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Voorwoord 
 
In sy boek The choice before South Africa1 verklaar Solly Sachs, die vermaarde 
algemene sekretaris van die Garment Workers’ Union, dat die goudmynbedryf 
die ekonomiese, politieke en sosiale lewe van Suid-Afrika vir die grootste 
gedeelte van die twintigste eeu beïnvloed en oorheers het. As ’n betekenisvolle 
historiese komponent van die Suid-Afrikaanse arbeiderbeweging het die 
Mynwerkersunie eweneens ’n gewigtige statuur in die mynbedryf beklee. Die 
Mynwerkersunie, of Solidariteit soos dit sedert 2002 bekend staan, was 
dwarsdeur sy bestaan een van die belangrikste en invloedrykste 
arbeidsorganisasies vir blankes in die geskiedenis van Suid-Afrika wat binne 
een van die sentrale en sensitiefste pilare van die Suid-Afrikaanse ekonomie, 
naamlik die mynbedryf, gefungeer het. Die geskiedenis van aksies en optrede 
van die Mynwerkersunie gedurende die twintigste eeu het dus die gang van die 
Suid-Afrikaanse politiek en ekonomie in ’n belangrike mate beïnvloed. So 
verklaar Esmaré van der Merwe dat die politiek en die vakbondwese hand aan 
hand geloop het en dat spesifiek die Afrikanerpolitiek en -arbeidsbeweging ten 
nouste met mekaar verweef was.2 
 
Die Mynwerkersunie was ten nouste betrokke by die endemiese 
nywerheidsonrus wat Suid-Afrika gedurende die eerste kwart van die twintigste 
eeu geteister het, soos die mynstakings van 1907, 1913, 1914 en veral die 
Randse Opstand van 1922. Gedurende die dertiger- en veertigerjare van 
daardie eeu is die vakbond ook betrek by die storm-en-drang-tydperk van 
Afrikanernasionalisme wat veral in stedelike sentra gewoed het en was die 
kiesersentiment in die sogenaamde “mynwerkerskiesafdelings” van die 
Witwatersrand van deurslaggewende belang vir die Nasionale Party se 
verkiesingsoorwinning in 1948. 
 
Vir die Nasionale Party-regering was die afskaffing van werkreservering in die 
arbeidsektor (uitgesluit die mynbedryf), soos aanbeveel deur die Wiehahn-
kommissie in 1979, ’n uiters netelige kwessie aangesien die Mynwerkersunie 
geweldig daarteen gekant was. Die strategiese sensitiwiteit van die mynbedryf 
in die lig van die teenkanting in ag genome, het die Wiehahn-kommissie in ’n 
afsonderlike verslag spesifiek aanbevelings ten opsigte van hierdie bedryf 
gedoen. Lede van die Mynwerkersunie was ’n belangrike faktor wat tot die groei 
van die Konserwatiewe Party ná 1982 bygedra het, veral in “mynwerkers-” en 
industriële kiesafdelings. Hierdie tendense is in alle waarskynlikheid ook 
beïnvloed deur die feit dat ’n invloedryke voormalige algemene sekretaris van 
die vakbond, Arrie Paulus, hom tot die politiek as parlementslid vir die 
Konserwatiewe Party in die voormalige kiesafdeling Carletonville gewend het. 
 
Teen 1970 het The Star, die mondstuk van Randse mynkapitalisme, die 
volgende onvleiende opmerkings aangaande die MWU gemaak: 
 

                                            
1 Turnstile Press, London, 1952, pp. 92-93. 
 
2 Finansies en Tegniek, Jaargang 39/23, 14.8.1987, p. 12 (E van der Merwe: Vakbonde se 
politieke skof). 
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Its bubble-bubble-toil-and trouble time again in the 
Mineworkers’ Union. For the umpteenth occasion ... it’s simply 
their traditional way of life ... somewhere, somehow, something 
happens to decree that the Mineworkers’ Union cannot enjoy 
peace and tranquility for long ... The tragic business of the 
Mineworkers’ Union has been that through its many decades 
of turbulence, violence and internecine strife, there have been 
a succession of Pyrrhic victors ... Very often, the union has its 
home-made palace revolutions, coups, liquidations, 
eliminations and pseudo-political rebellions, all of which had 
little relevance to the bread-and-butter affairs of the men they 
were supposed to represent.3 

 
Ten spyte van ’n reputasie van intense reaksionêre konserwatisme het die 
Mynwerkersunie sedert die laat negentigerjare van die twintigste eeu tog daarin 
geslaag om stelselmatig aan te pas by veranderende politieke en ekonomiese 
omstandighede en eise van die tyd. Nie net het die vakbond homself as’t ware 
totaal herontwerp om in te pas by die omstandighede van ’n post-apartheid 
Suid-Afrika nie, maar het in die proses ook die struktuur van blanke 
arbeidsorganisasie grondig vernuwe. Gevolglik was die Mynwerkersunie een 
van die min organisasies vanuit die apartheidsera wat daarin kon slaag om 
suksesvol te transformeer na ’n post-apartheidsbedeling. In ’n herstruktureerde 
gedaante kon Solidariteit dus met groot sukses die Suid-Afrikaanse 
nywerheidsbedeling in die een-en-twintigste eeu as ’n lewenskragtige, pro-
aktiewe en deelnemende rolspeler betree, veral as kampvegter vir werkers- en 
minderheidsregte. 
 
Gegewe die dikwels kontroversiële verlede van die Mynwerkersunie, soos 
gewelddadige stakings, talle hofsake, klagtes oor korrupsie, wanadministrasie, 
interne twis en tweedrag en selfs ’n moord op ’n hoofsekretaris, Charles Harris, 
het die vakbond noodwendig die aandag van die owerhede en akademiese 
skrywers getrek. Twee statutêre kommissies van ondersoek (wat in die 
Sentrale Argiefbewaarplek te Pretoria onder die reeksnommers SAB K6 en 
SAB K145 bewaar word) is in die veertigerjare van die twintigste eeu deur die 
regering geloods om beweringe van korrupsie deur amptenare van die vakbond 
te ondersoek. Hierdie pogings is in 1950 opgevolg deur ’n private kommissie 
van ondersoek wat deur die Mynwerkersunie self aangestel is om beweerde 
korrupsiepraktyke teen sekere van sy amptenare te ondersoek en word ook in 
die Sentrale Argiefbewaarplek in die SJ Botha-versameling (onder die 
reeksnommer TAB A1731) bewaar. Alhoewel die bevindinge van al drie 
kommissies van ondersoek nie op al die kwessies wat ondersoek is klinkklare 
antwoorde bied nie, is dit nogtans uiters waardevolle bronne vir navorsing oor 
die geskiedenis van die Mynwerkersunie. 
 
In 1969 het ’n boek verskyn van Beaumont Schoeman, wat geskryf is onder die 
pseudoniem Louis Naudé, naamlik Dr A Hertzog, die Nasionale Party en die 
Mynwerkers, in opdrag van die Nasionale Raad van Trustees.4 Schoeman was 

                                            
3 The Star, 24.10.1970 (J Boekkooi: There’s Trouble anew with the Mineworkers). 
 
4 NRT, Pretoria, 1969. 
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aanvanklik die assistent-redakteur van die konserwatiewe, Nasionaalgesinde 
Perskor-koerant Hoofstad en het later die redakteur geword van Die Afrikaner, 
die lyfblad van dr Albert Hertzog se Herstigte Nasionale Party.5 Schoeman se 
boek handel oor Hertzog se betrokkenheid by die Mynwerkersunie gedurende 
die dertiger- en veertigerjare van die twintigste eeu. Alhoewel dit waardevolle 
insigte bied oor die intense binnegevegte om die politieke beheer van die 
vakbond in daardie periode en hoe hierdie stryd met Afrikanernasionalisme 
verstrengel geraak het, is die werk blatant subjektief en eensydig geskryf as ’n 
rasionaal vir dr Hertzog se bemoeienis by die organisasie ter wille van die 
destydse Afrikanerpolitiek. Ook die MA-tesis van Linda de Kock, “Die stryd van 
die Afrikaner in die Suid-Afrikaanse Mynwerkersunie aan die Witwatersrand, 
1936-1948”,6 ondersoek die Mynwerkersunie se betrokkenheid by 
Afrikanernasionalisme in die genoemde periode. Die MA-tesis van Alberta 
Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie in die Suid-Afrikaanse politiek, 1978–
1982”,7 ondersoek ten dele die vakbond se betrokkenheid by politieke en 
ekonomiese wendinge teen die laaste kwart van die twintigste eeu. Die MBL-
tesis van David Hamilton, “The role of the Mine Workers’ Union in the Gold 
Mining Industry (A Present and Future Perspective)”8 is ook van nut, alhoewel 
dit vanuit ’n arbeidsverhoudinge- en bestuursoogpunt op die MWU fokus. 
Daarbenewens word in verskeie werke oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis en 
in ’n aantal akademiese artikels – veral deur revisionistiese historici – op 
spesifieke gebeure of insidente aangaande die Mynwerkersunie 
gekonsentreer. Bogenoemde publikasies konsentreer slegs op spesifieke 
aspekte van die organisasie se geskiedenis en bied ten beste ’n 
gefragmenteerde historiese beeld. 
 
Tot en met hierdie publikasie het daar egter nog geen volledige navorsingstudie 
of gepubliseerde werk oor die geskiedenis van die Mynwerkersunie in die 
geheel en oor sy rol en invloed in die Suid-Afrikaanse samelewing verskyn nie, 
alhoewel die versugting daartoe alreeds so vroeg as 1952 in Die Mynwerker, 
lyfblad van die vakbond, asook telkemale daarna, uitgespreek is.9 Tydens ’n 
konferensie van die Suid-Afrikaanse Historiese Vereniging in 1989 het die 
vermaarde historikus, prof FA van Jaarsveld, ook aangedui dat historici 
navorsingsaandag aan gapings in die geskiedskrywing ten opsigte van 
industrialisering in Suid-Afrika behoort te gee, onder andere die mynbedryf, 
werkstoestande, industriële konflik en arbeid. Laasgenoemde tema het ook 
vakbonde geïmpliseer.10 En in 2000 spreek Peter Alexander in sy werk, 

                                            
 
5 A Ries en E Dommisse, Broedertwis. Die verhaal van die 1982-skeuring in die Nasionale 
Party, p. 66. 
 
6 RAU, 1983. 
 
7 RAU, 1991. 
 
8 UNISA, 1977. 
 
9 Die Mynwerker, 30.5.1952, p. 4 (Geskiedenis van Die Mynwerker). 
 
10 FA van Jaarsveld, “South Africa as an Industrial Society”, Historia, Vol. 34 (1), Mei 1989, pp. 
95, 98. 
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Workers, War & the Origins of Apartheid,11 die behoefte uit aan ’n 
gedetailleerde studie oor die geskiedenis van die MWU. 
 
Met hierdie publikasie word derhalwe gepoog om daardie leemte in die 
historiografie van Suid-Afrikaanse arbeidsgeskiedenis en -studies aan te vul. 
Erkenning word egter gegee aan die belangrike studie van Linda de Kock oor 
die stryd om die beheer van die Mynwerkersunie in die 1930’s en 1940’s waaruit 
ruim vir die skryf van hierdie werk geput is en wat ook as basis vir die skryf van 
hoofstuk twee gebruik is. Inligting uit die tesisse van Hamilton (in hoofstukke 
vier en vyf) en Barnard (in hoofstuk vyf) is ook met vrug gebruik, alhoewel 
laasgenoemde tesis minder geslaagd is. Barnard se studie fokus in ’n 
negatiewe en bevooroordeelde sin te eng op die persoonlikheid van Arrie 
Paulus as hoofsekretaris van die MWU gedurende die laat sewentiger- en 
vroeë tagtigerjare van die twintigste eeu. Dit plaas te min klem op die strukturele 
kwesbaarheid van wit mynwerkers ten opsigte van ambagsgeskooldheid in 
daardie periode as rede vir hulle teenstand teen die afskaffing van blanke 
werkreservering. Barnard se stelling, dat die MWU weens sy betrokkenheid by 
regse politieke partye in die 1970’s en 1980’s ’n kardinale rol in die verdeeldheid 
van die blanke en Afrikanerpolitiek as geheel gespeel het, is eweneens 
misleidend en eensydig vertolk. Daarby is die studie chronologies 
onsamehangend en onnoukeurig geskryf en is die voetnootverwysings in te 
veel gevalle foutief en onbetroubaar. 
 
Hiérdie studie is geïnisieer na aanleiding van ’n persvrystelling deur die 
Mynwerkersunie in 2001, dat die vakbond ’n naamsverandering na MWU-
Solidariteit sou ondergaan, waarna die skrywer die uitvoerende hoof van 
Solidariteit, mnr. Flip Buys, genader het oor die moontlikheid van die 
teboekstelling van die vakbond se geskiedenis. Na verdere gesprekke en 
korrespondensie met die vakbondbestuur, asook met dr. Dirk Hermann, die 
adjunkhoof van Solidariteit, is besluit om die eerste eeu van die geskiedenis 
van die Mynwerkersunie, vanaf die stigting van die Transvaal Miners’ 
Association in 1902 tot en met 2002, te boek te stel. Ter wille van kontinuïteit is 
enkele belangwekkende verwikkelinge in die vakbond se geskiedenis, wat 
tussen 2002 en 2006 plaasgevind het, ook in die teks ondervang. 
 
Alhoewel die studie teen hierdie agtergrond as ’n “opdragwerk” beskou sou kon 
word, moet dit ten sterkste beklemtoon word dat daar vooraf met die bestuur 
van Solidariteit ooreengekom is dat die skrywer algehele redaksionele 
onafhanklikheid ten opsigte van die struktuur, inhoud en algemene strekking 
van die narratief sou behou. Alle opinies, oordele en gevolgtrekkings 
uitgespreek is slegs dié van die skrywer. In geen stadium van die projek is daar 
enige pogings aangewend of suggesties deur die vakbondbestuur gemaak om 
die inhoud of die strekking van die studie enigsins te probeer beïnvloed nie, 
daar die skrywer die inisiatief geneem het om Solidariteit te nader en nie 
andersom nie. Die skrywer het ook, ten opsigte van die tydperk wat deur die 
studie gedek is, vrye en onbelemmerde toegang tot die argiewe van 
MWU/Solidariteit gehad. Kommentaar deur die vakbondbestuur is tot die finale 

                                            
11 David Phillip Publishers (Pty) Ltd, Cape Town, 2000. 
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manuskrip beperk en was slegs van toepassing waar dit betrekking op die 
regstelling van feitefoute aangaande die vakbond gehad het. Benewens die 
skrywer se belangstelling en navorsingspesialisasie in die Suid-Afrikaanse 
arbeidsgeskiedenis het hy geen historiese verbintenisse met Solidariteit of 
enige ander vakbondbeweging nie. 
 
Soos reeds gesê, is hierdie studie dus die eerste omvattende en diepgaande 
navorsingsprojek oor die geskiedenis van die Mynwerkersunie waar daar ook 
deurtastend van primêre argivale bronne gebruik gemaak is. Belangrike 
dokumentasie, soos korrespondensiestukke, wat baie meer lig op die vakbond 
se historiese bedrywighede sou kon werp, ontbreek egter ten opsigte van die 
studie. Dit het geblyk dat dokumente veral gedurende die eerste drie dekades 
van die Mynwerkersunie se bestaan nie volledig bygehou of enigsins bewaar is 
nie.12 Verder wil dit voorkom of sekere notulestukke en ander dokumente, 
waarop die staat ter wille van verskeie geregtelike kommissies van ondersoek 
na die Mynwerkersunie se aktiwiteite en administrasie beslag gelê het, nie altyd 
na afloop van die verrigtinge aan die vakbond terugbesorg is nie. 
 
As gevolg van ’n brand en talle kantoorverhuisings deur die jare is alle latere 
korrespondensiestukke en derglike dokumente in die vakbond se besit, wat tot 
ongeveer die tagtigerjare van die twintigste eeu dateer, ook vernietig of het 
verlore gegaan. Dit laat uiteraard groot leemtes ten opsigte van inligting oor die 
vakbond se verlede wat enige rekonstruksie daarvan, veral wat argivale bronne 
betref, aansienlik bemoeilik. Daar is dus gepoog om die studie te benader binne 
die konteks van die faktore wat gedurende die twintigste eeu ’n impak op die 
Mynwerkersunie gehad het, maar wel op ’n wyse wat ’n verhaaltrant ten opsigte 
van die organisasie se geskiedenis handhaaf. 
 
Die aard van die beskikbare argivale bronne het daartoe bygedra dat die skryf 
van die vakbond se geskiedenis primêr vanuit ’n politieke invalshoek benader 
is. Weens die histories burokratiese inslag van die MWU se strukture het die 
organisasie se doen en late grotendeels rondom die vakbondbestuur gewentel 
met die posisie van die hoofsekretaris as die kern van bestuursmag. Teen die 
agtergrond van die spesifieke ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis, die besonderse omstandighede waarin die Suid-Afrikaanse 
mynbedryf tot stand gekom het, asook die rassegrondslag waarop 
georganiseerde arbeid in Suid-Afrika ontstaan het, het die 
bestuursgesentreerde geskiedenis van die MWU dienooreenkomstig 
hoofsaaklik rondom politieke kwessies ontplooi. 
 
Bogenoemde uitgangspunt laat dus nog verdere ruimte vir navorsing 
aangaande ekonomiese en sosiale aspekte oor die geskiedenis van 
MWU/Solidariteit. Onderhoude is byvoorbeeld slegs met leiersfigure, wat by die 
vakbondbestuur betrokke was, gevoer. Die siening van gewone lede jeens die 
vakbondbestuur is nie nagevors nie. Weens die omvang van MWU-
verteenwoordiging op myne en skagte en ander industrieë wat dwarsoor Suid-
Afrika geleë is, sou sodanige navorsing eerstens aansienlike logistiese 

                                            
12 EN Katz, A trade union aristocracy. A history of white workers in the Transvaal and the 
general strike of 1913, p. 4. 
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probleme voortbring. Tweedens sou dit metodologies problematies wees om te 
bepaal watter myne, skagte en aanlegte, of selfs watter ouderdomsgroepe, sou 
’n verteenwoordigende steekproef van gewone lede se siening van 
MWU/Solidariteit en sy leiers vorm. Gevolglik is teen sodanige benadering 
besluit. Die primêre en sekondêre bronne wat vir die skryf van hierdie studie 
ontgin is, is met volledige en uitgebreide voetnote aangedui en kan sodoende 
ook as verwysings vir verdere navorsing oor aspekte van die geskiedenis van 
MWU/Solidariteit dien. 
 
Die skryf van die moderne gedeelte van die vakbond se geskiedenis, spesifiek 
die totstandkoming van Solidariteit soos in hoofstuk ses vervat, was in een 
opsig problematies. Weens die kontemporêre aard van die gebeure was daar 
met die skryf van die hoofstuk nog nie noemenswaardig veel bronne beskikbaar 
wat ’n alternatiewe of meer kritiese gesigspunt van die ontplooiing van 
Solidariteit kon weergee nie. Derhalwe was die skrywer hoofsaaklik op die 
vakbond se eie bronne en publikasies, wat uiteraard ’n partikuliere pro-
Solidariteit beeld projekteer, aangewese en daarom sou hierdie afdeling vir 
andere ook tot ander interpretasies kon lei. Waar die skrywer se uiteensetting 
en ontleding van hierdie verwikkelinge enigsins as ’n onkritiese aanprysing van 
Solidariteit geïnterpreteer sou kon word, was dit nóg sy bedoeling, nóg sy 
uitgangspunt. 
 
Vir die grootste gedeelte van sy geskiedenis tot 2002 het die ledetal van 
Solidariteit uit blanke werkers bestaan en fokus hierdie studie op daardie 
segment van die Suid-Afrikaanse arbeidsmag. Aangesien die Mynwerkersunie 
sy ontstaan uit die goudmynbedryf te danke gehad het, val die klem oorwegend 
ook op die geskiedenis van die blanke mynwerkers van die Witwatersrandse 
goudmyne en om historiese redes meer spesifiek op die Afrikanermynwerkers. 
In hierdie lig beskou, vorm die geskiedenis van die mynwerkers eweneens ’n 
integrale komponent van die geskiedenis van die Afrikanerwerkersklas op die 
Rand. 
 
Alhoewel die geskiedenis van die Mynwerkersunie nie in alle opsigte korreleer 
of saamval met die historiese tydsvakke waarin standaard werke die Suid-
Afrikaanse geskiedenis tradisioneel indeel nie, is daar wel gepoog om die 
hoofstukke van hierdie studie, ten einde ’n logiese verhaallyn te kon volg en ter 
wille van die historiese konteks waarbinne dit afspeel, in sekere chronologiese 
tydsvlakke relevant tot die gebeure te periodiseer. In die notuleboeke van die 
Mynwerkersunie word verskillende benaminge afwisselend gebruik om na die 
bestuurstrukture van die vakbond te verwys, byvoorbeeld uitvoerende komitee, 
uitvoerende bestuur en bestuurskomitee, asook algemene raad, uitvoerende 
raad en hoofraad. Ten einde verwarring te vermy, word in hierdie studie die 
term uitvoerende bestuur gebruik om na die administratiewe struktuur te verwys 
wat die dag-tot-dag beheer en funksionering van die vakbond behartig het. Die 
term algemene raad word gebruik om na die sogenaamde “mynwerkers-
parlement” te verwys wat gewoonlik een maal per jaar vergader het om die 
algemene beleid van die Mynwerkersunie te bepaal en opdragte aan die 
uitvoerende bestuur te gee en laasgenoemde se aksies te bekragtig. 
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In hoofstuk een word die militante aanvangsjare van die Mynwerkersunie en 
die faktore wat dit bevorder het, ontleed en dek die periode 1902 tot 1929. 
Kwessies soos die werksonsekerheid van blanke mynwerkers as gevolg van 
die besondere arbeidstruktuur van die Suid-Afrikaanse goudmynbedryf, asook 
die onbevredigende werks-, gesondheids- en veiligheidstoestande, 
diensvoorwaardes, werksure en loonstrukture in die myne, kan in ’n groot mate 
toegeskryf word aan oneffektiewe nywerheidswetgewing gedurende die eerste 
twee of meer dekades van die twintigste eeu. Daarom sou hierdie 
onbevredigende toestande aanleiding gee tot ’n tydperk van endemiese en 
gewelddadige nywerheidsdispute tussen arbeid en kapitaal waar die staat by 
vier geleenthede verplig was om met dikwels bloedige gevolge in te gryp ten 
einde wet en orde te herstel. Deur nouer staatsbetrokkenheid is daar eers in 
die post-1922-periode daarin geslaag om die militante aard van die blanke 
arbeiderbeweging te ontlont deur die meer omvattende implimentering van 
nywerheidswetgewing om werkersgriewe aan te spreek en die blanke 
werkersmag by nywerheidsversoeningsmeganismes te inkorporeer. 
 
Hoofstuk twee behels die periode 1929–1948. Verwikkelinge binne die MWU 
word teen die agtergrond van ’n komplekse en veelbewoë tydperk van 
ekonomiese depressie, politieke samesmeltings en skeurings, die hoogtepunt 
van Afrikanernasionalisme, politieke woelinge gedurende die Tweede 
Wêreldoorlog en die NP-verkiesingsoorwinning van 1948, ondersoek en daar 
word aangedui watter invloed hierdie gebeure op die doen en late van die 
vakbond gehad het. Dit het onder andere ’n invloed uitgeoefen op die 
totstandkoming van die Afrikanerbond van Mynwerkers en die 
Hervormingsorganisasie. Die tydperk word ook gekenmerk deur twee amptelike 
kommissies van ondersoek na die aangeleenthede van die Mynwerkersunie as 
gevolg van aanklagte van korrupsie, bedrog en wanadministrasie, asook twee 
mynwerkerstakings. Maar bowenal gaan dit ook om ’n verbete stryd tussen 
twee groeperinge om die bestuursbeheer van die vakbond wat in die proses tot 
talle hofinterdikte en hofsake aanleiding gegee het. 
 
Die simbiotiese verhouding tussen die MWU en die nuwe NP-bewind, met sy 
pro-blanke arbeidsbeleid, word in hoofstuk drie behandel en dek die periode 
1948–1963. Die verhouding tussen die NP-gesinde hoofsekretaris, Daan Ellis, 
en kabinetsministers en ander NP-LV’s betrokke by die mynbedryf, word 
bepreek. Die posisie van dr Albert Hertzog ten opsigte van die MWU word veral 
onder die soeklig geplaas. In hierdie periode het daar weer aantygings van 
korrupsie teen die hoofsekretaris ontstaan wat tot smeerveldtogte, mosies van 
wantroue en kommissies van ondersoek na korrupsieklagtes en wanbestuur 
aanleiding sou gee en selfs op ’n privaat vervolging in die Hooggeregshof sou 
uitloop. Dit het ook in ’n onverkwiklike magstryd tussen die president en die 
hoofsekretaris van die MWU ontaard waarby dr Hertzog ten nouste betrokke 
was. Lede van die Afrikaner- politieke en kulturele elite was besorg dat die twis 
en onmin binne die vakbond uiteindelik die beeld van die MWU by blanke 
mynwerkers, en Afrikanermynwerkers in die besonder, kon benadeel, wat op 
sý beurt weer polities ’n negatiewe gevolge vir die NP by die stembus kon inhou. 
Daarom het selfs lede van die Afrikaner Broederbond gepoog om die magstryd 
binne die MWU te ontlont. 
 



 viii 

Die strukturele kwesbaarheid van die beroepsposisie van die blanke 
mynwerker, wat onderliggend was aan kwessies soos ’n afname in die 
beskikbare blanke mannekrag in die mynbedryf, produktiwiteit en blanke 
werkreservering, kom onder die loep in hoofstuk vier wat die tydperk 1963 tot 
1977 dek. Wat aanvanklik begin het as ’n proefneming vir ’n maandloonstelsel 
in ’n aantal goudmyne, in ruil vir toegewings dat sekere blanke poste deur swart 
werkers gevul sou word, het ontaard in ’n nuwe verbete magstryd om die 
beheer van die MWU tussen die bestuur van die hoofsekretaris, Eddie 
Gründling, en ’n sogenaamde Aksiekomitee. Die stryd het met ’n aantal 
blitsstakings gepaard gegaan waarin ’n paar opportunistiese individue met 
suspisieuse motiewe en persoonlike ambisies gepoog het om magsposisies in 
die MWU te bekom. Dit het nie net ’n bedreiging vir die stabiliteit van die Suid-
Afrikaanse ekonomie ingehou nie, maar ook ontwrigtende, middelpuntvlietende 
kragte ontketen wat gedreig het om die MWU te destabiliseer en selfs te 
vernietig. Daarom was die middel 1960’s waarskynlik die kwesbaarste periode 
in die vakbond se geskiedenis. Verder het die stryd plaasgevind binne die kader 
van die verligte-verkrampte-stryd wat in die breë Suid-Afrikaanse blanke 
politiek in die 1960’s en 1970’s gewoed het. In hierdie periode het die MWU 
polities dan ook ’n reaksionêre verregsing ondergaan. Die herstabilisering en 
die uitbouing van die MWU tot ’n invloedryke faktor in die arbeidsektor waarmee 
rekening gehou moes word, is eers weer sedert 1967 met die aanstelling van 
Arrie Paulus as hoofsekretaris bereik. 
 
Die MWU se hewige versetreaksie op die bekendstelling van die verslag van 
die Wiehahn-kommissie van Ondersoek na arbeidswetgewing, en die 
implikasies daarvan vir blanke arbeid, word in hoofstuk vyf ondersoek en dek 
die tydperk 1977 tot 1987. Hierdie verslag, wat onder andere bepaal het dat 
blanke werkreservering afgeskaf en dat swart vakbonde erken moes word, sou 
uiteindelik tot die einde van die hegte bondgenootskap tussen die MWU en die 
NP-regering lei. Die vakbond het op verskeie maniere daarop gereageer. 
Eerstens is ’n landswye, maar abortiewe mynstaking in 1979 gereël. Die 
tydperk is ook gekenmerk deur hewige aanvalle vanaf openbare forums op 
Fanie Botha, die Minister van Mannekrag, wat deur die vakbond vir die 
implikasies van die Wiehahn-verslag geblameer is. Ten einde sy weerstand en 
onderhandelingsmag teen ’n nuwe nie-rassige arbeidsbedeling te versterk, was 
die MWU se strategie sedert 1978 om sy invloed ook buite die mynbedryf uit te 
brei ten einde een groot sterk blanke vakbond, of witmag, tot stand te bring. 
Laastens sou die MWU hom al hoe meer tot ’n konfronterende politieke verset 
en protes teen die NP-regering wend en regse opposisiepartye in verkiesings 
steun. So het die vakbond se eie hoofsekretaris in hierdie periode, Arrie Paulus, 
hom byvoorbeeld tot die politiek as Volksraadslid vir Carletonville gewend. 
 
Die laaste hoofstuk behandel eerstens die MWU se pogings om die ideaal van 
’n super blanke vakbond onder sy vaandel te verwesenlik. Met die finale 
skrapping van statutêre werkreservering in die mynbedryf in 1988, het die MWU 
hom tot twee strategieë gewend. Ten eerste is ’n aktiewe poging aangewend 
om die vakbond se ledetal verder deur middel van die uitbreiding van bestek 
buite die mynbedryf te verhoog sodat sy bedingingsmag by werkgewers 
dienooreenkomstig kon vergroot. In die tweede plek het die MWU al hoe meer 
met regse politieke en kulturele organisasies begin saamwerk ten einde 
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enersyds teen die ontplooiing van ’n inklusiewe, nie-rassige bedeling in Suid-
Afrika te protesteer en andersyds die Afrikanervolkstaatgedagte te bevorder. 
Nadat ’n swart meerderheidsregering in 1994 ’n werklikheid geword het, het die 
MWU se versettaktiek egter op stagnasie en ’n doodloopstraat afgestuur en dit 
was duidelik dat ’n strategieverandering ter wille van oorlewing in die nuwe 
Suid-Afrika dringend noodsaaklik geword het. Sedert die aanstelling van Flip 
Buys as hoofsekretaris in 1997 het die vakbond inderdaad ’n radikale visie-, 
strategie- en struktuurverandering ondergaan ten einde te kon aanpas by ’n 
sosio-polities en ekonomies veranderde Suid-Afrika. As arbeidsorganisasie is 
die MWU dus herontwerp en getransformeer tot Solidariteit wat hom in staat 
sou stel om steeds as ’n gerekende arbeidsrolspeler op die Suid-Afrikaanse 
arbeidstoneel in die nuwe millennium erken te word. 
 
Intensiewe en uitgebreide navorsing ten opsigte van die projek is oor ’n tydperk 
van drie jaar aan verskillende navorsingsinstansies gedoen. Die verslae van 
bogenoemde kommissies van ondersoek en ander argiefdokumente is in die 
Sentrale Argiefbewaarplek te Pretoria nagevors. Alle beskikbare notules van 
die uitvoerende bestuur en die algemene raad van die Mynwerkersunie is by 
Solidariteit se hoofkantoor in Centurion, Pretoria nagevors. Die notules wat 
behoue gebly het, dateer vanaf 1938 tot 2002 maar is, soos reeds gesê, nie in 
alle opsigte volledig nie. Alle beskikbare kopieë van Die Mynwerker, wat tot 
1991 dateer (vanaf 1991 tot 2000 het dit as MWU-Nuus bekend gestaan), is 
ook nagevors. 
 
Aanvullende navorsing tot Solidariteit se kopieë van Die Mynwerker (wat vanaf 
1934 dateer) is in die Johannesburgse Openbare Biblioteek en die Nasionale 
Biblioteek van Suid-Afrika te Kaapstad gedoen. In die lig van die verlies van 
interne dokumentasie is hierdie ’n uiters belangrike en onontbeerlike bron oor 
die Mynwerkersunie se geskiedenis. Uitgebreide en verdere aanvullende 
koerantnavorsing is uit dag- en weekblaaie soos The Star, die Rand Daily Mail, 
Die Vaderland, Die Burger, Beeld, Rapport en ander koerante, asook uit ’n 
aantal historiese arbeiderpersblaaie, gedoen. 
 
Voorts is onderhoude met mnr Flip Buys, die 
uitvoerende hoof van Solidariteit, asook met die 
volgende oud-ampsdraers van die 
Mynwerkersunie en ander rolspelers gevoer: mnre 
Arrie Paulus en Peet Ungerer (voormalige 
algemene sekretarisse), mnr Koos Wessels (oud-
adjunk-hoofsekretaris van die Nywerheidsraad), 
mnr Marius Janse van Rensburg (voormalige 
rekenmeester), mnr Cor de Jager (oud-president), 
mnr Fanie Botha (voormalige Minister van Arbeid 
en van Mynwese) en prof Nick Wiehahn (destydse 
voorsitter van die Kommissie van Ondersoek na 
Arbeidswetgewing, bekend as die sogenaamde 
“Wiehahn-kommissie”). Inligting aangaande die 
Mynwerkersunie is ook verkry van die Ferdinand 
Postma-biblioteek aan die Noordwes Universiteit 
in Potchefstroom, die Manuskripte en Argief 

 
Nick Wiehahn 
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Departement van die Centre for African Studies aan die Universiteit van 
Kaapstad en die Departement van Historiese Dokumente in die William Cullen-
biblioteek aan die Universiteit van die Witwatersrand in Johannesburg. 
 
Laastens is die privaat dokumenteversamelings van drr Albert Hertzog en AJR 
van Rhijn, asook mnre Marais Viljoen en Nico Diederichs, wat in die Instituut vir 
Eietydse Geskiedenis aan die Vrystaatse Universiteit te Bloemfontein bewaar 
word, nagevors. Ook hierdie versamelings bevat waardevolle koerantknipsels 
en ander inligting aangaande die werksaamhede van die Mynwerkersunie wat 
die beriggewing van Die Mynwerker, wat uiteraard vanuit ’n betrokke 
perspektief geskryf is, tot ’n belangrike mate aanvul en ophelder. Veral die 
Albert Hertzog-versameling, wat onder andere dr Hertzog se persoonlike 
dagboekwaarnemings behels, is van onskatbare waarde aangesien dit nuwe 
perspektiewe op die Mynwerkersunie se geskiedenis vanaf die 1930’s tot die 
1950’s, en Hertzog se aandeel daaraan, na vore bring. Hierdie belangrike bron, 
tesame met die notulestukke van die Mynwerkersunie, is byvoorbeeld glad nie 
in die werke van Schoeman, De Kock of Barnard in ag geneem nie. 
 
Vir die uiteindelike vergestalting van hierdie projek is ek uiteraard aan ’n hele 
aantal persone groot dank verskuldig. In die eerste plek dank aan al die 
personeellede van Solidariteit-hoofkantoor vir hulle vriendelikheid en 
behulpsaamheid met die navorsingsproses en in die besonder die volgende 
persone: mnr. Flip Buys en dr. Dirk Hermann, wat reg van die begin af die projek 
heelhartig met geesdrif ondersteun het en altyd beskikbaar was vir navrae, 
versoeke en onderhoude; me Ina Strydom, aanvanklik van Solidariteit se 
interne kommunikasie-afdeling, wat my na verskeie van die onderhoude met 
genoemde persone geneem het; mevv. Yris du Plessis, Zulna Vlok en Melinda 
Janse van Rensburg, vir hulle behulpsaamheid met logistieke en reisreëlings 
en vriendelike beantwoording van al my navrae en versoeke; mnr. Chris 
Pienaar, opleidingsbeampte van Solidariteit en mnr. Fanie Gregorowski, 
bestuurder op die Blyvooruitzicht-goudmyn naby Carletonville, wat ’n besoek 
aan hierdie myn vir my moontlik gemaak het; mnr. Sebastiaan Biehl, voormalige 
navorser van Solidariteit, wat my op ’n veldtoer van die historiese 
gedenkwaardighede van die 1922-staking geneem het; asook me. Magdaleen 
Kleynhans van Solidariteit wat goedgunstiglik aanvullende navorsing namens 
my in die Sentrale Argiefbewaarplek gedoen het. Solidariteit het die oorgrote 
meerderheid van kostes verbonde aan die navorsingsprojek gefinansier. 
Daarby was mnre Arrie Paulus, Peet Ungerer en Cor de Jager uiters 
behulpsaam en geduldig om ook my talle telefoniese navrae oor mynterme en 
kwessies rondom die aktiwiteite en optredes van die MWU te beantwoord. 
 
Ek is verder besondere dank verskuldig aan die volgende argivarisse en 
kollegas wat uiters behulpsaam was in die verkryging van sekere argiefbronne: 
mev Lerita Pretorius en mnr Gerrit Wagener van die Sentrale Argiefbewaarplek, 
dr Daan Jacobs en me Esta Jones van die Instituut vir Eietydse Geskiedenis, 
prof Kobus du Pisani van die Potchefstroom-kampus van die Noordwes-
Universiteit wat waardevolle inligting namens my in die Ferdinand Postma-
biblioteek versamel het, asook mnr Albert van Jaarsveld van die Universiteit 
van KwaZulu-Natal wat goedgunstiglik ’n andersins onbekombare bron tot my 
beskikking gestel het. 
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Dieselfde dank kom ook my kollegas aan die Universiteit van Stellenbosch toe: 
die universiteit self wat navorsingsfondse vir aspekte van die projek bewillig het; 
prof Albert Grundlingh, voorsitter van die Departement Geskiedenis, wat 
departementele tyd aan my toegestaan het om die projek te kon voltooi; proff 
Pieter Kapp en Hermann Giliomee, onderskeidelik emeritus professor en 
buitengewone professor, van die Departement Geskiedenis vir hulle 
waardevolle hulp en raad ten opsigte van die navorsing vir hierdie publikasie; 
me Aurelia Chapman wat as navorsingsassistent van onontbeerlike hulp in die 
naspoor van koerantinligting was; mev Corinne Harmsen, tegniese beampte 
van die Departement Geskiedenis, wat met Job se geduld gedurig my 
rekenaartikfoute moes regdokter en ure se tegniese versorging aan die 
manuskrip verleen het en mev Elizè van Heerden vir haar uitstekende 
transkribering van bandopnames. Proff Giliomee, Grundlingh en Du Pisani het 
met die deurlees van die manuskrip uiters opbouende kritiek gelewer en 
voorstelle aan die hand gedoen wat van groot waarde was in die verbetering 
van die teksinhoud. Dit het nuwe insigte ten opsigte van die interpretasie en 
vertolking van die geskiedenis van MWU/Solidariteit na vore gebring waarvoor 
ek hulle eweneens dank verskuldig is. 
 
Ten slotte ’n groot dank aan my gesin vir hulle verdraagsaamheid met die lang 
periodes van teruggetrokkenheid en afsondering wat ’n onvermydelike 
neweproduk van die skryfproses was. 
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Stellenbosch, Februarie 2007 
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HOOFSTUK EEN: DIE MILITANTE AANVANGSJARE, 1902–1929 
 
 

1.1 Inleiding 
 
Met die ontdekking van diamante in 1867 by Hopetown en goud in 1886 op die 
Witwatersrand het die era van die minerale rewolusie in Suid-Afrika aangebreek 
en het die ekonomiese swaartepunt na die noorde van die land verskuif. Suid-
Afrika het van ’n landbouland met ’n bestaansekonomie na ook ’n mynbouland 
ontwikkel en die mynbedryf sou die katalisator vir geleidelike industrialisasie en 
die ontstaan en groei van binnelandse stede soos Kimberley en Johannesburg 
word. Die geologiese strukture van hierdie minerale was egter van so ’n aard 
dat dit massiewe kapitale investering geverg het. Die minerale inhoud van veral 
gouderts was laag en het boonop diepvlakmynbedrywighede vereis. Gevolglik 
is die ontwikkeling van die grootste diamantmyne by Kimberley en die grootste 
goudmyne op die Witwatersrand deur buitelandse kapitaal gefinansier.13 Dit het 
daartoe gelei dat invloedryke en kapitaalkragtige mynmaatskappye of 
“mynhuise”, soos De Beers Consolidated Mines, die Corner House Groep, 
Consolidated Gold Fields of South Africa, die Randfontein Estates-maatskappy 
en East Rand Proprietary Mines tot stand gekom het. 
 
Die goudmyne het ’n geslote monopolie gevorm en in 1889 is die Kamer van 
Mynwese (KVM) gestig ten einde die ekonomiese belange van die mynbedryf 
te beskerm en te bevorder. Volgens Davenport, Yudelman en Lipton was die 
goudmynindustrie tot ten minste die Tweede Wêreldoorlog die sterkste 
drukgroep in Suid-Afrika. Hierdie periode is gekenmerk deur ’n proses van noue 
samewerking tussen die staat en internasionale mynkapitaal. Laasgenoemde 
was ’n primêre bron van belasting en buitelandse valuta, tot so ’n mate dat 
politieke besluitneming ten opsigte van arbeids- en nywerheidswetgewing tot 
voordeel van mynbelange beïnvloed is.14 
 
’n Verdere kwessie wat kapitaalinvestering in die goudmynindustrie riskant 
gemaak het, was die feit dat die mineraal aanvanklik teen ’n vasgestelde prys 
op die goudmark verkoop is – ’n faktor wat nie voorsiening vir stygende 
produksiekostes gemaak het nie. Daarom, tesame met die feit dat die lae 
ertsdraende gehalte van die goudneerslag noodwendig hoë ontginningskostes 
meegebring het, asook die arbeidsintensiewe aard daarvan, was beheer oor 
die kostestruktuur van diepvlakmynbou, spesifiek arbeidsonkostes, van kritieke 

                                            
13 FA van Jaarsveld, Van Van Riebeeck tot PW Botha, p. 182; E Webster (ed), Essays in 
Southern African Labour History, pp.9,18; M Lipton, Capitalism and apartheid. South Africa, 
1910-1986, p. 111. 
 
14 TRH Davenport, South Africa. A modern history, pp. 516-518, 523, 530; D Yudelman, The 
emergence of modern South Africa. State, capital and the incorporation of organized labor on 
the South African gold fields, 1902-1939, pp. 155-156, 276-277; Lipton, Capitalism and 
apartheid, pp. 256, 260-261; P Richardson and JJ van Helten, “Labour in the South African 
Gold Mining Industry, 1886-1914”, in S Marks and R Rathbone (eds.), Industrialisation and 
social change in South Africa. African class formation, culture, and consciousness, 1870-1930, 
pp. 79-82; J Lang, Bullion Johannesburg. Men, mines and the challenge of conflict, pp. 25, 39-
47. 
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belang vir mynkapitaal ten einde profyte te maksimaliseer. Die mynhuise het 
dus gepoog om arbeidsonkostes te besnoei en te stabiliseer deur die werwing, 
indiensneming en beheer van grootskaalse, goedkoop, beskikbare en 
ongeskoolde swart trekarbeid waarsonder die goud nie teen ’n wins 
geproduseer kon word nie. Aan die ander kant het die besonderse 
ontginningstoestande in die goudmyne ook ’n hoogs gemeganiseerde en 
geïndustrialiseerde tegnologie vereis. Onder meer was ingenieurs, tegnici, 
wetenskaplikes en ambagsmanne noodsaaklik vir die ontwikkeling van die 
Suid-Afrikaanse mynbedryf. Omdat Suid-Afrika aanvanklik self nie oor 
sodanige opgeleide mannekrag beskik het nie, is duisende buitelandse blanke 
tegnici en geskoolde ambagsmanne met ondervinding van mynboutegnieke 
met relatief hoë salarisse na die Suid-Afrikaanse mynbedryf gelok.15 
 
Yudelman is van mening dat die Naturellearbeid Reguleringswet van 1911 dit 
vir die KVM goedkoper gemaak het om swart trekarbeiders te werf en te behou, 
wat op sy beurt weer die posisie van blanke arbeid op die myne geaffekteer 
het. Deurdat die KVM sy regulering van swart trekarbeid meer vaartbelyn en 
toeganklik vir die myne gemaak het, het dit die bedreiging wat die kompetisie 
van baie lae swart loonstrukture vir blanke lone ingehou het, verhoog.16 Die 
revisionistiese historikus Frederick Johnstone kom tot die gevolgtrekking dat 
die proletarisering17 van ook die blanke mynwerkers sou lei tot wat hy noem 
hulle “strukturele kwesbaarheid”. Hierdie strukturele kwesbaarheid is grootliks 
versterk deur uitbuitbare, goedkoop swart arbeid. Vir geskoolde blanke werkers 
het dit die bedreiging van arbeidsvervanging ingehou, terwyl dit vir ongeskoolde 
blanke werkers beperkinge ten opsigte van werksgeleenthede geïmpliseer het. 
Blanke mynwerkers moes dus konstant ’n potensiële bedreiging van 
ondergrawing en vervanging deur goedkoper swart arbeid in die gesig staar.18 
 
Die verhouding tussen wit en swart werkers in die myne het in wese op ’n 
paternalistiese basis berus. Die posisie van halfgeskoolde en geskoolde blanke 
mynwerkers was deurgaans meerderwaardig bo dié van swart werkers (beskryf 
as wit dominansie of “baasskap” oor swart werkers), ook omdat hulle 

                                            
15 Davenport, South Africa. A modern history, pp. 518-520; CW de Kiewiet, A history of South 
Africa: Social and economic, p. 211; GV Doxey, The industrial colour bar in South Africa, pp. 
41-42; D Ncube, The influence of apartheid and capitalism on the development of black trade 
unions in South Africa, pp. 11, 23. 
 
16 D Yudelman, The emergence of modern South Africa, pp. 64, 66, 76, 225, 246; Sien ook JT 
Lever, “South African Trade Unionism in an Era of Racial Exclusion”, pp. 27-28; A Hepple, 
South Africa. A political and economic history, p. 225. 
 
17 ‘n Marxistiese term wat verwys na die verstrengeling van werkers in laagbesoldigde 
loonstrukture waarin hulle noodgedwone as gevolg van kapitalistiese uitbuiting beland en 
ekonomies so vasgevang en verarm word dat hulle nie weer daarvan kan ontsnap nie. Sien 
ook J Wilczynski, An Encyclopedic Dictionary of Marxism, Socialism and Communism, p. 467. 
 
18 FA Johnstone, Class, race and gold. A Study of Class Relations and Racial Discrimination in 
South Africa, pp. 57-59, 64-82, 145-150. Johnstone verduidelik egter dat ook swart werkers 
aan ’n sg. “uitbuitingskleurgrens” onderwerp was waarvolgens hulle deur middel van industriële 
en ander wetgewing statutêr ontman was om vir beter diensvoorwaardes en lone te beding. 
Sien ook Hepple, South Africa. A political and economic history, p. 225. 
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hoofsaaklik as toesighouers oor die swartes gewerk het. Alle swart 
mynwerkers, ongeag of hulle ongeskoolde of selfs geskoolde werk gedoen het, 
is aanvanklik deur die mynbase as ongeskoold geklassifiseer en lone 
dienooreenkomstig hulle werkskategorie betaal. In hierdie opsig is die posisie 
van blanke mynwerkers in die mynbedryf gaandeweg, veral as gevolg van 
agitasie daarvoor, al hoe meer deur opeenvolgende regerings in blanke Suid- 
Afrika verskans. Dit is gedoen deur middel van wetgewing waardeur ’n beleid 
van “beskermde arbeid” vir blankes en die diskriminerende beginsel van 
werkafbakening teen swartes toegepas is. Dit is juis gedoen om blankes teen 
swart mededinging te beskerm.19 
 
Die algemene meerderwaardige houding van wit mynwerkers teenoor swart 
mynwerkers, en eersgenoemde groep se aversie teen die goedkoper 
arbeidsaanbod van swartes in die myne waarmee hulle moes meeding, is ook 
beïnvloed deur die ervarings van die blanke immigrantemynwerkers elders in 
die wêreld voor hulle koms na Suid-Afrika. So byvoorbeeld het die Australiese 
immigrantewerkers, wat ’n aansienlike deel van die buitelandse komponent van 
die blanke arbeidsmag op die Witwatersrand gevorm het, die feitlik universele 
teenkanting teen goedkoop nie-wit arbeid reeds eerstehands of indirek in hulle 
vaderland ervaar. So vroeg as die 1850’s is ingeboekte Chinese arbeid in ses 
state van Australië ingevoer. Die negatiewe wit houding teen Chinese arbeid is 
mettertyd ook uitgebrei om goedkoop ingeboekte arbeiders van die Suidsee-
eilande in die Stille Oseaan, die sogenaamde “Kanakas”, in te sluit. Maatreëls 
om Asiatiese of swart arbeid te beperk, het ’n houding weerspieël dat 
georganiseerde arbeid aldaar Australië as ’n “witmansland” met die 
sogenaamde “Wit Australië-beleid” wou bewaar. Hierdie houding van 
immigrantewerkers het ’n baie groot invloed op die blanke arbeidsmag in Suid-
Afrika uitgeoefen en baie daartoe bygedra dat soortgelyke standpunte teen 
goedkoop swart arbeid plaaslik ontwikkel het.20 
 
Anders as in die geval van swart werkers, wat in tye van afleggings aanvanklik 
nog op arm, maar funksionerende kleinboerekonomieë in hulle tuislande kon 
terugval, was daar vir ontslane blanke werkers geen ekonomiese alternatief nie. 
In sodanige gevalle is hulle tot die buitewyke van die kapitalistiese gemeenskap 
gemarginaliseer waar welwillendheid skaars en sosiale minagting in oorvloed 
was. Die feit dat swart mynwerkers deur ondervinding mettertyd sekere 
vaardighede opgedoen het, sou tot ’n geleidelike afname in die behoefte aan 

                                            
19 E Stals (red.), Afrikaners in die Goudstad. Deel 2, 1924-1961, pp. 48, 50; EN Katz, A trade 
union aristocracy. A history of white workers in the Transvaal and the general strike of 1913, 
pp. 71, 75, 77-78; J Krikler, The Rand revolt. The 1922 insurrection and racial killings in South 
Africa, pp. 25-26; AG Oberholster, Die Mynwerkerstaking Witwatersrand, 1922, pp. 27-28, 35; 
H Adam and H Giliomee, Ethnic power mobilized: Can South Africa change?, p. 163. Sien ook 
Doxey, The industrial colour bar. 
 
