in gevangenisse aangehou is - ons is 
en was geen engeltjies nie en het al te menslik in ons woorde en 
dade die goeie en die slcgte, die regte en die verkeerde gepaar -
<lit staan vas dat die beweegredes en dryfvere van ons optrede 
was: ons lief de vir vo!k en vaderland, vir vryheid en reg, vir 
ideale waarvoor ons bereid was om ook onR offers te bring, al 
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het ons dit in krag of in swa.kheid, dapper of weekhartig gedoen; 
ons het ons optrede belewe as 'n roeping, daargelate in hoever 
ons hierdie roeping reg gesien het al dan nie en in hoever ons 
aan ons volksroeping getrou was al dan nie. Miskien is die 
pedagogiese ideaal wat die Redaksie met hierdie Gedenkboek 
gestel het, te pretensieus - daaroor sal die toekoms sy oordeel 
veI; maar die bedoeling van die Redaksie is dat die lief de, ideale 
en roepingsbesef van hulle wat vervolg en geinterneer is en wat 
in gevangenisse beland het asook van hul afhanklikes, die kinders 
en kindskinders van ons volk mag inspireer. 

Dit is begryplik dat sommige skrywers in hul gebelgdheid 
oor die behandeling wat hulle en ander van vervolgers, 
interneerders en gevangenemers asook van sommige speurders 
en bewakers ondervind het, geneig gevoel het om dergelike 
optrede aan die kaak te stel deur dergelike persone by name te 
noem, hetsy om 'n wrokgevoel te bevredig of uit die oortuiging 
dat dit nie meer as reg is nie. 

Die beleid van die Redaksie was dat uit ons Gedenkboek 'n 
verhewe toon moet spreek, dat persoonlike wrokgevoelens nie 
daarin tot uitdrukking moet kom nie, dat laster vermy moet 
word en dat persone wat ons simpatiek behandel het, nie deur 
ons boek in die moeilikheid mag beland nie. Daarom is in die 
algeme2n so min moontlik name genoem. Ook is om verskillen
de redes so min rooontlik name genoem van vervolgdes, 
gei:nterneerdes, politieke gevangenes en hul helpers; voortrekkery 
moes liefs vermy word, en dit was onmoontHk om alle name te 
noem. Dit gaan in al hierdie opsigte in ons Gedenkboek nie 
soseer om persone nie as om die ideale wat ons koester, en om 
die ondervindings wat ons opgedoen het, en nie soseer om wat 
van verbygaande betekenis is as om wat van blywende waarde 
is nie. Meer as een leser mag miskien deur hierdie beleid van 
die Redaksie teleurgestel voel, maar daar sal seker nog i>Jlder 
werke oor vervolging, internering en politieke gevangenskap 
verskyn, wat nie die blywende pedagogi-ese ideaal van hierdie 
werk stel nie en waarin die ontbrekende gegee sal word. 

Dat dinamiese mense soos geinterneerdes en politieke 
gevangenes ,,meer daadkrag as skryfkrag" het (om 'n uitdruk
king van een van ons skrywers te leen) het die Redaksie in 
menigerlei opsig ondervind. 

Dit was geen gemaklike taak om vir al die bydraes skrywers 
te vind nie. Oor sommige ondenverpe verskyn dientengevolge 
selfs geen artikels nie. Ook dientengevolge moes die Redaksie 
sommige skrywers vra om meer as een artikel te skrywe. In 
sommige gevalle het die Redaksie op sy soektog na skrywers 
van vyf tot ses bloutjies geloop voordat iemand gevind is wat 
gewillig was om te skrywe. In ander gevalle het dit van een 
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tot twee jaar geduur en in enkele gevalle nog baie langer 
voordat die skrywer sy beloofde artikel ingehandig het. Die 
verskillende bydraes is tussen die jare 1946 en 1952 geskrywe 
en enkele selfs eers in 1953. Die leser sal dan ook goed doen 
om waar die verband dit aantoon te onthou <lat die bt>trokke 
artikel jare gelede geskryf is. 

