
was hy weer kalm en bedaard. Op 'n sekere dag, tydens 
'n vergadering van die Uitvoerende Raad, het hy egter 
nie hierdie goue reel toegepas nie en woes uitgevaar 
teen 'n lid van die Raad wat van hom verskil het. Dit was 
ook by oom Paul 'n gewoonte om 'n kardoessakkie 
dadels in sy sak te dra. Daar word beweer dat hy dit ge
doen het omdat sy geneesheer hom aangeraai het om 
dadels vir sy gesondheid te eet. 

Die President het intussen berou gekry oor die wyse 
waarop hy die Raadslid aaJigespreek het. Toe die Raad 
die volgende oggend weer bymekaar kom, het die Presi
dent 'n dadel uit sy kardoesie geneem, en sonder om 'n 
enkele woord te se, dit voor die beledigde lid neergelEl. 
So is die dadeIvrede gesluit. 

Paul Kruger het 'n grow we basstem gehad en was 'n 
strawwe roker wat byna nooit sy pyp laat koud word het 
nie. Hy het nooit enige sterk drank gedrink nie. Toe hy 
in Nederland was, het 'n deputasie van 'n afskaffers
vereniging hom genader met die versoek dat hy hulle 
ere-voorsitter moes word. Die President se antwoord 

was: "Ek behoort net aan een Vereniging, en dit is my 
Kerk". 

Die ou President het gewoonlik om agtuur saans gaan 
slaap. Dan staan hy soggens om tweeuur op, drink 'n 
koppie koffie, werk 'n paar uur en gaan dan weer 'n ruk
kie IEl tot om sesuur. Presies om tienuur soggens was hy 
op kantoor. 

G R von Wielligh wat as landmeter van die Z.A.R. al die 
Volksraadslede en die vernaamste amptenare geken het, 
vertel dat generaal Piet Joubert, in teenstelling met Paul 
Kruger, nie gerook het nie en ook 'n fyn, skril stemmetjie 
gehad het. Hy was 'n ernstige mens wat die gevatheid 
van 'n Paul Kruger gemis het. Tog kon hy mense by wyIe 
met beeldspraak of 'n gelykenis verras. Omdat hy so 
geweldig gesnork het, was dit moeilik om saam met hom 
in dieselfde vertrek te slaap. In die opstel van geskrewe 
stukke het hy Paul Kruger oortref. Maar volgens Von 
Wielligh was die President 'n meester om 'n geskrewe 
stuk te beoordeel. saam te vat en op verdienstelike en 
gevaarlike punte te wys. 

DIE VERHAAL VAN DIE TENK 
J Bruwer (5 A Krygshistoriese Museum, Johannesburg) 

Die tenk is sekerlik een van .die interessantste wapens 
wat in oorlce gebruik word. Met sy groot kanon is hier
die oorlogsvoertuig ontwerp om die byna onmoontlike 
te verrig soos. om oor feitlik onbegaanbare terrein en 
deur ontploffende mynvelde te beweeg. Om dit te ver
mag is die tenk van vandag 'n veelsydige en betroubare 
voertuig. Dieselfde kan egter nie gese word van die 
eerste tenks wat verskyn het nie. Hulle was maar prim i
tief van aard en het grootliks van die mod erne tenk ver
ski!. 

Die eerste tenk wat in 'n oorlog gebruik is was die Britse 
Merk I-tenk met die bynaam van 'Groot Willie'. Hierdie 
tenk het in 1916 gedurende die Eerste Wflreldoorlog vir 
die eerste maal in Europa op die slagveld verskyn. 
'Groot Willie' was egter net die begin van die verhaal 
van die tenk. 'n Groot verskeidenheid van tenks is na sy 
koms en voor die einde van die Eerste WElreldoorlog in 
1918 gebou. Hierdie tenks het 'n revolusie in oorlogsvoe
ring op land veroorsaak. HuBe het met gemak oor 
doringdraadversperrings en selfs loopgrawe gery terwyl 
hulle bemannings sonder veel·moeite met die opponent 
se artillerie en masjiengeweerneste afgereken het. 