20 Katz, A trade union aristocracy, pp. 17-19, 126; Krikler, The Rand revolt, pp. 26-28; K Harris, 
“Early Trade Unionism on the Gold Mines in South Africa and Australia: A Comparison”, 
Historia, 35 (2), November 1990, pp. 80, 84, 90-92, 94; “Australian Immigration Fact Sheet 8. 
Abolition of the ‘White Australia’ Policy, http://www.immi.gov.au/media/fact-
sheets/08abolition.htm, geraadpleeg op 21.2.2007 en N Beams, “What is at stake in Australia’s 
‘History Wars’, http://www.wsws.org/articles/2004/jul2004/hiw3-j14.shtml, geraadpleeg op 
21.2.2007. Sien ook JT Sutcliffe, A history of trade unionism in Australia, pp. 45-46, 50, 52-53. 
 

http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/08abolition.htm
http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/08abolition.htm
http://www.wsws.org/articles/2004/jul2004/hiw3-j14.shtml
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geskoolde blanke arbeid en tot ’n verwatering van laasgenoemde se take in die 
myne lei. ’n Toenemende aantal van die wit mynwerkers sou algaande 
bogronds begin werk of in toesighoudende, eerder as spesifiek geskoolde 
posisies, geplaas word. In die lig van ’n gebrek aan statutêre beskerming teen 
mynwerkgewers sou blanke mynwerkers hulle tot die vorming van 
georganiseerde arbeidsliggame soos vakbonde en politieke 
arbeiderorganisasies wend ten einde hulle toegang tot sekere posisies in die 
myne, soos dinamietskietwerk en beheer oor die intensiteit van mynwerk, te 
verdedig. Waar die organisering van mynproduksie die bedingingsmag van 
hulle vaardighede begin bedreig het in ’n werksomgewing waar hulle omring is 
deur swart werkers wat teen baie laer lone as hulle eie aangestel kon word, 
was rassebeskerming ook ’n natuurlike impuls vir blanke mynwerkers.21 Die 
ontdekking van diamante en goud het dus die vakbondwese in Suid-Afrika 
moontlik en selfs onvermydelik gemaak.22 
 
Die oorheersende Britse model van industriële verhoudings wat na Suid-Afrika 
uitgevoer is, word dikwels gekenmerk as die “opponeringsmodel” teenoor die 
“bemiddelingsmodel” van die Europese vasteland. Faktore soos mynregulasies 
en -veiligheid, die teistering van myntering, werkerskompensasie, die agt-uur-
werksdag, ’n verbod op Sondagarbeid, betaalde vakansiedagwerk, minimum 
lone, werksekuriteit, die gebruik van staakbrekers tydens stakings, die 
erkenning van vakbonde en by uitstek werkreservering vir blankes en die 
behoud van die kleurslagboom in die mynindustrie, was van die omstrede 
kwessies in die onderhandelinge en dispute tussen vakbonde en die 
werkgewerorganisasies soos die KVM.23 
 
Internasionaal gesproke was die eerste twee dekades van die twintigste eeu ’n 
era van intense industriële struweling en geen probleem het so ’n belangrike 
plek as die arbeidvraagstuk ingeneem nie. Die aard en erns van stakings het 
toegeneem. Nywerheidsondernemings het in groot besighede gekonsentreer 
geraak en diegene in beheer van sake het geweier om ooreenkomste aan te 
gaan wat vakbonde sou toelaat om hulle gesag uit te daag. Hierdie 
ondernemings was sonder uitsondering vyandiggesind teenoor die beginsel 
van kollektiewe bedinging. Nywerheidsoptrede deur werkers het begin polities 
raak op ’n tydstip toe die wese van die staat begin verander het. ’n Staat 
waarvan die werkers in een van die kritieke sektore van die nasionale 

                                            
21 J Krikler, The Rand revolt, p.32; W Beinart, Twentieth-century South Africa, pp. 82-83. 
 
22 WH Andrews, Class struggles in South Africa, p. 12. 
 
23 NE Wiehahn, “Industrial Relations in South Africa – a changing scene”, in DJ van Vuuren, et 
al (eds.), Change in South Africa, p. 171; A O’Quighley, “The 1913 and 1914 White Workers’ 
Strikes”, African Studies Institute Seminar, Universiteit van die Witwatersrand, (Oktober 1978), 
pp. 3, 12, 18-21. Davenport, South Africa. A modern history, pp. 528-529 beskryf die term 
“kleurslagboom” as ’n beleid van werkreservering waardeur die mees voordelige vorme van 
indiensneming deur wetgewing vir blankes en die swaksbetaalde ongeskoolde werk vir swartes 
gereserveer was. 
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ekonomie, soos die mynbou, gestaak het, is deur verlamming bedreig en kon 
dit daarom nouliks bekostig om afsydig teenoor nywerheidsdispute te staan.24 
 
Ook in Suid-Afrika word die eerste kwart van die twintigste eeu, ’n era van 
hoogbloei vir die georganiseerde blanke arbeiderbeweging, gekenmerk as ’n 
tydperk van politieke onstuimigheid, asook van groot en ernstige endemiese 
nywerheidsonrus en konflik, as deel van ’n katarsis waardeur die verhouding 
tussen staat en onderdaan op die arbeidsterrein uitgekristalliseer het. Van 1902 
af het stakings van wisselende omvang begin uitbreek. ’n Aantal van die meer 
prominente stakings is hoofsaaklik deur gewelddadige konfrontasies tussen 
stakers en regeringsmagte gekenmerk. Dit was die mynstakings van 1907 en 
1913, die algemene staking van 1914 en die sogenaamde Randse Opstand 
van 1922.25 Giliomee verklaar dat die brandendste politieke kwessie in die 
tydperk van 1890 tot 1939 die bestaan van ’n groot blanke onderklas was wat 
hoofsaaklik uit Afrikaners bestaan het. Die uitdagings van die kant van blanke 
arbeid en die blanke onderklas tydens hierdie stakings het byna die jong Unie 
van Suid-Afrika op sy knieë gebring.26 Dit was in hierdie militante atmosfeer dat 
die Mynwerkersunie sy oorsprong sou hê. 
 
1.2 Die ontstaan van die Transvaal Miners’ Association 
 
Die eerste generasie blanke goudmynwerkers was hoofsaaklik afkomstig van 
Cornwall en uit die noorde van Engeland (van streke soos Northumberland) en 
in kleiner getalle van Suid-Wallis, Wes-Australië, Kalifornië, Italië en 
Griekeland. Daar was ook Portugese, Duitsers, Russiese Jode, Pole, Franse 
en Hollanders. Die Witwatersrand was dus ’n kosmopolitaanse 
myngemeenskap waarvan die Britse arbeiders aanvanklik die grootste getal 
uitgemaak het.27 In 1896 was daar byvoorbeeld in Johannesburg alleen sowat 
16 265 Britte, 3 335 Russiese Jode, 2 262 Duitsers, 992 Australiërs, 819 
Hollanders, 754 Amerikaners, 402 Franse en ander.28 Teen Maart 1905 was 
85,4% van die blanke mynwerkers op die Randse goudmyne van Britse afkoms 
en ook op die diamantvelde van Kimberley het mynwerkers van Britse afkoms 
teen 1892 68,6% van die blanke werknemers van die De Beers-maatskappy 
verteenwoordig.29 

                                            
24 G Lefranc, “Strikes. Industrial Relations to 1914”, History of the 20th Century, 1,13 (1968), p. 
344. 
 
25 WP Visser, “’To Fight the Battles of the Workers’. The Emergence of pro-strike Publications 
in early Twentieth-century South Africa”, International Review for Social History, Desember 
2004, p. 402. 
 
26 H Giliomee, The Afrikaners. Biography of a people, p. 353. 
 
27 D Ticktin, “The Origins of the South African Labour Party, 1888-1910”, pp. 2-3; RK Cope, 
Comrade Bill. The Life and Times of W.H.Andrews, Workers’ Leader p.43; De Kiewiet, A history 
of South Africa, pp. 119, 268. 
 
28 Van Jaarsveld, Van Van Riebeeck, p.185. 
 
29 AA Mawby, “The Political Behaviour of the British Population of the Transvaal, 1902-1907”, 
p. 289; Ticktin, “The Origins”, p. 3. 
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Katz verklaar dat ’n Britse etos en lewensuitkyk reeds vanaf die ontstaan van 
die nuwe myngemeenskap op die Witwatersrand in 1886 so sterk ingesyfer het 
dat besoekers nouliks kon glo dat die Transvaal sy onafhanklikheid van 
Brittanje in 1881 herwin het. ’n Artikel wat in 1893 in die London Mining Journal 
verskyn het, het byvoorbeeld nostalgies na die Witwatersrand en die “Gold 
Fields of the British Empire” verwys.30 
 
Die oorheersende Britse karakter van die myne het die gebruike van die Britse 
werkwinkel en die tradisies van die Britse vakbonde op die Witwatersrand 
gevestig.31 Verskeie redes kan aangevoer word waarom die meerderheid van 
die immigrantewerkers van Britse en veral Corniese (58%) afkoms was. 
Minerale soos tin, yster, koper, lood, silwer en sink, asook steenkool, is oor baie 
eeue heen in Cornwall en elders in Brittanje in Northumberland, Durham, 
Cumberland, Westmoreland, Yorkshire, Lancashire, die Isle of Wight en 
Skotland gemyn. Deur ondervinding het veral Corniese mynwerkers (ook 
bekend as “Cousin Jacks”) wêreldleiers op die gebied van harderots-
myntegnologie en diepvlak-mynontginningstegnieke geword. Daarom was die 
opleiding, ondervinding en vaardighede van die Corniese myners om hierdie 
minerale (asook goud en diamante) te ontgin in hoë aanvraag, ook elders in die 
wêreld. Benewens die ontginning van eersgenoemde minerale in verskeie 
lande, het Corniese mynwerkers veral die sogenaamde “goudspoor” na die El 
Dorado’s van die VSA, Australië en uiteindelik Suid-Afrika gevolg. Soos vroeër 
verduidelik, het die ontginning van die diamantvelde van Kimberley en die 
goudvelde van die Witwatersrand, ook hoë vlakke van kundigheid in harderots- 
myntegnologie vereis. 
 
Daar was ook bydraende faktore tot die groot aanwesigheid van Corniese 
myners in Suid-Afrika. Teen die 1880’s was die tin-, koper-, lood- en 
ysterneerslae van Cornwall en elders in Brittanje tot ’n groot mate uitgeput. 
Mynaktiwiteite het skerp afgeneem en myne is gesluit. As gevolg van 
kompetisie van oorsese mineraalproduserende gebiede, het die prys van 
hierdie minerale ook in Brittanje geval. Gevolglik het grootskaalse werkloosheid 
in die Britse myndistrikte ontstaan en baie mynwerkers is gedwing om elders ’n 
bestaan te gaan voer.32 Daarby is hoë salarisse op die Suid-Afrikaanse 
goudmyne gedurende die Transvaalse republikeinse periode betaal – volgens 
Katz was dit in daardie stadium hoër as in enige ander mynsentrum in die 
wêreld. Hierdie aspek, tesame met die beskikbaarheid van swart handearbeid 

                                            
30 EN Katz, The white death. Silicosis on the Witwatersrand Gold Mines 1886-1910, p. 63. 
 
31 De Kiewiet, A history of South Africa, pp. 211-212. 
 
32 Katz, The white death, pp. 2, 27, 49-50, 63-68, 211; GB Dickason, Cornish Immigrants to 
South Africa: The Cousin Jacks’ Contribution to the Development of Mining and Commerce 
1820-1920, pp. X, 2-7, 11, 60-61, 76; DB Barton, A history of tin mining and smelting in 
Cornwall, pp. 17, 130-134, 147, 165, 175, 178, 192, 223, 231; J Rowe, The Hard-Rock Men: 
Cornish Immigrants and the North American Frontier, pp. 3, 17, 43, 114-120, 157-158, 161, 
171, 206. Volgens HF Mellen, http://www.klaxo.net/hofc/other/cal_prn.htm, geraadpleeg op 
25.1.2005 (“Cousin Jacks” in Calico), is Corniese myners “Cousin Jacks” genoem waarskynlik 
omdat elke derde persoon onder hulle as “John” gedoop is en “Jack” genoem is en omdat baie 
van hulle klaarblyklik aan mekaar verwant was (“my cousin Jack”). Rowe, p. 280 bespiegel dat 
die term ook ’n woordkorrupsie van “cussin(g)” Jacks, d.w.s. “vloekende” Jacks kon wees. 
 

http://www.klaxo.net/hofc/other/cal_prn.htm
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wat blanke immigrantmynwerkers hoofsaaklik in die posisie van toesighouers 
geplaas het, het die Witwatersrand ’n gesogte bestemming gemaak.33 
 
Die oorheersend Engelssprekende blanke arbeidsmag is na afloop van die 
Anglo-Boereoorlog (1899–1902) aangevul deur gedemobiliseerde soldate van 
die Britse leër, Australië, Nieu-Seeland en Kanada. Die soldate het nuwe idees 
ten opsigte van arbeider- en sosialistiese organisasie uit hierdie lande gebring. 
Veral in Australië was die vakbond- en arbeiderpolitiek in daardie stadium 
verder ontwikkeld as in Brittanje. Amerikaanse mynwerkers het ’n Amerikaanse 
variasie van industriële vakbondwese en sindikalisme die land ingebring. 
Gevolglik was die meeste strominge van sosialistiese denke en arbeiderpolitiek 
van die Engelssprekende wêreld in die blanke Suid-Afrikaanse arbeidsmag 
verteenwoordig. Verder het immigrante van die Europese kontinent, soos 
Italianers, Duitsers en Jode (laasgenoemde veral van Litaue, Letland en Pole), 
in hulle geledere sosialiste met hulle eie besondere organisasiestrukture 
ingesluit, maar hulle idees is opgeneem deur die oorheersend 
Engelssprekende arbeidsmag.34 

 
Met inagneming van die feit dat die genoemde Britse karakter die arbeidsopset 
op die Witwatersrand oorheers het, moet daar ook gemeld word dat Australiërs, 

                                            
33 Katz, The white death, pp. 49-53, 62-69, 75. 
 
34 SW Johns, Raising the red flag. The international socialist league and the Communist Party 
of South Africa, 1914-1932, pp. 25-26, 90. 
 

 
’n Ongeϊdentifiseerde TMA-afvaardiging (c.1902) wat griewe van 
ondergrondse mynwerkers aan die Koloniale Sekretraris, Joseph 

Chamberlain, na afloop van die Anglo-Boereoorlog gaan voorlê het. 
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en in ’n mindere mate Nieu-Seelanders, veral na die Anglo-Boereoorlog ’n baie 
prominente rol gespeel het in, en invloed uitgeoefen het op die Suid-Afrikaanse 
arbeiderbeweging.35 Trouens, die meerderheid van die vroeëre vakbondleiers 
in Suid-Afrika was van Britse of Australiese afkoms.36 
 
Die eerste poging tot vakbondorganisasie vir mynwerkers was die stigting van 
die Witwatersrand Mine Employees’ and Mechanics’ Union, beter bekend as 
die Labour Union, op 20 Augustus 1892 met die vermaarde Skotse sosialistiese 
vakbondleier, JT Bain as sekretaris. Die Labour Union, met sy hoofkwartier in 
’n kantien, het blykbaar nie meer as 500 lede gehad nie en is teen 1895 ontbind. 
Dit was ’n sambreel-arbeiderorganisasie wat mynwerkers en ambagsmanne 
van Cornwall, Lancashire en Skotland ingesluit het en wat gepoog het om die 
blanke werkers op die Witwatersrand te verenig en polities bewus te maak.37 
Na die heengaan van die Labour Union het die Rand Mine Workers Union in 
1897 na die mislukking van ’n staking op die Randfontein-goudmyn tot stand 
gekom. Met ’n ledetal van ongeveer 800 was die doel van die organisasie om 
te waak teen loonsverlagings, maar dit het ’n kortstondige bestaan gevoer.38 
 
’n Permanente vakbondorganisasie vir mynwerkers sou uiteindelik na afloop 
van die Anglo-Boereoorlog tot stand kom. As gevolg van ’n staking op die 
Crown Reef-goudmyn oor stukwerktariewe (waardeur die mynbestuur kostes 
wou besnoei) in April 1902, het die behoefte by mynwerkers ontstaan om 
gesamentlik te kan optree indien die mynbase hulle belange sou bedreig. 
William Mather, ’n gewese steenkoolmynwerker van Cumberland in Engeland, 
wat in daardie stadium ’n versekeringsagent op die Witwatersrand was, is deur 
mynwerkers versoek om die inisiatief te neem om hulle te organiseer omdat hy 
meer bewegingsvryheid as hulle in werkstyd gehad het. Hy het vergaderings 
begin hou met die oog op die stigting van ’n mynwerkersvakbond. Die 
beskikbare bronne dui teenstrydige stigtingsdatums vir die totstandkoming van 
’n naoorlogse vakbond vir mynwerkers aan, maar na alle waarskynlikheid is die 
Transvaal Miners’ Association (TMA) amptelik op 22 Junie 1902 in 
Johannesburg gestig. AJ Strong was die eerste president en Mather die eerste 
hoofsekretaris. In 1903 is hulle in hierdie poste opgevolg onderskeidelik deur 
Edward Perrow en SW Fursey. Fursey is in 1904 deur John Wood as 
hoofsekretaris vervang en laasgenoemde het in daardie pos aangebly totdat hy 
in 1906 aan myntering oorlede is. Die ledetal van die vakbond het aanvanklik 
hoofsaaklik werkers van Britse oorsprong (veral van Cornwall, Durham en 
Northumberland) weerspieël, maar het ook Australiërs, Italianers, Duitsers, 

                                            
35 Ticktin, “The Origins”, pp. 5, 9; Mawby, “The Political Behaviour”, pp. 231-232; VH Osborn, 
“A critical survey of trade unionism in South Africa”, p. 4. 
 
36 Andrews, Class struggles, p. 12. 
 
37 Cope, Comrade Bill, pp. 44-46; Ticktin, “The Origins”, pp. 79-80; Grobler, “Die invloed van 
geskoolde blanke arbeid”, pp. 2-9; B Kennedy, A tale of two mining cities. Johannesburg and 
Broken Hill 1885-1925, p. 78. I.v.m. Bain, sien sy biografie deur Jon Hyslop, The notorious 
syndicalist. J.T. Bain: A Scottish Rebel in Colonial South Africa. 
 
38 KL Thorpe, “Early strikes on the Witwatersrand Gold Mines (1886-1907), with specific 
reference to the 1907 Strike”, p. 104; Grobler, “Die invloed van geskoolde blanke arbeid”, p. 10. 
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Grieke, Engelssprekende Suid-Afrikaners en enkele half-geskoolde Afrikaners 
ingesluit.39 
 
Alhoewel nie ’n ambagsvakbond in die volle sin van die woord nie, is die TMA 
op soortgelyke wyse as eersgenoemde georganiseer en wel op die basis van 
’n eksklusiewe lidmaatskap wat beperk was tot blanke ondergrondse 
mynwerkers in besit van ’n (dinamiet)skietsertifikaat (die sogenaamde “blasting 
ticket”), uitgereik deur die Inspekteur van Myne. Sodanige kwalifikasie is 
beskou as gelykstaande aan ’n ambagstoets. Mynwerkers wat na Suid-Afrika 
geïmmigreer het, kon daarop aanspraak maak dat hulle geskoolde of 
professionele mynwerkers was op grond van die feit dat hulle lang en moeilike 
opleiding in Brittanje of Australië ondergaan het. Maar die aard van mynwerk in 
Suid-Afrika het ’n streng definisie van geskoolde arbeid verydel sodat die 
afbakening tussen ongeskoolde, halfgeskoolde en geskoolde werk 
dubbelsinnig was. Daarby was die toekenningskriteria vir skietsertifikate 
aanvanklik vaag omskrewe en dit is lukraak van myn tot myn toegeken. Dit het 
die blanke mynwerkers se poging tot verskansing teen kompeterende swart 
ondergrawing geword. Omdat die TMA egter nie ’n erkende ambagsvakbond 
was nie en dus nie met formeel erkende ambagsertifikate en -vakleerlingskap 
toegang tot mynwerk streng kon beheer en reguleer nie, was dit moeiliker om 
die beroep met “ambagsgrense” te beskerm soos in die geval van professionele 
ambagsvakbonde. In die praktyk is van die geskoolde werk wat die oorsese 
blanke mynwerkers verrig het algaande ook gedoen deur halfgeskoolde Suid-
Afrikaanse blanke werkers wat skietsertifikate bekom het, terwyl alle 
handearbeid deur ongeskoolde swart werkers gedoen is.40 
 
Ongeveer teen 1903 is een van die kleurrykste figure van die vroeë blanke 
arbeiderbeweging in Suid-Afrika, Mary Fitzgerald, ook bekend as “Pickhandle 
Mary”, as tikster en stenograaf by die TMA aangestel. Sy was ’n dogter van ’n 
Ier, Thomas Sinnot, wat ontnugter oor die mislukking van die Ierse 
onafhanklikheidsbeweging geraak het en blykbaar in 1902 met sy gesin na 
Suid-Afrika geëmigreer het. Mary was van geboorte ’n rebel en het gou ’n 
magtige invloed in arbeider- en vakbondgeledere geword – in só ’n mate dat 
die aanstelling van ampsdraers en organiseerders van die TMA grootliks aan 
haar goedkeuring onderworpe was. Sy was ’n opwindende spreekster en was 
altyd in aanvraag by vergaderings van die werkers en waar vakbondlede 
gestaak het. Sy het ’n prominente aandeel aan die mynstakings van 1907 en 
1913 en die algemene staking van 1914 gehad, asook aan die Johannesburgse 

                                            
39 Ticktin, “The Origins”, pp. 113-114; Grobler, “Die invloed van geskoolde blanke arbeid”, p. 
40; Katz, A trade union aristocracy, pp. 54, 81, 113-114; Cope, Comrade Bill, p. 89; Hyslop, 
The notorious syndicalist, p. 162; E Gitsham and JF Trembath, A first account of labour 
organisation in South Africa, pp. 65, 67. Van al die bronne wat inligting aangaan die 
stigtingsdatum van die TMA bevat, blyk dié van Ticktin die akkuraatste te wees. 
 
40 Katz, A trade union aristocracy, pp. 55-57, 447-448; Katz, The white death, p. 104; E Katz, 
“White Workers’ Grievances and the Industrial Colour Bar, 1902-1913”, The South African 
Journal of Economics, 42 (1974), pp. 146, 151; K Williams, “Trade Unionism in South African 
History”, in K Jubber (ed), South Africa. Industrial relations and industrial sociology, pp. 65-66; 
R Davies, et al, The struggle for South Africa. A reference guide to movements, organizations 
and institutionsA first account of labour organisation in South Africa, Vol.2, p. 258. 
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tremstaking van 1911 waar sy ’n “piksteelbrigade” na protesvergaderings gelei 
het om teenstanders van die staking te intimideer – vandaar haar bynaam. Mary 
was ’n baanbreker op verskeie terreine: onder andere as die eerste 
vroueraadslid van die Johannesburgse Stadsraad (1915–1921), die eerste 
vroue-onderburgemeester van Johannesburg (as lid van die Suid-Afrikaanse 
Arbeidersparty) en as die eerste vrou in Suid-Afrika om ’n motor, geskenk deur 
die stadsraad, te besit en te bestuur. 
 
Aan die begin was die finansiële posisie van die TMA maar haglik en sy 
strukture wankelrig. Mary Fitzgerald was die enigste betaalde amptenaar wat 
die vakbond kon bekostig. Die TMA se lede het onder skreiende 
omstandighede gewerk. Talle mynongelukke het plaasgevind, die teistering van 
myntering was alomteenwoordig, die vakbond het nie oor opgehoopte fondse 
beskik vir betaamlike begrafnisse vir sy lede nie en daar was geen vergoeding 
vir die afhanklikes van gestorwe mynwerkers nie. In hierdie omstandighede het 
Mary met ’n fiets gery om geld te gaan kollekteer by die myne waar die 
gestorwenes die laaste werksaam was.41 
 
Een van die mees desperate probleme wat die TMA aanvanklik in die gesig 
gestaar het, was inderdaad die verskriklike voorkoms van myntering wat op die 
Witwatersrand, as gevolg van die aanwesigheid van kwartsiet en silika in die 
ertsneerslae, hoër as by enige ander mynsentra ter wêreld was. Die fyn, 
kristalagtige silika mynstof wat deur boor- en skietwerk onder in die 
Witwatersrandse goudmyne veroorsaak is, tesame met ’n gebrek aan 
effektiewe lugventilasie, was dodelik. Dit het die mynwerkers se longe gevul, 
die longweefsel beskadig en verhard en sodoende die respiratoriese funksie 
geïnhibeer sodat hulle gaandeweg versmoor het. Dit het hulle ook vatbaar vir 
tuberkulose en ander infeksies gemaak. Dus was die siekte ’n doodsvonnis: 
baie Corniese mynwerkers het teruggekeer om in hulle tuisdorpe te gaan sterf. 
So het feitlik ’n hele generasie van pionier oorsese mynwerkers aan myntering, 
wat hulle in Suid-Afrika opgedoen het, gesterf. 
 
Teen 1912 was rotsboorders se gemiddelde werksduur maar slegs sewe jaar 
en slagoffers van myntering het gemiddeld op die ouderdom van 35 gesterf. 
Van die 36 mynwerkers wat tussen 1902 en 1912 op die uitvoerende bestuur 
van die TMA gedien het, het slegs vier in 1912 nog gelewe42 en van die 18 
persone wat op die vakbond se stakerskomitee in 1907 gedien het, het 13 
alreeds aan myntering gesterf toe die volgende groot mynstaking in 1913 
uitbreek.43 Die meeste myneienaars het hulle nie aan mynregulasies, soos dat 
mynstof deur die installering van waterpype bekamp moes word, gesteur nie. 

                                            
41 CJ Beyers (red), Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel V, pp. 281-282; IL Walker 
and B Weinbren, 2000 Casualties. A history of the trade unions and the labour movement in 
the Union of South Africa, pp. 291-292; Katz, A trade union aristocracy, pp. 54-55. 
 
42 Katz, The white death, pp. 4-5, 13-18, 32, 105, 140-143, 181, 213. Verskeie bronne gebruik 
die mediese terme vir die begrip “myntering”, t.w. “silikose” of “pneumokoniose”. 
Eersgenoemde is die algemene generiese woord wat in die omgang en in die volksmond 
gebruik is om na die siekte te verwys. 
 
43 Gitsham and Trembath, A first account, pp. 66-67. 
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Die ondergrondse mynwerkers het hulle egter in ’n uiters onbenydenswaardige 
posisie bevind. Alhoewel hulle die gevare van myntering terdeë besef het, was 
daar weinig, indien enige, bogrondse posisies op die myne beskikbaar. 
Aangesien hulle gesinne van hul inkomste afhanklik was, was die meerderheid 
verplig om die lewensgevaarlike ondergrondse werk voort te sit.44 
 
Die TMA het hom beywer vir: ’n minimum loonvasstelling; om die akkurate 
meting van kontrakarbeid (wat meer lonend as gewone loonarbeid was) vir 
mynafbou te verseker; die toepassing van mynregulasies; om lede geregtelik 
te verdedig indien hulle vir die oortreding van mynregulasies aangekla is; ’n 
hulpfonds vir mynwerkers; versekering teen ongelukke en stakings; wetgewing 
teen myntering en kompensasie vir mynteringlyers; om stakings- en 
uitsluitingsvoordele aan lede te betaal; die amptelike erkenning van die 
vakbond deur die KVM; die beveiliging van werksomstandighede en die 
regulering van werksure en diensvoorwaardes.45 
 
Die lengte van werksure het saamgeval met die probleem van myntering. 
Aanvanklik het die mynwerkers 10-uur skofte aaneen gewerk. Die Wet op Myne 
en Bedrywe (Wet nr 12 van 1911) het voorsiening gemaak vir die beperking 
van werksure tot ’n sogenaamde 8½-uur “face-to-face” werksdag, dit wil sê 
vanaf aankoms tot die verlating van die rotswand of werksfront in die afbouplek 
(“stope”). Voordat hulle aan die einde van ’n skof na die oppervlakte (die myners 
het daarna as die “bank” verwys) gehys is, moes mynwerkers egter dikwels ook 
lang tye in ondergrondse wagruimtes deurbring waar hulle steeds aan die 
dodelike mynstof blootgestel was. Die TMA het hom dus vir ’n sogenaamde 
agt-uur “bank-to-bank” (oppervlakte tot oppervlakte) werksdag beywer wat ’n 
beperking sou plaas op die totale tyd wat per skof ondergronds deurgebring is. 
Die mynwerkers is per skof en nie per uur nie betaal sodat die mynbesture geen 
boetes op die lyf gehaal is as die werkers uitermate lang tye moes wag om die 
oppervlakte te bereik nie. Daarom was die vermindering van die aantal ure wat 
ondergronds spandeer is letterlik ’n kwessie van lewe en dood vir die 
mynwerkers.46 
 
Die ander groot kwessie waarvoor die vakbond hom beywer het, was die 
behoud en handhawing van die kleurslagboom op die myne as gevolg van die 
konstante vrees dat mynbase die blanke mynwerkers deur goedkoper swart 
arbeid sou vervang.47 Hierdie kwessie het alreeds kort na die stigting van die 
TMA na vore gekom. Na afloop van die Anglo-Boereoorlog was daar ’n groot 
tekort aan ongeskoolde swart werkers vir die Witwatersrandse goudmyne en 
die KVM het tussen 1904 en 1910 hierdie tekorte met goedkoop ongeskoolde 

                                            
44 Katz, The white death, pp. 185, 207. 
 
45 Ibid., pp. 66,104; Cope, comrade Bill, p. 89; Hyslop, The notorious syndicalist, p. 201. 
 
46 Hyslop, The notorious syndicalist, p. 210; Katz, The white death, p. 104; E Katz, “White 
Workers’ Grievances”, p. 136. 
 
47 Hyslop, The notorious syndicalist, p. 201; WP Visser, “Suid-Afrikaanse koerantberiggewing 
en -kommentaar ten opsigte van arbeiderspartye, sosialistiese partye en ander radikale groepe 
en bewegings, 1908-1915”, p. 105. 
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Chinese arbeiders aangevul. Hierdie stap het ’n geweldige openbare protes van 
die georganiseerde blanke arbeiderbeweging, waaronder die TMA, ontlok. 
Daar is geargumenteer dat die Chinese arbeiders die blanke dominasie van 
geskoolde arbeid sou bedreig. ’n Kombinasie van goedkoop arbeid en die 
ondervinding wat die Chinese met werksgeleenthede in Australië en die VSA 
opgedoen het, sou die mynbase verlei om hulle ten koste van hoogsbetaalde 
blanke werkers aan te stel. Daarby het die blanke mynwerkers gevrees dat die 
Chinese nie slegs tot ongeskoolde werk beperk sou word nie maar inderdaad 
as goedkoper arbeid in geskoolde kategorieë aangewend sou word om 
sodoende eersgenoemde hulle werksgeleenthede te ontneem.48 
 
Ondanks ’n klein ledetal het die TMA teen 1904 homself op ’n meer stabiele en 
deurlopende basis as wat die geval in 1902 was, kon vestig. Die uitvoerende 
bestuur het uit ongeveer 10 tot 12 lede bestaan, insluitende ’n ere-sekretaris. 
Teen 1907 was Thomas Willis die president van die TMA en Tom Mathews die 
organiserende sekretaris nadat hy as mynwerker afgedank is. Van 1907 tot 
1908 was Mathew Trewick die hoofsekretaris.49 
 
Tom Mathews was nóg ’n prominente leiersfiguur van die vroeë Suid-
Afrikaanse arbeidersbeweging. Hy is in 1866 in Newlyn, Cornwall gebore. In 
1882 het hy na Montana in die VSA geëmigreer en spoedig by die plaaslike 
vakbonde en arbeiderpolitiek betrokke geraak in die Butte-afdeling van die 
Western Miners’ Federation. In 1892 is hy as Arbeiderkandidaat tot die 
deelstaatvergadering van Montana verkies. As enigste Arbeiderlid tussen twee 
ander strydende partye het hy ook die Speaker van die Huis geword. Daarby is 
Mathews vir die tydperk 1892–1894 as mynkommissaris aangestel. Na vyftien 
jaar in die VSA is hy terug na Cornwall om ’n kursus aan die Camborne-
mynskool te gaan voltooi. In 1897 het Mathews na die Witwatersrandse 
goudvelde geëmigreer waar hy ook spoedig aan die voorpunt van die plaaslike 
arbeiderbeweging beland het. Van 1908 tot sy dood in 1915 was hy die 
algemene sekretaris van die TMA. Mathews was prominent in die mynstaking 
van 1907, het ’n hoofrol in die mynstaking van 1913 gespeel en was ondanks 
swak gesondheid ook op die voorgrond tydens die algemene staking van 1914. 
In 1913 was hy ’n bestuurslid van die Suid-Afrikaanse Arbeidersparty (SAAP). 
Op 10 Maart 1915, op 48-jarige ouderdom, is Mathews aan myntering 
oorlede.50 
 

                                            
48 Grobler, “Die invloed van geskoolde blanke arbeid”, pp. 41-51; Katz, A trade union 
aristocracy, pp. 109-150; Kennedy, A tale of two mining cities, pp. 16,25,79; Harris, “Early Trade 
Unionism”, pp. 93-95. 
 
49 Sien Katz, A trade union aristocracy, pp. 58, 63, 73, 102, 126, 145; Cope, Comrade Bill, p. 
89; Walker and Weinbren, 2000 Casualties, p. 293; Hyslop, The notorious syndicalist, p. 162. 
Daar blyk verwarring in die beskikbare literatuur te wees oor die presiese posisie wat Tom 
Mathews in die TMA beklee het. Klaarblyklik het hy vanaf of ná 1908 die posisie van algemene 
sekretaris beklee. 
 
50 DW Krüger (red), Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II, p. 464; Cope, Comrade 
Bill, pp. 92-93; Gitsham and Trembath, A first account, p. 160; Walker and Weinbren, 2000 
Casualties, p. 293. 
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Klaarblyklik het die TMA se ledetal in die aanvangsjare wipplank gery. Waar 
sommige bronne bespiegel dat die vakbond se ledetal teen 1907 tussen 300 
en 3 800 gewissel het, verklaar ander dat dit in 1909 oor ’n ledetal van 800 
beskik het. Volgens Katz het myntering ook in hierdie opsig ’n groot invloed 
uitgeoefen. Teen 1909 was die ongeveer “dosyn” lede wat in 1904 die eerste 
stabiele uitvoerende bestuur van die TMA gevorm het almal alreeds deur 
myntering gedood. In Junie 1910 het die lidmaatskap op 1800 gestaan, maar 
dit was teen 1913 weer ongeveer 1000. Aangesien die vakbond nie oor die 
middele beskik het om die ware toedrag van sake aangaande myntering te 
openbaar nie, het hulle gehoop dat die bekende Britse sindikalistiese 
arbeidsleier, Tom Mann, tydens sy besoek aan Suid-Afrika in 1910 sy invloed 
sou kon gebruik om sodanige inligting te versprei. Mann se pogings om die 
regering tot ander insigte te bring, was egter tevergeefs. Desnieteenstaande is 
die vakbond se aktiwiteite uitgebrei en takke is op die Natalse steenkoolvelde 
en op die diamantvelde te Kimberley gestig.  Die hoofkantoor was in die Trades 
Hall (’n gesamentlike hoofkwartier vir verskeie vakbonde) op die hoek van 
Smal- en Commissionerstraat in Johannesburg met takkantore in Fordsburg en 
Germiston. In 1912 het die TMA ook by die SAAP geaffilieer. Teen die einde 
van 1913 is die Transvaal Miners’ Association herdoop tot die Suid-Afrikaanse 
Mynwerkersunie, kortweg die Mynwerkersunie (MWU) genoem, en 
voorwaardelik deur die KVM as vakbond erken.51 
 
Twee stuwinge sou ’n groot invloed uitoefen op die doen en late van die MWU 
gedurende die eerste twee dekades of meer van die twintigste eeu: die 
toename van Afrikaners in die vakbond en die militante stakings van 1907, 
1913, 1914 en 1922. 
 
1.3 Die impak van die ver-Afrikaansing van blanke mynwerkers op die 

MWU 
 
Afrikaner-arbeiders, as ’n komponent van die blanke arbeidsmag, het reeds 
vroeg na die ontstaan van die goudmynindustrie die getalle van die oorsese 
mynwerkers begin aanvul. Op die platteland het landboutoestande ongunstig 
en landbougrond skaarser geword. Gevolglik het ’n klas Afrikaner-armblankes 
of bywoners ontstaan. Die transformasie van die Suid-Afrikaanse ekonomie van 
bestaansboerdery tot ’n moderne kapitalistiese geldekonomie as gevolg van 
die minerale rewolusie, het tot die toenemende kommersialisering en 
herstrukturering van die landbou gelei. Op sy beurt het hierdie prosesse weer 
tot die uitstoting van bywoners uit die landelike gebiede gelei. Bydraende 
faktore tot hierdie tendens was natuurlike rampe soos die runderpes-epidemie 
van 1896–97 en ander veesiektes wat baie boere hulle trekdiere en 
bestaansvee laat verloor het, droogtes, sprinkaanplae, asook die geweldige 
verwoesting van die Anglo-Boereoorlog wat baie Afrikanerboere geruïneer het. 
Veral in die Wes-Transvaal is baie Afrikaners as gevolg van die Rebellie van 
1914 feitlik geruïneer. Hierdie terugslae is opgevolg deur die naoorlogse 

                                            
51 Katz, A trade union aristocracy, pp. 152, 226, 252; Katz, The white death, pp. 208-209; 
Gitsham and Trembath, A first account, pp. 28, 66; Walker and Weinbren, 2000 Casualties, pp. 
22, 42; Cope, Comrade Bill, pp. 89, 110-111; Yudelman, The emergence of modern South 
Africa, pp. 74, 133; The Worker, 6.11.1909, p. 3. 
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ekonomiese depressies van 1904–09 en 1921 en die Groot Depressie van 
1929–33. Daarby het ’n bevolkingsontploffing in Afrikanergeledere na die 
Anglo-Boereoorlog plaasgevind wat ’n groot vermeerdering van jong 
werksoekers op die arbeidsmark teweeg gebring het. 
 
Die netto effek van bogenoemde ongunstige toestande was die toenemende 
materiële verarming van plattelandse Afrikaners. Armoede was dus die dryfkrag 
agter die verhuising van groot getalle Afrikaners na die Witwatersrand op soek 
na ekonomiese oorlewing en waar hulle die geledere van stedelike verarmde 
blankes aangevul het. As een van die grootste werkverskaffers in Suid-Afrika 
het veral die goudmyne as aantrekkingskrag gedien vir menigte werklose, pas-
verstedelikte Afrikaners wat op soek was na ongeskoolde en half-geskoolde 
werksgeleenthede.52 
 
’n Relevante vraag sou wees wat het die Afrikanermynwerkers, indien die 
periodes van militante gedrag in die geskiedenis van die MWU in ag geneem 
word, so kwesbaar gemaak dat hulle met soveel volharding en verbetenheid 
deur middel van stakingsaksies of polities-geïnspireerde optrede vir hulle 
posisie in die mynbedryf sou veg? Hierdie kwessie moet teen die rasse, klasse, 
etniese en psigologiese raamwerk waarbinne Afrikanermynwerkers 
gefunksioneer het, in oënskou geneem word. Ten eerste was hulle, benewens 
die feit dat hulle blank was, die eerste generasie van die Afrikaner-werkersklas 
wat sou verstedelik. Daarby was hulle voormalige republikeine wat, soos reeds 
genoem, pas in ’n traumatiese en verwoestende oorlog hulle politieke vryheid 
verloor het en waardeur ’n groot aantal van hulle ook ekonomies geruïneer is. 
 
Daar was verskeie redes waarom blanke armoede ’n oorheersend 
Afrikanerprobleem was. Op p. 2 is reeds verwys na die kwessie van die 
strukturele kwesbaarheid waaraan blankes onderwerp was en wat ook ’n 
rassedimensie gehad het. Dit het by uitstek op Afrikaner-mynwerkers 
betrekking gehad. Enersyds moes hulle by hul aankoms op die Witwatersrand 
sedert die 1890’s vind dat halfgeskoolde en geskoolde poste in die myne 
alreeds deur plaaslike of immigrante Engelssprekende wit werkers gevul was. 
Hierdie persone het die voordeel van beter opvoeding en vaardighede en 
beheersing van die Engelse taal as die kommunikasiemedium van handel en 
nywerheid bo die Afrikanerwerkers gehad. Die Afrikanerwerker het ontredderd 
teenoor die Engelstalige stadsmilieu gestaan wat hy as volksvreemd ervaar het 

                                            
52 Sien o.a J Albertyn (red), Die Stadwaartse Trek van die Afrikanernasie. Referate en Besluite 
van die Volkskongres, 16-17, 73, 93; FJ Grobler, “Die invloed van geskoolde blanke arbeid op 
die Suid-Afrikaanse Politiek van 1886-1924”, p.71 ; A Coetzee, Die opkoms van die Afrikaanse 
kultuurgedagte aan die Rand 1886-1936, pp. 318-327, 364, 366; T Keegan, Rural 
Transformation in Industrializing South Africa. The Southern Highveld to 1914, pp. 20-23, 26, 
29, 32, 38-40; W Macmillan, Complex South Africa. An Economic Foot-Note to History, pp. 70, 
81; R Morrell (ed), White but Poor. Essays on the History of Poor Whites in Southern Africa 
1880-1940, pp. 1-2; S Pauw, Die Beroepsarbeid van die Afrikaner in die Stad, pp. 58, 60-61, 
64-65, 89-90, 140, 221, 227, 234, 251, 262, 265-266; E Stals (red), Afrikaners in die Goudstad. 
Deel I 1886-1924, pp. 1-2, 30-40, 58, 61, 68-69, 82-86; FA van Jaarsveld, Die Afrikaners se 
Groot Trek na die Stede, pp. 136, 138, 141, 146-149, 167, 170; C van Onselen, Studies in the 
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en hy het ’n houding van minderwaardigheid en onderdanigheid teenoor die 
hoofsaaklik Engelstalige werkgewers ontwikkel. In die werkplek moes 
Afrikanerarbeiders dus aanvanklik ’n vreemde taal – Engels – soos ’n 
verowerde nasie besig. 
 
Andersyds was daar ook alreeds tussen 200 000 en 300 000 swart mense as 
trekarbeiders op die myne werksaam wat die posisie van ’n stedelike 
proletariaat gevul het. Hulle het ongeskoolde werk verrig teen loonskale ver 
benede wat blanke werkers bereid was om voor te werk – vandaar die 
konstante arbeidsbedreiging en kompetisie om halfgeskoolde en selfs 
geskoolde arbeid vir Afrikanerarbeiders. Die geskoolde Engelssprekende 
ambagsmanne het hulleself in formele arbeidstrukture soos ambagsvakbonde 
georganiseer sodat dit moeilik vir werkgewers was om hulle lone te verlaag. Dit 
het beteken dat daar baie min werkgeleenthede op daardie vlakke vir 
halfgeskoolde wit werkers en ongeskoolde swart werkers beskikbaar was. 
Daarby het die eerste generasie stedelike Afrikanerwerkers nie oor sodanige 
opvoedkundige kwalifikasies beskik of enige kennis van vakbondorganisasie 
gehad nie, maar hulle het ook nooit geleer om handearbeid as ’n aanvaarbare 
nering te beskou nie. Die ongeskooldheid van die deursnee eerste generasie 
Afrikaner-mynwerker was sy grootste arbeidsbelemmering. In die proses van 
die proletarisering van die Afrikaner-werkersklas het hulle as’t ware vasgevang 
geraak tussen Engelstalige mynkapitalisme en goedkoop ongeskoolde swart 
arbeid. 
 
Teen die 1920’s was daar alreeds ’n gevestigde klas ongeskoolde 
Afrikanerwerkers in Johannesburg en dit was hoofsaaklik op hierdie vlak dat 
hulle hul intrede tot die mynbedryf gemaak het. Hulle kon dus nie met die 
geskoolde oorsese blanke arbeider en wou nie met die ongeskoolde swart 
arbeider meeding nie. Mede-blankes het van die verstedelikende Afrikaners 
verwag om volgens blanke standaarde te leef, aangesien die wit elite armoede 
gedefinieer het aan die hand van die lewenstandaard wat ’n blanke persoon, 
weens die feit dat hy wit was, veronderstel was om te handhaaf teenoor dié van 
swartes. Ongeskoolde of laaggeskoolde werkgeleenthede het 
Afrikanerwerkers nie van hulle armoede verlos nie, maar hulle hoogstens van 
’n bestaan voorsien. “Fatsoenlike” werkgeleenthede waar ’n “leefbare” loon 
(volgens blanke standaarde) verdien kon word, was skaars en in die myne 
moes ongeskoolde Afrikaners die werkgeleenthede neem wat hulle kon kry. 
Hulle het dus moeilik toegang tot die geledere van geskoolde arbeid gekry. 
Ongeskoolde handearbeid is noodgedwonge maar teësinnig aanvaar omdat dit 
as “kafferwerk” beskou is. Aangesien hulle hoofsaaklik ongeskoold was, moes 
Afrikanermynwerkers ook meestal gevaarlike ondergrondse werk in die myne 
verrig. 
 
Op sý beurt het die lae beskikbare intreevlakke in die arbeidsmark en die 
daarmee gepaardgaande lae loonstrukture baie verstedelikende Afrikaners 
noodwendig tot akkommodasie in armoedige buurtes op die Witwatersrand 
gedwing wat dikwels aan swart krotbuurte gegrens het en waar “swart 
lewenstandaarde” gehandhaaf is. Vir die meer welgestelde middelklas 
Afrikaners was hulle armlastige ongeskoolde volksgenote ’n akute verleentheid. 
Verskeie verarmde Afrikaners het dus deur die strate van Johannesburg en 
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ander Witwatersrandse myndorpe geswerf. Hulle het ’n bittere gegriefdheid oor 
die Anglo-Boereoorlog gekoester en het ’n sterk hunkering gehad om na die 
platteland en ’n eie plaas terug te keer. Afrikanerwerkers het wantrouig teenoor 
die kapitalistiese klas gestaan. Hulle het ’n herstel van die republikeinse 
staatsvorm verlang, maar nie op die lees van ’n sosialistiese industriële 
republiek soos teen die 1920’s deur kommunistiese aktiviste verkondig is nie.53 
 
Afrikaner-mynwerkers het dus op geen maklike wyse toetrede tot die mynbedryf 
verkry nie, maar dit te midde van vele ekonomiese, sosiale en selfs politieke 
benadeling, agterstande en diskriminasie moes vermag. Hulle het lank en 
moeisaam moes worstel en agiteer om van vlakke van ongeskoolde arbeid in 
die myne te vorder en moes in die proses vele hindernisse oorkom. Selfs as 
latere oorwegend geskoolde werkers sou hierdie posisie gedurig kwesbaar bly 
vir die druk van mynkapitaal om blanke arbeid ter wille van laer produksiekoste 
en die handhawing van winste te verminder. Hulle sou dus enige aanslag op 
hul swaar verworwe en beskermde voorregte, wat uiteindelik aspekte soos 
werkreservering en ’n statutêre kleurslagboom ingesluit het, heftig en selfs op 
militante wyse teenstaan. Soos in die geval van die blanke Engelssprekende 
mynwerkers, sou Afrikaner-mynwerkers toenemend geradikaliseer word deur 
die vrees dat mynbase hulle sou ondergrawe met goedkoper swart arbeid en 
dat minder blanke toesighouers oor groter groepe swart mynwerkers sou moes 
toesig hou. Daarom sou mynwerkers volgens Giliomee mettertyd die militantste 
gedeelte van die blanke werkersklas vorm en sou Afrikanermynwerkers die 
mees radikale arbeidsmag word wat die Suid-Afrikaanse mynindustrie ooit in 
diens sou neem.54 
 
Die voorafgaande uiteensetting in ag genome, moet dit gestel word dat 
Afrikaners baie vroeër tot die mynbedryf toegetree het as wat sekere bronne 
verkeerdelik voorgee en nie slegs as gevolg van die mynstaking van Mei 1907 
toe groot getalle van hulle wel as staakbrekers in die plek van afgedankte 
immigrantestakers aangestel is nie. Deur haar analise en definisie van die 
werkskategorieë wat deur die term “myner” geïmpliseer is, voer die 
arbeidshistorikus Elaine Katz met gefundeerde argumentasie aan dat dit ’n 
wanpersepsie is. Haar ontleding van die samestelling van die destydse 
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myngemeenskap dui daarop dat Afrikaners aan die begin van 1907 alreeds 
17% van die totale blanke arbeidsmag op die Randse goudmyne, en ongeveer 
33% van die spesifieke kategorie van geskoolde ondergrondse werkers, 
naamlik mynwerkers, verteenwoordig het. Toesighouding oor swart werkers en 
spesialisasie van ondergrondse werk het die professionele mynwerkers se 
houvas op geskoolde algemene praktiese vaardighede geërodeer. Dit het die 
weg tot werksgeleenthede in die myne vir minder geskoolde werkers, spesifiek 
Afrikaners, gebaan. ’n Sogenaamde “spesialis-kennis”, beperk tot boor- en 
dinamietskietwerk, het dit vir hierdie Afrikaners makliker gemaak om deur eie 
inisiatief daarvoor opgelei te word en om skietsertifikate te bekom en as 
toesighouers te kwalifiseer. 
 