Ook spreek <lit vanself <lat nie alle bydraes eweveel literere 
waardE' het of ewe interessant of ewe belangrik of ewe goed is 
nie. Hierdie verskille hang natuurlik saam met die aard van 
die onderwerp maar ook met die aanleg van die skrywer. Die 
beleid van die Redaksie was om. eerder persone te vind om die 
verskillende tipcs van ondervindings reg te laat wedervaar as om 
<lit prys te gee omdat alle bydraE's dan van die hoogste 
standaard moet wees. Ons is dankbaar <lat ons hierdie ryke 
verskeidenheid van stof en styl en van popu!ere, populer-weten
skaplike en wetenskaplike hydraes aan ons volk kan aanbied. 

Verder is soveel moontlik oorvleueling van stof uitgeskakel. 
'n Mate van oorvleueling kon nie voorkom \Vord nie; maar dit 
was ook nie nodig nie, omdat die beirokke skrywers die betrokke 
stof van verskillende oogpunie behandel en omdat elke skrywer 
met sy persoonlikhcid en aanleg die hetrokke saak op sy eie 
v,·yse stel. In hierdie VE'rband moet wel gewys word op die 
bydraes van prof. L. J. du Plessis (in 1946 geskrywe) en dr. 
P. J. Meyer (in 1952 geskrywe). Omdat beide 'n besondere 
rol in die destydse Eenheidskomitee gespeel het, is hierdie 
ariikels so tc s(• onverkort geplaas, niete(·nstaande die mate van 
oorvleueling wat hulle bied. Vir die onderwerp van dr. Meyer 
se artikel het ons verskillende pogings aangewend om 'n politieke 
leier eers van die H.N.P. en daarna van die A.P. te vind om 
dit te skrywe, maar toe dit nie geslaag het nie, het ons ons tot 
dr. Meyer gcwend. 

Dat elke skrywer vir sy eie artikel verantwoordelik is, 
spreek vanself. 

In die interneringskamp van Lecukop was we! en in die 
van Koffiefontein was geen kameras toegelaat nie. By die 
betrokke foto's en bctrokke ande1 illnstrasics is so min as 
moontlik naml' van persone gegec omdat ons hoek aspckte, 
soorte en tipcs van ondcn·indings wil gee eerdcr as om bl·paalde 
pcrsone op die voorgrond te stel. 

'n Woord van dank word hiermee gerig aan al ons skrywers, 
aan mnr. J. van \Vyk de Vries en aan dr. P. J. Meyer vir bewese 
dienste en aan algar wat ons foto's, tekenings en skildcrstukke 
ter beskikking gestel het; onder laasgenoemdes mag ons wel 
besonderlik die naam van B. M. Kranz, M.D. noem. Voorts 
bet dr. H. Venter die taalversorging van hierdie werk behartig, 
en hct H. Kupnus die tc>kening op die stofomslag ontwerp. 
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En les bes mag 'n woord van innige dank aan alle helpers 
van vervolgdes, geinterneerdes en politieke gevangenes en hul 
afhanklikes namens ons Bond van Oud-geinterneerdes en Politieke 
Gevangenes (wat die publikasie van hierdie boek onderneem bet) 
hier nie ontbreek ni<> '. 

Mag hierdie Gedenkboek 'n warm plekkie in die hart van 
ens volk verower, is ons w0ns. 

Die Redaksie. 

""' iemantl i. •:.m. ,J,,, ond«rwerpe ,·an ons bock belangrikc 
g·c.>gc\vcns het i.\·at :1it_· in die verg<·tt>1heid mag verdvw-yn nie, 
c;al hy of sy dit a~1n di,· SekrPtaris nrn d;ie B.O.P.G. stuur'? -
D·i« Red(tf,·si' , 
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