Die ontwikkeling van tenks is in aBe ywer na die einde 
van die Eerste WElreldoorlog in 1918 voortgesit. Dit was 
trouens tussen 1918 en die uitbreek van die Tweede 
Wareldoofiog in 1939 dat dIe werldike voorganger van 
die moderne tenk gestalte gekry het. Hiermee word 
bedoel dat dit eers in die periode van 1918 tot 1939 was 
dat tanks met die kenmerkende komponente van die 
moderne tenk verskyn het. naamlik 'n roterende skiet
toring wat ook beske.rming aan die enjin en bemanning 
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van die tenk verleen pel en laastens, rusperbande en 
rollers waarop die tenK beweeg het. 

Die tenks wat gedurende die Tweede Wereldoorlog, met 
ander woorde, tussen 1939 en 1945 aangewend is, was 
baie meer gedugte wapens as die tenks van die Eerste 
Wereldoorlog. Een van die bekendste en suksesvolste 
tenks in die Tweede Wereldoorlog was die Russiese 
T-34 tenk wat met 'n 76mm-kanon toegerus was, 26,3 
ton geweeg en 'n maksimum snelheid van ongeveer 51 
kilometer per uur kon bereik het. 'Groot Willie' was 
hierteenoor met twee kanonne van slegs 57mm-kaliber
grootte elk toegerus, het twee ton swaarder naamlik 28 
ton geweeg en kon die geringe maksimum snelheid van 
slegs 7,36 kilometer per uur behaal. 

Ander tenks wat gedurende die Tweede Wereldoorlog 
verskyn en groot bekendheid verwerf het was die Duitse 
Panther- en Tigertenks, die Amerikaanse M4-Sherman
tenks en die Britse Churchhilltenks. Die bekendste van 
al hierdie tenks was die Duitse Tigertenk vanwee die 
baie kragtige 88mm-kanon waarmee hierdie tenk toege
rus was. Die Tigertenk het 56 ton geweeg en dit was sy 
grootste tekortkoming. Die dooie gewig van hierdie tenk 
het verhoed dat dit maldik gemaneuvreer kon word. So 
het elkeen van die bovermelde bekende tenks van die 
Tweede Wereldoorlog tekortkominge gehad. Die Ameri
kaanse M4-Shermantenk was 'n betroubare tenk en kon 
'n maksimum snelheid, gelykstaande aan die Russiese 
T-34 bereik. Die M4-Shermantenk was egter geneig om 
vinnig te ontplof wanneer hy deur 'n ander tenk raakge
skiet is. 



op die einde van die Tweede Wereld
is ge"\'Olg bet. is die ontwerp en bou van 

- fyn kuns ontwikkel. Die meer sukses
Tall die Tweede Wereldoorlog is met 'n ver

en die grootste en prominentste 
"im~:x:~ge -.m hierdie tenks is uit die weg geruim. 
alt:!l!S~1iIJ hiervan was dat die groot tenks waarmee 
~rs 'Ian die '6t:oot moondnede '\Ian vanda'6 toe'6enl'<> 

is, baie gedugte en byna vo\maakte wapens is. 

Daar is onlangs begin om die leers van die Verenigde 
State van Amerika met 'n nuwe hoofgevegstenk toe te 
rus. Dit staan as die XMI-Abramstenk bekend . Hierdie 
tenk beskik oor alles waaroor tenkbemannings in die 
Tweede Wereldoorlog slegs kon droom. Dit bestaan uit 
'n elektriese-hidroliese roterende skiettoring, 'n romp en 
natuurlik 'n suspensiefrusperbandfroller-stelsel. Die 
hoofwapen van die tenk is 'n 105mm-kanon wat in die 
skiettoring gemonteer is . Daar is sprake dat die XMI
Abramstenks wat vanaf 1984 sal verskyn, met 120mm
kanonne toegerus sal wees. Buiten die 105mm-kanon is 
die XMI-Abramstenk tans ook met 'n 12,7mm-masjien
geweer toegerus wat bo-op die skiettoring aangebring is. 

In skrille kontras tot die skrale maksimum snelheid van 
7,36 kilometer per uur wat die 28-ton 'Craot Willie' kon 
bereik, kan die 53-ton swaar XMI-Abramstenk die 
indrukwekkende maksimum snelheid van 72,4 kilo
meter per uur behaal. Dit is 'n prestasie wat deels toege
skryf kan word aan die kragtigheid van die enjin van die 
XMI-Abramstenk - 'n Avco-Lycoming ACT-1500C 
gasturbine wat met 'n werkkragontwikkeling van 1500 
perdekrag teen 3000 ravolusies per minuut kan spog. 
Hierdie enjin is aan 'n ten volle outomatiese hidro-kine
tiese transmissiestelsel gekoppel. 