Deur die toedoen van FHP Creswell, ’n mynbestuurder, is sogenaamde “blanke 
arbeideksperimente” tussen 1902 en 1904 op ’n aantal myne geloods omdat hy 
daarvan oortuig was dat ongeskoolde blanke werkers meer effektief as swart 
ongeskoolde werkers aangewend kon word. Dit het plaasgevind teen die 
agtergrond van ’n tekort aan arbeid op die myne ná afloop van die Anglo-
Boereoorlog toe duisende swart mynwerkers hulle arbeid uit protes teen 
loonsverminderings weerhou het. Daarby het ’n groeiende tekort aan 
professionele mynwerkers veral vanaf 1904 ontstaan toe die goudmynindustrie 
vinnig begin uitbrei het na ’n aanvanklike naoorlogse periode van stagnasie. 
Die verwoestende impak van myntering het eweneens ’n groot rol gespeel 
omdat so baie van die pionier immigrantemynwerkers slagoffers van die siekte 
geword het. Mynbase het geglo dat dit goedkoper was om ’n oorvloedige 
aanbod van Afrikanerwerkers op te lei en aan te stel vir kort werkstermyne as 
om duur voorkomingsmaatreëls, wat noodsaaklik was om myntering te 
elimineer, veral ten opsigte van ventilasie, te implementeer. Gevolglik het 
Afrikanerwerkers al hoe meer die vakante poste begin vul omdat potensiële 
oorsese myners afgeskrik begin raak het deur die berugte mynteringreputasie 
van die Witwatersrandse goudmyne. Veral na die mislukte mynstaking van 
1907 was van die oorsese mynwerkers nie meer bereid om in hierdie 
omstandighede hulle lewens te waag vir verminderde lone en 
kontrakvergoeding nie.55 
 
Reeds so vroeg as 1897 is ’n paar honderd werklose en ongeskoolde Afrikaners 
deur sekere prominente mynhuise as deel van ’n armoedeverligtingskema 
aangestel. En teen 1904 het Rand Mines Ltd. 445 ongeskoolde blankes, 
waarvan 60% Afrikaners was, op ’n gemiddelde maandbasis aangestel.56 Teen 
Desember 1906 het Afrikaners ongeveer 1700 van die 5703 poste vir blanke 
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mynwerkers in die goudmynindustrie beklee en ten minste nog 500 poste as 
half-geskoolde koekepantoesighouers.57 Waar die mynstaking van 1907 
enersyds werkloosheid onder professionele myners vererger het, het dit 
andersyds ’n geleentheid vir die inkorporering van toenemende getalle 
ongeskoolde Afrikanerwerkers in die myne gebied.58 Na die staking het 
mynbase aktief ’n werwingskampanje vir Afrikanermynwerkers van stapel 
gestuur omdat hulle van mening was dat laasgenoemde meer instemmend tot 
hulle vereistes en voorwaardes as die immigrantemynwerkers sou wees. Hulle 
was ook daarvan oortuig dat Afrikaner-toesighouding die produktiwiteit van 
swart werkers sou verhoog en dat ’n permanente Afrikaner-arbeidskomponent 
op die myne uiteindelik die flottende buitelandse werksmag sou vervang.59 
 
Die toenemende Afrikaneraanwesigheid op die goudmyne, wat noodwendig die 
oorspronklike Britse karakter van die mynindustrie begin verwater het,60 het 
hulle onvermydelik in nouer aanraking en kompetisie met die Engelssprekende 
werkers en hulle goedontwikkelde tradisie van vakbondwese en 
arbeiderorganisasie gebring. Volgens Katz en Van Onselen was die Britse 
mynwerker nie juis vriende met werklose Afrikaners wat na die myne vir 
werksgeleenthede gekyk het nie, aangesien laasgenoemde ’n bedreiging vir 
hulle werksekuriteit kon inhou. Daarom sou die TMA aanvanklik ook nie eintlik 
pogings aanwend om Afrikaners as lede te verwelkom nie en was die 
aanpassing by hulle nuwe werksomstandighede, nieteenstaande die vinnige 
vermeerdering van die aantal Afrikanermynwerkers, dus nie altyd sonder 
probleme nie.61 
 
Die mynbestuurders, wat gewoonlik van Cornwall gekom het, het voormanne 
en skofbase aangestel wat ook daarvandaan gekom het. Sodoende was die 
mynwerkers wat vanaf Cornwall gekom het dadelik tuis op die Witwatersrand 
en in die myne omdat daar ’n vakbondorganisasie bestaan het met wie hulle 
vooraf kon korrespondeer en wat gesorg het dat hulle van die beste betrekkings 
op die myne kon kry. Daarteenoor was die posisie van die Afrikanerwerkers net 
mooi die teenoorgestelde. Hulle het gewoonlik van myn tot myn geloop en om 
werk gevra. Hulle het geen vriende onder die hoër mynamptenare gehad nie 
en geen vakbonde of werkersorganisasie wat na hulle belange omgesien het 
nie. Daarom het hulle slegs werk gekry indien hulle dienste benodig was en 
indien hulle bereid was om lae lone te ontvang. Gevolglik was 90% van die 
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goedkoper klas Afrikanerwerkers byvoorbeeld diegene betrokke by die 
genoemde koekepanvervoer. 
 
Die onsekerheid oor standvastige of permanente werksgeleenthede op die 
myne was een van die Afrikaner-mynwerker se grootste probleme. Dit was jare 
lank ’n gewone verskynsel dat ’n verandering van mynbestuurder of voorman 
by ’n bepaalde myn daartoe gelei het dat in feitlik elke afdeling van die myn 
veranderings in die personeel aangebring is. Hierdie veranderings het nie 
verband gehou met die bekwaamhede van die mynwerkers nie, maar het 
eerder ’n persoonlike grondslag gehad. Daar was dus die voortdurende 
onsekerheid en vrees by mynwerkers dat sodanige veranderings werksverliese 
sou meebring en dat hulle op kort kennisgewing ontslaan kon word. Die groot 
gevaar vir blanke werkers op die myne was die stelsel van die ontslagbrief, of 
sogenaamde “witmanspas”. ’n Ontslagbrief deur ’n vorige mynwerkgewer was 
’n soort getuigskrif waarsonder ’n mynwerker nie by ’n ander myn om werk kon 
aanklop nie. Afrikaner-mynwerkers het as gevolg van hierdie praktyke vier tot 
vyf keer in die loop van ’n jaar van die een myn na die ander getrek.62 
 
Die toevloei van Afrikanerwerkers na die myne is versnel deur die Wet op Myne 
en Bedrywe van 1911 wat die kleurslagboom geskep het waardeur sekere half-
geskoolde en geskoolde beroepe vir blankes gereserveer is.63 Alhoewel 
Afrikaner-mynwerkers aanvanklik afsydig teenoor georganiseerde arbeid 
gestaan het en nie by enige vakbondbestuur betrokke was nie, het baie aan die 
mynwerkerstaking van 1913 en die algemene staking van 1914 deelgeneem 
en beter werkstoestande en lone geëis. As gevolg van hulle deelname aan die 
stakings het verskeie Afrikanerwerkers in die tronk beland.64 Hierdie aksies het 
op ’n gisting onder Afrikaner-arbeiders van ’n geleidelike, maar groeiende 
Afrikaner-werkersklasbewussyn en arbeiderorganisasie gedui.65 Op sy beurt 
sou dit weer neerslag in die lidmaatskap van die MWU vind. 
 
Die Eerste Wêreldoorlog het die toenemende Afrikanerisering van die blanke 
komponent van die arbeidsmag op die goudmyne aangemoedig. Met die 
uitbreek van die oorlog in 1914 het duisende lojale Engelssprekende 
mynwerkers as vrywilligers by die Britse magte aangesluit en sodoende is ’n 
tekort aan blanke myners geskep. Baie Afrikaners wat nie hierdie pro-oorlog 
sentimente gedeel het nie het gevolglik hulle plekke oorgeneem. Teen 1916 
was die persentasieverhouding tussen Afrikaners en immigrantemynwerkers 
byvoorbeeld 75% tot 25% waar dit sewe of agt jaar vroeër nog die omgekeerde 
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was.66 Hierdie demografiese tendense is ook weerspieël deur die feit dat dit in 
1916 al nodig was om eerstehulpwenke vir mynwerkers, asook mynregulasies 
wat betrekking gehad het op die pligte van ondergrondse mynwerkers, in 
Afrikaans te vertaal. En in Desember 1920 is aan die KVM meegedeel dat die 
MWU versoek het dat alle kennisgewings in mynkleedkamers tweetalig 
(Afrikaans en Engels) sou wees.67 Afrikaner-mynwerkers het egter vervreemd 
gevoel van die Brits-georiënteerde arbeiderorganisasies waarin hulle geen 
invloed gehad het nie. Teen die einde van die Eerste Wêreldoorlog het hulle 
begin besef dat baie van die Engelssprekende mynwerkers van die front sou 
terugkeer om hulle voormalige posisies op die myne weer op te eis. Gevolglik 
het Afrikaners ’n outonome arbeidsorganisasie begin oorweeg wat aan die 
eiesoortige kultuur- en taalbehoeftes van die Afrikaner-werkersklas kon 
voldoen. Hierdie sentimente het veral in die Afrikaanse pers tot uiting gekom.68 
 
Nasionaalgesinde persblaaie soos Ons Vaderland en De Burger het 
byvoorbeeld gekla dat alhoewel Afrikaners die “oorgrote meerderheid” van die 
MWU se ledetal gevorm het die vakbondbestuur “feitlik deur Engelse beheer 
is”; dat die SAAP, waarby die MWU geaffilieer was, van mening was dat 
Afrikaners “op die plaas tuis hoort” en dat “nywerhede aan die 
Engelssprekendes oorgelaat moes word”; dat die bestaande vakbonde soos 
die MWU en ook die SAAP teen die “plattelandse [Afrikaner] bevolking” gekant 
was; dat Afrikaners die laagste range in die myne beklee het en Engelse 
werkers, wat die hoër range beklee het, op hulle neergesien het en dat die 
MWU ideologies té na aan die Engels-georiënteerde SAAP gestaan het. In 
1917 het Ons Vaderland die mening uitgespreek dat die tyd aangebreek het 
dat Afrikaner-mynwerkers hulle getalle gebruik om hulle mag in die 
georganiseerde arbeid te versterk en te laat geld.69 
 
Tog blyk dit dat Afrikaner-mynwerkers merkbaar verdeeld was oor die kwessie 
van ’n eiesoortige Afrikaner-vakbond. Aan die een kant was daar ’n gematigde 
groep wat van mening was dat die MWU ondersteun moes word. Hulle het 
geglo dat die Engelssprekende myners uiteindelik ’n meer pro-Suid-Afrikaanse 
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houding sou inneem. ’n Konstante wrywing tussen ’n eiesoortige 
Afrikanervakbond en die MWU sou slegs deur die KVM uitgebuit word en die 
Afrikaners se reeds verworwe strategiese posisie op die Witwatersrand 
benadeel. Aangesien Afrikaner-mynwerkers alreeds die meerderheid van die 
MWU-ledetal gevorm het, het die gematigdes geglo dat konstitusionele 
veranderinge aan die MWU-grondwet aangaande lidmaatskap uiteindelik 
Afrikanerbeheer van die vakbond sou verseker. 
 
Aan die ander kant was die Nasionaalgesinde Afrikaners gekant teen die MWU 
se sogenaamde “ekstremistiese” en “sosialistiese” metodes om stakings en 
geweld te gebruik om sy saak te bevorder, aangesien sulke metodes as “on-
Christelik” en “volksvreemd” beskou is. Aangesien die vakbondbestuur volgens 
hulle slegs bestaan het uit Engelssprekende ondersteuners van die SAAP, wat 
onversoenbare imperialistiese en anti-Afrikaner sentimente geopenbaar het, 
moes Afrikaners hulle daarvan weerhou om by die MWU en die SAAP aan te 
sluit en moes hulle eerder hul eie werkersorganisasie stig.70 Gevolglik is ’n 
kommissie van ondersoek met die steun van die Nasionale Party (NP) in die 
lewe geroep om op die mees gepaste opsie te besluit.71 
 
Die Nasionaalgesindes het sake egter in eie hande geneem en in Augustus 
1917 die Algemene Afrikaanse Werkersvereniging gestig. Die naam is kort 
daarna na die Zuid-Afrikaanse Werkers Bond (ZAWB) verander, maar sake het 
nie voorspoedig vir die nuwe organisasie verloop nie. Baie Afrikanerwerkers 
wat die ZAWB ideologies gesteun het, wou nie hulle bande met die MWU 
verbreek nie. So was ES Hendriksz, ’n stigterslid van die ZAWB, terselfdertyd 
die assistent-hoofsekretaris van die MWU. Ook was daar beskuldigings van en 
pogings tot wedersydse afrokkeling van lede tussen die twee organisasies. In 
Maart 1921 het die ZAWB ’n futiele ultimatum aan Afrikanerwerkers gestel om 
hul lidmaatskap van die MWU op te gee en by eersgenoemde aan te sluit. 
Lidmaatskapfooie was klaarblyklik ’n belangrike motief vir hierdie stap (teen 
1921 het die organisasie ’n oortrokke rekening van £65 gehad), aangesien die 
mynwerkers nie aftrekkings vir lidmaatskapfooie van twee organisasies kon 
bekostig nie. Daarby het die KVM geweier om die ZAWB as ’n vakbond te erken 
en die MWU het gedreig om diegene wat by die Afrikaner-werkersorganisasie 
aangesluit het te ontslaan.72 
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Afgesien van hierdie teenstand het ander omstandighede ook daartoe bygedra 
dat die ZAWB nie die mas kon opkom nie. In die eerste plek was dit nie ’n 
mynwerkersorganisasie in die volle sin van die woord nie, maar eerder ’n 
algemene werkersvakbond. Die meerderheid van diegene wat aktief by die 
stigting en propagering van die ZAWB betrokke was, was nie mynwerkers nie. 
Die meeste ZAWB-lede was aanhangers van die NP en het voortdurend 
gepoog om deur middel van die organisasie die party se oogmerke te 
bevorder.73 
 
Nieteenstaande die beskuldigings van Nasionaalgesinde 
Afrikanermynwerkers, was die MWU-bestuur tog in ’n mate sensitief vir die 
kulturele sentimente van sy Afrikaanssprekende lede. Op aandrang van hierdie 
lede is bestuursvergaderings, wat voorheen op Sondae gehou is, vanaf 1917 
na weeksaande verskuif en in 1921 is ene Fourie as Afrikaanssprekende 
organiseerder aangestel. Volgens Ons Vaderland is die notules van die 
vergaderings van die uitvoerende raad tydens die 1922-staking in Engels en 
Afrikaans gehou en is beide tale gelyk behandel.74 
 
Nadat die ZAWB teen die einde van 1921 so te sê doodgeloop het, was die 
MWU weer die enigste vakbond waaraan Afrikanermynwerkers deel kon hê. 
Maar omstandighede binne die vakbond was steeds nie ten volle simpatiek 
teenoor Afrikaners nie en die Engels-Afrikaanse wedywering om magsposisies 
in die MWU is weereens op die spits gedryf. Toe ES Hendriksz in 1922 as 
hoofsekretaris van die vakbond verkies is, was Engelssprekende lede nie 
daarmee gediend nie omdat hulle van mening was dat stembusse vanuit 
Fordsburg laat ingedien is. Daarop is besluit om ’n nuwe verkiesing te hou. 
Danksy ’n Afrikanerwegblystem het J. Cowan, ’n Engelssprekende myner, 
Hendriksz in die tweede verkiesing om die pos van hoofsekretaris verslaan ten 
spyte daarvan dat die meeste lede van die MWU Afrikaners was.75 
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Die verkiesingsuitslag was ’n groot ontnugtering vir Afrikaner-mynwerkers wat 
aangeneem het dat hulle getalleoorwig van die MWU-lidmaatskap voldoende 
sou wees om die verkiesing van ’n algemene sekretaris uit eie geledere te 
verseker. ’n Beswaarde korrespondent van Ons Vaderland het sy lot bekla oor 
die dominering van die MWU-bestuur deur ’n Engelssprekende minderheid en 
oor die “morele nederlaag” van Afrikanermynwerkers wat deur Engelse 
verteenwoordigers gelei is.76 Gevolglik is ’n nuwe pro-Afrikaner kontra-
vakbond, die Suid-Afrikaanse Werkersunie (SAWU), in Oktober 1922 met 
Hendriksz as lid van die uitvoerende bestuur gestig. Dit was weereens nie ’n 
organisasie uitsluitlik vir mynwerkers nie, maar vir alle (Afrikaanssprekende) 
blankes. 
 
Die SAWU was op Christelike beginsels gebaseer en het ook die steun van 
prominente Witwatersrandse NG Kerk-predikante soos dr William Nicol geniet. 
Die organisasie het gepoog om die MWU teë te werk deur middel van anti-
sosialistiese en anti-kommunistiese persverklarings, aangesien die “onheilige” 
doktrines van sosialisme en kommunisme as ’n vervloeking van die Christelike 
beginsels van die Afrikaner-werker beskou is. Die SAWU het verklaar dat ’n 
wedersydse konsensus oor die erkenning van regte tussen werkgewer en 
werknemer die enigste hoop vir nywerheidsvrede was. Sodanige ooreenkoms 
kon slegs deur ’n magtige (arbeider) organisasie afgedwing word. Voorts het 
SAWU beweer dat die “internasionale sosialistiese elemente” (binne die MWU) 
niks met die Afrikanerwerker in gemeen gehad het nie maar hom slegs as ’n 
nuttige werktuig vir hulle eie doelwitte gebruik het. Dit wil egter voorkom of die 
SAWU teen 1924 in die vergetelheid verdwyn het.77 
 
Bogenoemde stuwinge in die geledere van die Afrikanerwerkersklas om groter 
invloed in die bestuur van die MWU te verkry, en om selfs kontra-vakbonde ten 
koste van laasgenoemde te probeer stig, was nie die laaste van sodanige 
pogings nie. Dit was eerder ’n voorspel tot die intense stryd van die 
Afrikanermynwerker gedurende die 1930’s en 1940’s (wat in hoofstuk twee 
bespreek word) om daadwerklik materiële en ideologiese beheer oor die 
bestuur van die MWU oor te neem. 
 
1.4 Die Mynstaking van 1907 
 
Alhoewel die vakbond ook by allerlei kleiner stakings sedert sy ontstaan 
betrokke geraak het,78 het die mynstaking van 1907 die militante periode in die 
geskiedenis van die Mynwerkersunie ingelui, toe die blanke mynwerkers meer 
radikale en ekstreme vorms van protes teen ongunstige mynomstandighede 
sou openbaar. Volgens Katz was die katalisator tot die mynwerkers se griewe 
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en hulle militantheid die bewuswording van hulle kwesbaarheid aan 
myntering.79 
 
Teen 1907 was die Transvaal-kolonie in die greep van ’n ekonomiese depressie 
en die groot werkloosheid wat hieruit gevloei het, het die KVM, as die enigste 
groot werkgewer in die gebied, in ’n baie sterk posisie teenoor die mynwerkers 
geplaas. As gevolg van die vasgestelde goudprys, het dit vir die mynbase al 
hoe moeiliker geraak om die vooroorlogse winste te handhaaf terwyl die 
reserwes van die laegraadse erts in daardie stadium gemyn is. Gevolglik is daar 
gepoog om op ondergrondse ontginningskostes te besnoei. Op 1 Mei 1907 het 
’n staking op die Knights Deep-goudmyn oor diensvoorwaardes uitgebreek. Die 
mynbestuur wou hê dat ’n blanke mynwerker sonder enige loonsverhoging 
voortaan in beheer van drie in plaas van twee boormasjiene moes wees omdat 
dit volgens hulle meer koste-effektief sou wees. Die TMA het om ’n paar redes 
heftig beswaar teen hierdie reëlings gemaak. Ten eerste sou dit die werkers se 
gesondheid benadeel. ’n Mynwerker wat twee masjiene hanteer het, kon 
alreeds net vyf tot sewe jaar werk voordat hy moontlik myntering opdoen. Die 
hantering van drie masjiene sou hierdie tydperk nog verder verkort weens die 
vermeerdering van mynstof waaraan hy blootgestel sou word. 
 
Waar die hantering van twee boormasjiene toesig aan blanke myners oor 25 
swart boorassistente (“hammer boys”) en 30 swart laaiers met grawe (“lashing 
boys”) gegee het, sou die hantering van drie masjiene hulle toesig oor swart 
werkers met 50% vermeerder. Op sý beurt sou hierdie verhoogde toesig oor 
meer boormasjiene en swart werkers daartoe lei dat elke derde blanke werker 
oortollig (en dus werkloos) sou raak, waardeur die verhouding tussen wit en 
swart mynwerkers oorweldigend in die guns van laasgenoemde sou swaai. 
Verder is aangevoer dat dit onmoontlik was vir een blanke toesighouer om 
effektief oor so baie swart werkers toesig te hou sonder om mynregulasies te 
oortree. Daarby het segsmanne van die mynbase openlik verklaar dat hulle 
blanke mynwerkers deur geskoolde swart mynwerkers sou wou vervang, 
alhoewel teen goedkoper swart loontariewe. Dit het dus ook gegaan oor die 
ondergrawing van wit deur swart arbeid. Volgens Krikler was mynkapitaal 
vasbeslote om die bedingingsmag van die oorsese geskoolde mynwerkers, wat 
die kern van die ondergrondse blanke werksmag en die basis van die TMA 
gevorm het, te verswak. Laastens was ’n loonsvermindering van blanke 
mynwerkers ter sprake. Die daglone van alle blanke toesighouers is met 
ongeveer 25% gesny. Mynbase het ook kostesbesparings toegepas deur 
inkonsekwente metings van afbouplekke (die meet van van ’n gemiddelde 
tonnemaat rots per maand verwerk) wat deur kontrakwerkers behartig is terwyl 
laasgenoemde gesukkel het om met stygende lewenskostes kop bo water te 
hou. 
 
Geen skikking kon egter met die mynbestuur bereik word nie. Gevolglik het die 
TMA ’n algemene mynstaking uitgeroep wat geleidelik na verskeie ander 
Randse goudmyne uitgebrei het. Teen die einde van Mei 1907 het meer as 
4000 blanke mynwerkers gestaak. In die lig van die groot werkloosheid wat in 
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daardie stadium op die Witwatersrand geheers het, het die TMA egter ’n baie 
ongeleë tydstip gekies vir ’n kragmeting met die mynbase. Ten eerste het 
verskeie deputasies van die vakbond onder leiding van Thomas Willis 
(president), Mat Trewick (hoofsekretaris) en Tom Mathews (lid van die 
uitvoerende bestuur) na die Minister van Mynwese, Jacob de Villiers, en die 
Eerste Minister, genl. Louis Botha, waarin die regering versoek is om 
arbitrasiewetgewing oor die myndispuut in te stel, misluk. ’n Belangrike rede 
daarvoor was dat die mynbestuur geweier het om oor die kwessies in die 
dispuut te onderhandel of om dit aan arbitrasie te onderwerp. Die TMA het 
tevergeefs gehoop dat die nuwe Afrikaner-geörienteerde Het Volk-regering van 
genl. Botha hulle meer simpatiek as die Britse koloniale owerhede sou hanteer 
en dat die staking geskik sou word. Ander mynverwante ambagsvakbonde, 
soos die South African Engine Drivers’ and Firemens’ Association (SAED&FA), 
het ook nie aan die TMA se versoek gehoor gegee om ter wille van blanke 
solidariteit in die mynbedryf tot die staking oor te gaan nie. Daarby was die 
vakbond se ledetal te klein en sy fondse te min om die stakers, wat begin 
verhonger het, tydens ’n langdurige staking te onderhou. 
 
Ten spyte van arbeiderdemagoë wat ingevoer is om die stakers te bemoedig, 
het hulle gaandeweg begin moed verloor namate die staking onbeslis 
voortgeduur het en het die TMA ook beheer daaroor begin verloor. Alhoewel 
die stakers staakwagte by die myne opgestel het, het sommige mynwerkers na 
hul werk begin terugkeer. Die TMA moes byvoorbeeld poog om gerugte in 
spreekbuise van die mynbelange soos The Star, dat die staking aan die uitloop 
was en dat al hoe meer myners aan die terugkeer was, met 
plakkaatkennisgewings te besweer. Daarby het die KVM ’n uitsluiting (“lock-
out”) teen die stakers verklaar. Dade van sabotasie is gepleeg waardeur 
eiendom beskadig is en ’n aantal persone gedood en beseer is. Ten einde die 
geweld te onderdruk en myneiendom te beskerm, het die regering ’n 
polisieafdeling, asook afdelings van Imperiale regimente na die geaffekteerde 
myne gestuur. Om alles te kroon, het ene Charlton, die president van die 
Fordsburg-tak van die TMA, sy verbintenis met die staking en die vakbond 
verbreek. Uiteindelik het die TMA die staking op 28 Julie 1907 amptelik 
afgelas.80 Jeremy Krikler is egter van mening dat dit die vasbeslotenheid van 
die mynbase was om die stakers se weerstand deur middel van staakbrekers 
en owerheidsgeweld te breek wat hulle tot militante optrede gedryf het. Die 
mynbase wou volgens hom ’n beslissende oorwinning oor die blanke 
mynwerkers verseker om georganiseerde arbeid sodoende te breek.81 
 
Soos hierbo bespreek, was die 1907-staking een van die faktore wat 
Afrikanertoetrede tot die mynbedryf vergroot het toe groot getalle Afrikaners as 
staakbrekers en in die plek van afgedankte Engelssprekende mynwerkers 
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aangestel is. Baie Afrikaners is deur middel van aanloklike diensvoorwaardes 
oorreed om as mynwerkers in diens te tree. Die TMA en sy politieke 
bondgenoot in daardie stadium, die sosialisties-georiënteerde Independent 
Labour Party, het hierdie werwingspogings van die KVM probeer teëwerk deur 
van hulle senior amptenare na plattelandse gebiede te stuur om die oorsake 
van die staking aan Afrikaners te verduidelik en ’n beroep op hulle te doen om 
die stakers se saak te ondersteun deur werksaanbiedinge van die mynbase te 
weier. Daar was selfs gevalle van intimidasie en aanranding van Afrikaner-
staakbrekers. 
 
Voorts het die TMA die stakers se posisie, en die pleidooie dat Afrikanerwerkers 
dit moes steun, op 11 Mei 1907 in ’n kennisgewing, wat in De Volkstem 
gepubliseer is, herhaal. Dit is opgevolg deur vergaderings wat in die westelike 
werkersklasvoorstede van Johannesburg soos Vrededorp, Newlands en 
Fordsburg belê is om die standpunte van die Engelssprekende stakers aan die 
voornemende Afrikaanse staakbrekers te stel. Dit het groot verwarring onder 
laasgenoemde gesaai. Die Afrikaners het dus na aanleiding van die TMA-
veldtog eers besluit om nie die werk van die stakers op die myne oor te neem 
nie, maar wou tog ’n pertinente versekering van die TMA hê dat die vakbond 
Afrikaners na afloop van die staking sou bystaan en help om op dieselfde 
voorwaardes as die Brits-gebore mynwerkers werk op die myne te kry. Die TMA 
was egter nie bereid om sodanige waarborg aan hulle te verskaf nie. Hierdie 
weiering van die TMA, tesame met die advies van De Volkstem, en van dr. FET 
Krause, ’n Het Volk-lid van die naoorlogse Transvaalse Wetgewende 
Vergadering, het die Afrikaanssprekende werksoekers finaal oortuig om vir 
hulle eie heil werkgeleenthede in die mynbedryf te beding. Volgens Van 
Onselen het ongeveer 2 000 tot 3 000 Afrikanerwerkers tussen Mei en Junie 
1907 vir die eerste keer tot die mynbedryf toegetree.82 
 
Thorpe en Van Onselen verklaar dat baie Afrikanermynwerkers na afloop van 
die staking aan growwe mishandeling deur heraangestelde Engelssprekende 
mynwerkers onderworpe was. Laasgenoemde is in hoër range as die Afrikaner-
leerlingmynwerkers aangestel en het hulle gedurig gehiet en gebied en 
gevloek, klaarblyklik uit wraak vir hulle optrede as staakwagte.83 Hierdie stelling 
strook met die klagtes aangaande die MWU se houding teenoor 
Afrikaanssprekende mynwerkers, wat sedert 1917 in die Afrikaanse persblaaie 
tot uiting gekom het en wat tot die stigting van Afrikaner-geriënteerde vakbonde 
soos die ZAWB en die SAWU aanleiding gegee het. 
 
Vir die MWU was die gevolge van die 1907-staking tweërlei van aard. Aan die 
een kant het ’n korrespondent van Voice of Labour, die mondstuk van die 
radikale, sindikalisties-geörienteerde sosialiste aan die Witwatersrand, 
geïnsinueer dat Mat Trewick, wat met die uitbreek van die staking maar slegs 
’n paar maande lank die hoofsekretaris van die TMA was, swak en chaotiese 
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leiding en organisasie aan die vakbond verleen het, dat hy onbevoeg was en 
dat die staking met die verkeerde strategie tot nadeel van die stakers gereël 
is.84 
 
Aan die ander kant het die Suid-Afrikaanse vakbondbeweging in die nadraai 
van die staking ’n bloeitydperk beleef. Waar die TMA se ledetal met die 
aanvang van die staking ongeveer 300 was, het dit as gevolg daarvan feitlik 
verdubbel. Onmiddellik na die staking het TMA-organiseerders dwarsoor die 
Witwatersrand begin om die vakbond te versterk, te konsolideer en te 
populariseer. Alle myners wat toe in myne werksaam was, kon vir lidmaatskap 
kwalifiseer en Afrikanermynwerkers is uiteindelik ook in die vakbond 
verwelkom. Om eenheid te versterk, is alle lede versoek om hulle TMA-
kentekens in hulle vrye tyd te dra. Vakbondlidmaatskap is bevorder deur die 
vestiging van verskeie takke in nuwe mynsentra en permanente TMA-kantore 
is in Boksburg, met onderskeidelik ene Thompson en James Coward as 
organiserende sekretarisse, gevestig. Uiteindelik is ook ’n nuwe uitvoerende 
bestuur verkies met Charlton van Fordsburg as president en Tom Mathews as 
hoofsekretaris. Onder leiding van Mathews (van 1908 af), wat na die staking 
geviktimiseer en deur sy werkgewer afgedank is, is die TMA van ’n ambags- tot 
’n kragtige industriële vakbond omvorm.85 
 
Die volgende militante staking waarby die Mynwerkersunie betrokke sou raak, 
sou ses jaar later uitbreek. 
 
1.5   Die Mynstaking van 1913 en die Algemene Staking van 1914 
 
Soos hierbo genoem, het die Suid-Afrikaanse arbeider- en vakbondbeweging 
in die periode ná die 1907-staking vooruitgegaan. Die werkers het bewus 
geraak van hulle arbeidsmag en was sielkundig ingestel om vir hulle regte te 
veg. Reeds so vroeg as Maart 1912 het Voice of Labour bespiegel oor die 
moontlikheid dat ’n Randse mynwerkerstaking uitgeroep kon word as gevolg 
van ontevredenheid oor die kwessie van ’n agt-uur werksdag.86 
 
Die volgende gewelddadige konfrontasie tussen arbeid en kapitaal, waarby die 
staat weereens noodgedwonge betrokke sou raak, het sy oorsprong op die 
New Kleinfontein-goudmyn by Benoni in Mei 1913 gehad.87 Daar was ’n aantal 
redes waarom die Kleinfontein-myn in daardie stadium ’n “broeines van Arbeid” 
was, soos John Lang, wat die amptelike geskiedenis van die KVM geskryf het, 

                                            
84 Voice of Labour, 13.5.1910, p.220 (The Truth About the Miners’ Strike). Sien ook K Shear, 
“The 1907 Strike: A Reassessment”, Institute for Advanced Social Research Seminar, 
University of the Witwatersrand, 22 August 1994, p.8. Grobler, “Die invloed van geskoolde 
blanke arbeid”, p.88, is ewe-eens van mening dat die voortbestaan van die TMA vir sy leiers 
belangriker as die belange van die stakers was. 
 
85 Thorpe, “Early strikes”, pp. 353, 506-508; Gitsham and Trembath, A first account, p. 28; 
Cope, Comrade Bill, p. 92. 
 
86 Voice of Labour, 15.3.1912, p. 5 (Hoofartikel); Ibid., 29.3.1912, pp. 4-5 (Hoofartikel). 
 
87 Grobler, “Die invloed van geskoolde blanke arbeid”, p. 175. 
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dit stel. Volgens hom is die mynwerkers daar toegelaat om “buitensporige” 
vergoeding te verdien, met die gevolg dat die TMA teen 1912 meer ingeskrewe 
lede op die Kleinfontein-myn as by enige ander individuele myn gehad het.88 
Daarteenoor stel Yudelman dit dat uiterste werksonsekerheid onder blanke 
mynwerkers onderliggend aan hierdie staking was. Die omset van 
werksgeleenthede was geweldig hoog. Alhoewel hulle lone relatief hoog was, 
het 13.3% van die blanke mynwerkers teen 1911 elke maand van werk 
verander en die vakbondleier JT Bain het beweer dat hulle gemiddeld slegs 8 
maande per jaar ’n pos beklee het. Die Transvaalse Wet op die Voorkoming 
van Nywerheidsgeskille (Wet nr. 20 van 1909) het nie die werksekuriteit van die 
mynwerkers effektief beskerm nie. Uit die oogpunt van die mynbase was blanke 
arbeid nog steeds te duur en kon hulle polities te veel invloed uitoefen. Daarom 
was hulle op die uitkyk na geleenthede om die myne te herorganiseer deur 
swart werkers sommige van die take wat gewoonlik deur blankes verrig is te 
laat doen.89 
 
Baie blanke mynwerkers het as kontrakteurs stukwerk verrig. Die mynbestuur 
het ’n kontrakteur van ’n swart werksmag, instrumente en materiaal voorsien 
en hy is betaal volgens ’n tarief per vadem of per voet erts gemyn, maar alle 
onkostes was teen sy rekening – van sy swart werkers se lone tot plofstof, 
beligting, masjiensmeermiddels en boorpuntslyping. Stukwerk het wel 
arbeidintensiteit in die myne verhoog, maar op sý beurt weer die gevaar van 
mynwerk vergroot. Dit het egter nie noodwendig tot ’n verhoogde inkomste vir 
die meeste kontrakteurs gelei nie en sommige van hulle het by die 
mynmaatskappye in die skuld geraak.90 
 
Die mynbestuurder van die New Kleinfontein-myn, EH Bulman, het aan vyf 
ondergrondse werktuigkundiges, verantwoordelik vir die instandhouding van 
mynmasjinerie soos lugtoevoer, kennis gegee dat hulle werkure sou verander 
om saam met dié van die mynwerkers te val. Hierdie reëling sou meebring dat 
hulle op Saterdagmiddae moes werk, wat voorheen nie die geval was nie. 
Omdat die werkers nie die nuwe werksvoorwaardes wou aanvaar nie is hulle 
ontslaan, alhoewel dit strydig was met die klousules van die 1909-wet wat 
bepaal het dat wysigings van werksure slegs na ’n maand se kennisgewing kon 
plaasvind. Benewens werksvoorwaardes sou hierdie staking uiteindelik ook 
gaan oor kwessies soos afdankings, werkloosheid, loonsverminderings, 
werksure, werkstoestande, probleme met die kontraksisteem, 
vakbonderkenning ter wille van kollektiewe bedinging en die regering se 
traagheid om werksomstandighede te verbeter. Dit alles het ’n klimaat van 
vyandiggesindheid en militantheid onder die mynwerkers bevorder. 
 
’n Onderhandelingskomitee, wat onder andere Tom Mathews, die 
hoofsekretaris van die TMA ingesluit het, kon Bulman nie oorreed om die 
afgedankte vyf weer aan te stel nie. Na ’n massavergadering van die Transvaal 
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Federation of Trade Unions (TFTU), ’n sambreelfederasie vir die 
Witwatersrandse vakbonde wat in 1911 tot stand gekom het, het die 
mynwerkers van die New Kleinfontein-myn op 26 Mei 1913 tot ’n staking uit 
simpatie met die afgedanktes besluit. ’n Stakerskomitee, bestaande uit Harry 
Haynes (TMA en voorsitter van die komitee), Tommy Tole (vise-president van 
die TFTU), Tom Mathews, Dan Dingwall (president van die South African 
Boilermakers’ Union), George Kendal (organiserende sekretaris van die 
Amalgamated Society of Engineers), James Pender en George Mason 
(Amalgamated Society of Carpenters and Joiners), RB Waterston 
(organiserende sekretaris van die SAED&FA) en James Bain (sekretaris en 
woordvoerder van die komitee) is saamgestel. 
 
Die lede en samestelling van die stakerskomitee, wat van tyd tot tyd gevarieer 
het, was verteenwoordigend van die TFTU en nie soseer van die New 
Kleinfonteinse stakers nie, aangesien die Federasie die staking as ’n 
kragmeting van blanke arbeid met die KVM gesien het eerder as ’n plaaslike 
staking oor ’n paar werktuigkundiges se werksure. Aan die een kant het die 
stakers gepoog om deur middel van die staking die mynindustrie te dwing om 
die TFTU en die vakbonde as verteenwoordigers van die werkers te erken. Aan 
die ander kant wou die KVM verhoed dat die TFTU en die vakbonde té veel 
invloed en mag oor die werkers verkry en in ’n posisie kon beland waar die 
gesag van eersgenoemde oor die mynindustrie uitgedaag kon word. Beide 
partye wou dus mekaar se oorgawe bewerkstellig. 
 
Benewens eise om die herindiensneming van die afgedankte werkers volgens 
hulle oorspronklike werksure en werksvoorwaardes – Mathews het byvoorbeeld 
die onwettige handeling van die mynbestuur volgens die 1909-wet uitgewys – 
het die stakerskomitee ook op ’n agt-uur “bank-to-bank” werksdag en die 
afskaffing van Saterdagmiddagwerk vir mynwerkers aangedring. Vir die 
mynwerkers het dit natuurlik saamgehang met die kwessie van myntering soos 
hierbo bespreek is. Die mynbase wou egter nie die vakbonde as 
verteenwoordigers van die werkers erken nie. Oor die weiering van ’n half-
Saterdagskof het die mynbestuur geredeneer dat indien daar slegs tot 12h30 
op Saterdae gewerk sou word, die skof alreeds om 04h30 sou moes begin. Die 
werkers sou dan reeds in die vroeë oggendure teen 03h00 hulle woonkwartiere 
moes verlaat, wanneer hulle maklik longontsteking sou kon opdoen. Verder sou 
dit met die nagskof bots. Die mynstof van daardie skof se boor- en skietwerk 
sou dan nog nie gaan lê het nie, wat weer die moontlikheid van myntering kon 
vererger. Die TFTU het egter die eis om ’n agt-uur werksdag met 
massavergaderings bevorder om sodoende die idee van ’n Suid-Afrikaanse 
Federasie van Vakbonde te propageer. 
 
Die New Kleinfontein-mynbestuur het ’n ultimatum aan die stakers gestel om 
onder hulle ou werkvoorwaardes terug te keer of om ontslaan te word. Tom 
Mathews en Andrew Watson, president van die TFTU, het dit as ’n 
“oorlogsverklaring” teen die Federasie beskou. Wat as ’n huishoudelike geskil 
op die New Kleinfontein-myn begin het, het toe begin uitkring tot ’n dispuut 
tussen die goudmynindustrie en die erkenning van die werkers se reg om hulle 
in vakbonde te organiseer. Op 11 Junie 1913 het die ultimatum verval en die 
mynbestuur het staakbrekers (“scabs” of “blacklegs”) in die stakers se plekke 
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begin werf om mynwerksaamhede te hervat. Die ondersteuning van die TMA 
en die TFTU aan die New Kleinfontein-stakers, tesame met die gebrek aan 
voorkomende optrede deur die regering om meer druk op die strydende partye 
uit te oefen om tot ’n vergelyk te kom, het daartoe bygedra dat die staking 
geleidelik na al hoe meer myne versprei het. 

 
Op 8 Junie 1913 is ’n 
massavergadering te Benoni gehou 
wat deur 3000 mense bygewoon is. 
Vanaf die dakke van geboue rondom 
die markplein is stokke en bakstene 
op die polisie gegooi. Op 20 Junie het 
verskeie stakerleiers, tesame met 
Mary Fitzgerald, met die 
ondersteuning van die TMA en die 
TFTU ander myne besoek en die 
werkers aangevuur om te begin staak. 
Teen 4 Julie 1913 het die staking 
alreeds na 63 myne uitgebrei waarby 
ongeveer 18 000 blanke werkers 
betrokke was. ’n Meer militante en 
wettelose element onder die werkers 
het ook geleidelik na vore begin kom, 

wat tot geweldpleging deur opruiers soos George Mason, Bob Waterston, 
Tommy Tole, JT Bain, W Livingstone, Mary Fitzgerald en Archie Crawford, 
Fitzgerald se vennoot in die gewese sosialistiese werkersblad Voice of Labour, 
aangevuur is. Dit was duidelik dat die vakbonde beheer oor die staking begin 
verloor het. Oorspronklik het die TMA beoog om die staking tot die Benoni-
omgewing te beperk, maar die stakers het hande uitgeruk en stakings by myne 
afgedwing sonder dat daaroor gestem is soos die vakbondregulasies bepaal 
het. Die stakers het ’n skrikbewind onder staakbrekers begin voer. Hulle is fisies 
aangerand en geïntimideer en geweldpleging het daagliks vererger. 
Myneiendom en dié van staakbrekers is toenemend beskadig. Selfs van die 
swart mynwerkers in die mynkampongs wou by die staking aansluit en het rooi 
stakersrosette begin dra, maar is geïntimideer om uit die myne weg te bly. 
 
Na nog ’n massavergadering op 29 Junie 1913 in Benoni, wat deur ongeveer 
8000 mense bygewoon is en wat byna hande uitgeruk het, het die Kommissaris 
van Polisie, kol. TG Truter, besef dat die Randse polisiemag versterk moes 
word. Die vergaderingskennisgewings, onderteken deur Bain, het onder meer 
verklaar dat die werkers “gewapend“ moes kom. Aangesien die Unie 
Verdedigingsmag eers in 1912 gekonstitueer is, was dit met die uitbreek van 
die 1913-staking nog nie operasioneel georganiseer nie en was die staat 
weereens, soos tydens die 1907-staking, genoop om Imperiale regimente in te 
roep ten einde die verslegtende industriële situasie te help hanteer. Uiteindelik 
is ongeveer 7171 Imperiale troepe, polisiemanne, spesiale konstabels en 
burgermaglede op die Witwatersrand ontplooi om eiendom en infrastruktuur te 
beskerm en wet en orde te probeer handhaaf. 
 

 
Mary Fitzgerald besig om die skare op te 
sweep op die Johannesburgse Markplein 

tydens die 1913-staking 
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Die TMA en die TFTU het weer probeer om beheer van die staking oor te neem 
deur ’n massavergadering op die Johannesburgse markplein vir 4 Julie 1913 te 
reël, waartydens hulle beoog het om ’n algemene staking uit te roep. Alhoewel 
die regering die byeenkoms verbied het, het tussen 10 000 en 15 000 mense 
op die markplein vergader. Opruiende toesprake deur sprekers soos WH 
Morgan en JT Bain het die skare en veral die misdadigerelement oproerig 
gemaak. Die polisie is met klippe en bottels bestook en uiteindelik het hulle die 
aanvallers uiteen gejaag. Gedurende Vrydagaand 3 Julie 1913, ook bekend as 
“Swart Vrydag”, het ’n oproerige gepeupel, aangevuur deur Fitzgerald, 
Crawford en andere, amok in die strate van Johannesburg gemaak. In ’n poging 
om die spoorweë te ontwrig, is geboue by Parkstasie (die Johannesburgse 
stasie) aan die brand gesteek en die brandweer verhinder om die vlamme te 
blus. Daarna het die gepeupel na die kantore van The Star, wat as die 
mondstuk van die gehate KVM beskou is, gestorm en dit aan die brand gesteek. 

Die gebou is heeltemal vernietig omdat die brandweer ook daar verhinder is om 
die vlamme te blus deurdat die waterslange afgesny is. 
 
Intussen het misdadige elemente by 
verskeie vuurwapenwinkels ingebreek en 
skote is oor en weer tussen die stakers en 
die polisie gevuur. Die Corner House, op die 
hoek van Simmonds- en Commissioner-
straat en hoofkwartier van die mynhuis 
Wernher, Beit and Company, was die 
gepeupel se volgende teiken. Daar het 
soldate met geweervuur daarin geslaag om 
die oproeriges se aanval af te weer. 
Benewens die werkers van al die myne en 
kragstasies op die Witwatersrand, het 
ingenieurs, bouers, skrynwerkers, 
steenkoolmynwerkers van Witbank en 
Pretoriase spoorwegwerkers teen Saterdag 5 Julie 1913 opgehou om te werk 
– ’n totaal van 19 000 werkers. Die oproerige skare het daardie oggend, “Swart 
Saterdag”, ’n laaste gebou vir aanvalle geteiken: die Rand Club in 
Lovedaystraat, wat die ontspanningsplek van die Randse mynbase en die 
Johannesburgse finansiële elite was. ’n Skare van ongeveer 2000 mense het 
gedreig om die gebou af te brand en ’n Imperiale regiment is ter voorkoming 

 
Die staking by Johannesburg-stasie en The Star, 1913 

 

 
Berede polisiestormloop om die 

opruiende massabyeenkoms van 4 
Julie 1913 op die Johannesburgse 

Markplein uiteen te jaag. 
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daar ontplooi. ’n Belhamel en Afrikanermynwerker van die Knights Deep-
goudmyn, Johannes Labuschagne, het die skare aangehits en die soldate 
uitgetart om hom in plaas van vrouens en kinders te skiet. Nadat die skare na 
waarskuwingskote steeds nader beweeg het, het die soldate op hulle gevuur 
en etlikes gewond of gedood, laasgenoemde waarvan Labuschagne ook ’n 
slagoffer was. Die skietery in die strate het sporadies voortgeduur tot laat die 
middag. 
 
In hierdie stadium het die toestande in Johannesburg só hande uitgeruk dat 
genls. Louis Botha en Jan Smuts genoop was om persoonlik met ’n deputasie 
van die stakers in die Carlton Hotel te gaan onderhandel ten einde die situasie 
die hoof te bied. Al die partye (die stakers, die staat en die mynbase) het die 
volgende ooreenkoms bereik: die staking sou onmiddellik afgelas word, die 
stakers sou na hulle huise terugkeer en alle verdere onluste sou gestaak word. 
Die New Kleinfontein-stakers sou in hulle poste heraangestel word en die staat 
sou kompensasie aan die staakbrekers uitbetaal. Alle ander stakers sou ook by 
hulle myne teruggeneem word en geen viktimisasie van stakers of staakbrekers 
sou plaasvind nie. Die werkersverteenwoordigers sou vry wees om enige ander 
griewe aan die regering voor te lê wat onderneem het om dit te ondersoek. Die 
ooreenkoms is deur genls. Botha en Smuts en deur Andrew Watson, Tom 
Mathews, James Hindman en JT Bain onderteken waarmee die staking verby 
was. In die onluste van 4 en 5 Julie 1913 het 19 blanke (waaronder 10 
mynwerkers) en twee swart burgerlikes gesterf. Op Maandag 7 Julie 1913 het 
’n reuse skare van ongeveer 60 000 mense hulle dooies begrawe.91 
 

Die algemene staking van 1914 
het nie spesifiek by mynwerkers sy 
oorsprong gehad het nie. Hulle het 
wel daarby betrokke geraak, maar 
hulle deelname sou hoogstens tot 
’n simpatiestaking beperk bly. 
Alhoewel sommiges in die blanke 
arbeidergeledere die stryd tussen 
kapitaal en die staat aan die een 
kant en arbeid aan die ander kant 
as ’n “oorwinning” vir 
laasgenoemde beskou het, is die 
mynwerkerstaking van 1913 
tegnies gesproke in ’n beëindiging 
van bloedvergieting en ’n 

“opskorting van vyandelikhede” ontlont. By die ekstremistiese element in 
georganiseerde arbeidersgeledere het daar egter in die periode ná die staking 
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Begrafnisoptog, waarskynlik van stakers wat 

tydens die 1913-staking gedood is. 
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baie bitterheid teenoor die staatsbestel geheers, aangesien hulle gevoel het dat 
die stakers van ’n oorwinning “beroof” is. Dit was duidelik dat die griewe van die 
1913-staking nog nie besleg was nie en dat ’n verdere kragmeting voorgelê het. 
 
Die Carlton Hotel-ooreenkoms tussen Botha en Smuts en die TFTU-
stakerskomitee was in verskeie opsigte vaag en baie blanke werkers was 
ontevrede dat die staat nie sy beloftes in terme van die ooreenkoms nagekom 
het nie. Dit het hulle ook gegrief dat die staat die mynbase se stakingsonkostes 
en die kompensasie van die 1913-staakbrekers met openbare belastinggeld 
gefinansier het. Die toegewings van die regering en die KVM is as onvoldoende 
beskou en onderhandelings oor kwessies soos ’n agt-uur “bank to bank” 
werksdag, werkstoestande, minimumloonvasstelling, oortydbesoldiging vir 
werk op Sondae en vakansiedae, die afskaffing van stukwerk en kontrakwerk 
en die amptelike erkenning van vakbonde het op ’n dooiepunt uitgeloop. Baie 
vakbondleiers het toenemend militant geraak en teen die einde van Julie 1913 
het die Federasie die regering selfs met ’n algemene staking gedreig.92 Volgens 
De Kiewiet was die staking van 1914 in wese ’n voortsetting en uitbreiding van 
die 1913-staking daar dit gepoog het om die belange van blanke arbeid te 
beskerm.93 
 
Intussen is verteenwoordigers van die TFTU, soos Tommy Tole en Dan 
Dingwall, en David Mckerrell van die TMA, in Augustus 1913 na Natal gestuur 
om die steenkoolwerkers te gaan organiseer. TMA-organiseerders soos 
William Morgan en Harry Haynes is onderskeidelik weer na steenkoolmyne in 
Vereeniging en Witbank gestuur. Deur Tole se toedoen het daar byvoorbeeld 
140 van die 160 blanke mynwerkers op die Natalse steenkoolmyne by die TMA 
aangesluit. Die hernieude nywerheidsonrus het in Desember 1913 in Natal 
uitgebreek na die ontslag van vier steenkoolmynwerkers as gevolg van 
dissiplinêre redes. Die TMA (nou die MWU genoem) het geëis dat die vier 
werkers (een van hulle was die Natalse distriksekretaris van die MWU) weer in 
diens geneem word, dat die aantal werksure per week verminder word en dat 
die steenkoolmynwerkers ’n loonsverhoging kry. Uiteindelik het ongeveer 1000 
swart steenkoolmynwerkers ook ’n loonsverhoging geëis. Onderhandelinge 
met die werkgewers het op ’n dooiepunt uitgeloop en op 2 Januarie 1914 het 
die wit en swart Natalse steenkoolmyners begin staak. Die MWU het stappe 
gedoen om te verhoed dat staakbrekers van die Rand na Natal gestuur sou 
word om die plekke van die stakers in te neem. Net drie dae se staking van die 
steenkoolmyne, as bron van energie, sou al die Witwatersrandse goudmyne, 
die spoorweë en kragstasies tot stilstand kon bring. Met die steun van die 
Transvaalse en Natalse vakbondfederasies het die MWU dus volkome daarin 
geslaag om die produksie op die Natalse steenkoolvelde te ontwrig. 
 
Die impetus vir die 1914-staking was egter verliese wat die Departement van 
Spoorweë en Hawens gely het en die algehele swak ekonomiese toestand 
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waarin Suid-Afrika verkeer het, wat weer ’n gevolg was van die voortslepende 
toestand van onstabiliteit en nywerheidsonrus. Teen die einde van Desember 
1913 is spoorwegwerkers uit spoorwegwerkwinkels in Pretoria, Durban, 
Uitenhage en Soutrivier in Kaapstad afgedank. Die uitvoerende bestuur van die 
Amalgamated Society of Railway and Harbour Servants (ASRHS), onder 
leiding van HJ Poutsma die algemene sekretaris, het op 6 Januarie 1914 van 
die Minister van Spoorweë en Hawens, Henry Burton, geëis dat die afgedankte 
werkers heraangestel word en dat geen verdere afdankings sou plaasvind nie. 
Samesprekings het egter misluk en vanaf 8 Januarie 1914 het die ASRHS ’n 
landswye spoorwegstaking afgekondig. Intussen het Mckerrell van die MWU 
gedreig dat die steenkoolmyners van Witbank ’n simpatiestaking met die 
spoorwegwerkers sou uitroep. Sedert 15 Desember 1913 het klerewerkers in 
Johannesburg en later ook verwers in Durban om hoër lone begin staak. Die 
TFTU het Poutsma se algemene stakingsverklaring egter as voortydig beskou 
en het geaarsel om dit te onderskryf. So het Tom Mathews aanvanklik geweier 
dat die MWU daaraan ter ondersteuning van die spoorwegwerkers deelneem. 
Maar nadat die spoorwegstaking amptelik ’n aanvang geneem het, het JT Bain 
bekend gemaak dat die beheer daarvan deur die TFTU oorgeneem is. ’n 
Stakerskomitee is aangestel om die staking te koördineer. 
 
Generaal Smuts, die Minister van Verdediging, het die ondertekening van die 
Carlton Hotel-ooreenkoms met stakerleiers in Julie 1913 as ’n persoonlike 
vernedering beskou en sou sorg dat die Unieverdedigingsmag met die uitbreek 
van die volgende insident van nywerheidsonrus op ’n behoorlike basis 
georganiseerd is. Gedurende die nag van 7 en 8 Januarie 1914 is die 
vernaamste spoorwegsentra in die Transvaal wat deur die staking geraak is uit 
voorsorg onder polisiebewaking geplaas. Die Aktiewe Burgermag, asook ’n 
aantal kommando’s, is op 10 Januarie 1914 opgeroep en duisende spesiale 
konstabels het openbare eiendom in Johannesburg beskerm. Op die aand van 
13 Januarie 1914 het die TFTU ’n algemene staking van vakbonde afgekondig. 
In daardie stadium het verskeie mynwerkers en spoorwegwerkers by verskeie 
sentra gestaak. 
 

Op 14 Januarie 1914 het die 
regering egter Krygswet in sekere 
Transvaalse, Vrystaatse en Natalse 
distrikte, waar stakings voorgekom 
het, afgekondig. Honderde staker- 
en vakbondleiers, en selfs lede van 
die SAAP, is in hegtenis geneem. 
Die polisie het dokumente van die 
ASRHS-kantore in Pretoria 
gekonfiskeer en perssensuur is 
ingestel. Die myn- en 
spoorwegstaking was tot mislukking 
gedoem omdat daar nie die nodige 
samewerking tussen die werkers 

van die verskeie sentra was nie en omdat stakerleiers in hegtenis geneem is 
en die krygswetregulasies geweldpleging grootliks voorkom het. Teen 15 
Januarie 1914 het sommige spoorwegstakers aan die Rand reeds begin om 

 
’n Padblokkade nadat Krygswet tydens die 

staking van 1914 afgekondig is 
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hulle werk te hervat en teen 16 Januarie het die staking by die steenkoolmyn in 
Witbank in duie gestort. ’n Aantal lede van die stakerskomitee het hulle in die 
Trades Hall in Johannesburg, die hoofkwartier van die TFTU, verskans. Na ’n 
ultimatum van troepe onder bevel van genl. Koos de la Rey wat die gebou 
omsingel het, het die komitee egter oorgegee en is gearresteer. Die TFTU het 
die algemene staking amptelik op 22 Januarie1914 afgelas. 
 
Ten spyte van hierdie wending het die MWU steeds ’n militante houding 
ingeneem soos treffend deur ’n brief van Mathews, gerig aan sy mede-
vakbondlede, geïllustreer is: 
 

The Government has refused to allow meetings to discuss our 
future actions in regard to the General strike. I am, therefore, 
compelled to circularise you … I ask all mine workers to refuse 
to return to work while Martial Law is in force. Further, I ask, 
that no negotiations be entered into while the executive 
members of the Federation are in prison … Do not believe the 
lying statements in the Capitalistic Press. The fight has only just 
begun and the glorious response of the Allied Trades should 
hearten us to continue the struggle … The A.S.E. 
[Amalgamated Society of Engineers] by an overwhelming vote 
of 221 to 16 resolve to continue the fight … The Carpenters 
and Joiners, Bricklayers, Masons, Painters, Boilermakers, 
Moulders and other societies affiliated to the Federation 
absolutely refuse to scab on their fellow-workers … The T.M.A. 
(now the Mine Workers’ Union) must remain firm. We are 
fighting a fight for the future welfare of South Africa and the 
honour of the Industrial Army must be uphold … To every 
Miner, Reduction Man and Mine Worker I say in answer to your 
question ‘What shall we do?’ … Stand together and resume 
work only where ordered to do so by a vote of the Federation 
of Trades or your own society. Be heroes in this fight and the 
future is ours. 

 
Maar desnieteenstaande hierdie uitdagende houding is nege stakerleiers, 
naamlik Andrew Watson, HJ Poutsma, JT Bain, George Mason, Archie 
Crawford, RB Waterston, David Mckerrell, W Livingstone en William Morgan, 
op 26 Januarie op bevel van genl. Smuts na Brittanje gedeporteer vanwaar 
hulle eers later in 1914 kon terugkeer. Regstegnies het Smuts met hierdie aksie 
egter onwettig opgetree en die parlement moes Vrywaringswet Nr 1 van 1914 
promulgeer om die regering se hantering van die staking en die deportasies te 
wettig.94 Aanvanklik was daar agt leiers van die MWU op die staat se voorlopige 

                                            
94 Pietersen, “Stakings aan die Witwatersrand”, pp. 82-106; Grobler, “Die invloed van geskoolde 
blanke arbeid”, pp. 255-300; Gitsham and Trembath, A first account, pp. 39-43; Cope, Comrade 
Bill, pp. 146, 148-157; Walker and Weinbren, 2000 Casualties, pp. 47-55; Hyslop, The notorious 
syndicalist, pp. 229-235; J Campbell and JR Munro, The Great Rand Strike July, 1913, pp. 5-
18; UCT Centre for African Studies Manuscripts and Archives Department, Simons Collection 
BC 1081, file no. 4.3.4, Strikes, reports, statements, leaflets and newspapers – Period 1913-
1980: Circular by Tom Mathews (20 January 1914). 
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deportasielys, maar uiteindelik is slegs twee lede van die vakbond, Morgan en 
Mckerrell, gedeporteer.95 Alhoewel sy gesondheid as gevolg van myntering toe 
al swak was, het Tom Mathews as hoofsekretaris van die MWU, veral wat die 
Natalse steenkoolwerkers betref, ’n prominente rol in die 1914-staking beklee.96 
 

Die euforie van die blanke werkers se 
gedeeltelike “oorwinning” in die 1913-staking 
enersyds en die neerslagtigheid na die 
“neerlaag” in die 1914-staking andersyds, is 
ook in die wel en weë van die MWU 
gedurende die jare van die Eerste 
Wêreldoorlog weerspieël. Van 1912 tot 1913 
het die vakbond se lidmaatskap van 2800 tot 
6700 gegroei.97 Na Mathews se dood in 1915 
het James Forrester-Brown, die Oosrandse 
organiseerder van die MWU, tot 1922 die 
hoofsekretaris geword. Hy is in 1879 in 
Australië gebore en het alreeds op 14-jarige 
ouderdom in myne 
gewerk. Forrester-
Brown het in 1905 na 
Suid-Afrika gekom en 
tydens die mynstaking 
van 1913 het hy in die 

Germiston-stakerskomitee gedien. In 1914 het hy ’n 
SAAP-lid van die Transvaalse Provinsiale Raad vir 
Commissionerstraat-kiesafdeling geword, maar het as 
sosialis ook by die sogenaamde War-on-Warites, wat 
teen die party se pro-oorlogsbeleid gekant was, 
aangesluit.98 
 
Alhoewel Hyslop verklaar dat die 1914-staking werkersteun vir die vakbonde 
gestimuleer het en dat die lidmaatskap van die MWU en ander vakbonde 
gegroei het,99 skets die destydse arbeider- en sosialistiese pers ’n ander 
prentjie. Enersyds het The Worker, die amptelike mondstuk van die SAAP, 
verklaar dat die MWU tydens die stakings van 1913 en 1914 ’n finansiële knou 

                                            
95 Hyslop, The notorious syndicalist, p. 235. Sien ook (SAB) JUS Band 191, Lêer 3/35/14 (3), 
Memorandum by Mr Roos re Strike Leaders en (SAB) SAP Band 10, verw. CONF 6/183/14/19, 
Strike Jan 1914 List of Ringleaders. 
 
96 Krüger, Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, Deel II, p. 464. 
 
97 RH Davies, Capital, Sate and White Labour in South Africa 1900-1960. An Historical 
Materialist Analysis of Class Formation and Class Relations, p. 115. 
 
98 Gitsham and Trembath, A first account, p. 159; Walker and Weinbren, 2000 Casualties, p. 
160; Hyslop, The notorious syndicalist, p. 203; The International, 10.9.1915, p. 2 (Administrative 
Council Notes); Ibid., 17.12.1915, p. 2 (Snapshots); The Eastern Record, 15.5.1915, p. 11 (S.A. 
Mine Workers’ Union); Ibid., 19.6.1915, p. 9 (Benoni Notes). 
 
99 Hyslop, The notorious syndicalist, p. 223. 
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gekry het as gevolg van noodleniging wat in hierdie tydperk aan afhanklikes 
van lede uitbetaal moes word. Baie MWU-lede is as gevolg van hulle deelname 
aan hierdie stakings deur mynbesture geviktimiseer en het dit onmoontlik 
gevind om op die Witwatersrand werk te bekom.100 Andersyds het The Worker, 
asook The Eastern Record, die lyfblad van die Oostelike Distrikskomitee van 
die SAAP, berig dat die MWU na afloop van die 1914-staking weer besig was 
om op sy voete te kom, dat takke weer begin groei het en dat mynhuise glo 
meer positief teenoor die vakbond begin staan het. Die rede vir die groei van 
die MWU was volgens hierdie blaaie toe te skryf aan die betreurenswaardige 
werksomstandighede in die myne en aan die toenemende invloei van gekleurde 
en swart arbeid in mynposte wat voorheen deur blankes beklee is.101 
 
Daarteenoor het die sosialistiese koerant, The International (wat die mondstuk 
van die International Socialist League was en in 1921 die amptelike lyfblad van 
die Kommunistiese Party van Suid-Afrika sou word) weer berig dat dit 
gedurende die oorlogsjare nie te goed met die MWU gegaan het nie. Na afloop 
van die mislukte 1914-staking was daar apatie onder die mynwerkers. Volgens 
die beriggewing wil dit voorkom of die lidmaatskapgetalle laag was. 
Organiseerders het gesukkel om ledegeld te kollekteer en die vakbond se 
aktiwiteite het toe uit beswaarlik meer as dit bestaan. Organisasiestrukture was 
swak, oneffektief, té gesentraliseerd en verdeeldheid het in die geledere 
voorgekom. Daarby het die MWU in 1916 amptelik sy affiliasie met die SAAP 
verbreek.102 Ook The Eastern Record het berig dat die MWU-ledetal in hierdie 
periode taamlik gefluktueer het. Na die “sukses” van die 1913-staking het die 
ledetal tot tussen 6000 en 7000 geklim, maar na die mislukking van die 1914-
staking het dit weer geval na ongeveer 2000.103 Teen 1917 was daar darem ’n 
uitbreiding van die vakbond se aktiwiteite na die Wes-Rand en in 1919 is ’n 
nuwe hoofkantoor in die Rufe Naylor-Gebou in Johannesburg betrek.104 
 
 
 
 
 
 

                                            
100 The Worker, 23.4.1914, p. 5 (Industrial Jottings). 
 
101 Ibid., 30.4.1914, p. 4 (Industrial Jottings); Ibid., 4.6.1914, p. 8 (News from the Industrial 
Side); Ibid., 18.6.1914, p. 4 (News from the Industrial Side); The Eastern Record, 20.2.1915, p. 
1 (The S.A.M.W.U. Rallying). 
 
102 Sien The International, 21.1.1916, p. 3 (The Mine Workers); Ibid., 2.6.1916, p. 1 (Mine 
Workers, Unite!); Ibid. ,25.2.1916, p. 2 (Mineworkers and Political Action); Ibid., 26.1.1917, p. 
3 (Berig). Die International Socialist League was die voormalige linkervleuel van die SAAP wat 
a.g.v. laasgenoemde se pro-oorlogsbeleid in 1915 van die party weggebreek het en wat saam 
met ander linkse sosialistiese groeperinge in Julie 1921 die Kommunistiese Party van Suid-
Afrika sou vorm. 
 
103 The Eastern Record, 20.3.1915, p. 5 (The mineworkers and their union). 
 
104 The International, 26.1.1917, p. 3 (Berig); Ibid., 17.10.1919, p. 5 (Our Miserable Trades 
Hall). 
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1.6   Die vulkaan bars uit – Die Randse Opstand van 1922 en sy nagevolge 
 
1.6.1    Voorspel tot die staking 
 
Arrie Oberholster verklaar tereg dat die Witwatersrandse mynwerkerstaking 
van 1922, of Randse Opstand, een van die aangrypendste en ook mees 
beskrewe episodes in die Suid-Afrikaanse arbeidsgeskiedenis is waarvan daar 
al heelwat gepubliseerde navorsing en ander werke verskyn het.105 Vir die 
MWU (met ’n ledetal van 15 000 teen 1922) in die besonder was die staking 
een van die sleutelgebeure in sy geskiedenis.106 Hoe diep hierdie gebeurtenis 
in die historiese psige en kollektiewe bewussyn van MWU-lede ingebed is, word 
weerspieël deur die aantal herinneringsartikels wat oor ’n periode van bykans 
80 jaar met reëlmaat in die vakbondspreekbuis, Die Mynwerker, verskyn het. 
Trouens, toe sommige Suid-Afrikaanse werkgewers teen 1988 voor die eise 
van swart vakbonde begin swig het om 1 Mei ook as werkersvakansiedag in 
Suid-Afrika te erken, het die MWU ’n teeneis gestel dat 10 Maart (die klimaks 
van die 1922-staking) dan as blanke werkersvakansiedag erken moes word.107 
 
Volgens Yudelman was die Randse Opstand tot op hede (2008) die laaste 
volgehoue uitdaging van die legitimiteit van die Suid-Afrikaanse staat deur 
georganiseerde blanke arbeid. Geen ander Suid-Afrikaanse staking het hom 
nog in so ’n sistematiese, gesamentlike verwerping van die staat self 
gemanifesteer nie.108 Sachs is van mening dat dit ontaard het in ’n rebellie teen 
Britse imperiale gesag (waarvan die Smuts-regering in die oë van die stakers 
’n vergestalting was) en die KVM met sy sterk Britse finansiële bande.109 In 
wese het die Randse Opstand aanvanklik as ’n mynwerkerstaking begin, maar 
spoedig, soos in 1913, het die hele Witwatersrandse blanke arbeidersmag 
daarby betrokke geraak. Ingeslyks het dit oor die behoud van 
werksgeleenthede gegaan. Geen ander industriële dispuut sou die akute en 
kwesbare strukturele werksonsekerheid van blanke werkers in die Suid-
Afrikaanse nywerheidswese so treffend illustreer as die mynwerkerstaking van 
1922 nie. 
 
Aangesien baie pro-Britse werkers tydens die Eerste Wêreldoorlog op die 
oorlogsfronte van Europa gaan veg het, het daar veral ’n tekort aan geskoolde 
blanke mynwerkers op die Witwatersrand ontstaan. Dit het die oorblywende 
blanke werksmag in ’n sterk posisie teenoor mynwerkgewers geplaas. As 
gevolg van stygende lewenskoste gedurende die oorlogsjare het die 
mynwerkers steeds hoë lone, asook toegewings ten opsigte van 
werksomstandighede en diensvoorwaardes, geëis. Ten einde industriële vrede 
te bewaar, het die KVM dus meer toeskietlik teenoor die eise van blanke 

                                            
105 Oberholster, Die Mynwerkerstaking, p. 1. 
 
106 S Biehl, Die Mynstaking van 1922, p. 4. 
 
107 Sien Die Mynwerker, November 1988, p. 1 (Onthou die Mynstaking van 1922). 
 
108 Yudelman, The emergence of modern South Africa, p. 164. 
 
109 B Sachs, Mist of memory: An autobiography, p. 101. 
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werkers geraak, terwyl laasgenoemde daaraan gewoond geraak het om hulle 
sin deur middel van dreigemente van stakings te kry. Ná die 1914-staking het 
die Suid-Afrikaanse Industriële Federasie (SAIF) as ’n nasionale 
vakbondfederasie in die plek van die ou TFTU tot stand gekom en in 1915 het 
die KVM hierdie organisasie as verteenwoordigend van die blanke vakbonde 
erken. 
 
’n Hele aantal Randse goudmyne het erts van lae gouddraende gehalte 
geproduseer. Gedurende die oorlog het die produksiekoste egter geweldig 
gestyg. Van 1915 tot 1918 het die totale lone van blanke mynwerkers met 18% 
en reële bedryfskoste met byna 9% gestyg terwyl produksie met 12% gedaal 
het. As gevolg van ekonomiese oorlogsmaatreëls het die internasionale 
goudprys ook onbestendig vertoon. Verskeie laegraadse goudmyne het nie 
meer ’n wins getoon nie en sou as gevolg van hierdie produktiwiteitskrisis 
moontlik moes sluit. Daarom het die regering in Junie 1919 die sogenaamde 
Laegraadse Myne-kommissie aangestel om die posisie van hierdie myne te 
ondersoek. Ten einde die laegraadse myne van finansiële ondergang te red, 
het die kommissie aanbeveel dat die kleurslagboom in die myne afgeskaf en 
dat swart werkers toegelaat moes word om halfgeskoolde en selfs sekere 
geskoolde werk (teen goedkoop lone) te verrig. Die kommissie het bevind dat 
ondoeltreffendheid in die myne in ’n groot mate daaraan toe te skryf was dat 
swart mynwerkers baie ure per skof ledig ondergronds deurgebring het as 
gevolg van mynregulasies wat sekere beveiligingsprosedures voorgeskryf het. 
 
Uiteraard het die werkerverteenwoordigers op die kommissie die aanbeveling 
verwerp. Generaal Smuts het toe voorgestel dat die woord “persoonlik” in 
Mynregulasie 106 (7a) weggelaat word. Laasgenoemde het bepaal dat ’n 
blanke mynwerker persoonlik moes toesig hou oor die beveiliging van 
werkplekke in die myne. Smuts se voorstel het dus geïmpliseer dat ’n swart 
voorman die taak sou kon verrig wat hulle produktiwiteit sou kon verhoog. Hy 
het erken dat dit sou meebring dat minder blankes in diens geneem sou kon 
word. Vir hom was dit egter ’n beter opsie as dat van die myne sou moes sluit. 
ES Hendriksz, wat in daardie stadium die assistent-hoofsekretaris van die 
MWU was en teen die einde van 1922 hoofsekretaris sou word, was egter 
onversetlik en vyandiggesind teenoor die aanbeveling. Vir hom was dit die dun 
end van die wig om die kleurslagboom finaal in die myne af te skaf en hy het 
met ’n staking gedreig indien die Smuts-plan deurgevoer sou word.110 Volgens 
The International het Hendriksz tydens die sitting van die Laegraadse Myne-
kommissie verklaar dat “a volcano will burst if the colour bar is removed on the 
mines”.111 
 

                                            
110 Grobler, “Die invoed van geskoolde blanke arbeid”, pp. 300, 398-403; Oberholster, Die 
Mynwerkerstaking, pp. 31-32, 56-59, 75-79; Krikler, The Rand revolt, pp. 42-43; Die 
verwarrende omstandighede van die 1922-staking inaggenome, verklaar sommige bronne dat 
Hendriksz ten tye daarvan die hoofsekretaris van die MWU was. Dit kon egter nie bo alle twyfel 
vasgestel word nie. 
 
111 The International, 12.9.1919, p. 3 (Labour’s hymn of hate). 
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Hierna sou ’n uitgerekte periode van indringende maar uiteindelik futiele 
onderhandelings tussen werkerorganisasies en die KVM plaasvind, waar die 
staat sou poog om as bemiddelaar op te tree ten einde ’n groter wordende krisis 
af te weer. Sir Evelyn Wallers, bestuurder van die Central Mining and 
Investment Corporation, het toe voorgestel dat die sogenaamde status quo-
ooreenkoms van September 1918 afgeskaf moes word. Die ooreenkoms het sy 
ontstaan na aanleiding van ’n staking by die Crown Mines-goudmyn gehad, toe 
die MWU geëis het dat die werk van gekleurde boorslypers by die myn deur 
blankes gedoen moes word. Betrekkinge vir halfgeskoolde mynwerkers, soos 
dié van boorslypers, houtbestutting en die verwydering van afvalrots, is 
inderdaad al hoe meer deur swart en Kleurlingwerkers ingeneem. Na 
onderhandelings het die KVM ooreengekom dat alle halfgeskoolde werk wat op 
daardie tydstip (September 1918) deur blankes gedoen is in die toekoms ook 
deur hulle gedoen sou word en dat omgekeerd dieselfde ten opsigte van swart 
werkers sou geld. 
 
Benewens die produktiwiteitskrisis van die laegraadse goudmyne het ’n 
ernstige ekonomiese insinking en depressie in 1920 ’n aanvang geneem wat 
tot die begin van 1922 geduur het. So het die goudprys van 130 sjielings per 
fyn ons aan die begin van 1920 tot 95 sjielings per fyn ons teen die einde van 
1921 geval, terwyl produksiekoste met een-derde gestyg het bo die vlakke van 
1915. Dit het met ekonomiese stagnasie, bankrotskappe, werkloosheid en 
dalende lone gepaard gegaan. Die myne het egter opgeskeep gesit met ’n 
loonstruktuur vir blanke mynwerkers wat as gevolg van voorafgaande 
inflasionistiese toestande uit pas met die heersende ekonomiese situasie en 
die goudmynbedryf was. Die KVM wou die mynwerkers daarvan oortuig dat die 
lewenskoste besig was om te daal en dat hulle bereid moes wees om 
dienooreenkomstig laer lone te aanvaar as gevolg van die dalende goudprys 
en die lewensvatbaarheid van ’n hele aantal myne wat derhalwe in gedrang 
gekom het. Vanaf 1 Augustus 1921 sou die lone van blanke mynwerkers met 
1s 6d per skof verminder word. Daarby het die KVM die SAIF in kennis gestel 
dat, benewens die afskaffing van die Status quo-ooreenkoms, die wysiging van 
ondergrondse kontrakte en die reorganisasie van ondergrondse werk in 
laegraadse myne aangespreek sou word. 
 
Gedurende die eerste helfte van 1921 was daar ook ’n merkbare afname in die 
verkope van Suid-Afrikaanse steenkool. Transvaalse steenkoolmyne kon toe 
nie meer met goedkoper Britse steenkool kompeteer nie. As deel van ’n plan 
om hierdie krisis die hoof te bied, het die KVM in September 1921 ’n konferensie 
met die SAIF aangevra om die vermindering van steenkoolmynwerkers se lone 
te bespreek. Die KVM se uiteensetting waarom die steelkoolbedryf se 
ekonomiese posisie ’n loonsvermindering onafwendbaar gemaak het, was nie 
vir die SAIF aanvaarbaar nie. Toe die regering tot die dispuut toegetree en 
verklaar het dat hy verplig sou wees om stappe te doen, ten einde te verseker 
dat die lewering van steenkool aan noodsaaklike openbare dienste in die geval 
van ’n staking voortgesit word, het die SAIF dit vertolk as sou eersgenoemde 
die werkgewers se kant teen die steenkoolmynwerkers kies. Alle verdere 
pogings tussen die SAIF, die KVM en die regering om die dispuut oor 
loonsverminderings op die steenkoolmyne op te los, het misluk. Gevolglik het 
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die SAIF sy steun toegesê aan ’n staking van steenkoolmynwerkers van 1 
Januarie 1922 af. 

 
Ten spyte van die KVM se 
aanduidings dat hy maatreëls in 
gedagte gehad het om die Status 
quo-ooreenkoms, ondergrondse 
kontrakte en die organisasie van 
ondergrondse werk te wysig, het 
die verteenwoordigers van die 
mynwerkers in gebreke gebly om 
met alternatiewe voorstelle 
vorendag te kom. In plaas 
daarvan het Hendriksz van die 
MWU met ’n veldtog begin om die 
KVM en die Smuts-regering by 
die werkers in diskrediet te bring. 

Volgens hom sou die KVM se herroeping van die Status quo-ooreenkoms 
daarop neerkom dat tussen 55% en 65% van alle blanke mynwerkers hulle 
werk kon verloor deurdat hulle deur swart arbeid vervang sou word. Hierdie 
stelling sou daartoe bydra om gemoedere op te jaag. Werkloosheid was aan 
die orde van die dag, veral onder verarmde Afrikaners van wie groot getalle 
jong mans in 1920 en 1921 tot die arbeidsmark toegetree het. Daarom sou die 
vooruitsig om onder sulke omstandighede werkloos te raak enigeen laat 
oorreageer. 
 
Dit het duidelik geword dat die SAIF nie ’n voorgestelde konferensie op 28 
Desember 1921 sou bywoon om geskille met die KVM op te los nie. Gevolglik 
het die KVM volgens die voorskrifte van die Wet op die Voorkoming van 
Nywerheidsgeskille van 1909 die SAIF skriftelik kennis gegee dat nuwe 
ondergrondse maatreëls ná 31 Januarie 1922 in werking gestel sou word en 
dat die Status quo-ooreenkoms vanaf 1 Februarie 1922 opgesê sou word. Die 
KVM se kennisgewing het saamgeval met verwikkelinge in twee ander dispute 
waarby die SAIF betrokke was en wat indirek met die goudmynbedryf verband 
gehou het. Op 28 Desember 1921 is die SAIF ook deur die Victoria Falls and 
Transvaal Power Company (VFP) en van werkgewers in ingenieursbedrywe in 
Johannesburg in kennis gestel dat dit nie bereid was om verder oor hulle 
werknemers se eise om verhoogde lone te onderhandel nie. Die gelyktydige 
ontvangs van al hierdie briewe is verkeerdelik deur die SAIF as “ultimatums” en 
as ’n “komplot” tussen die werkgewers teen die werkers geïnterpreteer terwyl 
hulle van mening was dat onderhandelinge nog aan die gang was. Dit sou in ’n 
groot mate daartoe bydra dat latere onderhandelings onafwendbaar misluk het. 
 
Tydens ’n vergadering van 30 Desember 1921, waar die meeste 
vakbondbesture (bekend as die Joint Executives) op die Witwatersrand 
betrokke by die dispuut teenwoordig was, is die bestuur van die SAIF vergroot 
deur die toevoeging van nie-geaffilieerde vakbonde. Hierdie vergrote bestuur, 
die sogenaamde Augmented Executive, sou vir alle praktiese doeleindes die 
funksie van die SAIF oorneem tydens die staking wat sou volg. Verdere 
samesprekings tussen die Augmented Executive en ’n regeringsafvaardiging 

 
Die uitroep van die algemene staking, 1922 
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op 7 Januarie 1922 en tussen eersgenoemde en die KVM op 9 Januarie, dat 
alle “ultimatums” voor Dinsdag 10 Januarie 1922 teruggetrek moes word, het 
weereens op ’n dooiepunt uitgeloop. Soos reeds gesê, het die werkers 
gedurende die oorlogsjare hulle sin gekry deur te staak of om met stakings te 
dreig. Hulle het gevoel dat die blanke gemeenskap se toekoms op die spel was 
en dat dit van groter nasionale belang as die toekoms van die goudmyne was. 
Die Augmented Executive het ’n stemming onder die werkers gehou, waarvan 
die uitslag oorweldigend ten gunste van ’n staking was. Gevolglik is dit as ’n 
mandaat van die werkers beskou om met ’n staking voort te gaan. Die 
Augmented Executive het “openbare beroep op hulle gedoen om saam te staan 
“ter wille van die behoud van die blanke in Suid-Afrika” en op 10 Januarie 1922 
is ’n staking uitgeroep. Werknemers van die goudmyne, VFP-kragstasies en 
ingenieurswerkswinkels het hulle toe by die stakende steenkoolwerkers 
aangesluit. Meer as 35 000 werkers van verskeie vakbonde het op die 
Wanderers in Johannesburg vergader om na toesprake, onder andere deur 
leiers van die vakbondbeweging soos Mike Rautenbach, Percy Fischer, Harry 
Spendiff, Ernest Shaw en Rassie Erasmus, te luister.112 
 
Jeremy Krikler, wat die 1922-staking in diepte ontleed het, is ook van mening 
dat die mynbase, wat gedurende die oorlogsjare soveel toegewings aan die 
militante eise van die selfversekerde vakbonde moes doen, weer volle beheer 
oor die werksituasie wou verkry. Die selfgelding van die vakbonde het nie net 
winste en die ordening van die produksieprosesse soos wat die 
mynbestuurders en direkteure dit wou hê, bedreig nie, maar ook hulle wese as 
die heersers van die mynbedryf. Daarom het hulle strewe om profyte te 
verseker ook verstrengel geraak met hulle begeerte om weer ten volle oor die 
werksmag in die mynindustrie te heers en die belemmeringe van 
georganiseerde arbeid uit die pad te vee. Na die oorlog wou die mynbase die 
blanke werksmag dus “weer op sy plek sit”. Hulle was vasberade om 
georganiseerde arbeid te konfronteer en gevolglik het hulle houding teenoor 
laasgenoemde begin verhard.113 
 
1.6.2    Die verloop van die staking 
 
Werk op alle myne van Randfontein in die weste tot Springs in die ooste, asook 
in die Johannesburgse ingenieurswerkswinkels, het feitlik heeltemal tot 
stilstand gekom. Met die uitsondering van noodsaaklike dienste aan die 
Johannesburgse munisipaliteit en die voorsiening van elektrisiteit vir 
pompdoeleindes en beligting, ten einde te voorkom dat die myne oorstroom en 
moontlik permanent moes sluit, is alle kraglewering op die Witwatersrand deur 
die VFP ook gestaak. As ’n direkte gevolg van die staking het meer as 22 000 
blanke en ’n groot persentasie van ongeveer 180 000 swart mynwerkers ledig 

                                            
112 Grobler, “Die invloed van geskoolde blanke arbeid”, pp. 403-419; Oberholster, Die 
Mynwerkerstaking, pp. 32, 58-64, 71-75, 80-86; W Urquhart, The outbreak on the 
Witwatersrand march, 1922, pp. 11-38; Cope, Comrade Bill, pp. 227-236; E Gitsham and JF 
Trembath, A first account, pp. 48-49; Krikler, The Rand revolt, p. 39; Giliomee, “Wretched folk”, 
p. 624; Die Mynwerker, 18.2.1949, p. 3 (Miners’ Fighting Tradition). 
 
113 Krikler, The Rand revolt, pp. 44, 120. 
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gesit. Deur bemiddeling van die regering is die Augmented Executive en die 
KVM en ander werkgewers oorreed om onvoorwaardelik onder voorsitterskap 
van regter JS Curlewis om ’n konferensietafel te ontmoet. Die Status quo-
ooreenkoms het nou die kernprobleem van die dispuut geword en was ’n haas 
onoorkomelike struikelblok in die pad van ’n onderhandelde skikking. Van die 
begin af was die Curlewis-konferensie tot mislukking gedoem omdat beide 
werknemers en werkgewers onversetlik in hulle standpunte geraak het en die 
wil om ’n oplossing te vind by beide partye ontbreek het. 
 
Generaal Smuts het ’n laaste futiele poging aangewend om die SAIF en die 
KVM te versoen omdat hy die laegraadse myne wou red, maar ook wou 
verhoed dat geweld uitbreek wat weer tot drastiese regeringsmaatreëls 
aanleiding kon gee. Selfs ’n bemiddelingspoging tussen die NP en die SAAP 
en die strydende partye het op niks uitgeloop nie omdat nie een van 
laasgenoemde die Status quo-ooreenkoms aan arbitrasie wou onderwerp nie. 
Dit was duidelik dat die werkgewersorganisasies geen begrip gehad het vir die 
blanke werkers se beroepsonsekerheid en diepgewortelde vrees dat hulle deur 
die proses van die eksploitasie van swart werkers deur die myneienaars uit 
hulle werk gedwing sou word nie. Reeds in 1921 het EJ Way van die Suid-
Afrikaanse Instituut vir Ingenieurs en Sir Lionel Phillips, die voorsitter van die 
Central Mining, hulle ten gunste van die afskaffing van die kleurslagboom en 
die vervanging van blanke deur geskoolde swart werkers uitgespreek. 
 
Teen hierdie agtergrond het die Joint Executives van die vakbonde verbonde 
aan die mynbedryf (wat aanvanklik die magsfaktor agter die Augmented 
Executive was) op 29 Januarie 1922 ’n voorstel aanvaar waarin die regering en 
genl. Smuts daarvan beskuldig is dat hulle as ’n “vyand” van die werkers die 
werkgewers in hulle “aanslag” op die blanke werkers se lewenstandaard en 
werksgeleenthede gesteun het. ’n Beroep is op die werkers en hulle 
simpatiseerders gedoen om ter wille van hulle selfbehoud die Smuts-regering 
te verslaan en met een te vervang wat die belange van die blanke sou beskerm. 
Stakerkomitees het ook begin om staakwagte (pickets) by mynskagte te plaas 
om staakbrekers te verhoed om enige mynwerk voort te sit. Gevolglik het 
grootskaalse intimidasie en geweldpleging begin uitbreek.114 
 
Intussen het twee magselemente in die geledere van die stakers na vore getree 
wat die gesag van die Augmented Executive van die SAIF ondermyn het. 
Enersyds was daar die sogenaamde Council of Action wat deur ekstremistiese 
kommuniste beheer is en wat as gevolg van verwikkelinge in die MWU vóór 
1922 tot stand gekom het. In November 1920 het ’n blitsstaking op die City 
Deep-goudmyn weens die mynbestuur se oortreding van regulasies ten opsigte 
van die agt-uur werksdag ontstaan. Ernest Shaw, ’n mynteringlyer van 
Corniese afkoms, was die voorsitter en Percy Fischer die sekretaris van die 
stakerskomitee. Fischer was ’n boorling van Yorkshire, Engeland en het in ’n 
stadium klaarblyklik op die Village Deep-goudmyn gewerk. Later was hy ’n 
betaalde amptenaar van die MWU. Op grond van sy aandeel aan die geslaagde 
City Deep-staking het Fischer homself aan die begin van 1921 beskikbaar 

                                            
114 Grobler, “Die invloed van geskoolde blanke arbeid”, pp. 420-437; Oberholster, Die 
Mynwerkerstaking, pp. 87-106; Cope, Comrade Bill, pp. 236-237. 
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gestel in die MWU-verkiesing vir die amp van hoofsekretaris. Klaarblyklik het 
hy vir James Forrester-Brown verslaan, maar daar is ontdek dat ongerymdhede 
tydens die verkiesing plaasgevind het. Gevolglik is ’n nuwe verkiesing 
uitgeskryf. Fischer het in sy kort periode as hoofsekretaris homself as onbevoeg 
vir die amp bewys en het weens sy voorkeur vir direkte optrede (direct action) 
in nywerheidsdispute en afkeur van onderhandelinge met 
werkgewerorganisasies gepoog om die uitvoerende bestuur van die MWU te 
ondermyn. 
 
Op 29 Januarie 1921 het ’n staking by die Consolidated Langlaagte-goudmyn 
oor dissiplinêre aangeleenthede uitgebreek. Fischer en ander ekstremiste soos 
Shaw het ’n stakingskomitee gevorm met die doel om die staking na alle myne 
op die Witwatersrand uit te brei om sodoende die uitvoerende bestuur van die 
MWU tot direkte optrede ten behoewe van die stakende mynwerkers te dwing. 
Die uitvoerende bestuur het hom egter van die ekstremiste se optrede 
gedistansieer en alle stakende myners, behalwe dié van die Consolidated 
Langlaagte-myn, opdrag gegee om na hulle werk terug te keer. Fischer en sy 
handlangers, wat reeds die steun van verskeie takke van die MWU vir hulle 
ongrondwetlike optrede gehad het, het hulle weinig aan die opdragte van die 
uitvoerende bestuur gesteur maar uiteindelik tog steun ten koste van 
laasgenoemde begin verloor. 
 
Die ongunstige verloop van die staking vir Fischer en sy volgelinge het 
verreikende gevolge gehad. Eerstens het dit sy persoonlike aansien sodanig 
geknou dat hy nie as hoofsekretaris van die MWU herkies is nie. In die tweede 
plek het die uitvoerende bestuur op aandrang van die KVM ’n kommissie van 
ondersoek na die hele aangeleentheid aangestel. Diegene wat direk of indirek 
’n aandeel aan die (onwettige) uitbreiding van die staking gehad het, is boetes, 
wat van £15 tot £60 gewissel het, opgelê en sommige leiers is vir tussen een 
en vyf jaar uit die uitvoerende bestuur van die MWU geskors. Diegene wat die 
swaarste strawwe opgelê is, te wete Fischer, Harry Spendiff – hy was ’n 
mynwerker van die Robinson Deep-goudmyn –, Ernest Shaw, J Wordingham, 
FW Pate, L Ryan en A McDermid, het geweier om die strydbyl te begrawe. Op 
24 Julie 1921 het hulle die (onkonstitusionele) Council of Action van 
mynwerkers gestig om die bedrywighede van die MWU te monitor. Die bekende 
arbeiderleier, Bill Andrews, wat sedert Julie 1921 die algemene sekretaris van 
die Kommunistiese Party van Suid-Afrika (KPSA) en redakteur van die 
partyblad The International sou word, sou ook ’n prominente rol in die Council 
of Action vertolk. Die Council sou later ’n dominerende aandeel aan die 
stakingsgebeure van 1922 hê deur die stakers aan te moedig om tot direkte 
optrede oor te gaan ten einde onder andere ’n “industriële werkersrepubliek” 
tot stand te bring.115 Tydens die hoogtepunt van die staking het die liggaam in 
’n pamflet, getiteld Manifesto of the Mine Workers Council of Action, sy 
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June 1922, pp. 139-140; De Burger, 21.1.1921, p. 5 (’n Verassing); Ibid., 23.6.1921, p. 4 (Berig); 
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ekstremistiese doelwit soos volg verklaar: “The abolishment of capitalism, and 
the establishment of the control of industry by the worker, for the worker”.116 
 
Die ander magselement wat die leiersposisie van die Augmented Executive in 
die staking sou neutraliseer, was die totstandkoming van stakerkommando’s 
wat met mekaar deur middel van ’n sogenaamde Koördinerende Komitee 
geskakel het en wat onafhanklik van die ander stakingsorganisasies gestaan 
het. Hoewel die distrikstakingskomitees ten gunste van die handhawing van 
wet en orde tydens die staking was, het dit al hoe moeiliker geword om die 
duisende stakers, wat reeds tekorte aan lewensmiddele begin voel het en wie 
se vooruitsigte op herindiensname al hoe kleiner geword het namate die staking 
vorder, in toom te hou. Teen die middel van Januarie 1922 is die eerste 
stakerkommando’s gevorm en in die daaropvolgende weke is kommando’s, 
waarvan sommige ook vrouelede gehad het, feitlik oral op die Witwatersrand 
gestig. Benewens mynwerkers het die kommando’s ’n wye verskeidenheid van 
ander beroepe op die Witwatersrand weerspieël. So het onderwysers, 
perdeafrigters, klipmesselaars, blokmanne en slagters, spoorwegwerkers, 
tremwerkers, werkloses en selfs klein sakelui daarby aangesluit. Aanvanklik 
was die doel daarvan om die stakers te dissiplineer en besig te hou. Gereelde 
driloefeninge en optogte is gehou om die werkers se solidariteit te 
demonstreer.117 
 
Cope gee te kenne dat die stakerkommando’s hulle oorsprong in die algemene 
staking van 1914 gehad het.118 Oberholster en Krikler verklaar egter met goeie 
argumente dat dit eerder gedeeltelik uit die Afrikanertradisie van 
kommandostelsels (soos tydens die Anglo-Boereoorlog) gespruit het wat saam 
met werksoekende Afrikaners van die platteland na die stad gebring is, asook 
uit die groot invloed wat baie oudsoldate met oorlogservaring vanuit die Eerste 
Wêreldoorlog op die stakerkommando’s uitgeoefen het. In teenstelling met die 
Council of Action het die kommando’s oorwegend ’n Afrikaner, republikeins-
gesinde, pro-Nasionale denkwyse geopenbaar. Sommige kommando’s, soos 
dié van Putfontein, het die staking as ’n geleentheid gesien om die 
Boererepublieke in ere te herstel. Volgens FA Meillon, ’n lid van die uitvoerende 
bestuur van die MWU, is die stakerkomitees ook gestig om die belange van 
blanke werkers te beskerm en om Suid-Afrika ’n “witmansland” te maak. Die 
slagspreuk op ’n banier van die Newlands-kommando het byvoorbeeld gelui: 
“Workers of the World Fight and Unite for a White South Africa”.119 
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Krikler verklaar egter uitdruklik dat alhoewel die staking in hoofsaak ’n poging 
deur wit werkers was om te keer dat hulle werkgewers hul met swart werkers 
vervang, swart werkers per se nie as die oorsaak van die aanslag op blanke 
arbeid beskou is nie. Daarom was hulle nie die primêre teiken van die 
kommando’s nie, maar is mynkapitaal, die regering en staakbrekers as die 
eintlike vyand geïdentifiseer en is daar gepoog om die regering omver te werp 
en die mag van die werkgewers te beëindig. Die bedreiging van die rasse-
identiteit van die blanke werkersklas was dus nie van die swartes afkomstig nie, 
maar van die (kapitalistiese) wit heersersklas wat swart arbeid as hefboom ten 
koste van die wit werkers wou misbruik. Daarom het die stakers meer geweld 
teen blankes as teen swart mense in die konflik aangewend. Geweld teen swart 
mense het slegs in die voorlaaste stadium van die staking net voor die uitbreek 
van die algemene opstand voorgekom. 
 
Volgens Krikler het die slagspreuk van ’n “Wit Suid-Afrika”, wat op die baniere 
van sommige stakerkommando’s gepryk het, veel meer as ’n oënskynlik 
rassistiese mentaliteit geïmpliseer. In die eerste plek was dit ’n versugting na ’n 
spesifieke staats-, maatskaplike en ekonomiese ordening waarin die 
beskerming van blanke werkers teen die “verarmende neiging” van kapitalisme 
gewaarborg sou word. Die blanke werkers het geglo dat indien hierdie neiging 
van mynkapitalisme nie in bedwang gehou sou word nie hulle tot op die vlak 
van die swart werkers, wat hulle as minderwaardig geag het, afgedwing sou 
word. Verder het die blanke werkers onverskillig gestaan teenoor die 
magteloosheid en uitbuiting wat swart werkers onder kapitalisme ervaar het, 
behalwe dat dit ’n toonbeeld was van dit wat die wit proletariaat nie wou word 
nie. 
 