Die vuurkontrolestelsel van die XMI-Abramstenk is so 
hoogs ontwikkel dat 'n mens sou kon wonder of hierdie 
stelsel ooit verbeter sal kan word. Die kanonnier het die 
volgende hulpmiddele tot sy beskikking om die kanon 
akkuraat te vuur wanneer die tenk beweeg en am te 
verseker dat die vuur van die eerste randte baie na aan 
en indien nie, weI 'n raakskoot sal wees: laser-afstands
bepaler; rekenaar; gesofistikeerde visier met behulp 
waarvan die kanon net so akkuraat in die nag as in die 
dag gevuur kan word. 

Om die byna onmoontlike te probeer bereik en vir aile 
gebeurlikhede voorsiening te maak soos byvoorbeeld 
die ontstaan van 'n brand binne-in die tenk, is die XMI
Abramstenk met 'n interne outomatiese brandblusser
stelsel toegerus wat 'n brand in byvoorbeeld die skiet
toring, in minder as tweesekondes sal blus. 

Die moderoste tenk waaroor Sowjet-Rusland beskik is 
die sogenaamde T -80 hoofgevegstenk. Daar is eers baie 
onlangs begin am hierdie tenk binne die Sowjetleer te 
ontplooi en daar is gevolglik nie veel oar hom bekend 
nie. Die T -80 se voorganger, die T-72 is reeds in 1977 
deur die Russe in gebruik geneem. 'n Groot gedeelte van 
die tenkmagte van die Warskouverdragslande is met 
ni.e.di.e ten\.. \oe'6en1'<>. 

Die T-n kan 'n maksimum snelheid van 80 kilometer 
per uur bereik, is met 'n 125mm-kanon en 12,7mm
masjiengeweer toegerus en beskik ook soos die XMI
Abramstenk, oar baie gesofistikeerde vuurkontrale
instrumente soos byvoorbeeld 'n laser-afstandsbepaler. 

Naas die Verenigde State van Amerika het twee ander 
lidlande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie 
naamlik Brittanje en Wes-Duitsland reeds goed op die 
gebied van moderne tenkontwikkeling presteer. Die 
resultaat hiervan is dat die Britse Challenger en ook 
Chieftain 900-tenks wat albei met 'n 120mm-kanon 
toegerus is, sowel as die Luiperd 2-hoofgevegstenk van 
die Wes-Duitsers, net sulke vreeswekkende en gedugte 
tenks as die XMI-Abramstenk is. 

Die verhaal van die tenk sal onvolledig eindig indien 
daar nie ook van twee ander baie interessante moderne 
tenks melding gemaak word nie. Die eerste is die Merk
avatenk van Israel en die tweede, die Olifanttenk van 
Suid-Afrika. Die vyandige houding teenoor Israel en 
Suid-Afrika in die internasionale wapenhandel het hier
di.e twee lande gedwing am hulle eie tenks te vervaardig. 
DIe Merkavatenk het in 1977 verskyn en die Olifanttenk 
is in 1982 vir die eerste maal aan die nuusmedia ver
toon. Daar is tans nog nie veel in verband met hierdie 
tenks bekend nie, buiten die feit dat albei, soos die 
Amerikaanse XMI-Abramstenk met 'n 105mm-kanon 
toegerus is en deur dieselenjins aangedryf word. 

Wat weI met sekerheid in die lig van die voorafgaande 
gesil kan word is dat die ontwikkeling van die tenk vanaf 
'Croat Willie' tot en met die moderne tenks van vandag, 
'n baie groot sprong verteenwoordig. 'Croat Willie' en 
die ander tenks van die Eerste Wereldoorlog was ant
werp en gebou met die doel am hulle bemannings teen 
die vyand se artillerie- en masjiengeweervuur te 
beskerm. Die moderne tenk is hierteenoor 'n veel meer
doelige wapen. Die primere funksie van hierdie oorlogs
voertuig is om vyandelike tenks te vernietig. In terme 
van die hedendaagse tenkoorlogsopleiding moet 'n tenk 
betyds binne trefafstand van sy teiken naamlik 'n vyan
delike tenk arriveer, en hierdie tenk van die vyand dan 
met die dodelike akkurate vuur van sy eie kanon 
neutraliseer. Dit is die maatstaf waaraan die suksesvol
heid van die moderne tenk gemeet word. 

'Groot Willie' 
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