Tweedens het ’n “Wit Suid-Afrika” vir blanke werkers ook die reg geïmpliseer 
om te weier om aan industriële despotisme onderwerp te word en dat 
werkgewers voorwaardes aan georganiseerde arbeid dikteer. Hulle wou as 
deel van die burgery erken en gerespekteer word juis omdat hulle teen 1922 
gevoel het dat hulle nie werklik as burgers van die staat geag is nie. Daarom 
moes ’n anderse staat – ’n Wit Suid-Afrika – geskep word wat die blanke 
werkers ten volle sou respekteer, werklike en effektiewe regte aan hulle sou 
verleen en waar hulle dieselfde agting sou geniet as die ander sosiale klasse 
wat die blanke gemeenskap gevorm het. In hulle stryd teen die kansellasie van 
die Status quo-ooreenkoms het blanke werkers dus nie slegs gepoog om hulle 
werk op ’n rassegrondslag te verdedig nie, maar ook om die mag van die 
mynbase, om ’n onderhandelde en ondertekende ooreenkoms op ’n oneerlike, 
arrogante, aggressiewe en veragtende wyse te skend, teen te gaan. Die 
mynbase se houding is deur die stakers as ’n geringskatting, klassevooroordeel 
en minagting van die posisie van die wit werkers en hulle verteenwoordigers 
beskou. Die rasse-aanvalle van blanke stakers op swart werkers in die 
voorlaaste fase van die staking was ’n laaste desperate poging deur ’n beleërde 
wit werkersklas om hulle gemeenskaplikheid met daardie deel van “Wit Suid-
Afrika” wat hulle as klas verag het, te laat geld. 
 
In die derde plek het die stakers van 1922 geglo dat die staat beheer is deur ’n 
regering wat die kant van die kapitaliste en die werkgewers gekies het. In al die 
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belangrike stakings vóór 1922 het die Suid-Afrikaanse Party (SAP) of sy 
voorgangers soos Het Volk die regering beheer. In al hulle vorige botsings met 
mynkapitaal was dit dus die ervaring van die werkers dat die werkgewers op 
die regering kon staatmaak om staatsmag teen stakers aan te wend. Daarom 
het die 1922-stakers geveg vir ’n tipe staat waarvan die regering nie toegelaat 
sou word om werkgewersarrogansie te steun nie.120 
 

Die 38-jarige “kommandant-generaal” 
van die Fordsburg-kommando, Rasmus 
(Rassie) Pieter Erasmus, was sonder 
twyfel die bekendste kommandoleier 
vanuit die geledere van die MWU. 
Erasmus is in 1884 in die distrik Aliwal-
Noord gebore. Klaarblyklik was hy as 17-
jarige jeugdige ook enkele maande lank 
op kommando saam met die 
Boeremagte tydens die Anglo-
Boereoorlog. Hy het in 1913 na die 
Witwatersrand gekom en as 
leerlingmyner op die Princess-goudmyn 
begin werk het. Daarbenewens het hy op 

die Nigel-, Nourse, Langlaagte Estates- en City Deep-goudmyne gewerk en 
was ook ’n skagverteenwoordiger tot sy aftrede in 1953. Hy was die voorsitter 
van die Fordsburg-tak van die MWU. Vir Erasmus het die “geveg van die werker 
vir ’n blanke Suid-Afrika” tydens die 1922-staking ’n “nasionale kwessie” 
geraak. 
 
Erasmus het in die nag voordat die regeringsmagte die laaste 
weerstandbiedende stakersmagte op die Fordsburg-markplein sou oorrompel 
daarvandaan op die vlug geslaan en is eers vier dae later by Magaliesburg 
aangekeer. Daarna is hy tydelik op die Wanderers-sportgronde en in die 
Johannesburgse Fort aangehou. Hy is van hoogverraad aangekla en tot tien 
jaar harde arbeid in die Pretoria Sentraal-Gevangenis gevonnis. Op 17 Mei 
1924, tydens die besoek van die Prins van Wallis aan Suid-Afrika, is hy egter 
vrygelaat, maar het weens viktimisasie aanvanklik gesukkel om weer op die 
myne werk te kry. In 1948 is Erasmus as vise-president en vanaf 1951 tot 1954 
as president van die MWU verkies. Hy het ook vir baie jare mynteringlyers op 
die uitvoerende bestuur verteenwoordig. Erasmus is in 1961 op die ouderdom 
van 77 aan myntering oorlede.121 
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’n Ander bekende stakerleier uit MWU-geledere was “generaal” IJ Viljoen wat 
blykbaar ’n bevelvoerder van die Newlands-kommando en “onder-
kommandant” van Erasmus was. Soos Erasmus, saam met wie hy aanvanklik 
ontsnap het, is hy vir sy aandeel aan die staking ook tot tien jaar harde arbeid 
gevonnis en om dieselfde redes as eersgenoemde vrygelaat.122 Albert 
Sandham, ’n Oosrandse mynwerker van Benoni, het weer as die “adjudant-
generaal” vir die hele kommandobeweging opgetree.123 Daarby maak Die 
Mynwerker, die amptelike mondstuk van die MWU, melding van ene “generaal” 
Mike (Esaias Michael) Rautenbach, ’n Vrystater wat in 1887 te Senekal gebore 
is. Volgens die blad was Rautenbach, wat met die uitbreek van die staking op 
die Brakpan-goudmyn werksaam was, die leier van die Benoni-
stakerskommando. Met die ineenstorting van die staking het hy aanvanklik na 
die Kroonstad-distrik gevlug waar familielede hom vir die regeringsmagte 
versteek het. Toe omstandighede vir hom veiliger geraak het, het hy te perd na 
Lourenço Marques (die huidige Maputo) in Mosambiek gevlug waarheen hy ook 
later sy gesin per trein laat kom het. Daar het die jongste twee van sy drie seuns 
egter aan malaria beswyk. Deur bemiddeling van genl. Smuts kon Rautenbach 
later sonder geregtelike vervolging na Johannesburg terugkeer en het hy 
uiteindelik weer aan die Oosrand en te Nigel op myne gewerk.124 
 
In die loop van Februarie 1922 was 
daar tekens van toenemende 
militantheid by die 
stakerkommando’s te bespeur. 
Staakbrekers en hulle families is al 
hoe meer met geweld geïntimideer, 
myneiendom is beskadig en ander 
dade van sabotasie het begin kop 
uitsteek. Op 28 Februarie 1922 is ’n 
groep stakers onderweg na die 
Boksburg-gevangenis, waar hulle 
van hul gearresteerde makkers wou gaan ondersteun, deur die polisie 
gekonfronteer. Die polisie was verkeerdelik onder die indruk dat die stakers die 
tronk wou gaan aanval om die aangehoudenes te bevry. ’n Knuppelstormloop 
is toe uitgevoer waartydens drie stakers gedood is. Die voorval het waarskynlik 
die finale breuk tussen die stakers en die polisie as verteenwoordigers van 
staatsgesag veroorsaak en daartoe bygedra dat wet en orde ’n paar dae later 
in duie sou stort. Die Boksburg-voorval het die klimaat geskep waarbinne 
stakerorganisasies soos die kommando’s en die Council of Action hulle vryhede 
veroorloof het en mag bekom het wat nie in die algemene belang van die 
stakers aangewend is nie. 

                                            
122 Herd, 1922, pp. 67, 79; Die Mynwerker, 25.5.1951, p. 3 (Generaal Viljoen gesels oor 27 jaar 
gelede). Die huldeblyke wat oor Erasmus en Viljoen in Die Mynwerker verskyn het, verklaar 
dramaties, maar foutiewelik, dat hulle aanvanklik die doodstraf vir hulle aandeel aan die staking 
opgelê is. 
 
123 Krikler, The Rand revolt, pp. 175, 176, 178. 
 
124 Die Mynwerker, 4.3.1987, p. 3 (Wie was generaal Mike Rautenbach?); Krikler, The Rand 
revolt, pp. 129, 249. 
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In ’n nagsitting op 3 Maart 1922 het die Augmented Executive van die SAIF die 
verloop van die staking in oënskou geneem en die volgende oggend ’n brief 
aan die KVM gerig om samesprekings oor die moontlike beëindiging daarvan 
en die hervatting van mynbedrywighede te bespreek. Die KVM het egter in ’n 
uiters beledigende en ondiplomatiese brief sý voorwaardes vir die hervatting 
van mynbedrywighede herhaal, te kenne gegee dat hy nie die SAIF as 
verteenwoordiger van die mynwerkers sou erken nie en aangekondig dat 
Meidag (1 Mei) en Geloftedag (16 Desember) as betaalde vakansiedae 
voortaan afgeskaf sou word. Die KVM-brief was ’n verdere wapen in die hande 
van militante organisasies soos die Council of Action en die stakerkommando’s. 
“Adjudant-generaal” Albert Sandham en “kommandant-generaal” RP Erasmus 
het selfs die Vrystaat gaan besoek om plattelandse steun vir die staking te 
monster. Volgens Krikler het ’n wanpersepsie by die kommando’s bestaan dat 
hulle beduidende gewapende steun uit die platteland sou ontvang en 
kommandoleiers soos Erasmus het hierdie boodskap dan ook so aan die 
stakers oorgedra. So het ES Hendriksz op die vooraand van die 1922-staking 
in ’n MWU-pamflet, wat onder plattelandse Afrikaners versprei is, hulle versoek 
om nie soos tydens die algemene staking van 1914 die regering by te staan om 
hierdie staking te onderdruk nie. Indien die stakers onderdruk sou word, sou 
“… the Kafir in future … take up the place of the white man, and then we are 
doomed to national annihilation”. 
 
Die SAIF het na die ontvangs van die KVM se brief besluit om ’n stemming 
onder die stakers te hou oor die voortsetting van die staking, al dan nie. Die 
Augmented Executive het op 6 Maart 1922 in die Trades Hall in Johannesburg 
vergader om die besluit te oorweeg. Die ekstremiste van die Council of Action 
was egter ten gunste daarvan dat die staking voortgesit en selfs uitgebrei word 
en het ’n sogenaamde “Aksiekomitee” gestig, bestaande uit Bill Andrews, Percy 
Fischer, Ernest Shaw (in daardie stadium al drie lede van die KPSA), Harry 
Spendiff, George Mason en J Wordingham. Duisende stakers, gedrapeer met 
rooi rosette, het rondom die Trades Hall saamgetrek en is deur die 
Aksiekomitee beïnvloed om die Joint Executives tot direkte optrede te beweeg. 
Te midde van hierdie intimiderende atmosfeer het die Augmented Executive 
onder druk geswig en ’n besluit ten gunste van ’n algemene staking 
aangekondig, dus sonder dat dit deur ’n stemming onder die stakers 
goedgekeur is. Die veronderstellling was dat die staking voortaan deur ’n 
komitee, die sogenaamde “Groot Vyf” beheer sou word, maar hierdie komitee 
het spoedig sy gesag aan die Aksiekomitee van die Council of Action oorgedra. 
Sodoende het die SAIF beheer oor die staking verloor. Die ekstremiste van die 
Aksiekomitee was nie soseer daarin geïnteresseerd om die algemene staking 
af te dwing nie, maar eerder om die gesag van die staat uit te daag. 
 
Deur ongegronde gerugte van dreigende swart opstande te versprei en 
doelbewus ’n “swart-gevaar” psigose as hefboom te gebruik, het sommige 
agitators onder die stakerkommando’s intussen daarin geslaag om ook 
passiewe stakers te mobiliseer en te verseker dat almal die wapen sou opneem. 
Op 7 Maart 1922 het gevegte tussen swartes en blanke stakers begin uitbreek. 
Klaarblyklik kon die kommandoleiers en die vakbondverteenwoordigers mekaar 
ten opsigte van militante optrede nie heeltemal vind nie, omdat laasgenoemde 
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hulle waarskynlik nie met die republikeinse rebellie wat “adjudant-generaal” 
Sandham in die vooruitsig gestel het, kon versoen nie. Teen die aand van 9 
Maart het die polisie berig ontvang dat gepoog sou word om alle polisiestasies 
op die Witwatersrand aan te val en te verower, waarna die stakerkommando’s 
vanaf die Oos- en die Wes-Rand die myne sou beset. Daarna sou hulle na die 
middestad van Johannesburg beweeg, die stadsaal beset en die beheer van 
die stad oorneem. So ’n opdrag is klaarblyklik deur die kommandoleiers op die 
aand van 9 Maart uitgevaardig en in die vroeë oggendure van 10 Maart het 
stakerkommando’s inderdaad die Newlands-polisiestasie aangeval en beset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As gevolg van die geweldpleging en die ineenstorting van wet en orde was genl. 
Smuts genoop om op Vrydag 10 Maart 1922, ook bekend as “Swart Vrydag”, 
krygswet in die Witwatersrandse en aangrensende landdrosdistrikte af te 
kondig. In daardie stadium het die aantal stakendes tot 30 000 uitgebrei. Nadat 
die Augmented Executive op 6 Maart ’n algemene staking afgekondig het, was 
dit reeds duidelik dat die polisie alleen nie die verslegtende veiligheidsituasie 
sou kon hanteer nie. Derhalwe is weermageenhede van die Aktiewe 
Burgermag en die Burgermagreserwes alreeds teen 8 en 9 Maart 1922 vir 
krygsdiens opgeroep. By Dunswart op die Oos-Rand het stakers die Transvaal 
Scottish-regiment aangeval. Vanaf Brixtonrand in Johannesburg het stakers op 
die Transvaal Horse Artillery gevuur en ’n verrassingsaanval op die Imperial 
Light Horse-regiment by Ellispark geloods. Die lugmag het bom- en 
masjiengeweeraanvalle op stakerposisies in Brakpan en Benoni geloods. Op 
12 Maart 1922 het luitenant-generaal Sir Jaap van Deventer ’n teenaanval op 
die Oos-Rand geloods en Brakpan en Benoni die volgende dag ingeneem. ’n 
Gekombineerde mag van genl. Van Deventer en brigadier-generaal Coen Brits 
het Springs op 14 Maart beset waarna die Oos-Rand onder totale beheer van 
die regeringsmagte was. 
 
 

 
Gebombardeerde geboue in die 1922-staking 
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Aan die Wes-Rand het regeringsmagte na 
aanvalle op stakerkommando’s van 11 tot 14 
Maart 1922 die beheer van Krugersdorp, 
Roodepoort, Florida en Langlaagte in 
Johannesburg oorgeneem. Die lugmag het 
stakerposisies in Brixton met bomme en 
masjiengewere bestook terwyl die Transvaal 
Horse Artillery aangrensende posisies 
aangeval het. Kompanies van die Durban 
Light Infantry-regiment het beleërde 
polisiestasies, wat deur stakers omsingel is, 
ontset. In die stakersvesting Fordsburg het 
stakers hulle in loopgrawe en versperrings, 
wat rondom die plaaslike Mark-Gebou 
opgerig is, verskans. Hierdie area was 
omring deur huise, losieshuise en 
woonstelgeboue wat deur mynwerkers 
bewoon is. Op 14 Maart het hewige gevegte 
tussen stakerkommando’s en 
regeringsmagte plaasgevind waarin 
laasgenoemde ook van grofgeskut, 
masjiengewere en ’n Whippet-tenk gebruik 
gemaak het. Weens ’n gebrek aan 
ammunisie en ook as gevolg van die groter 
vuurkrag en magsontplooiing van die 
regeringsmagte is die stakers uiteindelik tot 
oorgawe gedwing. Percy Fischer en Harry 
Spendiff, bittereinders van die Council of 
Action, het egter geweier om oor te gee en 
het in die Mark-Gebou selfmoord gepleeg. 
 

Gedurende opruimingsoperasies het ’n paar voorvalle plaasgevind wat die 
regeringsmagte in ’n baie swak lig gestel het. In een geval is WE Dowse, ’n lid 
van die Rosettenville-stakerkommando, onder verdagte omstandighede deur 
soldate na sy inhegtenisname doodgeskiet omdat hy na bewering sou probeer 
weghardloop het. ’n Soortgelyke lot het drie broers, Pieter, Johannes en 
Barnard Hanekom (waarvan een ’n mynwerker was), asook Marthinus Smith 
en JJC van Wyk getref. Op 17 Maart 1922 het die betrokke vakbonde die 
staking afgelas, terwyl beide die SAIF en die MWU skuld aan die opstand 
ontken het.125 Die uitvoerende bestuur van die MWU het by monde van sy 
president, WS Lewis, verklaar: “… dat so ver dit hierdie Vereniging betref, word 

                                            
125 Oberholster, Die Mynwerkerstaking, pp. 110-111, 142-187; Grobler, “Die invloed van 
geskoolde blanke arbeid”, pp. 442-447; Gitsham and Trembath, A first account, pp. 50-52; 
Walker and Weinbren, 2000 Casualties, pp. 107-117, 120-127, 143-148; Urquhart, The 
outbreak, pp. 52-96; Cope, Comrade Bill, pp. 240, 248-249, 253-258, 261-278; Herd, 1922, pp. 
40-58, 69-70, 76-161, 168-173, 200; Humphriss en Thomas, pp. 215-233; Krikler, The Rand 
revolt, pp. 175-181, 244-245, 348 (voetnoot 115) en 350 (voetnote 131 en 132). I.v.m. die 
MWU-pamflet wat die steun van plattelandse Afrikaners vir die stakers versoek het, sien J and 
R Simons, Class and colour in South Africa 1850-1950, pp. 285-286 en The International, 
27.1.1922, p. 1 (“White South Africa”). 
 

 
Fischer en Spendiff se  

vesting waar hulle selfmoord 
gepleeg het. 

 
Krygswetbepaling 14 Maart 1922 
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die staking geëindig vanaf 12 uur middernag, Vrydag, die 17de Maart, 1922”. 
In ’n verdere verklaring is vermeld: 
 

“Hierdie Vergadering van lede van die Uitvoerende Komitee 
van die Suid-Afrikaanse Mynwerkers Vereniging wens hiermee 
onsselwe en die Vereniging die ons verteenwoordig te skei van 
die rewolusionêre beweging die begon was sonder ons kennis 
of goedkeuring onder die dekmantel van die ware uitgang van 
die staking. Ons ontken en veroordeel sulk niet-gematige 
handelwyse en onderskei ons geheel en al van diegene die 
direk verantwoordelik was”.126 

 
 
Dit is duidelik dat die 
verbrokkeling en verdeling van 
leierskap en gesag tussen 
erkende vakbondleiers soos 
verteenwoordig in die Augmented 
Executive van die SAIF, die 
verskeie stakingskomitees, die 
Council of Action en die 
kommando’s, grootliks aanleiding 
gegee het tot die verval van die 
vroeë stakingsdissipline en tot die 
anargie en wetteloosheid wat op 
10 Maart uitgebreek het.127 Die 
staking van 1922 het ’n hoë tol 
aan menselewens geëis. Volgens 
amptelike syfers is 43 soldate, 86 

polisiemanne, en 81 burgerlikes gedood, terwyl 133 soldate, 86 polisiemanne 
en 315 burgerlikes tydens die onluste beseer is. Stakerleiers soos Rassie 
Erasmus het egter beweer dat baie meer persone die lewe gelaat het as wat 
amptelik erken is. Gedurende en na die staking is 4692 persone gearresteer en 
853 is op verskeie aanklagte van moord, hoogverraad en oortreding van 
krygswetregulasies verhoor en gevonnis. 
 
Aanvanklik is 15 persone ter dood veroordeel, maar uiteindelik is slegs vier 
stakers, te wete Herbert Hull, David Lewis, Carel Stassen en Samuel Alfred 
(Taffy) Long, ’n Johannesburgse mynwerker en veteraan van die Eerste 
Wêreldoorlog, gehang. Hull, Lewis en Long is op ’n Sondagmiddag, twee dae 
na hulle teregstelling, in die Brixton-begraafplaas in Johannesburg begrawe. 
Ongeveer 50 000 roubeklaers het die begrafnisse bygewoon. Die res van die 
veroordeeldes het vonnisse wat tussen ses maande en lewenslank gewissel 
het, ontvang hoewel laasgenoemde, soos reeds bespreek, uiteindelik versag 
is. ’n Geregtelike kommissie van ondersoek het bevind dat die regeringsoptrede 
om die staking te onderdruk geregverdig was, alhoewel genl. Smuts agterna ’n 

                                            
126 Ons Vaderland, 21.3.1922, p. 5 (Na die staking). 
 
127 Lang, Bullion Johannesburg, p. 303. 
 

 
’n Whippet-tenk wat teen stakersstellings 
tydens die beleg van Fordsburg in 1922 
ingespan is. Die tenk was egter nie baie 

betroubaar nie en het enjinprobleme gegee. 
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Vrywaringswet deur die parlement moes loods om die regering teen enige 
regsaksies voortvloeiend uit die staking te beskerm.128 ’n Berig vanuit Die 
Vaderland van 1958 verklaar dat genl. JBM Hertzog, die leier van die NP, en 
George Hay van die SAAP op die aand voor Stassen se teregstelling tevergeefs 
by die Goewerneur-generaal gaan pleit het om ’n versagting van die vonnis van 
Stassen, wat vir die doodskiet van twee swartes skuldig bevind is.129 
 
Prominente politici van die destydse NP en die SAP, soos genl. Smuts, asook 
establishment-persorgane, soos The Star, die Rand Daily Mail en die Sunday 
Times en ander bronne, het beweer dat die 1922-staking ’n “Rooi Terreur”, 
“Rooi Opstand” en “Rooi” of “Bolsjewistiese komplot” of “sameswering” was, 
gesteun deur “geld en wapens van Bolsjewistiese Rusland”.130 Alhoewel 
ekstremistiese kommuniste soos Andrews, Fischer en Shaw prominent by die 
rewolusionêre Council of Action betrokke was, argumenteer Bernard Hessian 
oortuigend dat die kommuniste (“Bolsjewiste”) se ekstremistiese ideologie van 
direkte aksie slegs vir ’n klein, vasberade groep stakeraktiviste in die Council of 
Action aantreklik was. Vir laasgenoemde was dit slegs ’n middel tot ’n doel om 
tot ’n algemene staking en geweld oor te gaan eerder as dat die kommunistiese 
ideologie as sodanig hulle beïndruk het. Die kommunistiese ideologie het nie 
onder die massas van die blanke arbeiderbeweging groot impak gemaak of 
veld gewen nie en toe die staking in sy rewolusionêre fase totaal hande uitruk, 
was selfs nie die kommuniste daartoe in staat om dit tot hulle voordeel in ’n 
Bolsjewistiese rigting te stuur nie. Daarby was die “generaals” en 
“kommandante” van die stakerkommando’s grotendeels Afrikanermynwerkers 
wat geensins vir ’n kommunistiese oorheersing van hulle bevelstrukture te 
vinde was nie.131 
 
1.6.3    Die MWU en die nadraai van die staking 
 
Vir die blanke werkersklas in sy geheel en die blanke mynwerkers in die 
besonder, het die nadraai van die Randse Opstand van 1922 gemengde 
gevolge ingehou. Enersyds is blanke loonskale met tussen 25% en 50% 
verminder. Mynwerkers se lone is van £485 tot £375 per jaar verminder en hulle 

                                            
128 WP Visser, “The South African Labour Movement’s Response to The outbreak of the First 
World War and to Declarations of Martial Law, 1913-1922”, Scientia Militaria, 31, 2 (2003), p. 
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130 WP Visser, “Die geskiedenis en rol van persorgane in die politieke en ekonomiese 
mobilisasie van die georganiseerde arbeiderbeweging in Suid-Afrika, 1908-1924”, pp. 442-443. 
 
131 B Hessian, “An Investigation into the Causes of the Labour Agitation on the Witwatersrand, 
January to March, 1922”, pp. 92-93, 96-104, 146, 155-161. Sien ook (SAB) K4, Martial Law 
Commission, May-June 1922, pp. 141, 218, 230-237, 258, 328, 331, 602, 819-824, 1371, 1373-
1379, 1437, 1444-1450, 1693-1723; J and R Simons, Class and colour in South Africa 1850-
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Benoni, p. 208. 
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het hul lewenskostesbonus verloor. Veranderinge in die kontrakarbeidstelsel 
het meegebring dat die gemiddelde blanke mynwerkersloon tussen 10s en 32s 
6d per skof verminder is. Die beskerming van die Status quo-ooreenkoms het 
weggeval en ’n groot aantal halfgeskoolde blanke mynwerkers is 
dienooreenkomstig deur swart werkers vervang. Waar die mynbedryf agt swart 
werkers vir elke blanke werker in die tydperk 1918 tot 1921 aangestel het, het 
dit vir die tydperk 1923 tot 1926 verander tot ongeveer tien swart werkers vir 
elke blanke werker. Die produksieprosesse in die meeste mynafdelings is 
gereorganiseer sodat blanke mynwerkers al hoe meer tot die uitvoering van 
toesighoudende take beperk is. Dit het tot die permanente vervanging van 
ongeveer 2000 blanke mynwerkers deur swartes gelei en baie ander blanke 
werkers is ook sonder vervanging afgedank. Mynwerkers moes ook toesig hou 
oor take wat eers gedoen is deur werkers wat nou afgedank is, soos 
pyplegging, spoorbou, bekisting en stutbou. Die geforseerde beëindiging van 
die staking het die vakbonde se bedingingsmag vernietig, hulle leiers is persona 
non grata by werkgewers verklaar en baie werkers het ontnugterd uit hulle 
vakbonde bedank. Op die koop toe het die mynbase die geldigheid van die 
kleurslagboom op die myne, wat statutêr in die Wet op Myne en Bedrywe van 
1911 verskans was, in die hooggeregshof uitgedaag, wat dit in 1923 as 
ongeldig verklaar het.132 
 
Met talle broodwinners onder die stakers gedood en heelwat meer in die 
gevangenis as verhoorafwagtendes, was die nood in sommige 
werkersklasgesinne ook so groot dat ’n noodlenigingsfonds gestig is om 
hulpbehoewende families te help. In baie gevalle is gesinne gedwing om hulle 
wonings te ontruim omdat hulle nie meer die huurgeld kon betaal nie.133 Selfs 
die president van die MWU, WS Lewis, is in Januarie 1923 uit sy posisie as lid 
van die stadsraad van Benoni geviktimiseer.134 
 
Daarteenoor vermeld die MWU se jaarverslag vir 1923 egter dat daar aansienlik 
vordering gemaak is met die heropbou van die vakbond se getalle sedert die 
staking. Die algemene raad van die MWU het besluit om die woord “blanke” in 
die konstitusie te behou, asook om die vakbond te weerhou van affiliasie by 
enige politieke party.135 Na aanleiding van gerugte in die Engelstalige dagpers, 
dat die MWU takke vir swart mynwerkers sou stig, maak The International 
melding van ’n MWU-blad, die Mine Worker, wat teen Oktober of November 
1923 die eerste keer verskyn het. In sy eerste hoofartikel het die blad verklaar 
dat, gesien in die lig van “4000” werklose wit mynwerkers as gevolg van 
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toenemende vervanging deur swart werkers na die 1922-staking, daar geen 
waarheid gesteek het in gerugte dat die MWU van plan was om swart 
mynwerkers by sy strukture te betrek nie. Daarby het die blad kategories ontken 
dat die MWU enige verbintenis met die KPSA (wat hom vir die regte van swart 
werkers beywer het) gehad het.136 In 1923 is die Brits-gebore Nicolas Toomey, 
wat van 1913 tot 1920 president van die MWU was, weer in daardie amp 
herkies.137 
 
In 1924 het die Smuts-regering die Nywerheidsversoeningswet deur die 
parlement geloods. Dit het voorsiening gemaak vir industriële versoeningsrade 
waardeur werkgewer en werknemer wetlik verbind is tot 
versoeningsmeganismes ten tye van nywerheidsdispute. Werkgewers kon 
stakende werkers nie meer uitsluit nie en werkers kon nie meer begin staak 
alvorens die versoeningsrade gepoog het om die dispute op te los nie. Alhoewel 
dit die ondergrawing van blanke werkers teëgewerk het, moes vakbonde egter 
die blitsstaking as wapen prysgee. 
 
Tog het die Smuts-regering, wat volgens die blanke werkers kop in een mus 
met die KVM was, se hantering van die staking en sy onvermoë om oplossings 
vir dwingende maatskaplike en ekonomiese vraagstukke soos die bekamping 
van armblanke- en werkloosheidvraagstukke te bied, die SAP duur te staan 
kom. Daarom was die grootste politieke nadraai van die 1922-staking die val 
van die Smuts-regering in die algemene verkiesing van 1924. Reeds in 1923 
het die NP, verteenwoordigend van ’n groot aantal Afrikanerwerkers, en die 
SAAP, verteenwoordigend van baie Engelssprekende werkers, ’n 
verkiesingsooreenkoms, of Pakt, aangegaan om die SAP gesamentlik in die 
verkiesing te beveg. Beide die NP en die SAAP het die Smuts-regering dan ook 
hewiglik vir sy hantering van die 1922-staking in die parlement en in die 
verkiesingsveldtog aangeval. In die algemene verkiesing van 1924 het die Pakt 
die SAP met ’n meerderheid van 28 setels verslaan. 
 
Ná die verkiesing het die Pakt-regering van genl. Hertzog sy sogenaamde 
Beskaafde Arbeid-beleid geïmplementeer. Dit het daarop neergekom dat 
blanke werkers in hulle eie gebied teen ondergrawing van (goedkoop) swart 
werkers beskerm moes word. Hertzog wou aan ongeskoolde en halfgeskoolde 
blankes werk verskaf. Onder die Pakt-bewind het blanke lone in reële terme 
egter gedaal, wat beteken het dat geskoolde blanke arbeid gedeeltelik die koste 
van minder geskoolde blanke werkers moes verhaal. Die beleid is toegepas 
deur wetgewing soos die Loonwet (Wet 27 van 1925) wat dieselfde minimum 
lone vir blankes en swart werkers vasgestel het. Die aanname was dat as wit 
en swart lone op dieselfde vlak vasgestel was werkgewers blanke werkers sou 
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verkies. As ’n verdere uiting van die Beskaafde Arbeid-beleid het die Pakt-
regering die herinstelling van die statutêre kleurslagboom, wat in 1923 deur die 
hooggeregshof ongeldig verklaar is, geïnisieer. Met die Wysigingswet op Myne 
en Bedrywe (Wet 25 van 1926) – die sogenaamde Kleurslagboomwet – is veral 
blanke mynwerkers teen vervanging beskerm. Die wet het geskoolde en 
halfgeskoolde blanke werkers beskerm deur die toekenning van 
bevoegdheidsertifikate in geskoolde ambagte vir wit en Kleurlingwerkers te 
reserveer en deur swart en Asiatiese werkers daarvan uit te sluit. Die aantal 
blanke mynwerkers het inderdaad van 22 009 in 1922 tot ongeveer 28 000 in 
1930 gestyg.138 
 
Volgens Davies het die arbeids- en nywerheidswetgewing van die post-1922 
periode in wese gelei tot die inkorporering, institusionalisering en 
burokratisering van blanke vakbonde in staatstrukture. Sodoende is die blanke 
werkersklas as ’n potensieel militante, politieke bedreiging ontwapen. Binne die 
vakbondstrukture is mag in die hande van ’n burokrasie van permanent 
aangestelde en gesalarieerde vakbondamptenare geplaas.139 Yudelman is dit 
eens dat die staat ’n program aangepak het om georganiseerde blanke arbeid 
te onderwerp en te pasifiseer deur dit formeel in die staatstruktuur te koöpteer. 
Gevolglik het georganiseerde blanke arbeid sy vermoëns verloor om stakings 
as ’n effektiewe politieke en ekonomiese wapen te gebruik, aangesien dit self 
deur middel van inkorporering in die politieke en administratiewe strukture van 
die staat gedepolitiseer is. Volgens Yudelman het die vergrote rol van die staat 
in arbeidsaangeleenthede feitlik vir seker ’n einde aan militante blanke 
werkersweerstand gebring.140 
 
Ten spyte van die optimistiese MWU-jaarverslag van 1923 oor die heropbou 
van sy getalle na die staking en die pro-blanke Beskaafde Arbeid-beleid wat die 
Pakt-regering sedert 1924 sou implementeer, het die vakbond nie die eerste 
onstuimige en militante fase van sy bestaan positief afgesluit nie. Na die 1922-
staking het die invloed van die MWU in die mynbedryf afgeneem en is dit swak 
en versplinterd gelaat. In Maart 1923 het die S.A.M.W. Union Official Gazette, 
wat in daardie stadium die mondstuk van die MWU was, byvoorbeeld berig dat 
geen ledegeld van Pelgrimsrus-mynwerkers of van die vakbond se 
steenkooltak ontvang is nie. Die Departement van Arbeid het selfs die sluiting 
van die vakbond oorweeg indien die administrasie daarvan nie sou verbeter 
nie. Waar dit voorheen die enigste amptelike vakbond vir alle blanke 
mynwerkers was, het dit wat werkerverteenwoordiging betref, opgesplits in ’n 
reeks afsonderlike vakbonde waarvan agt ambagsvakbonde was. As ’n 
industriële vakbond sou die MWU voortaan (soos die destydse TMA) slegs die 

                                            
138 Sien Oberholster, Die Mynwerkerstaking, pp. 193-197; Grobler, “Die invloed van geskoolde 
blanke arbeid”, pp. 463-491; JP Brits, “Die Totstandkoming van die Pakt-regering van 1924”, 
pp. 117-119, 126, 132-136, 154-155, 173-175, 180-182; Doxey, The Industrial Colour Bar, pp. 
126, 135-137, 152-160; Johnstone, Class, race and gold, pp. 150, 155-156, 166-167; Giliomee, 
The Afrikaners, pp. 335-341. 
 
139 Davies, Capital, state and white labour, pp. 179-181, 195-198, 231. 
 
140 Yudelman, The emergence of modern South Africa, pp. 9, 114-115, 186, 208-211, 221-233. 
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ondergrondse blanke myners verteenwoordig,141 maar is darem uiteindelik in 
1925 as verteenwoordigende werknemersorganisasie deur die KVM erken.142 
 
Die geslote geledere-ooreenkoms (closed shop agreement), wat bepaal het dat 
geen werker tot ’n werkplek (workshop) toegelaat sou word alvorens hy nie by 
’n spesifieke vakbond aangesluit het nie, is egter na die staking deur die KVM 
opgehef. Omdat lidmaatskap van vakbonde nie meer verpligtend gemaak is 
nie, het meer as die helfte van die ondergrondse mynwerkersgemeenskap op 
die Rand dus nie daaraan behoort nie. En om alles te kroon, het die leiding van 
die MWU oorgegaan in die hande van bestuurslede wat met swak finansiële 
administrasie die werkers se belange verwaarloos het en nie altyd vertroud was 
met die ware aard, doelstellings en funksionering van die vakbondwese nie.143 
Teen 1926 het selfs ’n kortstondige wegbreekvakbond, die sogenaamde 
Witwatersrand White Miners’ Association, die MWU as 
werknemersverteenwoordiger van die wit ondergrondse mynwerkers 
uitgedaag.144 Volgens Gitsham en Trembath was die ledetal van die MWU in 
daardie stadium maar 2 500.145 
 
Alhoewel die militante gees van die Afrikanermynwerkers in die post-1922-
periode grotendeels geblus is en hoewel hulle getalle die ledetal van die MWU 
veral sedert die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog begin oorheers het, het 
hulle bestuursgewys nog geen vakbond gedomineer nie. Die MWU-bestuur het 
nie die spesifieke belange van die Afrikanermynwerker op die hart gedra nie en 
ná 1924 het die SAWU as kontra-vakbond vir Afrikaners nie meer bestaan 
nie.146 Daarom sou die dertiger- en veertigerjare van die twintigste eeu ook 
gekenmerk word deur ’n intense stryd om die beheer van die bestuur van die 
MWU. 

                                            
141 (SAB) ARB Vol.1556, file no. MML 219, South African Mine Workers Union – Constitution, 
Rules and Bye-Laws: Under-Secretary – Secretary SAMWU, 4.7.1930; WCL Department of 
Historical Papers, AH 646/Bd 9.2, SAIF: S.A.M.W. Union Official Gazette, 3.3.1923 Union 
Meetings); L de Kock, “Die stryd van die Afrikanerwerker in die Suid-Afrikaanse 
Mynwerkersunie aan die Witwatersrand, 1936-1948, p. 10. Sien ook Gitsham and Trembath, A 
first account, p. 67 en The Star, 29.6.1928 (Miners’ Union a Skeleton); Ibid., 5.7.1930 (The 
Trade Unions); Rand Daily Mail, 5.7.1930 (S.A. Mine Workers). 
 
142 (SAB) ARB Vol. 1312, file no. 1052/6 Part II, S.A. Mine Workers Union Conciliation Board: 
W Gemmill – General Secretary, 14.4.1925; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel 2, p. 72. 
 
143 (SAB) ARB Vol. 1556, file no. MML 219, South African Mine Workers Union Constitution, 
Rules and Bye-Laws: JM Meintjes – Minister of Mines & Industries, 27.12.1922; De Kock, “Die 
stryd van die Afrikanerwerker” p. 10; L Naudé, Dr. A. Hertzog, die Nasionale Party en die 
Mynwerker, pp. 22-24. Sien ook (SAB) ARB Vol. 1312, file no. 1054/6, SA Mine Workers’ Union: 
Under-Secretary – Secretary, 4.7.1930 en Rand Daily Mail, 5.7.1930 (S.A. Mine Workers). 
 
144 (SAB) ARB Vol. 1312, file no. 1054/6, SA Mine Workers’ Union: J Mego – Inspector of White 
Labour, 14.6.1926; The Star, 14.6.1926 (The Mine Workers); Rand Daily Mail, 15.6.1926, (Will 
Not Link Up). 
 
145 Gitsham and Trembath, A first account, p. 57. 
 
146 Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel I, p. 92. 
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HOOFSTUK TWEE: DIE STRYD OM DIE BEHEER VAN DIE MWU, 1929–
1948 

 
2.1 Inleiding 
 
Die stryd om die beheer van die MWU, wat tot ’n belangrike mate ook ’n stryd 
om die ideologiese beheer van die uitvoerende bestuur van die vakbond was, 
het afgespeel teen ’n komplekse agtergrond van veelbewoë politieke en 
ekonomiese verwikkelinge in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gedurende die 
tydperk 1929–1948. Verwikkelinge in die MWU vertoon in baie opsigte 
parallelle met die blanke politiek van die periode. Daarom was dit ook een van 
die deurslaggewendste periodes in die geskiedenis van die MWU wat ’n groot 
impak op die organisasie se sosio-politieke pad vorentoe sou hê. Hierdie 
verwikkelinge het ’n aanvang geneem met die algemene verkiesing van 12 
Junie 1929 en die uitbreek van die internasionale ekonomiese depressie na die 
ineenstorting van die New Yorkse effektebeurs in Oktober van daardie jaar. 
 
Ten spyte van ’n ideologiese skeuring in die geledere van die SAAP as 
koalisievennoot van die NP – dié tussen die sogenaamde Creswell-Arbeiders 
en die National Council-faksie van WB Madeley – het die Pakt-regering van 
genl. Hertzog nog steeds die algemene verkiesing van Junie 1929 as gevolg 
van groot voorspoed in die jare 1924–1929 met ’n volstrekte meerderheid 
gewen. Hertzog het in sy nuwe kabinet ook vir kol. FHP Creswell en HW 
Sampson van die SAAP opgeneem, maar sy politieke voorspoed was van korte 
duur. Die ekonomiese depressie, wat van 1929 tot 1934 geduur het, het die 
ganse Westerse ekonomie (waarby dié van Suid-Afrika aaneengeskakel was) 
geaffekteer. In Suid-Afrika sou dit ook tot ’n herrangskikking van die politieke 
toneel, veral in Afrikanergeledere, lei. 
 
In teenstelling met ander Westerse lande is Suid-Afrika, weens ’n uitbreiding en 
vergroting van sy goudproduksie in die 1930’s, nie tot dieselfde negatiewe 
afmetings deur die depressie getref nie. Die Hertzog-regering het hom 
enersyds teoreties in ’n relatief goeie posisie bevind om die krisis die hoof te 
bied, maar was in die praktyk nie daartoe in staat nie. Ná die Wall Street-
ineenstorting in New York het pryse gedaal en die produksiekoste van die Suid-
Afrikaanse goudprodusente het ook afgeneem. Nogtans het die aanvraag vir 
die edelmetaal hoog gebly as gevolg van die internasionale finansiële 
onstabiliteit sodat die waarde van gouduitvoere nie afgeneem het nie. In 1932 
het die toename in goudproduksie selfs tot ’n surplus op die betalingsbalans 
gelei. 
 
Daarteenoor het uitvoere in ander sektore van die Suid-Afrikaanse ekonomie 
soos dié van ander lande egter gedaal sodat die Unie se vermoëns om vir 
invoere te betaal skerp afgeneem het. In die nywerheidsektor is investering en 
produksie gesny wat tot bankrotskappe en massiewe werkloosheid aanleiding 
gegee het. Ten spyte van ’n toename in die landbouproduksie van wol, mielies, 
tabak, suiker en vleis tussen 1928 en 1932 het die pryse daarvoor teen ’n 
toenemende tempo bly daal. Bykomend tot die ekonomiese ellende was die 
faktor, wat finaal baie boere finansieel geruïneer het, die grootste droogte in 
menseheugenis wat Suid-Afrika teen die einde van 1932 geteister het. Daarom 
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het die depressie gepaard gegaan met toenemende plattelandse ontvolking en 
verstedeliking, asook ’n verergering van die armblankeprobleem. 
 
Ten einde sy ekonomie te herstel, het Brittanje in 1931 van die goudstandaard 
afgestap en die Pond Sterling gedevalueer. Die Hertzog-regering het geweier 
om dit onmiddellik na te volg omdat hulle (verkeerdelik) daarvan oortuig was 
dat dit die koste van produksie en verbruik in ’n goudproduserende land soos 
Suid-Afrika sou laat daal en omdat hulle die politieke en ekonomiese 
onafhanklikheid van Suid-Afrika daardeur wou demonstreer.147 Die gevolge van 
Suid-Afrika se volharding met die goudstandaard was egter dat die hoër waarde 
van die Suid-Afrikaanse pond juis die uitvoer van landbouprodukte bemoeilik 
en in die depressietoestande die pryse daarvan laat daal het. Die 
goudmynindustrie het aanvanklik die regering se standpunt ondersteun. Maar 
namate goedkoper invoere en ’n laer interne prysstruktuur gekortwiek is deur 
swaar regeringsubsidies op landbouprodukte wat effektiewelik deur die 
goudmynindustrie deur middel van belastings gefinansier is, het laasgenoemde 
ook die regering se ekonomiese beleid begin opponeer. Hertzog is uiteindelik 
teen Desember 1932 oorreed om van die goudstandaard af te stap. Gevolglik 
het die ekonomiese toestand ná 1932 begin verbeter, kapitaal het weer die land 
binnegestroom en die onderskeie nywerheidsektore het weer begin herstel van 
die depressie. Lone het toegeneem en daar was meer werksgeleenthede. 
 
Tydens die depressie het die idee van ’n koalisie-regering tussen die NP en die 
SAP, ten einde die land deur die ekonomiese krisis te lei, begin posvat. Hertzog 
het die vrees gekoester dat die NP in die lig van die knellende ekonomiese 
toestand nie die volgende algemene verkiesing sou wen nie en het met genl. 
Smuts se SAP begin onderhandel. Verskeie takke van die NP en SAP was ten 
gunste van so ’n stap en het koalisiekomitees begin vorm. In Februarie 1934 is 
die koalisie-ooreenkoms gesluit. Elke party sou ses lede in die kabinet hê, 
Hertzog sou die Eerste Minister wees, Smuts die Adjunk-Premier en die Pakt-
regering se Beskaafde Arbeid-beleid sou voortgesit word. Beleidsverskille 
tussen die twee partye, soos of Suid-Afrika ’n neutrale land moes bly en die reg 
tot sesessie van die Britse Gemenebes sou hê, is van akademiese aard beskou 
en nie uitgeklaar nie. Tog was ’n gedeelte van die NP met dr. DF Malan as leier 
uit beginseloorwegings nie gelukkig met die koalisie-ooreenkoms nie, maar het 
dit ter wille van party-eenheid teensinnig as ’n “tydelike reëling” aanvaar. 
 
In die algemene verkiesing van Mei 1933 het die NP-SAP-koalisie 138 van die 
150 Volksraadsetels verower. Na die verkiesing het baie NP- en SAP-
ondersteuners in die Vrystaat en Transvaal begin voel dat die tyd polities ryp 

                                            
147 Die goudstandaard is aanvanklik as ‘n basis vir die Suid-Afrikaanse monetêre sisteem 
aanvaar. Hierdie fiskale maatreël was ontwerp om die koopkrag van die Suid-Afrikaanse pond 
binne en buite die land konstant te hou sodat dit minder afhanklik van die waarde van die Britse 
pond kon wees. Dit moes ook groter stabiliteit verleen om met ander goudstandaardlande te 
kon handel dryf en die moontlikheid vir groter buitelandse kapitaalinvestering in Suid-Afrika te 
skep. Tussen 1924 en 1928 het die meeste Europese lande hulle beperkte goudreserwes 
aangevul deur dit op groot skaal by die VSA te leen. Ná 1928 het goud egter terug na die VSA 
en Frankryk gevloei en die twee lande het besluit om kapitale investering slegs op kort termyn 
of in ingevoerde goud te maak. Hierdie disproporsionele verspreiding van goud het Brittanje 
laat besluit om in 1931 van die goudstandaard, wat hy sedert 1925 gehandhaaf het, af te stap. 
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vir ’n amalgamasie van die twee partye was en teen die middel van 1933 het ’n 
aantal NP- en SAP-takke in hierdie provinsies uit eie inisiatief begin saamsmelt. 
Die Kaapse en ander Malan-georiënteerde Nasionaliste was egter hewig teen 
die idee van samesmelting gekant. Volgens hulle was die posisie van 
Afrikaners teenoor Engelse oorheersing byvoorbeeld nog nie verseker nie en 
Suid-Afrika se neutraliteitskwessie nog nie uitgeklaar nie. In Julie 1934 het die 
Kaapse NP samesmelting met 164 stemme teen 18 verwerp. Die NP-SAP-
samesmeltingsproses het egter voortgegaan en op 5 Desember 1934 is die 
Verenigde Suid-Afrikaanse Nasionale Party, kortweg Verenigde Party (VP), te 
Bloemfontein gestig. Ongeveer 40% van die NP wat téén samesmelting gekant 
was, het onder leiding van DF Malan ’n nuwe party uit die ou Hertzog-party 
gevorm, bekend as die “Gesuiwerde” Nasionale Party (GNP). 
 
Aangesien die werkersklas die meerderheid van die Afrikanervolk teen die 
1930’s gevorm het, sou hulle posisie en die armblankevraagstuk vir die GNP ’n 
belangrike beleidskwessie word. Die party was nie teen kapitalisme as sodanig 
gekant nie, maar eerder teen buitelandse kapitaal wat volgens hulle Suid-Afrika 
se natuurlike hulpbronne en minerale tot nadeel van die land slegs vir eie gewin 
geëksploiteer het. Daarby het die GNP ook die beskerming van blankes teen 
die opkomende swart massas en (Afrikaner) kulturele beskerming teen Engelse 
oorheersing voorgestaan. Maar meer nog sou die ontstaan van die GNP ’n 
groot impetus vir die ontwaking van ’n sluimerende Afrikaner-nasionalisme 
wees en op sý beurt was daar ’n korrelasie tussen laasgenoemde en sosio-
ekonomiese verwikkelinge wat in die 1930’s en 1940’s sou volg. Alhoewel ’n 
algemene voorspoed en verhoogde lewenstandaard in die land die gewildheid 
van Hertzog en Smuts se “Smelterregering” in die algemene verkiesing van 
1938 met 111 setels teenoor die GNP se 27 weerspieël het, was dit 
laasgenoemde wat die meeste by die herdenking van die Groot Trek en die 
simboliese Ossewatrek van 1938 baat gevind het. Hierdie kulturele gebeurtenis 
het ’n massiewe belangstelling en deelname onder Afrikaners, ook uit die 
werkersklas, ontlok en was ’n geweldige stimulus vir Afrikanernasionalisme. Die 
feesvieringe het aan Malan en die GNP ’n unieke geleentheid gebied om te 
verkondig dat Afrikaners as ’n volk (binne die GNP) moes saamstaan, hulle eie 
stryd om politieke, ekonomiese en kulturele oorlewing stry en slegs op hulleself 
moes staatmaak. 
 
Kort na hierdie hoogtepunt van Afrikanernasionalisme, het die Tweede 
Wêreldoorlog egter in September 1939 uitgebreek wat weereens politieke 
verdeeldheid sou meebring. Hertzog was ten gunste daarvan dat Suid-Afrika 
neutraal in die oorlog moes bly, terwyl Smuts se standpunt was dat die Unie 
volledige steun aan Brittanje moes toesê. Op 4 September 1939 het die 
parlement met 80 teenoor 67 stemme ten gunste van die Unie se deelname 
aan die oorlog besluit. Genl. Hertzog het uit die amp van Eerste Minister, wat 
hy vyftien jaar lank beklee het, bedank. Genl. Smuts het ’n nuwe regering 
saamgestel en op 6 September 1939 oorlog teen Duitsland verklaar. Smuts het 
onder andere ook vir WB Madeley, toe die leier van die SAAP, in sy koalisie-
“oorlogskabinet” opgeneem. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het groot 
politieke verdeeldheid veral in Afrikanergeledere geheers. Benewens ’n 
verdeelde Afrikanersteun aan óf die VP, óf die GNP, óf die Volksparty wat 
Hertzog intussen gestig het, het sommige Afrikaners in ’n stadium selfs met 
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pro-Nasionaal-sosialistiese organisasies soos die Nuwe Orde-party, die 
Gryshemp-beweging en die Ossewa-Brandwag (OB) geëksperimenteer wat ’n 
goeie mengsel van outoritêre nasionalisme bevat het wat ook deur die 
inheemse outoritêre modelle van die voormalige Boererepublieke geïnspireer 
is. 
 
Verskeie pogings tot hereniging tussen Hertzog en sy ondersteuners en die 
GNP het in 1940 uiteindelik gelei tot die stigting van die Herenigde Nasionale 
of Volksparty (HNP). Onenigheid oor verskillende beleidsinterpretasies 
aangaande nasionalisme en republikanisme het egter hardnekkig in die nuwe 
party voortgeduur sodat ’n verbitterde Hertzog in November 1940 hom finaal 
aan die Suid-Afrikaanse politiek onttrek het. ’n Deel van sy volgelinge onder 
leiding van Klasie Havenga het die Afrikanerparty gestig wat ’n gematigde 
nasionalisme voorgestaan het. In sy poging om die meerderheid nasionaal- en 
republikeins-georiënteerde Afrikaners agter hom te skaar, het die HNP 
uiteindelik ook die stryd teen pro-nasionaal-sosialistiese organisasies soos die 
Ossewa-Brandwag met sy fascistiese beleidsrigtings gewen. Teen 1943 kon 
die HNP met vertroue daarop aanspraak maak dat dit die dominante politieke 
verteenwoordiger van “ware” Afrikaners was. Maar die verdeeldheid in 
Afrikanerpolitiek in sy geheel is egter weerspieël deur die VP se gemaklike 
oorwinning van die 1943-“Khaki-verkiesing”. 
 
En tog het die gety veral onder Afrikaners geleidelik teen die VP begin draai. 
Die post-oorlog-periode ná 1945 is gekenmerk deur probleme met 
demobilisasie van soldate, voedsel- en behuisingstekorte en swak 
landsadministrasie. Gedurende die proses van industrialisasie onder die 
Smuts-bewind het groot getalle swartes na die stede getrek. Blanke kiesers het 
afgeskrik begin raak deur swart stakings, plakkerybewegings, landelike protes 
en stedelike misdaad. Toe die VP die blanke werkersklas gedurende die 
oorlogsjare vervreem het, was die HNP gereed om op hierdie ontevredenheid 
te kapitaliseer. Daarom sou die HNP in sy verkiesingsveldtog voor die 
algemene verkiesing van 1948 onder andere met sy apartheidsbeleid ook op 
aspekte soos “swart oorstroming” fokus. In die lig van swart kompetisie in die 
werksplek het die party aan die blanke werkerskorps in die stede 
werkreservering en -beskerming beloof. Daarom het die VP ook in blanke 
werkerskiesafdelings aan die Witwatersrand, waar die bedreiging van swart 
kompetisie besonder groot was, steun verloor. 
 
Afrikanersteun aan vakbonde het toegeneem en blankes wat van die 
oorlogsfront af teruggekeer het, moes vind dat baie werksgeleenthede, wat in 
die Beskaafde Arbeid-bedeling as blanke domein beskou is, toe deur swartes 
gevul is. Ook het boere in die Vrystaat en Transvaal die VP-regering se 
toewyding aan hulle belange begin betwyfel. En kort voor die verkiesing het die 
HNP van Malan en die Afrikanerparty van Havenga ’n verkiesingsooreenkoms 
gesluit. Gevolglik het die HNP 70, die VP 65, die Afrikanerparty 9 en die SAAP 
6 setels in die algemene verkiesing van 1948 verower. Dit het aan die twee 
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koalisievennote ’n meerderheid van vyf setels oor die res besorg sodat dr. DF 
Malan ’n nuwe regering kon saamstel.148 
 
2.2 Die Afrikanerelite en die blanke mynwerker 
 
In hoofstuk een reeds is melding gemaak van die stigting van Afrikaner- en 
Nasionaalgesinde kontra-vakbonde soos die ZAWB en die SAWU wat gepoog 
het om vir Afrikanermynwerkers vakbondinspraak in die goudmynbedryf te 
verkry. Benewens die 1922-staking vorm die gebeure van die 1930’s en 1940’s, 
wat veral met die hoogbloei van Afrikanernasionalisme geassosieer word, die 
grootste fokuspunt van historiese studies wat op aspekte van die MWU se 
geskiedenis konsentreer. Die klem val op die stryd om die beheer van die MWU 
en basies word drie temas in die literatuur voorgehou. Ten eerste is daar die 
standpunt van revisionistiese historici soos Dan O’Meara en Dunbar Moodie, 
asook ander skrywers, wat argumenteer dat lede van die Afrikaner intellektuele 
en kulturele elite, soos drr. Albert Hertzog en Piet Meyer, om ideologiese redes 
gepoog het om werkersorganisasies soos die MWU volgens Christelik-
nasionale beginsels te ver-Afrikaans. Dit sou deel vorm van hulle strategie om 
Afrikanerwerkers as een komponent van ’n monolitiese Afrikanerdom tot 
voordeel van die GNP (gedurende die 1930’s) en die Afrikaner-Broederbond 
(AB) te mobiliseer. Terselfdertyd sou die kapitaal van die Afrikanerwerkersklas, 
soos dié van die Afrikanermynwerkers in die MWU, gemobiliseer kon word om 
by te dra tot ’n Afrikanervolkskapitalisme as teenvoeter vir Britse imperialistiese 
en buitelandse kapitaal wat Afrikaners ekonomies gestriem het. 
 
Verder was die Afrikaner elite volgens hierdie skrywers bekommerd dat 
sommige Afrikanerwerkers “volksvreemde” klasseorganisasies, soos die 
tradisionele vakbonde en die SAAP met hulle “buitelandse” leiers wat in ’n 
“onheilige alliansie” met buitelandse kapitaal verkeer het, ’n “ongesonde 
aantrekkingskrag” gevind het. Vir die betrokke Afrikanerleiers het daar ’n 
wesenlike gevaar bestaan dat stedelike Afrikanerarmblankes volgens 
“klassebelange” georganiseer kon word wat hulle van hul volk sou vervreem, 
en wat enige potensiaal van ’n massabasis vir Afrikanernasionalisme sou 
ondermyn. Daarom moes die Afrikanerwerker uit die kloue van on-
Nasionalistiese en Engels-gedomineerde arbeiderorganisasies “gered” word 
en ter wille van die organiese eenheid van die Afrikanervolk gemobiliseer word. 
Deur Afrikanerwerkers op bogenoemde wyse uit armblankeskap op te hef, sou 
hulle ook van die “verderflike” invloed van die kommunisme “gered” word, 
aangesien hierdie ideologie rassegelykheid voorgestaan het. Op sý beurt sou 
dit die ondergrawing van blanke arbeid deur goedkoop swart arbeid bevorder 
en die etniese voortbestaan van die Afrikaner bedreig. Daarom sou 
Afrikanerorganisasies soos die GNP en die AB ook as hefboom kon dien om 

                                            
148 Van Jaarsveld, Van Van Riebeeck, pp. 280-295; Giliomee, The Afrikaners, pp. 404-409, 
428, 432-433, 439-446, 479-482; Beinart, Twentieth-century South Africa, pp. 114-122, 136-
140; JP Brits, “Political Developments and the Depression of 1929-1934”, pp. 239-259 en AM 
Grundlingh, “Afrikaner Nationalism and White Politics”, pp. 267, 270-283, in BJ Liebenberg and 
SB Spies (eds.), South Africa in the 20th Century; D O’Meara, Volkskapitalisme. Class, Capital 
and Ideology in the Development of Afrikaner Nationalism 1934-1948, pp. 35-48. 
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die onderskeie anti-kommunistiese kragte binne die Afrikanerdom in ’n enkele 
anti-kommunistiese organisasie (die party self) te verenig.149 
 
In baie opsigte het die skrywers van die ideologiese tema gelyk. Soos in die 
inleiding bespreek, was daar inderdaad ’n groep Afrikanernasionaliste wat die 
Afrikaner se taal, kultuur en identiteit van Engelse oorheersing wou vrywaar en 
hulle gevolglik nie kon vereenselwig met die idee van versoening tussen 
nasionalisme en imperialisme soos vergestalt in die samesmeltingsoogmerke 
van genl. Hertzog nie. Beide die Afrikaner- intellektuele en kulturele elite, 
spesifiek dié van hulle wat in die AB en die GNP beliggaam was, het geglo dat 
die enigste waarborg vir die handhawing en behoud van die Afrikaner se 
identiteit en kultuur geleë was in die koestering van ’n eksklusiewe 
Afrikanernasionalisme.150 
 
In sy skrywes stel dr. Albert Hertzog, ’n advokaat en die seun van genl. JBM 
Hertzog, dit verbasend openlik en blatant151 dat die vakbonde “verower” en 
“gereinig” moes word omdat die besture van dié vakbonde waarvan die meeste 
lede Afrikaners was, deur “volksvreemde elemente” beheer is wat nie Afrikaans 
magtig was nie en die Afrikanerstrewe “openlik vyandiggesind” was. Dit moes 
gedoen word voordat die Afrikanerwerker “vir altyd” vir sy volk “verlore was” en 
daarom was die stryd om die vakbonde ’n stryd “om die lewe of dood van die 
hele Afrikanerdom”. Daarby moes die stad vir die Afrikaner ter wille van sy eie 

                                            
149 Sien bv. D O’Meara, “The Afrikaner Broederbond 1927-1948: Class Vanguard of Afrikaner 
Nationalism”, Journal of Southern African Studies, 3,2 (April 1977), pp. 161, 163, 174, 176, 180-
182; D O’Meara, “Analysing Afrikaner Nationalism: The Christian-National Assault on White 
Trade Unionism in South Africa, 1934-1948”, African Affairs 77,306 (January 1978), pp. 47-67; 
D O’Meara, “White Trade Unionism, Political Power and Afrikaner Nationalism”, South African 
Labour Bulletin, 1,10 (1975), pp. 31-51; O’Meara, Volkskapitalisme, pp. 54-95, 114-116, 157-
164, 238-243; D Moodie, The rise of Afrikanerdom. Power, Apartheid, and the Afrikaner Civil 
Religion, pp. 15, 49, 69, 169-173, 197-204, 251-252; S Patterson, The Last Trek. A Study of 
the Boer People and the Afrikaner Nation, pp. 143, 145, 153-154; A Hepple, Trade Unions in 
Travail, pp. 5-37, 62, 65; Simons and Simons, Class and Colour, pp. 517-526; R de Villiers, 
“Afrikaner Nationalism”, in Wilson and Thompson (eds.), The Oxford History II, pp. 400-401; D 
Welsh, “Urbanization and the Solidarity of Afrikaner Nationalism”, The Journal of Modern 
African Studies, 7,2 (1969), pp. 266-272; A Hepple, Trade Unions in Travail, pp. 5-46; Sachs, 
The choice before South Africa, pp. 166-169. Revisionistiese historici verwys na die Afrikaner 
intellektuele elíte wat die Afrikanerwerkersklas wou mobiliseer as “kulturele makelaars” of 
“kulturele entrepreneurs”. Alhoewel hierdie bronne die indruk kan skep dat die GNP en die AB 
as verteenwoordigend van die Afrikanerdom in sy geheel gedurende die 1930’s en 1940’s was, 
was dit in die praktyk geensins die geval nie. Uiteraard was daar in hierdie periode aansienlike 
Afrikanersteun, ook in intellektuele en kulturele kringe, vir die VP en die SAAP aanwesig en 
sou dit tot groot wedywering om die politieke steun van Afrikaners tussen hierdie partye en die 
GNP aanleiding gee. In terme van politieke verwantskap moet die term “Afrikaner” dus nie 
ongekwalifiseerd en sinoniem aan die GNP en AB beskou word nie. Sien ook pp. 60-61, 65-70, 
73-77, 82, 97-99, 101-103 hierbo en Slotbeskouing, pp. 344-347. 
 
150 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. vi, 16; D Prinsloo, “Die Johannesburg-Periode in 
Dr. H.F. Verwoerd se Loopbaan”, p. 14. 
 
151 O’Meara, “White Trade Unionism”, p. 32 verwys bv. krities na L Naudé se werk, Dr. A. 
Herzog, Die Nasionale Party en die Mynwerkers, waarin Hertzog se strategie t.o.v. die 
Afrikanerwerkersklas en die MWU uiteengesit word, as ‘n “siniese geskiedenis en manipulering 
van die mynwerkers se griewe”. 
 



 64 

voortbestaan “gewen” word. Bowendien het heelparty van die “volksvreemde” 
vakbondleiers, soos Charles Harris, die hoofsekretaris van die MWU, 
saamgewerk met die veelrassige vakbondfederasie, die South African Trades 
and Labour Council (SAT&LC) – ’n organisasie waarin die kommunisme ’n 
“vastrapplek” verkry het om die (blanke) werker in Suid-Afrika vir daardie 
ideologie te wen. Op sý beurt het die SAT&LC weer met die South African 
Friends of the Soviet Union in die United People’s Front saamgewerk. 
Laasgenoemde organisasie, waarin Harris ook ’n prominente rol gespeel het, 
was ’n frontorganisasie vir die bevordering van kommunisme in die 
arbeiderbeweging, aldus Hertzog. 
 
Wat Hertzog betref, moes die SAT&LC se “rug gebreek word” ten einde die 
kommunisme aktief te beveg en die kleurslagboom te handhaaf. Hy stel dit ook 
onomwonde dat die mynwerkers en hulle kapitaal ’n strategiese teiken was wat 
vir die Afrikanersaak gemobiliseer moes word. Die “beskerming” van die 
Afrikanermynwerkers teen die “verderflike” kommunistiese ideologie van 
“rassevermenging” was eweneens strategies belangrik omdat hulle as “leiers” 
in die myne groot getalle swart werkers beheer het. Onder die kommunisme 
sou die Afrikanerwerker deur die “Diktatorskap van die proletariaat”, wat in 
Suid-Afrika op die “Diktatorskap van die Kaffer” (sic) neergekom het, verswelg 
en “uitgeroei” word. Die Afrikaner- intellektuele en kulturele elite het hulle dus 
geroepe gevoel om vir die Afrikanerwerker eie vakbonde te stig en uit te bou 
waarin hulle kon tuisvoel en nie deur “vreemdelinge” benadeel of ondermyn sou 
word nie.152 Hertzog se siening aangaande Harris is ook beïnvloed deur wat hy 
beskou het as die plasing van artikels met ’n “duidelike kommunistiese 
strekking” in Die Mynwerker, die tweetalige amptelike lyfblad van die MWU, 
waarvan die eerste uitgawe op 30 Julie 1934 verskyn het.153 
 
In die tweede plek fokus skrywers wat krities staan teenoor 
Afrikanerbetrokkenheid by die stryd oor die beheer van die MWU op die 
politieke faktor, wat intiem met die ideologiese oorwegings van die 
Afrikanerelite verweef was. So beweer Sachs dat die mobilisering van 
Afrikanerwerkers onder die voorwendsel van Christen-nasionalisme 
noodsaaklik was om politieke steun vir die GNP te werf ten einde die regering 
in ’n algemene verkiesing oor te neem. Daarom het die MWU bloot ’n “politieke 
speelbal” van die GNP geword.154 

                                            
152 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 13-19; A Hertzog, “Toesprake van Dr. Albert Hertzog tussen die 
jare 1930-1948”, (Die Stryd vir die Verowering van die Vakbonde) p. 3, (Vakvereniging) pp. 6-
8, 10-11, (Mynwerkers-Vakverbonde) pp. 1-4, 8, 11, (Blanke Vakbonde en Kleurslagboom) pp. 
6-7. Vgl. in hierdie verband ook die sieninge van GD Scholtz, Het die Afrikaanse Volk ’n 
Toekoms?, pp. 82-83, 110-118 en Meyer, Die stryd van die Afrikanerwerker, pp. 61-89. 
Alhoewel ’n aantal prominente kommuniste betrokke was by die SAT&LC, wat ook swart en 
veelrassige vakbonde verteenwoordig het, was dit geen kommunistiese organisasie per se nie. 
Die United People’s Front het in die 1930’s onder links-gesinde arbeiderorganisasies tot stand 
gekom ten einde morele ondersteuning aan Sowjet-Rusland teen die bedreiging van die 
opkomende fascisme in Duitsland en Italië te gee. 
 
153 Hertzog, “Toesprake van Dr. Albert Hertzog”, (Mynwerkers-Vakverbonde) pp. 3-4; De Kock, 
“Die stryd van die Afrikaner”, pp. 23-24. 
 
154 Sachs, The choice before South Africa, pp. 8-81, 166-187, en verder. Sien ook Patterson, 
The Last Trek, pp. 143, 153-154. 



 65 

 
Inderdaad het die organisering van die Afrikanermynwerker ’n belangrike 
bydrae gelewer tot die verkiesingsukses van die NP in 1948. Gedurende die 
1930’s en 1940’s was die politieke affiniteite van die Afrikanermynwerkers oor 
ten minste drie politieke partye versprei: die GNP, die VP en die SAAP. 
Oorvleuelende leierskap van die Afrikaner- kulturele en politieke elite in 
organisasies soos die GNP en die AB het tot gevolg gehad dat die kultuurstrewe 
van die Afrikaner in die politieke klimaat van destyds hewig verpolitiseer is. 
Omdat daar in die ideaal om eie arbeiderorganisasies vir die Afrikaner tot stand 
te bring meer klem op die kulturele en ekonomiese opheffing van die breë lae 
van die Afrikanerbevolking gelê is, het die politieke doelstellings meer verskuild 
gebly. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat die opheffing van die Afrikaner 
vir die intellektuele en kulturele elite ’n voorvereiste vir ekonomiese en politieke 
magskonsolidering was. 
 
Met die opening van die parlement in Januarie 1935 het die GNP slegs 35 
Volksraadslede gehad, waarvan 14 in die Kaapprovinsie. Die 
lewensvatbaarheid van die GNP was dus grootliks afhanklik van groter 
parlementêre verteenwoordiging in die Noorde. Hierdie besef het die fokus van 
die partyleiers op die Witwatersrand geplaas waar die verstedeliking van die 
Afrikaner daagliks in omvang toegeneem het en waar hulle deur middel van 
normale groei die Engelssprekendes in ’n verkiesing kon uitskakel. Aangesien 
die Afrikanerbevolking aan die Rand oorwegend van die werkersklas (met sy 
“mynwerkerskiesafdelings”) was, het die Afrikanerarbeider daar dus die GNP 
se eerste prioriteit geword en as stimulus gedien om die nodige stemvee te 
bekom waarmee die party uitgebou kon word. 
 
Wat die VP betref, het genl. Hertzog die organisering van die Afrikanerarbeider 
aan die SAAP oorgelaat. Vir die Afrikaner- politieke elite in die GNP en die AB 
het die gevaar dus bestaan dat die Afrikanerwerkersklas in sy 
verstedelikingsproses en onder SAAP-invloed alle belang vir sy kultuur kon 
verloor en bloot ’n (sosialistiese) internasionale proletariër kon word waardeur 
sy potensiële stemkrag vir goed vir die GNP verlore kon gaan. Daarom moes 
metodes en middele, soos vakbondorganisering, gevind word om die 
Afrikanerwerkersklas vir die GNP en die Afrikanervolk te behou of te wen. Dit 
sou alleen vermag kon word indien Britse imperialisme, waarvan die VP ’n 
voorstander was, en die potensiële greep van die klasse-ideologie op die 
Afrikanerwerkersklas, soos vergestalt deur die SAAP, verbreek word en die 
stad ook polities vir die Afrikaner verower word. Die Afrikanerwerkersklas moes 
veral van enige politieke steun aan die SAAP “gespeen” word.155 
 
Waar Afrikaanssprekendes teen 1936 ongeveer 90% uit ’n totaal van 12 000 
ondergrondse blanke mynwerkers uitgemaak het,156 spreek dit vanself dat die 
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lojaliteit van hierdie groep ’n groot prys vir enige van die toentertydse politieke 
partye ingehou het. Albert Hertzog verklaar self dat die Nasionale Party in die 
algemene verkiesing van 1943 slegs twee (waar mynwerkers 25% van die 
kiesers uitgemaak het) uit ’n moontlike 36 Randse setels kon wen. Volgens hom 
was byna die helfte van die 1 350 000 kiesers in 1948 werkers en lede van 
vakbonde. Vir die Nasionale Party sou die oorwinning in die algemene 
verkiesing van daardie jaar onmoontlik gewees het sonder die ses setels (waar 
die mynwerkers 90% van die kiesers uitgemaak het) wat die party toe vir die 
eerste keer op die Witwatersrand verower het.157 Dit is dus duidelik dat 
vakbonde soos die MWU ’n kardinale komponent in die strategie van die 
Afrikaner- intellektuele en kulturele elite in die GNP gespeel het om die 
Afrikanerwerkersklas polities te mobiliseer. 
 
Bo en behalwe die ideologiese en politieke motiewe was daar egter ook ’n 
derde faktor, naamlik Afrikanermynwerkers se inherente betrokkenheid by die 
stryd om die beheer van die MWU, hetsy as gevolg van korrupsie en 
wanadministrasie in die vakbondbestuur, hetsy as gevolg van die soeke na ’n 
Afrikaner-geöriënteerde kulturele tuiste vir Afrikanerwerkers in die stadsmilieu 
waar hulle welkom gevoel het en nie vyandig behandel is nie. Hierdie aspek, 
wat duidelik in die regeringskommissies van ondersoek na die doen en late van 
die MWU in die 1940’s na vore gekom het, word deur sommige skrywers wat 
krities staan teenoor Afrikanerbetrokkenheid by die stryd om die beheer van die 
MWU óf onderbeklemtoon, óf negeer. Daarom word die indruk valslik deur 
diesulkes geskep dat die Afrikanerwerkersklas slegs gereageer het op die 
impulse en voorskrifte van die Afrikanerelite om as gewillige en gehoorsame 
werktuie hulle volksplig uit te voer ten einde laasgenoemde se “meesterplan” 
vir die Afrikanerdom te realiseer.158 In hierdie hoofstuk sal gepoog word om 
deur middel van ’n geïntegreerde benadering al drie temas ten opsigte van die 
stryd om die beheer van die MWU te belig. 
 
2.3 Die totstandkoming van die Afrikanerbond van Mynwerkers 
 
2.3.1 Die Harris-bewind en die Nasionale Raad van Trustees 
 
In hoofstuk een is daarop gewys dat die leiding van die MWU teen die einde 
van die 1920’s grotendeels in onbekwame hande oorgegaan het wat die lede 
se belange verwaarloos het. Die mynwerkers het nie geput uit die voordeel wat 
die goudmynbedryf getrek het van die regering se aanvanklike behoud van die 
goudstandaard nie en ook nie gedeel in die voorspoed wat die bedryf ná 1932 
beleef het nie.159 So byvoorbeeld het die lone van blanke mynwerkers in 
daardie stadium relatief stadig gestyg terwyl van hulle verwag is om oor 
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groterwordende getalle swart werkers toesig te hou.160 Teen 1934 het die MWU 
skaars 3 500 lede gehad en baie myners het geweier om daaraan te behoort.161 

 
Davies verklaar insiggewend dat daar twee redes is waarom die Nasionaliste 
meer steun onder Afrikanermynwerkers in die onmiddellike periode vóór die 
Tweede Wêreldoorlog begin verkry het. Ten eerste was daar ’n relatiewe groot 
invloei van nuut-geproletariseerde Afrikanerwerkers (as gevolg van faktore 
soos die depressie en die daaropvolgende droogte) in die mynindustrie tydens 
die “Smeltertydperk”. Tweedens skryf Davies dit toe aan die ekstreme 
burokratisering wat vakbonde soos die MWU na afloop van die 1922-staking 
ondergaan het. Ná sy nederlaag in die staking is die MWU meer as die meeste 
ander betrokke vakbonde geïnkorporeer in ’n rigiede burokratiese sisteem van 
nywerheidsverhoudinge. Vanweë hierdie ingesteldheid het die vakbond se 
burokratiese leierskap al hoe meer die vermoë verloor om die belange van die 
lede te verdedig en vir hulle regte en voorregte by die werkgewerorganisasies 

                                            
160 O’Meara, Volkskapitalisme, p. 92. 
 
161 Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 21. 
 

 
MWU Uitvoerende Bestuur, 1935 

 
Voorste ry, v.l.n.r.: JH Hippert, T O’Keefe, C Harris (hoofsekretaris), JA van den Bergh, 

FA Blignaut, JLP Botha 
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Agterste ry, v.l.n.r.: J Meiring, H van Rensburg, JA Kriel 
Inlas, v.l.n.r.: PA Steyn, A Botes, PJ Potgieter, W Becker, JA Storm 
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te beding. Die MWU-leierskap was dus eerder geneig om die KVM se 
voorwaardes en inisiatiewe ten opsigte van werknemersvoordele te aanvaar as 
om aktief en aggressief daarvoor te beding.162 
 

In Maart 1935 is PA Harms, volgens Die Mynwerker die 
gewildste hoofsekretaris van die MWU sedert Tom 
Mathews, op 41-jarige ouderdom, klaarblyklik aan 
myntering, oorlede is. Piet Harms, ’n Vrystater wat sedert 
1910 in die mynbedryf werksaam was, het vanaf Oktober 
1933 in die amp gedien. Benewens hoofsekretaris van die 
MWU het “kameraad” Harms (soos die mynwerkers in 
daardie stadium na mekaar verwys het) ook die ontstaan 
van Die Mynwerker geïnisieer en die redaksie hanteer. In 
1927 is hy as SAAP-lid vir Pretoria-Wes tot die Transvaalse 
Provinsiale Raad verkies.163 

 
Interessante beweringe aangaande die administrasie van Harms kom voor in 
die Albert Hertzog Privaat dokumenteversameling wat nie in die werk van 
Naudé oor die stryd om die beheer van die MWU vervat is nie. In die dagboek 
van Charles Langeveld, ’n Engelssprekende hervormingsgesinde mynwerker, 
word beweer dat korrupsie en wanadministrasie, wat tot die bewind van Bertie 
Brodrick sou duur, alreeds met dié van Harms begin het. Hierdie 
ongerymdhede het 1933 alreeds tot die eerste poging om hervorming van die 
MWU aanleiding gegee. Volgens Langeveld sou Harms, met die hulp van MJ 
van den Berg, Charles Harris en Brodrick die vorige hoofsekretaris, MJ du 
Plessis, “uitmaneuvreer” en “volle beheer” van die vakbond oorgeneem het. 
Verder was daar ’n wanaanwending van MWU-fondse in Harms se termyn. 
 
Voorts beweer Langeveld, alhoewel dit ongeverifieerde getuienis is, dat Harms 
en andere, soos MJ Van den Berg, destydse MWU-organiseerder aan die Oos-
Rand (en latere SAAP-LV), tydens ’n staking op die Simmer en Jack-goudmyn 
bedrog gepleeg het deur stakersfondse vir hulleself toe te eien. Daarby sou 
Harms aanvanklik ook deur die mynbase omgekoop gewees het om nie ’n 
stakingstemming onder die mynwerkers te reël nie. Charles Harris het hierdie 
ongerymdhede in sy hoedanigheid as president van die MWU egter 
toegesmeer. Langeveld en Louis Cronje het ook ’n klag by die polisie gelê 
aangaande die laster van laasgenoemde wat tydens die verkiesing van Harms 
as hoofsekretaris sou plaasgevind het waarna die polisie ’n klopjag op die MWU 
se kantore uitgevoer het. Voordat ’n saak teen Harms aanhangig gemaak kon 
word, is hy egter “onverwags as ’n gebroke en verslane man oorlede”, aldus 
Langeveld.164 
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Na Harms se afsterwe is hy in dieselfde jaar deur Charles Harris as 
hoofsekretaris opgevolg, maar volgens Naudé was daar ongerymdhede met sy 
verkiesing. Harris, wat van Joodse herkoms was, het in 1914 in die mynbedryf 
begin werk en was ’n ontwikkelaar, onder andere op die Randfontein Estates-, 
Luipaardsvlei- en Robinson Deep-goudmyne. Vóór die 1922-staking het hy ook 
in die uitvoerende komitee van die SAIF gedien en dit blyk dat hy na afloop 
daarvan vir ongeveer vier jaar deur die mynbase geviktimiseer is. Voor sy 
aanstelling as hoofsekretaris was hy, soos reeds gesê, die president van die 
MWU.165 

 
Dit blyk dat die MWU tydens Harris se bewind as 
hoofsekretaris gepoog het om sy vlerke selfs buite die 
grense van Suid-Afrika te sprei. Teen September 1921 
reeds het Herbert Walsh, die hoofsekretaris van die 
Rhodesian Mine and General Workers’ Association, ’n 
mislukte poging aangewend om daardie vakbond as ’n 
tak by die MWU in te lyf. Hierdie (Suid-) Rhodesiese 
vakbond het egter teen 1923 tot niet gegaan. Teen 
Januarie 1937 het die MWU dus weereens probeer om 
sy lidmaatskap na blanke mynwerkers in die destydse 
Noord-Rhodesië (Zambië) en Suid-Rhodesië 

(Zimbabwe) uit te brei toe Harris die Koperstreek aldaar besoek het. In Suid-
Rhodesië het ’n tak van die MWU aanvanklik met ’n plaaslike vakbond om lede 
meegeding, maar uiteindelik daarmee saamgesmelt om die Associated Mine 
Workers of Rhodesia te vorm. Intussen het die MWU agtergekom dat sy 
grondwet nie voorsiening gemaak het vir die stigting van takke buite die 
landsgrense van Suid-Afrika nie en het sy Noord-Rhodesiese tak ook uiteindelik 
in die onafhanklike Northern Rhodesia Mine Workers’ Union omvorm.166 
 
Ten spyte van lofbetuiginge in Die Mynwerker oor sy bekwaamhede,167 het 
ontevredenheid oor die bestuur van die MWU onder die mynwerkers tydens 
Harris se bewind, wat die amp van hoofsekretaris tot ’n magtige en bykans 
onaantasbare outoritêre posisie uitgebou het, toegeneem. Volgens Naudé het 

                                            
word nie. Teen 1983 was Langeveld die langslewende lid van die MWU. Sien MWU-Argief, 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 15.12.1983, p. 13. 
 
165 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 21-22; Die Mynwerker, Desember 1935, p. 21 (The man at the 
helm); Ibid., Maart 1939, p. 37 (Our leaders and would-be leaders); Ibid., Junie 1939, p. 11 
(Great tribute to Charles Harris). 
 
166 Hierdie inligting is verkry vanuit EL Berger, Labour, Race, and Colonial Rule. The Copperbelt 
from 1924 to Independence, p. 49 en I Phimister, “White Miners in Historical Perspective: 
Southern Rhodesia, 1890-1953”, Journal of Southern African Studies, Vol.3, No. 2, April 1977, 
pp. 196-197. Aangesien die vroegste beskikbare MWU-notules slegs vanaf 1938 dateer, kon 
geen verdere inligting uit die MWU-argief verkry word wat moontlik meer lig op hierdie kwessie 
sou kon werp nie. 
 
167 Sien Die Mynwerker, Desember 1935, p. 21 (The man at the helm). 
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sy opponente en diegene wat krities teenoor hom gestaan het hulle lidmaatskap 
van die MWU verloor sodat Harris feitlik ’n diktator in die vakbond geword het.168 
 
Meer as 90% van die ongeveer 14 000 blanke mynwerkers wat teen 1937 nie 
vir lidmaatskap van ambagsvakbonde gekwalifiseer het nie was Afrikaners.169 
Daarom is die beleid van die KVM om geskoolde blanke arbeid aktief van buite 
die Witwatersrandse goudindustrie te trek eerder as om van 
Afrikanermynwerkers gebruik te maak, as ’n growwe vorm van ekonomiese 
onderdrukking gesien. Die gevaarlike (blanke) ongeskoolde ondergrondse 
arbeid is feitlik sonder uitsondering deur Afrikanermynwerkers verrig en met 
hierdie laagbesoldigde beroepskategorie het baie van hulle in uiterste armoede 
geleef. In daardie werksomstandighede het hulle maklik slagoffers van 
myntering geword waardeur hulle lewensverwagting aansienlik verkort is. Die 
MWU het feitlik geen vinger verroer om hulle werksomstandighede te verbeter 
en hulle belange te bevorder nie170 en die Afrikanermynwerkers was té 
verspreid oor die goudmyne van die Witwatersrand en het nóg oor die 
finansiële, nóg oor die organisatoriese vermoëns beskik om hulleself 
afsonderlik en effektiewelik te organiseer.171 

 
 

                                            
168 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 19, 26. 
 
169 O’Meara, Volkskapitalisme, p. 92. 
 
170 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 35-36. 
 
171 Naudé, Dr.A. Hertzog, p. 20. 
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’n Verdere grief van die Afrikanermynwerkers teen die MWU-bestuur onder 
Harris en die KVM was die ontoereikende pensioenfonds wat daar vir 
ondergrondse mynwerkers bestaan het. In 1936 is wetgewing by die parlement 
ingedien waarvolgens ’n pensioenskema vir alle ongeskikte en gevorderde 
mynteringlyers geskep sou word. Die skema wat die mynbedryf jaarliks 
£270 000 sou kos, is heftig deur die KVM teengestaan en is uiteindelik vir ’n 
ander skema, waarvolgens die myne jaarliks slegs £75 000 aan behoeftige 
mynteringlyers se gesinne uitbetaal het, laat vaar. Harris het kritiek, dat die 
MWU-bestuur geen poging aangewend het om ’n beter pensioenfonds vir sy 
lede te beding nie, op die regering afgeskuif omdat laasgenoemde nie bereid 
was om ’n deel van die belasting op goudwinste deur middel van ’n 
pensioenskema na die mynwerkers te kanaliseer nie en dit as die plig van die 
KVM beskou het. 
 
Aangesien ook die KVM op sý beurt nie bereid was om die volle 
verantwoordelikheid self te dra nie, was Harris se houding nietemin dat die 
aangewese weg van optrede onder die omstandighede sou wees om maar die 
krummels van die tafel van die Kamer te eet, eerder as om die beperkte 
aangebode finansiële steun met ’n hovaardige houding geheel en al te verwerp. 
Volgens hom sou so ’n houding die deur vir verdere onderhandelinge ten 
opsigte van beter byvoordele finaal in die gesig van die mynwerkers toeklap en 
buitendien het hulleself met ’n oorweldigende meerderheid ten gunste van die 
KVM-aanbod van ’n jaarlikse bydrae van £75 000 gestem.172 Verder het Harris 
met die KVM onderhandel om die kontrakstelsel deur ’n verhoogde dagloon te 
vervang. Hy het aan die algemene raad van die MWU verduidelik dat die 
mynwerkers daardeur jaarliks £1 000 000 meer aan lone sou ontvang, maar 
volgens Naudé sou die mynbase dit in werklikheid spaar. Naudé beweer ook 
dat Harris op onreëlmatige wyse die vakbond se grondwet gewysig het om sy 
posisie te verskans sodat hy slegs op bewese wangedrag of onbekwaamheid 
uit die pos van hoofsekretaris ontslaan sou kon word.173 
 
Soos reeds genoem, het die GNP-gesinde Afrikaner intellektuele en kulturele 
elite ook om ideologiese en veral politieke redes op die Afrikanerwerkersklas 
gefokus. Die organisering van die Afrikanerwerkersklas in vakbonde, waarvan 
die MWU vanweë sy etniese samestelling die belowendste potensiaal getoon 
het, was immers deel van hulle langtermyndoelwitte om politieke mag vir die 
GNP te bekom. Suggesties deur Harris en MJ van den Berg, die onderleier van 
die SAAP en LV vir Krugersdorp, dat ’n “alliansie” tussen die MWU en die SAAP 
(alhoewel die vakbond nie formeel by die party geaffilieer was nie) tot voordeel 

                                            
172 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 36-37; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 24-25. Sien 
ook hoe Harris sy optredes verdedig in Die Mynwerker, Junie 1938, p. 10 (C Harris: ’n 
Pensioenskema vir mynwerkers); Ibid., Julie 1938, pp. 10-11 (C Harris: Wat die Unie in vyf jaar 
gedoen het). 
 
173 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 25-26. I.v.m. die moontlike afskaffing van die kontrakstelsel, sien 
Die Mynwerker, November 1937, p. 7 (Hoofartikel) en p.17 (DR van Rooyen: Aanbidders van 
die afgod Tweedrag); Ibid., p. 5 (C Harris: Meeting of the General Council); Ibid., Februarie 
1938, pp. 7, 15 (HL Joubert: Waarna strewe ons unie vandag?). 
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van die mynwerkers sou wees, het ’n gulde geleentheid aan hierdie 
Afrikanerelite gebied om die greep van die SAAP op hulle te breek.174 
 
Hoe dit ook al sy, dr. Albert Hertzog het agt jaar in die buiteland spandeer om 
sy studies te voltooi. Veral in Brittanje het hy onder die indruk van die potensiaal 
en politieke mag van vakbonde en die werkersklas gekom. Terug in Suid-Afrika 
het hy aansluiting gevind by ander Nasionaalgesinde Afrikaner-intellektuele 
soos dr. Piet Meyer wat ook uit Europa teruggekeer het. Tesame het hulle die 
stigting van die Nasionale Raad van Trustees (NRT) op 4 Oktober 1936 in 
Johannesburg geïnisieer wat hom ten doel gestel het om Christelik-nasionale 
vakbonde vir Afrikanerwerkers daar te stel. Alhoewel die AB nie ’n direkte 
aandeel aan die stigting van die NRT gehad het nie, was die stigterslede, A 
Hertzog, PJ Meyer, N Diederichs, CF de Wet, P du Toit en TEW Schumann, 

wel lede van eersgenoemde organisasie. So 
was Piet Meyer, die hulpsekretaris van die 
AB, ook die sekretaris van die NRT. Die 
totstandkoming van die NRT was op sý beurt 
weer die uitvloeisel van ’n besluit in 1936 van 
die Federasie van Afrikaanse Kultuur-
verenigings (FAK), ’n openbare kulturele 
frontorganisasie van die AB, om ’n intensiewe 
organisasie op tou te sit om “die 
verAfrikaansing van feitlik elke gebied van die 
samelewing in Suid-Afrika” na te streef en 
aksies te begin om bestaande vakbonde te 
omskep of om nuwe vakbonde te skep wat 
aan die Afrikanerwerker ’n tuiste sou bied. Die 
NRT, waarvan die stigterslede nie een ’n 
mynwerker was nie, se heel eerste fokuspunt 
was inderdaad die mynwerkers.175 Vir Albert 

Hertzog was die hulp van die AB daarvoor “onontbeerlik”.176 
 
Ten einde fondse vir die NRT se organisasiewerk te bekom, het die Raad by 
mev. Elizabeth Marais, die weduwee van JH Marais, op Stellenbosch om hulp 
gaan aanklop. Die welvarende Jan Henoch Marais was in lewe die eerste NP-
LV vir Stellenbosch en ’n groot weldoener van verskeie Afrikanersake in die 
Kaap. Alhoewel ’n aanvanklike bedrag van £10 000 ter sprake was, het die NRT 

                                            
174 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 20, 33, 39; O’Meara, Volkskapitalisme, p. 80; Die 
Mynwerker, Januarie 1937, p. 26 (C Harris: Trade Unionism and Labour) en pp. 27, 29 (MJ van 
den Bergh: F.A.K. plots to sell the miners). Sien ook Ibid., November 1938, p. 24 (C Harris: 
What is wrong with Mr. M.J. van den Bergh?). 
 
175 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 10, 13, 17-18, 27; Walker and Weinbren, 2000 Casualties, p. 
219; Simons and Simons, Class and colour in South Africa, p. 522; AN Pelzer, Die Afrikaner-
Broederbond: Eerste 50 jaar, pp. 120, 150-151; O’Meara, Volkskapitalisme, p. 61; Stals, 
Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 69; Prinsloo, “Die Johannesburg-Periode”, pp. 368-369; 
BM Schoeman, Die Broederbond in die Afrikaner-Politiek, p. 24; I Wilkins and H Strydom, The 
Super Afrikaners, pp. 111-112, 424; JHP Serfontein, Die verkrampte aanslag, p. 33. 
 
176 Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, p. 151. 
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slegs die rente op daardie bedrag vir vyf jaar vooruit, wat ’n totaal van £2000 
bedra het, ontvang.177 
 
Op 26 November 1936 is die eerste tak van die Afrikanerbond van Mynwerkers 
(ABM) gestig tydens ’n vergadering van mynwerkers wat deur die NRT in die 
Krugersdorpse stadsaal belê is. Die aanvanklike inisieerders van die ABM, wat 
daarvoor voorbrand moes maak en lede vir die nuwe mededingende vakbond 
moes probeer werf, was Albert Hertzog, Piet Meyer, CF de Wet, en JS (Faas) 
de Wet. Laasgenoemde was die enigste mynwerker onder die groep.178 Die 
doelstellings van die ABM was onder meer: 
 

“… om die welsyn van sy lede op stoflike, liggaamlike, 
maatskaplike, intellektuele en geestelik-kulturele gebied te 
beskerm en te bevorder; om die nywerheid self as beroep en 
bedryf te verbeter en te konsolideer met die Afrikaner-
volkslewe as geheel … om lede van die bond en van 
medewerkende vereniginge aan te moedig en te help om 
getrou te bly aan die kulturele en godsdienstige tradisies van 
die Afrikaner; om deur die viering van volksfeeste die bande 
met die volksverlede te versterk …; om enigiets te doen wat 
bevorderlik mag wees vir die samewerking en konsolidasie van 
alle Afrikaanse vereniginge en werkersbonde”.179 

 
Deur middel van persverklarings het die NRT dit van meet af duidelik gestel dat 
die ABM slegs ’n onderdeel van die groter ideaal gevorm het om op die lange 
duur een groot arbeidsorganisasie daar te stel waaraan duisende Afrikaners 
sou behoort. Daardie organisasie sou in direkte teenstelling staan met die 
SAT&LC met sy veelrassige lidmaatskap van 40 000 lede. ’n Groot struikelblok 
in die pad van hierdie ideaal was egter die feit dat die ondergrondse (Afrikaner) 
mynwerker totaal onbewus en onvoorbereid vir die doelstellings van die NRT 
was. Sy belangstelling het selde verder gestrek as sy daaglikse bestaanstryd, 
terwyl sy gebrek aan belangstelling in vakbondsake ook vir die ABM ’n ernstige 

                                            
177 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 30-31; Walker and Weinbren, 2000 Casualties, p. 218. Sien ook 
Die Mynwerker, Februarie 1937, pp. 5, 41 (Who is this Mrs. Jannie Marais?). Die meeste bronne 
wat op hierdie kwessie fokus, maak die foutiewe afleiding dat die NRT die volle bedrag van 
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dit het nooit gerealiseer nie. Trustfondse uit die boedel van JH Marais het ook ruim bygedra tot 
die oprigting van die Universiteit van Stellenbosch, Nasionale Pers en Santam. Met haar 
afsterwe in 1953 is ’n verdere £440 uit mev. Marais se boedel aan die MWU bemaak “ter 
bevordering van die kulturele en ander belange van Afrikaanssprekende mynwerkers en/of hul 
afhanklikes”. Daarvan het die MWU-bestuur ‘n lessenaar vir die kantoor van die hoofsekretaris 
gekoop met ’n plaatjie ter nagedagtenis aan mev. Marais. Die balans van die skenking is in die 
MWU se beursfonds gestort. Sien verder MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende 
Bestuursvergadering, 25.2.1955, p. 10 en (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 
4/1/186: Dagboek, Oktober 1953, pp. 5347-5348; Die Mynwerker, 10.2.9161, p. 3 (‘n Briefie 
van Oom Wynand laat Daan Ellis sommer vêr dink!). 
 
178 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 28, 32. 
 
179 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/7/6: Afrikaner Bond van 
Mynwerkers Grondreëls, pp. 1-5. 
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hindernis was. Hierdie apatie het ook die Harris-groep se feitlike monopolie op 
die bestuur van die MWU in die hand gewerk.180 
 
Aangesien dit volgens Naudé “’n onmoontlike taak sou wees om die MWU van 
binne te hervorm” en die vakbondbestuur die belange van die mynwerkers 
verwaarloos het, was dit die hoofdoelwit van die ABM om beheer van 
eersgenoemde oor te neem deur van alle onbevoegde amptenare en veral van 
Charles Harris as hoofsekretaris ontslae te raak. Daarna sou die ABM na die 
materiële welvaart van die mynwerker omsien deur sy loon te verbeter en hom 
van ’n goeie pensioenfonds te voorsien.181 
 
Die ABM se organiseringstaak is ook gekortwiek deur die feit dat 52 myne met 
189 skagte oor die hele Witwatersrand verspreid gelê het. Aangesien die 
liggaam se organiseerders in voltydse beroepe gestaan het, was die 
persoonlike bearbeiding van mynwerkers feitlik onmoontlik. Die skenking van 
Elizabeth Marais vanuit die JH Marais-trust het die NRT egter in staat gestel 
om JS de Wet as die ABM se deeltydse hooforganiseerder op die Oos-Rand 
en JN Papenfus as voltydse organiseerder op die Wes-Rand aan te stel. 
Volgens De Wet het hy £170 per maand van die NRT ontvang om sy pligte uit 
te voer. Dit blyk dus duidelik dat die NRT finansiële beheer oor die ABM 
gehandhaaf het en dat die vakbond se organiseerders in werklikheid in diens 
van eersgenoemde organisasie was.182 Die ABM se eerste hoofbestuur is 
tydens ’n openbare vergadering op 7 April 1937 gekies. Louis Cronje is as 
president, Faas de Wet as sekretaris en PS Quinside, J Matthysen, P Noppe, 
CF Botes, FJ Celliers, JJ Grobler, FJ Minnaar en HJ Barnard as lede verkies.183 
 
Uiteraard het die stigting van die ABM as teenvoeter vir die MWU skerp kritiek 
uit verskeie oorde ontlok. Die tema wat soos ’n refrein deur die kritiek teen die 
ABM loop, is dat dit ’n strydpoging van die AB en die GNP onder die dekmantel 
van die FAK was om politieke mag te bekom deur die blanke mynwerkers op 
rassegrondslag (Afrikaans- en Engelssprekendes) te verdeel.184 
 
Veral uit die geledere van die MWU was daar sterk kritiek teen die verdeeldheid 
wat die stigting van die ABM in mynwerkersgeledere teweeggebring het, 
aangesien dit die strewe na ’n sterk eenheidsfront in die vakbondwese, ten 
einde met gesag rondom die onderhandelingstafel beter werksvoordele van 
werkgewers af te dwing, in die wiele gery het. Die geldige kritiek, vanuit die 
oogpunt van die MWU beskou, was dat die ABM nie uit mynwerkersgeledere 

                                            
180 Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 54; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 41, 45-46. 
 
181 (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 19: JJ Grobler testifies (4 December 1940), p. 
169; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 27, 54-55; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 46-47. 
 
182 (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 12: JS de Wet testifies (18 November 1940), p. 
805; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 27-28, 32-33; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 48, 
52. 
 
183 Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 34. 
 
184 Ibid., p. 36; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 55. 
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gebore is nie, maar geïnisieer is met die doel om óf sekere persone in 
bestuursposte te stoot, óf ter bevordering van ’n bepaalde politieke denkrigting. 
Die ABM is deur Afrikaanssprekende MWU-amptenare as “opportuniste” en 
“selfaangestelde saligmakers” beskou. Dit kon slegs een uitwerking hê, naamlik 
om Afrikaner teen Afrikaner aan te hits. Die verdeel-en–heers-taktiek van die 
ABM is as middel tot hierdie politieke doel gesien, terwyl geheime vergaderings 
en smeerveldtogte wat deur die Bond georganiseer is, die vermoede verder 
bevestig het.185 ’n MWU-amptenaar het ook gesuggereer dat toe die vakbond 
se finansiële posisie betreurenswaardig was hierdie “baantjiesjaers” nêrens te 
sien was nie, maar dat hulle slegs na vore getree het toe die vakbond weer ’n 
gunstige bankbalans getoon het.186 
 
Om aan te toon dat die MWU tog deur die jare iets blywends vir sy lede tot 
stand gebring het en dat die ABM in die lig daarvan geen bestaansreg gehad 
het nie, het die bestuur verwys na sekere werksvoordele wat hulle reeds vir die 
mynwerkers beding het, byvoorbeeld die werksdag wat van twaalf na agt ure 

verkort is, mynteringuitbetalings wat van £96 
tot £500 per geval opgestoot is en die 
destydse aanvangsloon van 10 sjielings wat 
mettertyd verhoog is tot ’n gemiddelde loon 
van £64 per maand.187 Daarom moes die 
ABM as “’n slang in die gras” se “kop 
verbrysel word”.188 Verder is die FAK daarvan 
beskuldig dat hy deur sy betrokkenheid by die 
ABM sy kultuurtaak versaak het en dat die 
organisasie hom sodoende bemoei het met 
kleinlike politiekery wat verdelend op die 
Afrikanervolk ingewerk het.189 In sy kritiek 
teen die ABM het die MWU ook nie die kerk 
ontsien nie. Fred Kukkuk, organiserende 
sekretaris van die vakbond, se standpunt was 
dat aangesien die (Afrikaner se) kerk sy volle 
steun verleen het aan die poging om die 
MWU by die mynwerkers en die volk verdag 
te maak en sodoende meegehelp het om die 

groeiende twis, tweedrag en bitterheid te verwek, hy daardeur nie alleen sy 

                                            
185 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 57; Die Mynwerker, November 1936, pp. 9, 23 (FH 
Kukkuk: “Alweer” Misbruik van Afrikaner Ideale); Ibid., Maart 1937, p. 3 (Ons enigste redding is 
om saam te staan); Ibid., November 1937, pp. 17, 65 (DR Van Rooyen: Aanbidders van die 
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186 Die Mynwerker, Augustus 1938, p. 20 (DJ van der Bergh: Victory over sowers of discord). 
 
187 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 57-58; Die Mynwerker, November 1936, p. 9 (FH 
Kukkuk: ”Alweer” Misbruik van Afrikaner Ideale). 
 
188 Die Mynwerker, Februarie 1937, p. 2 (Hoofartikel) en p. 3 (Spotprent). 
 
189 Ibid., Januarie 1937, p. 29 (MJ van den Bergh: F.A.K. plots to sell the miners); Ibid., Maart 
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ware roeping gemis het nie, maar ook sý naam sowel as dié van die MWU 
oneindig skade berokken het.190 Die SAT&LC weer, het die ABM met vakbonde 
van Nazi-Duitsland en fascistiese Italië probeer vergelyk.191 
 
Aan die ander kant het Albert Hertzog die politieke verbintenis van die ABM en 
alle ander Afrikanerarbeidsorganisasies met die GNP ontken. Die feit dat die 
onderskeie leiers van die ABM aan verskillende politieke partye behoort het, 
het hierdie assosiasie volgens hom finaal uitgesluit. So was Faas de Wet, die 
hooforganiseerder van die ABM, in daardie stadium nog die VP-takvoorsitter in 
Benoni. Daarom het hy die verdagmakery van die ABM as ’n sogenaamde 
politieke organisasie eerder as die manifestasie van vrees by die verdagmakers 
beskou vir die moontlike gevolge wat daar uit ’n Afrikaner-bewussynsbeweging 
kon voortvloei. Volgens Hertzog was die openlike werwing van mynwerkers vir 
die MWU eerder ’n poging van die SAAP om die vakbond later met die 
mynwerkerstem ter wille van daardie party te versterk.192 Selfs dr. Malan het dit 
beklemtoon dat die steun wat die GNP aan die ABM gegee het, nie op 
partypolitieke oorwegings gegrond was nie, maar op die “kulturele strewe van 
die ABM en die pligsbesef van sy partylede as Afrikaners”. Die GNP het 
gevolglik nie as ’n politieke party opgetree nie, maar individueel ’n beroep op 
alle Afrikaners gedoen om saam te staan ter bevordering van Afrikanerbelange, 
aldus Malan.193 
 
Die SAAP het hom op minder bedekte wyse as die GNP aan politiekery ten 
opsigte van die ABM skuldig gemaak. MJ van den Berg, die SAAP-LV vir 
Krugersdorp, het in Die Mynwerker die idee van die FAK om allereers van die 
mynwerker ’n Afrikaner te maak en daarna ’n vakbondlid as belaglik voorgestel, 
veral aangesien kultuur en godsdiens volgens hom geen rol in ekonomiese 
instellings soos vakbonde te speel gehad het nie. In dieselfde asem het hy die 
mynwerkers verseker van sy party se voortgesette steun en dit duidelik gestel 
dat die SAAP en die MWU dieselfde doelwitte nagejaag het, naamlik die 
bevordering van die mynwerkers se belange, maar dat slegs hulle metodes 
verskil het. Om hierdie doel te verwesenlik en die respek van beide die regering 
en die KVM af te dwing, moes die mynwerkers egter onverwyld by die MWU 
aansluit.194 
 
2.3.2 Die herinstelling van die geslote geledere-beginsel 
 

                                            
190 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 87; Die Mynwerker, Desember 1937, pp. 37, 59 
(FH Kukkuk: Waarhede omtrent ons Vakunie). 
 
191 De Kock, “Die stryd van die Afrikanerwerker”, p. 59. 
 
192 Ibid., p. 60; Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 44. 
 
193 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 61; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 
74. 
 
194 Die Mynwerker, Januarie 1937, pp. 27, 29 (MJ van den Bergh: F.A.K. plots to sell the 
miners). 
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Ten einde die potensiële gevaar van ’n mededingende vakbond vir die 
voortbestaan van die MWU te neutraliseer, het die algemene raad tydens sy 
jaarvergadering in Februarie 1937 besluit om alle lede wat ook met “rassistiese” 
vakbonde (soos die ABM) geassosieer is uit sy geledere te skors. Dit was die 
voorspel tot ’n nuwe fase in die stryd tussen die ABM en die MWU, naamlik die 
kwessie oor die beginsel van geslote geledere. As deel van die poging om die 
ABM te beveg, het lede van die MWU in Maart 1937 by die Milner-skag van die 
Simmer and Jack-goudmyn begin staak omdat hulle nie bereid was om saam 
met ene PH Coetzee, ’n ABM-lid, op dieselfde skag te werk nie. Sodoende wou 
hulle Coetzee dwing om uit die ABM te bedank en by die MWU aan te sluit, of 
so nie as mynwerker te bedank.195 
 
W Becker, die president van die MWU, het hierdie aksie verdedig deur daarop 
te wys dat dit die primêre doel van die vakbond was om ’n gesamentlike 
bedingingsmag te skep ten einde beter voorwaardes van die werkgewers af te 
dwing waarin die stakingswapen slegs in uiterste gevalle gebruik word. Maar 
aangesien die ABM deur politici gebruik is om die mynwerkers op rasse- en 
politieke grondslag te verdeel, het die organisasie hierdie bedingingsmag van 
die mynwerkers vernietig waardeur hulle verhinder is om as eenheid op te tree. 
Die stakingswapen is dus in hierdie geval gebruik om die fokus op die MWU te 
plaas.196 
 
Die Goudprodusentekomitee (GPK), die uitvoerende liggaam van die KVM, het 
kennis geneem van die onderlinge wrywing wat daar tussen mynwerkers oor 
lidmaatskap van óf die ABM, óf die MWU ontstaan het, maar het nietemin slegs 
die MWU vir onderhandelingsdoeleindes erken.197 Ook die Departement van 
Arbeid onder die VP-regering het geweier om die ABM as erkende vakbond te 
registreer.198 Om die geskil by te lê, het die MWU aan die KVM voorgestel dat 
die dienskontrak van mynwerkers voortaan moes bepaal dat hulle met geen 
organisasie of persoon mag assosieer wie se doel dit was om die MWU as 
enigste wettiglik gevestigde en amptelik erkende vakbond te ondergrawe nie, 
anders sou sodanige mynwerkers hulle blootstel aan onmiddellike skorsing uit 
die mynbedryf. Daardeur is beoog om die ABM as polities ontwrigtende element 
uit te skakel en indien die voorstel aanvaar sou word, sou dit ook ’n oorwinning 
vir die MWU oor die GNP beteken. Die MWU-voorstel was inderdaad ’n pleidooi 
ten gunste van die herroeping van die beginsel van vrye toegang tot die 
werkplek vir enige werker (open shop principle) en die herinstelling van die 
geslote geledere-beginsel in die goudmynbedryf.199 

                                            
195 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 64-66; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 40-41; Simons 
and Simons, Class and colour in South Africa, p. 522; Die Mynwerker, Februarie 1937, p. 2 
(Hoofartikel). 
 
196 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 66-67. 
 
197 Ibid., p.68; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 74. 
 
198 Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 35. 
 
199 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 68-69; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 22-23; 
Yudelman, The emergence of modern South Africa, p. 254. 
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Die KVM, wat verskeie vorige pogings deur die mynvakbonde en veral die MWU 
gestuit het om die geslote geledere-beginsel in die goudmynbedryf heringestel 
te kry, het sy beleid in heroorweging geneem toe die ABM as mededingende 
vakbond wrywing tussen sy werknemers en ’n ontwrigting in die bedryf 
veroorsaak het. Daarby was die Kamer van mening dat die gevestigde 
vakbonde die mynwerkers voldoende verteenwoordig het, wat die bestaan van 
meer as een vakbond vir ’n bepaalde groep werkers onnodig gemaak het.200 
Gevolglik het onderhandelings om die Simmer and Jack-geskil op te los op 8 
April 1937 uitgeloop op ’n voorlopige ooreenkoms tussen die GPK en die 
Gesamentlike Komitee van Mynvakbonde (GKM) wat al nege georganiseerde 
vakbonde in die goudmynbedryf op die Witwatersrand (insluitende die MWU) 
verteenwoordig het. Daarvolgens is die beginsel van vrye toegang tot die 
werkplek deur die geslote geledere-beginsel vervang – die eerste keer weer 
sedert die 1922-staking. Die beginsel sou eers op 1 Junie 1937 effektief in 
werking tree om die mynwerkers voldoende tyd te gee om by die onderskeie 
erkende vakbonde aan te sluit. Die praktiese implikasie hiervan vir die 
ondergrondse blanke mynwerker was dat hy van toe af verplig was om by die 
MWU as enigste wettig erkende vakbond aan te sluit. Indien hy sou weier, het 
die KVM vanaf daardie datum die reg voorbehou om hom uit die mynbedryf te 
skors.201 
 
Charles Harris het die nuwe beleid verwelkom en ’n versoenende houding 
teenoor mynwerkers wat nie deel van die MWU was nie, ingeneem. Die ABM 
was egter nie van plan om sy werksaamhede te staak nie. Volgens hulle was 
dit weens viktimisasie en ’n “onderduimse geknoeiery en kliekery” onmoontlik 
vir die Afrikaner om homself in die MWU te laat geld. Daarby was dit die ABM 
se vernaamste doelwit om die Afrikanermynwerker te vrywaar van die invloede 
van die “anti-Afrikaanse en kommunistiese vakbonde” deur hom in die 
bedryfslewe in arbeidsorganisasies te organiseer wat in ooreenstemming met 
sy volkslewe en volkstradisies was. Die algemene beswaar van die 
Nasionaliste teen die aanvaarding van die geslote geledere-beginsel was dat 
dit die Afrikanerwerker gedwing het om by ’n vakbond aan te sluit wat 
teenstrydig met sy Christelik-nasionale beginsels opgetree het.202 
 
Ten spyte van die besware van Afrikanerinstansies, dat dit die gevaar vergroot 
dat die kommunistiese ideologie ’n stewiger houvas op die Randse 
Afrikanerwerkers kon kry, is die voorlopige ooreenkoms aangaande die geslote 
geledere-beginsel finaal op 29 April 1937 tussen die GPK en die GKM 
bekragtig. Alhoewel De Kock verklaar dat die herinstelling van die geslote 
geledere-beginsel die doeltreffendheid van die MWU verhoog en dat ‘n 

                                            
200 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 71-72; (SAB) K6, Band 2, Vol. 2: Executive testify 
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201 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 72-73; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 41-42; Sachs, 
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202 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 73-74. I.v.m. die besware van Albert Hertzog, die 
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vakbondideaal sodoende geseëvier het,203 is O’Meara van mening dat die 
vakbond, wat dit ywerig sou implementeer, daardeur in wese die KVM se 
polisieman geword het en dat sy voortbestaan voortaan van die 
goedgesindheid van die GPK sou afhang.204 Dat die Afrikanermynwerkers 
bereid was om ter wille van samewerking aan die Simmer and Jack-staking 
deel te neem toe ’n poging aangewend is om die blanke werkers op 
rassegrondslag te verdeel, is egter deur Fred Kukkuk van die MWU as ’n 
betekenisvolle stap in hulle evolusieproses gesien.205 
 
2.3.3 Die voorlopige voortsetting van die ABM 
 
Ten spyte van die terugslag, soos beskou vanuit die oogpunt van die ABM, was 
die organisasie nie van plan om te gaan lê nie en meer vasberade as ooit om 
van die Harris-bewind ontslae te raak, wat volgens hulle siening die belange 
van die mynwerkers ter wille van gunste en gawes van die KVM opgeoffer het. 
Maar in die praktyk het die toepassing van die geslote geledere-beginsel behels 
dat enige MWU-lid wat hom besig gehou het met ondermynende bedrywighede 
teen die vakbond die gevaar geloop het om sy werk in die goudmynbedryf te 
verloor. Die NRT het dus besef dat die ABM sou moes ontbind. Gevolglik het 
die lede van die ABM met die toepassing van die geslote geledere-beginsel 
vanaf 1 Junie 1937 as oorgangsmaatreël ook lede van die MWU geword, maar 
nog steeds hulle lidmaatskap van eersgenoemde behou. 
 
Vanaf 1 Junie 1937 het die MWU dus (in daardie stadium) die sterkste blanke 
vakbond in Suid-Afrika geword met ’n ledetal van 18 000 en ’n inkomste van 
£27 000 per jaar. Nuwe organiseringstrategieë sou toe ontwerp moes word 
indien die ABM sy oogmerke wou bereik. Ten minste het die nuwe bedeling in 
die goudmynbedryf dié voordeel ingehou dat selfs mynwerkers wat voorheen 
buite die MWU of die ABM gestaan het, en wat goeie leierspotensiaal vir 
laasgenoemde kon inhou, nou ook gedwing is om by die MWU aan te sluit. Vir 
die ABM sou dit ‘n gesonde kern voorsien om noodsaaklike hervorming binne 
die MWU deur te voer. Hoewel die ABM teoreties ontbind het, was dit in die 
praktyk anders gesteld. Onder die rookskerm van MWU-lidmaatskap kon die 
ABM dus aanvanklik sy bedrywighede voortsit.206 So het Louis Cronje en Faas 
de Wet eers in Oktober 1937 by die MWU aangesluit.207 Binne die MWU het 
die ABM ook nog vir JJ Grobler op die Wes-Rand en P Noppe op die Sentraal-
Rand as voltydse amptenare aangestel. Daarby is ’n dagbestuur uit die 

                                            
203 Ibid., pp. 77, 80, 83. 
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(voormalige) ABM-hoofbestuur saamgestel, bestaande uit dr. Albert Hertzog 
(voorsitter), Faas de Wet (sekretaris), CF de Wet, Louis Naudé, Louis Cronje, 
JJ Grobler, P Noppe en FJ Minnaar.208 
 
Soos met die destydse stigting van die ABM het Hertzog en ander lede van die 
organisasie voortgegaan om deur middel van vergaderings die plattelandse 
Afrikaners op hoogte te hou van die nuwe wending in die stryd in die 
vakbondwese op die Witwatersrand en om fondse daarvoor in te samel. Hulle 
is deurgaans bewus gemaak van die wenslikheid van Afrikanervakbonde as 
teenvoeter vir die “onafrikaanse kommunisties-gesinde elemente” in die 
vakbondwese en sodoende is voorbrand gemaak vir die nuwe strydmetode 
waarmee beoog is om die vakbonde van binne van hierdie elemente te suiwer. 
So het Hertzog by geleentheid ondeurdag en sonder die nodige bewyse die 
MWU-bestuur daarvan beskuldig dat hulle hulself aan die bewind gehou het 
deur stemme tydens verkiesings van die vakbond te vervals, deur intimidasie, 
soos die vervolging en skorsing van ABM-gesinde lede, en dat hulle die regte 
van die mynwerkers aan die KVM verkoop het om sodoende die Kamer se guns 
te behou. Hertzog is toe deur MWU-amptenare soos Charles Harris, W Becker 
en JJ van Rensburg vir laster gedagvaar wat uiteindelik buite die hof met koste 
geskik is.209 
 
Die voortgesette vergaderings van die ABM het teenkanting uit verskeie oorde 
ontlok. Onder andere het die bestuur van die MWU voormalige ABM-lede 
gewaarsku om nie hulle lidmaatskap van eersgenoemde te misbruik deur 
aanvoorwerk vir die ABM te doen om sodoende die MWU vir politieke gewin te 
verbokkel nie. Indien hierdie agitasie sou voortduur, het die MWU-bestuur, wat 
tot in daardie stadium nie baie hardhandig opgetree het teenoor mynwerkers 
wat nog nie hulle lidmaatskapverpligtinge onder die geslote geledere-
ooreenkoms nagekom het nie, gedreig om gepaste stappe te neem om al die 
sondebokke van lidmaatskap te ontneem.210 
 
As deel van sy gedwonge veranderde strategie om voortaan ’n suiweringsaksie 
binne die MWU uit te voer, het die ABM besluit om die algemene raad van 
eersgenoemde te verower. Die algemene raad van die MWU, wat jaarliks uit 
die verkose skagverteenwoordigers van die onderskeie myndistrikte 
saamgestel is, het onder meer nege betaalde ampsdraers op die uitvoerende 
bestuur aangewys. Dit het toe die strategie van die ABM geword om alle 
mynwerkers wat ontevrede was met die wyse waarop die MWU-bestuur hulle 
sake hanteer het en wat die ideale van die ABM onderskryf het, in ’n kerngroep 
te organiseer. Dit sou dan die taak van hierdie groep wees om deur middel van 
die uitoefening van die stemreg waarop hulle onder die geslote geledere-
ooreenkoms geregtig was, te sorg dat die “regte” skagverteenwoordigers 
gekies word. ’n Magsblok van ABM-gesinde skagverteenwoordigers in die 
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209 Ibid., pp. 37-40; 97-100; Die Mynwerker, April 1938, p. 7 (Skik lastersaak buite hof). Sien 
ook Ibid., September 1937, p. 9 (Apologie). 
 
210 Die Mynwerker, Oktober 1937, p. 7 (Hoofartikel). 
 



 81 

algemene raad van die MWU sou die ABM dan in staat stel om ’n nuwe bestuur 
te verkies. Ten einde die hervormingsmagsblok uit te bou, is ’n 
organisasiekomitee met Faas de Wet as hooforganiseerder, PJ Erasmus en 
PH van Rooyen in beheer van die Oos-Randse streek en JJ Grobler en Louis 
Naudé aan hoof van die Sentraal- en Wes-Randse streek, onderskeidelik, 
saamgestel.211 
 
Volgens ’n patroon wat ten tye van die onstaan van die ABM gevolg is, het 
hierdie organiseerders die mynwerkers in die kleedkamers by die skagte 
toegespreek en pamflette versprei. Die mynbesture het hierdie praktyk egter 
spoedig onder die geslote geledere-ooreenkoms stopgesit en enige 
organisering op myneiendom summier verbied, sodat met organisering buite 
die mynhekke voortgegaan moes word. Aangesien hierdie metode die ABM-
organiseerders min tyd vir bearbeiding van mynwerkers gelaat het, was dit nie 
baie geslaag nie, maar hulle het voortgegaan om huisbesoeke en vergaderings 
te reël. Die wedywering tussen ABM- en MWU-ondersteuners het so hewig 
begin raak dat die twee groepe selfs handgemeen geraak het tydens openbare 
vergaderings van die ABM teen die einde van 1937 sodat die polisie sommige 
daarvan moes stopsit.212 
 
Uiteraard is die ABM-strategie as ondermyning beskou en is dit ten sterkste 
deur die MWU afgekeur. Tydens die MWU se algemene raadsvergadering van 
13 Februarie 1938 het Faas de Wet ’n mosie van wantroue, wat die ABM in 
Harris as hoofsekretaris en ander betaalde amptenare gestel het, ondersteun 
en sekere aantygings oor wanbeheer gemaak. Van die aantygings was onder 
andere ’n ooreenkoms wat in 1934 met die KVM aangegaan is dat die MWU 
nie verder op ’n loonsverhoging vir sy lede sou aandring nie, knoeiery met 
MWU-verkiesings, die vakbond se verbintenis met die “kommunisties-gesinde” 
SAT&LC en die United People’s Front, asook ongesonde finansiële beheer oor 
en persoonlike verryking uit die profyte van Die Mynwerker deur Harris. Die 
wantrouemosie is egter met ’n groot meerderheid deur die algemene raad 
verwerp. ’n Teenvoorstel is toe ingedien dat De Wet, vanweë sy opvallende 
verbintenis met ’n “organisasie (die ABM) wat tot dusver net verdeeldheid in 
mynwerkersgeledere gesaai het”, uit die MWU geskors word. Hierdie 
teenvoorstel is met ’n groot meerderheid aanvaar en selfs pogings om De Wet 
se skorsing deur die hof nietig te laat verklaar, het misluk.213 
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2.4   Die Hervormingsorganisaie binne die MWU 
 
2.4.1  Stigting en doelwitte 
 
Faas de Wet se skorsing het ’n tydelike verlammende uitwerking op die 
hervormingsbeweging gehad deurdat baie mynwerkers hulle aanvanklik nie 
met die beweging wou assosieer nie. Die NRT het De Wet, wat na sy skorsing 
op geen myn werk kon kry nie en tydelik ’n minderbesoldigde betrekking by ’n 
bevriende motorhandelaar aan die Oos-Rand moes aanvaar, egter voltyds in 
diens geneem sodat nuwe lewe in die beweging gepomp is.214 Daarby het 
Simon Schoeman, eertydse MWU-president wat sedert 1933 by pogings 

betrokke was om die vakbond te hervorm, ook 
by die ABM aangesluit. Ten einde die griewe 
en besware van die groep ontevrede 
mynwerkers onder die aandag van die 
hoofbestuur te bring, het die ABM ’n 
protesvergadering gereël om saam te val met 
die algemene raadsvergadering van 
Februarie 1938. Dit was dieselfde 
vergadering waartydens De Wet geskors 
is.215 Die protes het egter misluk omdat die 
algemene raadsvergadering agter geslote 
deure plaasgevind het. Van die protesterende 
mynwerkers het toe gepoog om met geweld 
toegang tot die Trades Hall, waar die 
vergadering byeen was, te kry sodat die 
polisie die gemoedere moes kalmeer. Die 
vergadering wou egter nie die protesversoek 
aanhoor nie.216 
 

Sake wat onder meer tot die ontevredenheid aanleiding gegee het, was 
aantygings oor onreëlmatige verkiesingsprosedures en verkiesingsbedrog van 
die jongste bestuursvergadering. Die outokratiese optrede van die MWU-
bestuur onder die geslote geledere-beginsel en die verskansing van mag van 
die bestaande bestuur was ’n sentrale probleem vir die ontevredenes. Volgens 
hulle was mynwerkers nie toegelaat om hulle menings en griewe te lug sonder 
vrees vir ontslag nie. Die vakbondbestuur het ook die Minister van Mynwese 
beloof om geen verdere eise te stel wanneer die nuwe mynteringswetgewing 
van krag sou word nie, maar dit is gedoen sonder om die lede daaroor te 
raadpleeg. Verder is die bestuur van laksheid en nalatigheid met betrekking tot 
die finansies van die MWU beskuldig, aangesien die finansiële verslag 
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aangetoon het dat die bedrag aan ledegeld geïn sedert die inwerkingstelling 
van die geslote geledere-ooreenkoms, nie in ooreenstemming met die vergrote 
ledetal was nie. En indien die 1936-grondwet van die MWU geregistreer sou 
word voordat ’n nuwe verkiesing vir bestuurslede gehou is, sou dit beteken dat 
die bestuur sy magte verder kon verskans waarna dit feitlik onmoontlik sou 
wees om van ’n groep onbekwame amptenare ontslae te raak. Daarom is die 
bedanking van die betaalde bestuurslede geëis en is daarop aangedring dat ’n 
nuwe verkiesing onder toesig van die Departement van Arbeid uitgeskryf 
word.217 
 
Uit die protesvergadering is ’n sogenaamde waaksaamheidskomitee met 
Simon Schoeman as voorsitter en CC Hudson as ondervoorsitter saamgestel, 
wat op 24 Februarie 1938 met die hoofbestuur van die ABM en die NRT 
vergader het. Daar is toe formeel besluit om ’n nuwe protesorganisasie te stig 
wat bekend sou staan as die Hervormingsorganisasie binne die 
Mynwerkersunie (kortweg die Hervormers genoem). Schoeman is tot voorsitter 
en Faas de Wet tot sekretaris van die hoofbestuur benoem. Terselfdertyd is ’n 
dagbestuur met Albert Hertzog as voorsitter, Piet de Kock as sekretaris en 
Simon Schoeman, Faas de Wet en Danie Malan, ’n prokureur, as lede 
verkies.218 
 
In werklikheid was die nuwe organisasie bloot ’n voortsetting van die ABM 
onder ’n nuwe naam, waar die doelstellings dieselfde gebly het alhoewel die 
metodes verskil het. Die geslote geledere-ooreenkoms, wat enersyds die groei 
van die ABM gestuit het en dit andersyds verhinder het om sy 
hervormingstrategie deur te voer, het dit egter nodig gemaak dat die 
organisasie ’n naamsverandering ondergaan waardeur die Hervormers in staat 
gestel is om lede van die MWU te bly. Soos die MWU het die 
Hervormingsorganisasie oor ’n algemene raad beskik. Lede van die MWU wat 
hulle by die Hervormingsorganisasie aangesluit het en toegang tot die 
algemene raad van die MWU gehad het, het outomaties op die algemene raad 
van die Hervormers gedien. In die praktyk het sulke lede op die algemene rade 
van beide liggame gedien, wat die taak van die Hervormers vergemaklik het 
om die bestuursinstellings van die MWU te infiltreer om die nodige hervorming 
te probeer deurvoer. Enige blanke ondergrondse mynwerker wat die 
doelstellings van die Hervormingsorganisasie onderskryf het en bereid was om 
alles in die stryd te werp om hierdie doelstellings te bereik, kon ’n lid word. Soos 
in die geval van die ABM, het die Hervormingsorganisasie die feit dat CC 
Hudson as Engelssprekende op die bestuur gedien het, Faas de Wet 
aanvanklik ’n VP-ondersteuner was en die feit dat die Hervormers talle SAAP-

                                            
217 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 96-97; Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 37. 
 
218 (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 9: S Schoeman testifies (12 November 1940), p. 
571; Ibid., Vol. 10: JS de Wet testifies (12 November 1940), pp. 686-687; Ibid., Vol. 12: JS de 
Wet testifies (18 November 1940), pp. 823-824; Ibid., Band 4, Lêer VI, Final Reports, findings 
and recommendations (7 January 1941), pp. 17-18; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 69-70; Walker 
and Weinbren, 2000 Casualties, pp. 218-219. 
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ondersteuners van die Oos-Rand getrek het, as bewys voorgehou dat hulle nie 
beoog het om die mynwerkers op (blanke) rassegrondslag te verdeel nie.219 
 
Die Hervormingsorganisasie het basies dieselfde doelstellings as sy 
voorganger nagestreef. Dit het onderneem om die MWU op konstitusionele 
wyse in ’n (hoofsaaklik) Afrikaanse Christelik-nasionale vakbond te omskep, 
waarmee bedoel is dat dit ’n organisasie moes wees wat, benewens ’n 
Christelike etos, uitsluitlik aan Suid-Afrikaanse, in teenstelling met 
internasionale, belange getrou moes wees. Soos in die geval van die ABM het 
Nasionaalgesinde Afrikanerleiers kommunisme as ’n wesenlike gevaar vir die 
ondergang van die Afrikanervolk gesien. Die stimulering van die nasionale 
volksgevoel van ook die Afrikanerwerkersklas sou hierdie gevaar teëwerk en 
sodanige stimulering is as voorvereiste vir die Afrikaner se herrysenis gestel. 
Ten einde die MWU te “suiwer” van alle “volksvreemde invloede” moes sy 
verbintenis onder andere met die “internasionale en kommunisties-gesinde” 
SAT&LC verbreek word. ’n Doelstelling wat verband gehou het met die anti-
kommunistiese beleid van die Hervormingsorganisasie was om hom daarvoor 
te beywer dat die kleurslagboom in die mynbedryf en alle ander vertakkinge 
van die Suid-Afrikaanse nywerheidswese behoue bly. 
 
Die Hervormers het die MWU-bestuur ook as ’n volksvreemde groepering 
gesien wat beveg moes word en dit het ’n belangrike komponent van die NRT 
se oorhoofse ideologiese strategie geword. Daarom het die 
Hervormingsorganisasie se hoofbestuur ook ’n mandaat gehad om die 
mynwerkers by alle ander Christelik-nasionale arbeids- en kultuurorganisasies 
in te skakel, aangesien die NRT reeds begin poog het om Afrikanerbouwerkers, 
-kleremakers en -padmakers in sodanige organisasies as eersgenoemde te 
organiseer en te hervorm. ’n “Nasionale bewussyn” moes dus ook by die 
Afrikanermynwerkers gekweek word en die MWU op so ’n wyse hervorm word 
dat dit sou voorsien in die ekonomiese, maatskaplike en kulturele behoeftes 
van hierdie mynwerkers. Die behartiging van die ekonomiese belange en 
behoeftes van die mynwerkers was een van die belangrikste doelstellings van 
die Hervormingsorganisasie. Op dié wyse het die Hervormers beoog om die lot 
van die mynwerker te verlig met die daarstelling van ’n voorsorgfonds (die 
sogenaamde provident fund) en die aanstelling van ’n welsynsbeampte. So sou 
die organisasie deur middel van versoekskrifte in 1940 by die KVM aandring op 
’n pond-vir-pond-bydrae ten behoewe van ’n sentrale mediese fonds vir die 
mynwerkers. Maar toe die regering se oorlogsnoodmaatreëls alle MWU-
verkiesings gedurende die Tweede Wêreldoorlog opgeskort het, sou die 
Hervormingsorganisasie verplig word om sy hervormingseise tydelik te laat 

                                            
219 (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 7: S Schoeman testifies (7 November 1940), p. 
435; Ibid., Vol. 9: S Schoeman testifies (12 November 1940), pp. 567-568; Ibid., Vol. 10: JS de 
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vaar en moes hy hom hoofsaaklik daarop toespits om praktiese en finansiële 
steun aan sommige hulpbehoewende mynwerkers en hul gesinne te verleen.220 
 
Soos die ABM het die Hervormingsorganisasie ook nie oor voldoende finansiële 
middele beskik om die stryd teen die MWU suksesvol aan te pak nie. Die 
geslote geledere-ooreenkoms het reeds pogings om ledegeld vir ’n 
mededingende vakbond op myneiendom in te samel, verbied wat sodanige 
inkomste vir die Hervormers afgesny het. Daarby was die mynwerkers self, 
waarvan 95% volgens Faas de Wet onder andere as gevolg van verskeie 
welsynsprobleme feitlik in ’n staat van bankrotskap verkeer het, deur hulle swak 
finansiële posisie ook nie eintlik in staat om betekenisvolle bydraes te lewer 
nie.221 Gevolglik het die Hervormers ’n maandelikse skenking uit die trustfonds 
van die NRT ontvang om die salarisse van die organiseerders en alle ander 
administratiewe uitgawes te help dek. 
 
Aanvanklik het die Hervormers ook fondse van die Reddingsdaadbondfonds 
ontvang. Laasgenoemde is deur die eerste Ekonomiese (Afrikaner) 
Volkskongres as deel van die poging om die armblankevraagstuk op te los en 
om die Afrikaner “kultureel op te hef” in 1939 in Bloemfontein geïnisieer. Daarby 
is die Hervormers befonds vanuit die Pieter Neethlingfonds. Pieter de Waal 
Neethling van Stellenbosch, wat onder andere die grondlegger en direkteur van 
SANTAM was, het op versoek van Albert Hertzog, ’n familielid, ’n trustfonds 
nagelaat om “in belang van die minderbevoorregte deel van die Afrikaner” 
aangewend te word. Hertzog het ook in sy persoonlike hoedanigheid finansiële 
bydraes tot die Hervormerstryd gelewer. Sodoende het die organisasie oor 
voldoende finansiële middele beskik om die stryd in die MWU voort te sit. 
Ooreenkomstig die skenkingsakte van die Neethlingtrustfonds is daar jaarliks 
’n bedrag vir die mynwerkerstryd tersyde gestel, wat aan die einde daarvan ’n 
totale bedrag van £23 519 beloop het.222 
 
Met die totstandkoming van die Hervormingsorganisasie sou die stryd om die 
beheer van die MWU inderdaad meer intens, verbete en bitter raak en selfs tot 
op persoonlike vlak gevoer word. Enersyds het die Hervormers van 
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inligtingspamflette gebruik gemaak om hulle propaganda op die Witwatersrand 
te versprei. Dit is moontlik gemaak deurdat J von Moltke, ’n eertydse leier van 
die Gryshemde met wie Albert Hertzog bekend was en wat later by die 
Nasionale Party sou aansluit, laasgenoemde organisasie se handdrukpers aan 
die Hervormingsorganisasie geskenk het en deurdat die pro-GNP dagblad, Die 
Transvaler, afvalpapier verskaf het. Op dié manier is duisende 
Hervormerpamflette vanuit Die Transvaler se kantore in Johannesburg 
versprei. Dr. HF Verwoerd, wat in daardie stadium die redakteur van Die 
Transvaler was, het alreeds in 1937 by die mynwerkerstryd betrokke geraak en 
sy koerant aangewend om onverpoosd en onbeskroomd die belange van die 
Afrikanermynwerker te bevorder.223 
 
Vanuit die geledere van die MWU-bestuur is op sý beurt ook bitter aanvalle op 
die Hervormers deur die kolomme van Die Mynwerker geloods. Die Hervormers 
is uitgekryt as “samesweerders”, “betaalde agitators” en “afbrekers”. Die 
Hervormingsorganisasie het bestaan uit “professore, ryk prokureurs, 
onderwysers, predikante, advokaat-doktor-beroepspolitici” en “Stellenbosch 
kapitaliste” wat hulle “skielik beywer het om die siel van die mynwerker te red”. 
Die doel van die organisasie was om werk vir ’n handvol “baantjiesoekers” in 
die MWU te bekom en Albert Hertzog het slegs die eiebelang van hom en sy 
vriende in plaas van dié van die mynwerkers nagestreef. Mense soos Hertzog, 
wat die “begin-en-einde” van die Hervormers was, was “buitestanders” wat nie 
die verskil tussen ’n mynhoop en ’n mynskag geken het nie. Die Hervormers 
was nie eerlik met die werkers nie en het “op ’n baie onderduimse wyse” met 
“kapitaal uit Stellenbosch” pogings aangewend om die MWU by die 
mynwerkers in diskrediet te bring en “leuens” te versprei deur middel van “Nazi-
tegnieke”. 
 
Verder is die Hervormingsorganisasie daarvan beskuldig dat dit as ’n “politieke 
organisasie” party-politiek en “politieke opportunisme” in die vakbond gebring 
het en nie in staat was om die “brood-en-botter-belange” van die werker te 
onderskei van “kultuur-, taal- en geloofsbelange” nie. Faas de Wet van die 
Hervormers is gekritiseer as “die vegter van die Christelike Nasionale 
Kapitalistiese Beweging” wat rassehaat opgesweep het. Die AB, asook die 
NRT, wat fondse aan die Hervormingsorganisasie voorsien het, het deur middel 
van die dagbestuur laasgenoemde gemanipuleer sodat die mynwerkerlede 
daarvan “na die deuntjie van die buitestaanders moes dans”. Die mynwerkers 
is slegs deur hierdie “buitestaanders” as “trapklippe” vir sekere “Malaniet 
politici” gebruik. Daarom was die Hervormers se stryd nie ’n mynwerkerstryd 
nie, maar ’n (Nasionaalgesinde) Afrikanervolksaak. Daarby is Die Transvaler 
as ’n “Malaniet-lyforgaan” en ’n “anti-Mynwerkersunie-orgaan” uitgekryt, wat 
onwaarhede oor die werklike toedrag van die MWU se sake verkondig het en 
valse aantygings gemaak het dat die vakbond “kommunisties” was, aldus Die 
Mynwerker.224 
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Die Mynwerker het ook beweer dat die “gemeente” van Afrikanerorganisasies 
soos die HNP (soos die Nasionaliste sedert 1940 bekend gestaan het), die 
FAK, die Afrikaanse Nasionale Studentebond, die Reddingsdaadbond (RDB) 
en die OB hulle in dieselfde ideologiese kamp as “die klompie professortjies en 
advokaatjies en geldmanne en … leraars” van die Hervormers bevind het.225 
Die koerant het selfs ’n artikel van Abraham Jonker, redakteur van Die 
Suiderstem, ’n VP-dagblad,226 gepubliseer waarin hy ’n striemende aanval op 
die Hervormingsorganisasie geloods het. Jonker het onder andere gesuggereer 
dat die Hervormers en die HNP hulle met die nasionaal-sosialistiese 
beleidsrigtings van groepe soos die OB, die Gryshemde en die Nuwe Orde-
party geassosieer het en ’n aanslag op georganiseerde arbeid gedoen het ten 
einde die MWU te breek.227 
 
Moodie spekuleer dat die OB se arbeidsvleuel, die Arbeidsfront, ook ’n invloed 
in die MWU kon gehad het en moontlik met die Hervormingsorganisasie kon 
oorvleuel en selfs daarmee kon versmelt het.228 Inderdaad het die OB in 1944 
sy steun aan die MWU se eis om ’n loonsverhoging van die KVM gegee229 en 
dit wil voorkom of lede van die Arbeidsfront en Hervormers by geleentheid 
gedurende die 1940’s gesamentlik as verteenwoordigers van die MWU verkies 
kon gewees het.230 Maar ten spyte hiervan, en desnieteenstaande die skenking 
van die drukpers van die voormalige Gryshemp-beweging aan die Hervormers, 
dui nòg dokumente in die OB- en MWU-argiewe of -literatuur, nòg enige 
regeringskommissies van ondersoek op enige geslaagde diepgaande of 
daadwerklike beïnvloeding van die OB of ander Nasionaal-sosialistiese 
groeperinge op óf die MWU, óf die Hervormingsorganisasie. Dat individuele 
mynwerkers wel aan óf die OB, óf die Hervormers, óf die MWU kon behoort 
het, is eerder ’n weerspieëling van die politieke fragmentasie (en soms ook 
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230 (FPB), OB-Argief, NM 5/25: Dagboek gehou deur NGS van der Walt 1936-1944 (20 
Augustus 1946). 
 



 88 

oorvleueling) waarin die Afrikanerdom hom in sy geheel in die periode onder 
bespreking bevind het. Trouens, Albert Hertzog het die teenwoordigheid van 
die Arbeidsfront in mynwerkersgeledere as ’n indringing in die Hervormers se 
Afrikanerwerkersklasdomein beskou.231 Daarteenoor het dr. Hans van 
Rensburg, die leier van die OB, volgens sekere OB-figurante geen hoë dunk 
van Albert Hertzog gehad nie.232 Buitendien sou die HNP mettertyd die OB om 
Afrikanersteun bestry om teen 1943 die dominante politieke verteenwoordiger 
te word van wat as “ware” Afrikaners beskou is.233 
 
Met die 1946 Kommissie van Ondersoek na die aangeleenthede van die MWU 
het Simon Schoeman, toe ’n voormalige Hervormer, ook beweringe van 
Nasionaal-sosialistiese belange by die mynwerkerstakingsgeskil van daardie 
jaar gemaak. Hy het dit gegrond op die feit dat adv. Oswald Pirow, die leier van 
die Nuwe Orde gedurende die oorlogsjare, van die geskorste mynwerkers help 
verdedig het. Eweneens beweer Jon Lewis dat van die protesterende 
mynwerkersgroepe “became more clearly identified” met die Nuwe Orde en die 
OB. Maar ook in hierdie geval kon geen substansiële getuienis opgespoor 
word, selfs nie in die bevindinge van die kommissie van ondersoek nie, van 
enige betekenisvolle beïnvloeding van die onderskeie faksies binne en rondom 
die MWU deur Nasionaal-sosialisties-geöriënteerde groeperinge nie.234 
 
’n Verdere illustrasie van die politieke fragmentasie waarin ook die 
Afrikanermynwerkers hulle in hierdie periode bevind het, is dit feit dat die MWU-
bestuur by monde van die hoofsekretaris, Charles Harris, die 
Voortrekkereeufees plegtig ondersteun het. Hy het van die GPK geëis dat 
Geloftedag van 16 Desember 1938 as vakansiedag vir die mynbedryf verklaar 
word sodat die mynwerkers “tesame met die res van Suid-Afrika” daaraan kon 
deelneem. In artikels in Die Mynwerker is die stryd van die mynwerkers tydens 
die groot stakings van 1913 en 1922 en die stryd teen myntering en die 
mynkapitaliste selfs met die stryd van die Voortrekkers vergelyk om ’n blanke 
beskawing in die binneland van Suid-Afrika te vestig. Die blad het verskeie 
gedenkartikels aan die gebeurtenis gewy – dit ten spyte daarvan dat die 
meerderheid van die vakbondbestuur in daardie stadium die GNP na alle 
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waarskynlikheid polities teengestaan het.235 Na alles was dit die GNP wat 
polities en kultureel waarskynlik die meeste voordeel uit “bondgenote” soos die 
Simboliese Ossewatrek en die Eeufeesvieringe verkry het en wie se leier, dr. 
DF Malan, die hooffeesrede op 16 Desember 1938 by die hoeksteenlegging 
van die Voortekkermonument te Pretoria gelewer het.236 So byvoorbeeld, is ’n 

foto van Fred Kukkuk en sy vrou in volle 
Voortrekker-volkspelemonderings in Die 
Mynwerker geplaas. Kukkuk, ’n 
organiserende sekretaris van die MWU, was 
klaarblyklik nie net ’n SAAP-ondersteuner nie, 
maar ook ’n bittere teenstander van die 
Nasionaalgesinde ABM en Hervormings-
organisasie.237 Ook JJ Grobler, die 
ondervoorsitter van die eertydse ABM en 
aktiewe lid van Hervormingsorganisasie, was 
’n lid van die SAAP.238 
 
Benewens ideologiese en sosio-ekonomiese 
oorwegings, was een van die Hervormings-
organisasie se belangrikste oogmerke om die 
MWU te omskep in ’n goed-georganiseerde 
en gesonde bestuursinstelling wat sy 
administratiewe en finansiële sake volgens 
vasgestelde reëls op ’n eerlike manier bedryf. 
Slegs dan sou die MWU tot groter voordeel 
van sy lede aangewend kon word. Die 
Hervormers sou hulle daarvoor beywer om al 

die griewe van die mynwerkers openbaar te maak totdat daar eensgesindheid 
oor die saak bereik en die nodige hervormings deurgevoer is.239 Reeds in 1938 
het die Hervormers hulle voorgeneem om die griewe van die mynwerkers aan 
die Minister van Arbeid voor te lê met die oog op ’n geregtelike kommissie van 
ondersoek na sekere onreëlmatighede in die MWU. Tydens ’n vergadering in 
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239 (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 8: S Schoeman testifies (8 November 1940), p. 
541; Ibid., Vol. 10: JS de Wet testifies (13 November 1940), pp. 689-691; Ibid., Band 4, Lêer 
VI, Final Reports, findings and recommendations (7 January 1941), pp. 19-20; Stals, Afrikaners 
in die Goudstad. Deel II, p. 75. 
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die Voortrekkersaal in Johannesburg het die Hervormers hulle eie kandidate vir 
die poste van organiserende sekretaris en organiseerders benoem en ’n mosie 
van wantroue in die hoofsekretsaris en die betaalde bestuurslede van die MWU 
aangeneem. Die wantrouemosie is egter saam met die eis om ’n geregtelike 
kommissie van ondersoek tydens die halfjaarlikse algemene raadsvergadering 
met ’n oorweldigende meerderheid afgestem.240 
 
Die algemene raadsvergadering van 12 Februarie 1939 sou vir dramatiese 
oomblikke in die stryd om die beheer van die MWU sorg. Op grond van 
beweerde onreëlmatighede met die verkiesing van die onbetaalde bestuurslede 
en die samestelling van die algemene raad, het die Hervormers in Januarie 
1939 ’n reeks vertoë tot die Departement van Arbeid gerig waarin geëis is dat 
die verkiesings gestaak en dat nuwe verkiesings onder toesig van die 
department uitgeskryf word.241 Tydens onderhandelinge wat daarna tussen die 
uitvoerende bestuur van die MWU, die Departement van Arbeid en die 
Hervormers aangeknoop is, is gevolglik besluit om die algemene 
raadsvergadering uit te stel. ’n Omsendskrywe is aan al die afgevaardigdes 
gerig waarin hulle in kennis gestel is van die probleme wat daar met die 
verkiesing ontstaan het en dat dit uitgestel is tot tyd en wyl voorsiening gemaak 
is vir behoorlike verteenwoordiging van elke mynskag.242 
 

Tydens die algemene raadsvergadering, waar 
slegs 82 van die 250 afgevaardigdes aanwesig 
was, het die president, JA (“Jan Links”) van den 
Berg, in die lig van die omsendskrywe voorgestel 
dat die vergadering tot ’n latere stadium verdaag. 
Simon Schoeman van die Hervormers was egter 
ontevrede daaroor en het ’n mosie van wantroue 
in die uitvoerende bestuur voorgestel. Toe Van 
den Berg dit buite orde reël omdat die eerste 
voorstel nog nie afgehandel was nie, het chaos en 
wanorde uitgebreek. Gevolglik het die voorsitter 
die vergadering verdaag en dit saam met ’n aantal 
afgevaardigdes verlaat. Ongeveer 30 Hervormers 
het agtergebly en die vergadering voortgesit. ’n 
Aantal persone wat nie afgevaardigdes na die 
algemene raad was nie en van wie almal ook nie 

                                            
240 Die Mynwerker, Augustus 1938, pp. 8-9 (FH Kukkuk: Mine Workers Complete Confidence 
in Officials); Ibid., September 1938, pp. 9,17 (HL Joubert: Secret History of “Reformers”); De 
Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 96, 99. 
 
241 (SAB) ARB Vol.1557, file no. C1054/6 Part II, South African Mine Workers’ Union: MS Tobias 
– Secretary for Labour, 11.2.1939; Die Transvaler, 21.1.1939 (Soeklig op S.A.M.W.U.); De 
Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 119. 
 
242 Die Mynwerker, Maart 1939, pp. 7-8 (Mynwerkersunie wen saak teen Hervormers); De Kock, 
“Die stryd van die Afrikaner”, p. 119. 
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mynwerkers was nie, is toe tot die vergadering toegelaat.243 Onder hulle 
geledere was Albert Hertzog, Paul Visser (’n mynwerker), DG Malan (’n 
prokureur van Pretoria), Piet Kock, Ivan Lombard (sekretaris van die AB en 
voorsitter van die FAK), dr. Philip Botha (’n teoloog), ds. JR Albertyn, dr. Piet 
Meyer en Christiaan de Wet.244 
 
’n Aantal voorstelle is eenparig deur die Hervormers aangeneem, onder andere 
dat Charles Harris en alle betaalde bestuurslede van die MWU onmiddellik 
ontslaan word, dat Faas de Wet se skorsing herroep word, dat die bepaling 
geskrap word waarvolgens die MWU-grondwet slegs elke drie jaar gewysig 
mag word, sodat wysigings voortaan ter eniger tyd aangebring kon word en dat 
die boeke en sake van die MWU deeglik ondersoek word. Die Hervormers was 
ook van mening dat aangesien daar geen verkiesing van ’n uitvoerende bestuur 
op daardie dag gehou is nie, die ou bestuur se dienstermyn verstryk het en 
gevolglik het hulle ’n tydelike nuwe bestuur saamgestel. Simon Schoeman is 
tot president, CC Hudson tot visepresident, JS de Wet tot hoofsekretaris en JD 
Balt tot tesourier verkies. Die nuutverkose “bestuur” het inderdaad die volgende 
dag hulle opwagting by die kantore van die MWU gemaak en dit beset.245 Die 
ou bestuur het egter ’n hofbevel aangevra teen die inbesetneming van die 
kantore sodat die Hervormers verplig was om dit weer te ontset. Uiteindelik het 
die hof beslis dat daar voldoende getuienis was dat die algemene 
raadsvergadering wanordelik verloop het en dat die voorsitter van die MWU wel 
konstitusioneel opgetree het deur die vergadering te verdaag. Die nuutverkose 
“bestuur” was toe verplig om te ontbind en die dienstermyn van die ou 
uitvoerende bestuur kon voortduur.246 
 
Na hierdie insident het die Hervormers hulle toegespits op die verkiesing van 
die ses onbetaalde lede van die uitvoerende bestuur wat van 27 tot 29 Maart 
1939 op hulle versoek onder toesig van die Departement van Arbeid sou 
plaasvind. Tydens die verkiesingstryd het die Hervormers, wat hulle eie 
kandidate in die veld gestoot het, die kans ook deeglik benut om die 
huishoudelike sake van die MWU oop te vlek. Hulle het wel daarin geslaag om 
hul eie kandidate in vier van die poste verkies te kry, maar die presidentskap 
van die MWU, die hefboom om van ’n groep ongewensde amptenare op die 
bestuur ontslae te raak, het hulle bly ontwyk. So byvoorbeeld is Schoeman, die 
Hervormer-kandidaat vir hierdie pos, met 25 stemme deur die MWU-kandidaat 

                                            
243 Die Mynwerker, Maart 1939, pp. 7-8 (Mynwerkersunie wen saak teen Hervormers); The 
Cape Times, 13.2.1939, p. 12 (Stormy Meeting of Miners); Die Burger, 13.2.1939 (Dramatiese 
“Rewolusie” in die Myn-Vakbond). 
 
244 (SAB) K145, MWU Commission of Enquiry 1946-1948, Band 1, Minutes of meetings, 
verbatim reports, Minute book, Vol.I: Minutes of the sixteenth meeting (29 November 1946), p. 
7. 
 
245 Die Burger, 13.2.1939 (Dramatiese “Rewolusie” in die Mynvakbond); Ibid., 14.2.1939 
(Vakbond met 2 “Besture”); The Cape Times, 13.2.1939, p. 12 (Stormy Meeting of Miners); 
Ibid., 14.2.1939 (Rival Claimants to Office); Sachs, The choice before South Africa, p. 170. 
 
246 Die Mynwerker, Maart 1939, pp. 7-8 (Mynwerkersunie wen saak teen Hervormers); The 
Cape Times, 15.2.1939 (Use of Mine Union Offices); Sachs, The choice before South Africa, 
p. 170. 
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en dienende president, JA van den Berg, verslaan. Hervormer-kandidate wat 
wel suksesvol was, was CC Hudson en Piet Erasmus wat onderskeidelik tot 
visepresident en tesourier verkies is, asook twee trusteelede, te wete CC van 
Schalkwyk en JW Swanepoel.247 
 
Die algemene raadsverkiesing van 26 April 1939, waartydens nege betaalde 
lede van die uitvoerende bestuur gekies is, is soos telkens in die verlede ook 
deur onstuimige tonele gekenmerk. Ten spyte van die Hervormers se pogings 
kon hulle nie een setel verower nie. Hulle het hul mislukking daaraan toegeskryf 
dat geloofsbriewe, wat toegang tot die sitting van die algemene raad verleen 
het, slegs aan sekere uitgesoekte persone uitgereik is en dat toegang aan die 
res geweier is. Verder het die steenkool en nie-ingelyste myne buitengewone 
hoë verteenwoordiging op die vergadering geniet. Die 15 000 stemgeregtigde 
mynwerkers op die Rand is normaalweg deur 195 afgevaardigdes 
verteenwoordig, terwyl die buite-myne met 1 400 stemgeregtigdes deur 50 
afgevaardigdes verteenwoordig is. Benewens die grief dat die stemverhouding 
nie proporsioneel was nie, was die beswaar dat selfs hierdie hoë kwota oorskry 
is en dat daar ongeveer 100 afgevaardigdes van die buite-myne op die 
vergadering teenwoordig was.248 
 
Belangrike besluite is ook tydens die algemene raadsvergadering geneem, 
onder andere om Simon Schoeman, die leier van die Hervormers, op grond van 
sy bedrywighede in die Hervormingsorganisasie uit die MWU te skors, om Faas 
de Wet se aansoek om hertoelating tot die MWU af te keur en om lede van die 
uitvoerende bestuur vir drie jaar in plaas van die gewone twaalf maande in hul 
amp te bevestig. Die motivering vir laasgenoemde besluit was dat dit groter 
kontinuïteit in die formulering en uitvoering van beleid sou verseker, maar die 
Hervormers het dit slegs as ’n verdere verskansing van die mag van die MWU-
bestuur gesien. Daarby sou Charles Harris se aanstelling as hoofsekretaris vir 
die volgende vyf jaar sy posisie onaantasbaar maak.249 
 
In reaksie op hierdie verwikkelinge het Schoeman verklaar dat die vier 
Hervormers wat op die uitvoerende bestuur van die MWU gedien het, ’n mosie 
van sensuur tydens die jongste bestuursvergadering teen Harris voorgestel het, 
maar dat dit afgestem is vanweë die meerderheidsparty se houding dat die 
Hervormingsorganisasie ’n niksbeduidende minderheidsparty was wat 
geïgnoreer kon word. Dit het daartoe gelei dat die Hervormers hulle 

                                            
247 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 119-122; De Kock, “Die stryd van die Afrikaners”, pp. 121-122; 
Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 76. 
 
248 (SAB) ARB Vol. 1557, file no. C1054/6 Part II, South African Mine Workers’ Union: 
Memorandum aan Minister van Arbeid insake beweerde onreëlmatighede in MWU, 21.7.1939, 
p. 2; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 123-124; Die Mynwerker, April 1939, p. 15 (Reformers fail to 
impress Members); Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 76; De Kock, “Die stryd van 
die Afrikaner”, p. 124. 
 
249 MWU-Argief, Minutes of Annual General Council Meeting, 26-27.4.1939, pp. 1-7; Naudé, 
Dr. A. Hertzog, pp. 125-126; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 76; De Kock, “Die 
stryd van die Afrikaners”, p. 125; Die Mynwerker, April 1939, p.15 (Reformers fail to impress 
Members); Ibid., Mei 1939, pp. 23, 25 (C Harris: Op Stewiger Grondslag). 
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gedistansieer het van enige verdere besluite wat deur die MWU-bestuur 
geneem is. Maar die ooreenkoms wat Harris en die ou bestuur met die KVM 
gesluit het, waarin hulle beloof het om alle verdere eise om ’n oorlogtydse 
loonsverhoging te laat vaar totdat die ekonomiese toestande “materieel 
verbeter” het, het die ontevredenheid van die mynwerkers slegs verder 
aangeblaas. Die onbehoorlike wyse waarop Harris en die betaalde 
bestuurslede die besluite van die algemene raad uitgevoer het, het enige 
moontlike samewerking, insoverre dit die Hervormers betref, finaal uitgesluit. 
Gevolglik sou die stryd wat hulle teen die Harris-bewind aangeknoop het end-
uit gevoer word.250 
 

Die stryd om die beheer van die MWU het 
egter ’n dramatiese wending geneem toe 
Charles Harris op Saterdag 15 Junie 1939 in 
sy motor regoor die MWU-kantore in die 
Trades Hall in Kerkstraat, Johannesburg deur 
Jacob Moller Hugo, ’n 22-jarige mynwerker 
wat aanvanklik by die Daggafonteingoudmyn 
naby Springs werksaam was, doodgeskiet 
is.251 Alhoewel sommige bronne suggereer 
dat Hugo die moord onder die invloed van die 
Hervormers gepleeg het,252 kon die hof geen 
getuienis van enige sameswering in hierdie 
verband vind nie. Dit blyk eerder dat Hugo, 
weens sy uitgesprokenheid teen die 
onreëlmatighede van die Harris-bewind en 
weens sy gevolglike weiering om MWU-
ledegeld te betaal, deur die vakbondbestuur 
geviktimiseer en geskors is. Omdat hy 
gevolglik nêrens op enige myn ’n betrekking 
kon kry nie, het hy vir Harris uit verbittering en 
frustrasie geskiet. Die hof het bevind dat 
hierdie gebeure tot ’n geestesversteuring by 

Hugo aanleiding gegee het en hy is tot lewenslange tronkstraf vir die moord 
gevonnis.253 Jack en Ray Simons verklaar egter dat hy kort na die HNP-
bewingsoorname in 1948 vrygelaat is.254 
 

                                            
250 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 126-127. 
 
251 Die Mynwerker, Junie 1939, pp. 6-7 (Charles Harris Shot Outside His Office); Naudé, Dr. A. 
Hertzog, p. 129. 
 
252 Sachs, The choice before South Africa, p. 170; O’Meara, Volkskapitalisme, p. 92; Walker 
and Weinbren, 2000 Casualties, p. 216; Simons and Simons, Class and colour in South Africa, 
pp. 525-526. Sien ook Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 128-130. 
 
253 (FPB), OB-Argief, Band nrs. 76-77: OB-Herinneringe Prof JH Coezee (2 April 1974); Naudé, 
Dr. A. Hertzog, pp. 129-130; Moodie, The rise of Afrikanerdom, p. 173. 
 
254 Simons en Simons, Class and colour in South Africa, p. 525. 
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Na die moord op Harris is die breuk in die geledere van die MWU tydelik geheel. 
Enersyds het ’n monstervergadering, wat oorspronklik gereël is om by die 
regering beswaar aan te teken oor die wyse waarop die KVM mynwerkers ten 
tye van ongekende voorspoed in die mynbedryf afgedank het, in November 
1939 ook tot ’n samewerkingsooreenkoms tussen die Hervormers en die MWU 
gelei. Waar die MWU die Hervormingsorganisasie aanvanklik so heftig 
teengestaan het, was eersgenoemde se versagtende houding teenoor die 
Hervormers ook ’n aanduiding dat die vakbondbestuur onder die waarnemende 
hoofsekretaris, Fred Kukkuk, en in die afwesigheid van Harris in ’n verswakte 
posisie verkeer het. 
 
Daar is wedersyds ooreengekom dat die MWU erkenning sou verleen aan die 
Christelik-nasionale beginsels van die Hervormer-gesinde mynwerkers; dat die 
MWU ingeskakel sou word by alle volksorganisasies met dieselfde beginsels; 
dat die MWU in diens gestel sou word van die mynwerker se ekonomiese, 
maatskaplike en kulturele belange; dat die MWU gesuiwer sou word van alle 
uitheemse en vreemde invloede en sy lidmaatskap van die “internasionaal 
kommunisties-gesinde” SAT&LC sou opsê en dat “gewaak en gestry” sou word 
vir die behoud van die kleurslagboom in die mynbedryf, asook alle ander 
bedrywe in Suid-Afrika.255 Ten einde die gees van eensgesindheid te bevorder, 
het die uitvoerende bestuur van die MWU op aandrang van die Hervormers ook 
besluit om Simon Schoeman en Faas de Wet weer as lede van die vakbond te 
herstel.256 
 
Enige moontlike goeie betrekkinge wat daar uit die ooreenkoms tussen die 
MWU se uitvoerende bestuur en die Hervormers kon voortspruit, is egter deur 
die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog vertroebel. Die MWU-bestuur het 
homself aanvanklik gedistansieer van die SAT&LC se besluit om genl. Smuts 
se oorlogspoging te steun, maar het sy siening in Mei 1940 verander en 
aangekondig dat die MWU voortaan in diens van die regering se oorlogsbeleid 
gestel sou word. Die Hervormers het skerp hierop gereageer omdat die bestuur 
van die MWU hom met die politieke beleid van die imperiale regering 
geïdentifiseer en daardeur die mynwerker se belange ter wille van die 
bevordering van buite-belange versaak het. Die besluit het volgens hulle ook 
polarisasie tussen Afrikanerwerkers en Engelstalige werkgewers 
teweeggebring. Aangesien baie Afrikaners nie die oorlogspoging gesteun het 
nie, het die besluit ruimte gelaat vir verdere diskriminasie teenoor veral die 
Nasionaalgesinde Afrikanermynwerkers wat reeds onderhewig was aan 
intimidasie en onregstreekse dwang. Die druk wat op mynwerkers uitgeoefen 
is om die sogenaamde “Rooi Eed” te onderteken, waardeur hulle hul steun aan 
die oorlogspoging toegesê het, het ook tot die weerstand van die 
Hervormingsorganisasie bygedra. Verder het die Hervormers die vrees 

                                            
255 Die Mynwerker, Julie 1939, p. 11 (Executive is ready to meet the Reformers); Ibid., 
November 1939, p. 3 (Hoofartikel), pp. 4-5 (FH Kukkuk: Conciliation in our Ranks) en (FH 
Kukkuk: Vrede in ons Unie); Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 133-134; Stals, Afrikaners in die 
Goudstad. Deel II, p. 76; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 128-129. 
 
256 Die Mynwerker, Oktober 1939, p. 3 (Hoofartikel) en pp. 10-11 (FH Kukkuk: Vermaning tot 
Kalmte); Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 134. 
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uitgespreek dat dié besluit die kleurslagboom in gevaar sou stel deurdat blanke 
arbeid na willekeur met goedkoper swart arbeid vervang sou word agter die 
rookskerm van oorlogsnood en volksgevaar.257 
 
As gevolg van hierdie besluit was die Hervormers van voorneme om weer die 
strydbyl op te neem. Hulle het JA van den Berg, die MWU-president, vir die 
neem van die besluit verantwoordelik gehou en te kenne gegee dat hulle hom 
voluit sou beveg totdat die vakbond grondig hervorm is om slegs die belange 
van die mynwerker te dien. ’n Beperking is egter op die werksaamhede van die 
Hervormers geplaas toe Colin Steyn, die Minister van Justisie, en Walter 
Madeley, die Minister van Arbeid, besluit het om volgens genl. Smuts se 
oorlogsnoodmaatreëls (die sogenaamde War Measures van 1940) klousule 35 
van die MWU-grondwet so te wysig dat geen verkiesing tydens die duur van 
die oorlog en tot en met ses maande ná die beëindiging van alle vyandelikhede 
in die vakbond gehou sou kon word nie.258 
 
Vanuit ’n regerings- en ekonomiese oogpunt beskou, kon enige struwelinge in 
die strategies belangrike goudmynbedryf die optimale goudproduksie vir die 
oorlogspoging nadelig beïnvloed.259 Naudé argumenteer egter dat die instelling 
van die oorlogsnoodmaatreëls eerder ’n poging van die VP-regering en sy 
bondgenote was om die Hervormingsorganisasie in die kiem te smoor, 
aangesien die aanduidings reeds daar was dat die Hervormers in die volgende 
MWU-verkiesing die bewind kon oorneem. Die bevindinge wat ’n 
regeringskommissie van ondersoek aangaande korrupsie in die MWU sou 
oopvlek, het veral daartoe aanleiding gegee dat mynwerkers hulle rug op die 
MWU begin keer het en eerder by die Hervormers aangesluit het. ’n 
Bewindsoorname deur die Hervormers sou beteken dat die vakbondmasjinerie 
in die hande van Nasionaalgesindes sou oorgaan en Smuts, wat bewus was 
van die sleutelrol wat die mynbedryf in die landsekonomie en die politiek aan 
die Witwatersrand gespeel het, wou dit ten alle koste verhoed. 
 
As SAAP-leier is Walter Madeley juis in Smuts se oorlogskabinet opgeneem 
met die spesifieke doel om daarvoor voorsiening te maak dat die 
mynwerkerstem, wat die stem van ongeveer een tiende van die totale aantal 
blanke arbeiders in Suid-Afrika was, vir die VP behoue bly. Die veronderstelling 
was dat die MWU en die SAAP mekaar onderling sou steun. Madeley was dus 
van sy posisie as kabinetslid en partyleier afhanklik van die steun van die MWU. 
’n Goeie verstandhouding met die dienende vakbondbestuur sou egter ook die 
SAAP van ’n werwingsmasjien tydens algemene verkiesings verseker. Deur sy 
steun aan die MWU toe te sê, het Madeley die invloed van die SAAP onder die 
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blanke werkers as die party se “stemvee” aan die Rand verseker en 
terselfdertyd sy eie posisie beveilig, aldus Naudé.260 
 
Na hierdie terugslag het twee belangrike faktore as aansporing vir die NRT 
gedien om die inisiatief onder die mynwerkers aan die Rand te behou. Die 
toestroming van die Afrikaner na die Witwatersrand, gekoppel aan die 
herafbakening van kiessetels in 1942, het die deurslaggewende rol wat die 
Rand in die blanke politiek van Suid-Afrika sou speel, opnuut onderstreep. As 
gevolg van hierdie herafbakening is ses meer setels aan die Witwatersrand 
toegeken. Dit het dus die kanse van die HNP verhoog om aan bewind te kom 
indien die Randse werkers onder sy vaandel verenig kon word.261 
 
Die oorlogsnoodmaatreëls het inderdaad die werksaamhede van die NRT 
ernstig aan bande gelê.262 In die periode van hibernasie wat gevolglik ingetree 
het, het die NRT dus aandag geskenk aan die herformulering van sy doelwitte 
en strydmetodes en die opknapping van die Hervormingsorganisasie ter 
voorbereiding van die naoorlogse tydperk.263 Die MWU-bestuur het die stilswye 
van die Hervormers geïnterpreteer as die ontbinding van die organisasie en 
deur middel van Die Mynwerker groot gewag gemaak van ’n paar prominente 
Hervormers soos Louis Cronje, HMB de Wit en CA Boshoff wat daaruit bedank 
het.264 Die Hervormingsorganisasie het egter, soos reeds gesê, hulp aan 
mynwerkers gebied in die vorm van gratis regsadvies of 
regsverteenwoordiging, die bereddering van boedels, die reël van mediese 
ondersoeke en die indiening van eise om vergoeding waarop sommige van 
hulle geregtig was. Hier het die leiding veral uitgegaan van Faas de Wet wat na 
die bedanking van Simon Schoeman tot nuwe leier van die 
Hervormingsorganisasie verkies is en van SJ Wannenberg wat De Wet se 
posisie as sekretaris oorgeneem het. Onderwyl die afkeer in die MWU se 
hantering van mynwerkersaangeleenthede daagliks toegeneem het, het die 
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pp. 8-13, 31 (HMB de Wit: Pille De Wit’s Amazing Exposure of Reformers!); Ibid., Februarie 
1941, pp. 23, 29 (CA Boshoff: Vaarwel aan die Hervormers!); Ibid., Mei 1941, pp. 7, 9, 11, 13-
14 (CA Boshoff: Ek Beskuldig Hulle); Ibid., Junie 1940, p. 7 (Reformers Trounced at 
Krugersdorp Mass Meeting); Ibid., November 1941, p. 5 (JLP Botha: Ons wil graag die 
Hervormer se Balansstaat sien). In een van die konsepweergawes van die stryd om die beheer 
van die MWU, maar wat uiteindelik nie in die finale weergawe van Naudé se boek Dr. A. 
Hertzog, die Nasionale Party en die Mynwerkers opgeneem is nie, word vermeld dat Cronje as 
‘n gemerkte man by die KVM kleinkoppie getrek het vir die stryd en uit vrees dat hy sy werk 
kon verloor uit die Hervormingsorganisasie bedank het. Sien (INEG) PV 451, Lêer nr. 
1/266/7/14: Die Mynwerkerstryd en die Nasionale Oorwinning, hfst. 5, “Louis Cronje Voorsitter 
Sak Uit”, p. 62. 
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bearbeiding van die Hervormers onder meer tot ’n groter kundigheid in 
vakbondwese en entoesiasme vir die Afrikanersaak gelei.265 
 
2.4.2  Die Kommissie van Ondersoek na die sake van die MWU, 1941 
 
Twee faktore wat onmiddellik aanleiding tot ’n grondige ondersoek na die sake 
van die MWU gegee het, was die verkiesing van ’n nuwe hoofsekretaris in die 
plek van Charles Harris en ’n staking by die ERPM-goudmyn by Germiston. Die 
samewerkingsooreenkoms tussen die Hervormers en die MWU was bloot 
kunsmatig, want met die verkiesing van ’n nuwe hoofsekretaris in 1940 het die 
onenigheid tussen die twee groepe opnuut opgevlam.266 Soos met al die vorige 
MWU-verkiesings is ook hierdie een gekenmerk deur ’n volskaalse 
werwingspoging en wedersydse aftakeling deur die opponerende groepe. Die 
duisende strooibiljette wat die Hervormers tydens die verkiesingskampanje van 
hulle kandidaat versprei het, is vir die soveelste maal gesien as die inmenging 
van politici in die huishoudelike sake van die MWU.267 
 
Uiteindelik is FH Kukkuk, wat sedert die dood van Harris in die pos waargeneem 
het, in April 1940 met 26 stemme bo Faas de Wet van die Hervormers as die 
nuwe hoofsekretaris van die MWU verkies.268 Fred Kukkuk, wat ook ’n 
ouderling in die Gereformeerde Kerk was, is in 1899 in Ladybrand in die 
Vrystaat gebore. Hy het eers betrekkinge op die Spoorweë te Bloemfontein en 
die Gevangenisdiens in Durban beklee voordat hy in 1923 na die Witwatersrand 
gekom het waar hy ’n mynwerker in die Village Deep-, Crown Mines en CMR-
goudmyne was. In 1927 is hy tot die algemene raad van die MWU verkies en 
het vanaf 1932 in die uitvoerende bestuur gedien. In 1934 is hy as 
organiseerder vir Sentraal-Rand aangestel.269 
 
Die Hervormers het egter deur middel van ’n petisie van 5 000 handtekeninge 
by die Minister van Arbeid beswaar aangeteken teen die onreëlmatige wyse 
waarop die verkiesings gevoer is en het die Departement van Arbeid versoek 
om in te gryp en dit self te beheer. Die versoek is egter deur die departement 
verwerp, onder meer omdat volgens die bepalings van Artikel 13 van die 
Nywerheidsversoeningswet van 1937 slegs aan so ’n versoek voldoen kon 

                                            
265 (INEG) PV 451, Hertzog-Versameling, Lêer nr. 1/266/8/1: Jaarverslag 1944, pp. 2-3; Naudé, 
Dr. A. Hertzog, pp. 179-181, 185-200; O’Meara, Volkskapitalisme, pp. 93, 241; Stals, Afrikaners 
in die Goudstad. Deel II, p. 77; De Kock, ”Die stryd van die Afrikaner”, pp. 137-138. 
 
266 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 133-135; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 139. 
 
267 Sien Die Mynwerker, Januarie 1940, p. 3 (Hoofartikel), pp. 6-8 (FH Kukkuk: Vir wie moet die 
Mynwerker stem?), (L Beneke: Letter from a Miner) en (BB Brodrick: Antics of the Performers), 
p. 22 (L Cronje: Louis Cronje se Aanval op Hervormers); Rand Daily Mail, 20.1.1940 (Support 
for Mr. Kukkuk). 
 
268 (SAB) K6, Band 4, Lêer VI, Final Reports, findings and recommendations (7 January 1941), 
p. 27; Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 139; Die Mynwerker, April 1940, p. 3 (Hoofartikel). 
 
269 Die Mynwerker, Desember 1939, p. 11 (Aan Julle Bekend-1). 
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word indien dit van die MWU self afkomstig was.270 Toe die protesskrif geen 
vrugte afgewerp het nie, het die Hervormers met ’n nuwe taktiek vorendag 
gekom en geweier om ledegeld aan die MWU te betaal. Dit het daartoe gelei 
dat die vakbond se reserwefondse gevaarlik laag tot £9 000 gedaal het. Die 
KVM het uiteindelik tussenbeide getree en drie myners op die ERPM-goudmyn 
ontslaan. In reaksie daarop het die Hervormers in Augustus 1940 ’n staking in 
die Angelo- en Central-skagte op die myn uitgeroep ten einde die regering te 
dwing om in te gryp en aandag aan hulle griewe te gee.271 
 
Ná herhaalde versoeke en briefwisseling tussen die Hervormers en genl. 
Smuts, wat ook ’n memorandum van hulle griewe ingesluit het, het die regering 
uiteindelik in Oktober 1940 ingestem toe die Goewerneur-Generaal ’n 
amptelike Kommissie van Ondersoek saamgestel het. Die kommissie se 
opdrag was om verslag te lewer oor die administrasie en sake van die MWU en 
die nodige aanbevelings te maak oor ’n toekomstige doeltreffende bestuur. ’n 
Driemankommissie, onder voorsitterskap van LP van Zyl Ham, ’n gewese 
Sekretaris van Mynwese, het gevolglik op 28 Oktober 1940 met sy eerste sitting 
in Johannesburg begin.272 
 
Die klagtes van die Hervormers en hulle aandrang op ’n kommissie van 
ondersoek na die doen en late van die MWU was eintlik ’n kulminasie en 
samevatting van die dieperliggende griewe wat van die tyd van die ABM af 
onder ontevredenes opgebou het. In hoofsaak het dit rondom die outokratiese 
optrede van die bestuur, onbevoegde amptenare wat in bestuursposte 
aangestel is en die wanbeheer oor MWU-fondse gesentreer. As gevolg van die 
onreëlmatige wyse waarop ampsdraers en amptenare van die MWU tydens 
verkiesings aangewys is, het onbevoegde persone in hierdie poste beland. 
Daar was klagtes van stembusbedrog en sloerdery met verkiesings, laksheid 
van verkiesingsbeamptes, ongenommerde stembriefies, ’n afwesigheid van 
kontrolelyste, betaalde amptenare wat in beheer van verkiesings was en ’n 
onwettige verteenwoordiging op die algemene raad as gevolg van die 
verskaffing van geloofsbriewe aan ongemagtigde persone soos in die geval van 
die verteenwoordigers van buite-myne. 
 
Ingrypende wysigings wat aan die bestaande MWU-grondwet van 1939 
aangebring is, is tydens ’n rumoerige hoofbestuursvergadering deurgevoer 

                                            
270 (SAB) ARB Vol. 1557, file no. C1054/6 Part II, South African Mine Worker’s Union: 
Telegramme, 12.3.1940 en 9.4.1940; (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 8: S Schoeman 
testifies (8 November 1940), pp. 511-516; Ibid., Band 4, Lêer VI, Final Reports, findings and 
recommendations (7 January 1941), p. 10. 
 
271 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 139-141; Die Mynwerker, September 1940, p. 15 (BB Brodrick: 
E.R.P.M. Strike Ends in Ignominous Defeat for Reformers); Ibid., November 1940, pp. 5-6 (JJ 
Eksteen: Die Hervormers Stuur ’n Pamflet Rond). 
 
272 (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 5: MWU Executive testifies (4 November 1940), 
p. 400; (SAB) GG Vol. 1830, file no. 52/479, Commissions: General: Appointment of a 
Commission to investigate and report upon the administration, and affairs of the Mine Workers’ 
Union, 15.11.1940; Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 141; Davies, Capital, state and white labour, p. 
300; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 76; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, 
pp. 142-143; Die Mynwerker, Oktober 1940, p. 5 (Hoofartikel). 
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sodat die gewone mynwerkers nie geleentheid gegun is om die voorgestelde 
wysigings sinvol te bespreek nie. Gevolglik is die grondwet sonder dat dit 
behoorlik voorgestel of gesekondeer is, bekragtig. Deur aan die uitvoerende 
bestuur die mag te verleen om ingrypende wysigings aan die grondwet aan te 
bring, is die mate van seggenskap waaroor die lede onder die ou grondwet nog 
beskik het hulle totaal ontneem. Die verskansing van die mag van die 
hoofbestuur het dus tot outokratiese optrede en die misbruik van mag gelei. Die 
voortsetting van hierdie “diktatuur” is verseker deur die aanstelling van persone 
van hulle eie keuse in bestuursposte. Daarom was dit die beswaar dat mag aan 
’n paar enkelinge toevertrou is om onder die geslote geledere-beginsel oor die 
toekoms van ’n mynwerker te beslis. Ingeboude grondwetlike versperrings het 
dit dus onmoontlik gemaak om van ’n groep onbekwame bestuurslede, wat nòg 
die belange van die mynwerkers op die hart gedra, nòg die vertroue van die 
mynwerkers geniet het, ontslae te raak. 
 
Weinige, indien enige besprekings van belangrike kwessies het tydens 
hoofbestuursvergaderings, wat deurgaans wanordelik was, plaasgevind. Lede 
is nie toegelaat om hulle saak te stel nie en enige kritiek op die wyse waarop 
die MWU bestuur is, is by voorbaat afgestem. Ook is vergaderingsagendas en 
die grondwet altyd op kort kennisgewing beskikbaar gestel wat voldoende 
bestudering van die inhoud oor bepaalde voorstelle daarin vervat, bemoeilik 
het. Die ou aantygings van die MWU se affiliasie by die SAT&LC met sy 
“kommunistiese elemente” en dat Die Mynwerker vir “kommunistiese 
propaganda” gebruik is, is weereens herhaal. 
 
Verder het die Hervormers uitgebreide griewe oor swak finansiële bestuur, wat 
volgens hulle tot die wanbesteding van fondse en korrupsie aanleiding gegee 
het, aan die kommissie voorgelê. Dit is daaraan toegeskryf dat die beheer oor 
fondse aan die finansiële komitee, waarvan agt van die dertien lede betaalde 
amptenare was, toevertrou is. Die voltydse betaalde amptenare is gevolglik 
gebruik om deur ’n meerderheidstem die uitvoerende bestuur sowel as die 
finansiële komitee te oorheers. Die finansiële komitee het dus sy eie besluite 
geneem en die goedkeuring van die uitvoerende bestuur daarvoor as blote 
formaliteit verkry. Deurdat die finansiële komitee finansiële sake in eie belang 
voorgeskryf het, is amptenare in staat gestel om die bates van die MWU te 
verkwis en die vakbondfondse te misbruik en wederregtelik toe te eien. So is 
fondse opgeslurp deur buitengewone hoë salarisse en toelaes wat aan die 
betaalde amptenare uitbetaal is. Alhoewel die MWU-grondwet bepaal het dat 
lede geregtig was op insae in die geouditeerde balansstaat, het dit oor ’n aantal 
jare nie reg geskied nie. Die balansstate is baie ingewikkeld opgestel en 
afskrifte vir afgevaardigdes na hoofbestuursvergaderings is nie vooraf 
beskikbaar gestel nie sodat hulle verhinder is om hul oor groot bedrae waarvoor 
begroot is in te studeer. Gevolglik het die meerderheid mynwerkers hulle 
goedkeuring aan sake geheg waaroor hulle nie vooraf ingelig is nie en 
finansiële besluite is sonder bespreking deurgevoer. 
 
Verskeie klagtes is ingedien oor gebreke in die seëlstelsel wat as 
ontvangsbewys uitgereik is vir die betaling van maandelikse lidmaatskapgelde 
aan die MWU. Ledelyste en betalings was foutief omdat seëls weggeraak het 
en ledegeld en trustfondse het weggeraak omdat baie uitstaande seëlboekies 
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nie geouditeer is nie. Lede is dus gedurig aangemaan om agterstallige ledegeld 
te betaal en sommige het as gevolg van die nalatigheid van invorderaars 
dikwels dubbele betalings uit vrees vir skorsings gemaak. Omdat die MWU se 
uitgawes gedreig het om die inkomstes te oorskry, het dit daartoe gelei dat die 
Hervormers en ander mynwerkers onwillig was om ledegeld aan ’n organisasie 
te betaal wat dit nie in hulle belang aangewend het nie. 
 
Ander griewe het gehandel oor die MWU se gebrek aan bystandsfondse en dat 
die uitvoerende bestuur in gebreke gebly het om werk aan werklose 
mynteringlyers te verskaf. In plaas daarvan om die winste uit die teekamer by 
die Silikose Mediese Buro vir hierdie doel aan te wend, het MWU-amptenare 
dit misbruik. Laastens is gekla dat die MWU-bestuur feitlik nooit kontak met die 
gewone mynwerkers gemaak het nie en dat die drankmisbruik in werkstyd van 
bestuurslede soos Kukkuk, die hoofsekretaris, en andere ook tot ’n 
verwaarlosing van hulle pligte gelei en verhoudings erg vertroebel het.273 
 
2.4.3  Die bevindinge van die 1941-Kommissie van Ondersoek en reaksies 
daarop 
 
Wat die Hervormers se klagtes oor onreëlmatighede tydens MWU-verkiesings 
betref, kon die kommissie van ondersoek geen substansiële gronde vind nie 
aangesien die meeste getuienis in dié verband op hoorsê gegrond was. Weens 
die vlottende aard van die mynwerkersgemeenskap is die Hervormers se eis 
om ’n korrekte ledelys as onredelik beskou. Buitendien het die Hervormers self 
nie oor ’n naamlys van sy eie lede beskik nie. Tog is bevind dat die MWU se 
grondwet van 1939 behoorlik voorgestel, gesekondeer, aangeneem en 
geregistreer is. Dat al die MWU-lede nie afskrifte daarvan ontvang het nie is 
toegeskryf aan die menigte wysigings en vertragings by die finale opstelling en 
bekratiging daarvan by die Nywerheidsregistrateur. Ook die Hervormers het nie 
al hulle eie lede met afskrifte van die Hervormingsorganisasie se grondreëls 
voorsien nie sodat hulle nie met die bepalings daarvan vertroud was nie. 
 
Die groot en lompe getalsterkte van die 300 afgevaardigdes na MWU-
hoofbestuursvergaderings, asook die bestaan van twee opponerende groepe 
binne die vakbondstrukture, het daartoe gelei dat die bestuur sy aandag 
uitsluitlik aan twis, aanvalle en teenaanvalle gewy het. Wat die aanklagte van 
kommunisme binne die MWU betref, is bevind dat die enigste moontlike 

                                            
273 (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 8: S Schoeman testifies (8 November 1940), pp. 
493-522, 544-547; Ibid., Vol. 9: S Schoeman testifies (12 November 1940), pp. 518, 552, 558-
559, 586, 593-594, 603-608, 611-615, 630-631; Ibid., Vol. 10: JS de Wet testifies (13 November 
1940), pp. 650, 661-663; Ibid., Vol. 11: JS de Wet testifies (14 November 1940), pp. 766-774, 
776; Ibid., Vol. 12: JS de Wet testifies (18 November 1940), pp. 787-795; Ibid., CC Hudson 
testifies (18 November 1940), pp. 854, 866, 871; Ibid., Vol. 14: (20 November 1940), pp. 1023, 
1025, 1027, 1029; Ibid., Band 3, Verbatim Reports, Vol. 19: JJ Grobler testifies (4 December 
1940), pp. 1558, 1560-1564, 1566; Ibid., Band 4, Lêer VI, Final Reports, findings and 
recommendations (7 January 1941), pp. 14, 27, 29-45, 57-59, 63; (TAB) A 1937 EL van 
Hoepen-Versameling: Jaarverslag 1941. Stryd van die Mynwerkers en Afrikaners op die Rand, 
pp. 2-4. Sien ook Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 142-143, 151-170. Vir ’n gedetailleerde ontleding 
van die klagtes en griewe voor die kommissie van ondersoek sien De Kock, “Die stryd van die 
Afrikaner”, pp. 144-150. 
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verhouding tussen die vakbond en hierdie ideologie te vinde was in die 
verbintenis tussen die MWU en die SAT&LC waarby ’n aantal kommunisties-
verwante vakbonde geaffilieer was. En aangesien die MWU sy affiliasie by die 
SAT&LC verbreek het, is enige griewe in hierdie verband as ongeldig beskou. 
 
Die kommissie het bevind dat daar inderdaad finansiële wanbestuur in die 
MWU voorgekom het. Die rekenmeester het ook erken dat hy belangrike 
inligting van die uitvoerende komitee weerhou het. As gevolg van talle 
finansiële wanpraktyke en geldverkwisting het uitgawes ten koste van 
inkomstes toegeneem. Geld is onder meer uit die brandkluis voorgeskiet 
sonder dat skuldbewyse daarvoor geteken is, getekende blanko tjeks is aan die 
hoofsekretaris oorhandig, groot bedrae geld is vir lang periodes nie gebank nie 
en organiseerders kon nie rekenskap gee van geld wat hulle ingevorder het nie. 
Ander sake wat finansiële wanbestuur bevorder het, was die uitbetaling van 
voorskotgelde en die toekenning van lenings aan beamptes wat teenstrydig 
was met die bepalings van die grondwet, asook die toekenning van 
buitensporig hoë onderhouds- en reistoelae en salarisse aan betaalde 
amptenare. 
 
Die feit dat voltyds betaalde amptenare van die MWU ampshalwe lede van die 
uitvoerende bestuur en die finansiële komitee was en stemreg besit het, is as 
’n ongesonde toedrag van sake beskou. Die kommissie het gevolglik aanbeveel 
dat met die uitsondering van die voorsitter alle betaalde amptenare slegs in 
raadgewende hoedanigheid in die hoofbestuur en sy komitees gebruik behoort 
te word. Dit sou die wanaanwending van finansies tot die eiebelang van die 
finansiële komitee voorkom. Wat bystandsfondse betref, het die kommissie 
bevind dat die MWU wel in November 1939 ’n Mynwerkersunie-
Werkloosheidsfonds opgerig het, maar dat die administrasie daarvan van 
onbekwame beheer en onwettige optrede getuig het. Die fonds is byvoorbeld 
nie in die MWU se bankrekening gestort nie, maar by ’n bouvereniging belê, 
terwyl lenings aan persone toegeken is wat nie daarop geregtig was nie. 
 
Die geheime samewerking tussen die hoofsekretaris en die rekenmeester was 
grootliks daarvoor verantwoordelik dat die bestuurslede nie bewus was van die 
onreëlmatige praktyke nie. ’n Gebrek aan opleiding in besigheids- en 
administratiewe vaardighede, tesame met sy drankprobleem, het die 
hoofsekretaris onbevoeg gemaak om sy verantwoordelike pligte op bekwame 
wyse uit te voer. Ook die rekenmeester het versuim om sý pligte uit te voer soos 
deur sy pos vereis. Gevolglik het die kommissie aanbeveel dat hierdie twee 
persone van hul pligte onthef en deur bekwame persone vervang word.274 
 
Tydens die algemene raadsvergadering van April 1941 is Fred Kukkuk dan ook 
summier uit die amp van hoofsekretaris ontslaan en BB (Bertie) Brodrick, ‘n 

                                            
274 (SAB) K6, Band 4, Lêer VI, Final Reports (7 January 1941), pp.1-6,9-10,46-47,58-75 en 
Findings and Recommendations, pp.3,5-6; Davies, Capital, state and white labour, p.300; Die 
Mynwerker, Junie 1940, pp.25-26 (FH Kukkuk: Verduideliking van die Algemene Sekretaris); 
Ibid., Junie 1941, pp.26-32 (Bevindings en Aanbevelings van die Mynwerkersunie-Kommissie, 
1941). 
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MWU-trustee, is in sy plek aangestel.275 In reaksie op die kommissieverslag het 
Brodrick verklaar dat die aanbevelings aangaande finansiële wanbestuur en 
korrupsie in die MWU-hoofbestuur, en die skuiwergate wat daaromheen 
ontstaan het, aangespreek is en dat maatreëls in plek gestel is om sodanige 
wanbestuur in die toekoms te voorkom. Daar sou voortaan ook boek gehou 
word van die betaalde amptenare se byvoordele en stappe is gedoen om die 
vakbond se surplusfondse beter aan te wend vir welvaarts- en hulpdoeleindes. 
Verder sou die teekamer by die Silikose Mediese Buro onder behoorlike 
bestuur geplaas word. Daarteenoor was Brodrick van mening dat die 
uitvoerende bestuur nie die MWU se grondwet oortree het nie, maar sou dit 
voortaan laat vertaal en aan lede beskikbaar stel. Die salarisse van die betaalde 
amptenare was nie te hoog nie maar markverwant. Daarby sou betaalde 
amptenare stemgeregtigde lede van die uitvoerende bestuur en die finansiële 
komitee bly en die seëlstelsel sou as enigste praktiese skema vir die betaling 
van maandelikse lidmaatskapgelde behou word. Oor die aanbeveling dat die 
hoofsekretaris ’n persoon met geakkrediteerde kwalifikasies by ’n professionele 
instansie behoort te wees, het Brodrick verklaar dat die MWU sy hoofsekretaris 
demokraties verkies – ’n proses wat nie noodwendig deur akademiese 
kwalifikasies belemmer kon word nie.276 
 

Die vernaamste aspek wat Brodrick egter aangeroer 
het, was dat alhoewel die MWU-uitvoerende bestuur 
bereidwillig was om die nodige veranderings in die 
vakbond aan te bring, hulle deur die nuwe grondwet 
verhinder is om gedurende die oorlogsjare enige 
hervormings deur te voer. Sodoende is daar ’n 
vrugbare teelaarde geskep vir die opgehoopte 
griewe om verder te akkumuleer en is daar aan die 
Hervormers ’n rasionaal gebied om hulle 
werksaamhede voort te sit.277 In 1941 het ’n 
skommeling in die bestuur van die Hervormings-
organisasie plaasgevind toe Faas de Wet om 
gesondheidsredes bedank het. DE (Daan) Ellis, ’n 
mynwerker van Nigel, het hierna ’n leiersrol in die 
organisasie begin speel, terwyl SJ (Schalk) Botha, ’n 

onderwyser van Pretoria, tot ere-sekretaris benoem is. Daarby het die 
Hervormers steeds finansiële bystand vanuit die Pieter Neethlingfonds vir hulle 
werksaamhede verkry.278 
 

                                            
275 MWU-Argief, Minutes of Annual General Council Meeting, 28-29.4.1941, p.4. 
 
276 Die Mynwerker, Junie 1941, pp. 3-7 (Kameraad B.B. Brodrick, Alg. Sekretaris, Antwoord op 
die Kommissie se Verslag). 
 
277 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 167. 
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In die verslag van die kommissie van ondersoek het die Hervormings-
organisasie se motiewe en aksies egter ook onder heelwat kritiek deurgeloop. 
Daar is bevind dat die Hervormers en “die magte daaragter van wie hulle die 
speelbal is, ’n omverwerpende beweging vorm wat skadelik vir die belange van 
die mynwerkers, die mynbedryf en die Unie van Suid-Afrika as geheel is”. Die 
uitspraak het veral op drie bevindinge berus, naamlik dat die beweging deur 
persone van buite die mynbedryf gefinansier en geïnspireer is, dat die motiewe 
van hierdie persone nie bo verdenking gestaan het nie en dat die metodes wat 
hulle aangewend het om hulle oogmerke te bereik nie altyd aan etiese 
standaarde voldoen het nie. 
 
Die vernaamste kritiek wat teen die Hervormingsorganisasie ingebring is, was 
dat dit nie spontaan ontstaan het nie en ook nie deur die mandaat van die 
mynwerkers daargestel is nie. As buite-invloed en “aanhitser” van die 
Hervormers is die NRT die meeste gekritiseer. Die kommissie was van mening 
dat indien die NRT nooit gestig sou gewees het om die nodige organisatoriese 
spierkrag aan die Hervormers te verskaf nie daar nooit ’n 
Hervormingsorganisasie sou gewees het nie. Finansiële steun is slegs aan die 
Hervormers verleen omdat hulle die reëls van die NRT onderskryf het, terwyl 
die gewone mynwerker geen seggenskap gehad het in die wyse waarop die 
geld van die NRT aangewend moes word nie. Daarby is die NRT van 
outokratiese optrede beskuldig. Benewens die feit dat die Hervormers reeds 
oor ’n “skadukabinet” beskik het om die onderskeie poste van die betaalde 
amptenare in die MWU te vul indien hulle die bewind sou oorneem, is die 
gewone Hervormer-lede nie geraadpleeg in die opstelling van die grondreëls 
van die organisasie nie. 
 
Verder was daar aanduidings dat die gewone Hervormer-lede geen 
seggenskap in die benoeming van die betaalde amptenare van die 
Hervormingsorganisasie gehad het nie, aangesien die voorsitter en sekretaris 
nie deur hierdie lede gekies is nie. En tog het hulle as werknemers van die NRT 
opgetree wat hulle salarisse en administratiewe kostes gedra het. Verdeeldheid 
is ook in mynwerkersgeledere gesaai deurdat die Hervormers as vyandige 
groep afgevaardigdes na die hoofbestuursvergaderings van die MWU ook tot 
hulle eie hoofbestuur verkies het. Ondanks al die pogings van die Hervormers 
om die teendeel te bewys, is die organisasie se lidmaatskap as beperkend 
gesien. Die grondreëls en letterlike interpretasie van die woorde “Afrikaans”, 
“Christelik” en “nasionaal” het volgens die kommissie op ’n beperkende en 
uitverkose lidmaatskap gedui. Die feit dat die reëls van die organisasie slegs in 
Afrikaans gedruk, en dat daar slegs Afrikaans op sy vergaderings gepraat is, 
het die kommissie daarvan oortuig dat die Hervormers geen werklike begeerte 
gehad het om enige ander persoon as ’n Afrikaanstalige as lid van die 
Hervormingsorganisasie te aanvaar nie. ’n Vakbond met sodanige grondslag 
het volgens die kommissie teen alle vakbondbeginsels ingedruis. 
 
Sommige ontevrede eertydse Hervormers het dan ook getuig dat die 
Hervormingsorganisasie beoog het om die strukture van die MWU vir politieke 
en kulturele doeleindes uit te buit. Daarby het baie MWU-lede getuig dat die 
golf van kritiek teen die vakbond eers met die ontstaan van die 
hervormingsbeweging in die MWU begin het. Aangesien die mynwerkers nie 
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goed geleerd was nie en maklik beïnvloedbaar was, het die 
hervormingsbeweging volgens die kommissie daarin geslaag om volgelinge te 
trek deur hulle “opsetlik” idees oor hoër lone en beter diensvoorwaardes die 
kop in te prent – idees wat voorheen nie bestaan het nie. Gevolglik het die 
kommissie bevind: 
 

“… dat die kragte agter die Hervormers nie so sterk aangedryf 
word deur ’n eerlike begeerte om die sake en administrasie van 
die Unie bloot uit belang van die mynwerkers te hervorm nie, 
en om ’n bona fide vakvereniging op ’n erkende en aangenome 
vakverenigingsbasis te grondves nie, as om ander en minder 
bewonderenswaardige redes … (en) dat die bedrywighede van 
die Hervormers skeuringswekkend en skadelik is vir die 
belange van die oorgrote meerderheid van die werkers in die 
algemeen wat geveg het vir en die demokratiese reg verkry het 
om hulle eie sake te bestuur sonder enige inmenging van buite 
af …279 

 
Naudé, wat die kwessie vanuit die oogpunt van die Hervormers beskou, het dit 
betwyfel of die 1941-kommissie ooit ’n ware onpartydige ondersoek beoog het 
en beweer dat twee van die kommissielede – FW Foley, ’n amptenaar en 
vertroueling van Walter Madeley, en AC van der Horst, ’n eertydse amptenaar 
van die Departement van Arbeid – anti-Hervormer-gesind was.280 Daarteenoor 
is dit De Kock se ontleding dat die bevindinge van die kommissie van ondersoek 
in wese korrek was.281 Alhoewel die kommissie geen substansiële gronde kon 
vind vir Hervormer-aanklagte aangaande onreëlmatighede tydens MWU-
verkiesings nie, sou die sogenaamde Springs-hofsaak van Januarie 1941 ’n 
ander lig daarop werp. 
 
Die hofsaak het voortgespruit uit lasterlike aantygings wat Simon Schoeman 
tydens ’n Hervormer-vergadering in Springs gemaak het van verkiesingsbedrog 
met die verkiesing van Kukkuk as hoofsekretaris in die plek van Harris. Feitlik 
al die griewe wat die Hervormers onder die kommissie van ondersoek se 
aandag gebring het, is weer tydens die hofverrigtinge onder die loep geneem. 
Klaarblyklik is stembusse met vals bodems gebruik sodat met stembriewe 
gepeuter kon word, maar voordat die hof ’n getuie kon aanhoor wat glo opdrag 
ontvang het om sodanige stembusse te vervaardig, het die staatsaanklaer die 

                                            
279 (SAB) K6, Band 2, Verbatim Reports, Vol. 11: JS de Wet testifies (14 November 1940), pp. 
736-737; Ibid., Vol. 14: HBM de Wit testifies (20 November 1940), pp. 904, 988-1014; Ibid., 
Band 3, Verbatim Reports, Vol. 25: IL Walker testifies (12 December 1940), p. 2113; Ibid., Vol. 
28: CJ Pretorius testifies (18 December 1940), pp. 2380-2382; Ibid., Band 4, Lêer VI: Final 
Reports (7 January 1941), pp. 21, 79, 83-85, 87 en Findings and Recommendations, pp. 6-7; 
Die Mynwerker, Junie 1941, pp. 29-30 (Bevindings en Aanbevelings van die Mynwerkersunie-
Kommissie, 1941); Walker and Weinbren, 2000 Casualties, pp. 219-220; Stals, Afrikaners in 
die Goudstad. Deel II, p. 77; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 157-163. 
 
280 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 141-142. Sien ook (TAB) A 1937 EL van Hoepen-Versameling: 
Jaarverslag 1941. Stryd van die Mynwerkers en Afrikaners op die Rand, pp. 5-7. 
 
281 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 164-166. 
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saak teen Schoeman teruggetrek. Volgens Naudé was Colin Steyn, die Minister 
van Justisie, vir die ontydige terugtrek van die saak verantwoordelik om 
sodoende te verhoed dat die stembusbedrog in die hof bewys kon word. 
Gronde vir hierdie bewering is nie gevind nie, maar dit blyk dat die regering met 
die toepassing van die oorlogsmaatreëls wat alle MWU-verkiesings tydelik 
opgeskort het enige verdere wrywing in die goudmynbedryf gedurende die 
oorlogsjare wou verhoed.282 
 
 
 
2.5   Die 1946-staking en die Williamson-kommissie van ondersoek 
 
2.5.1  Protes teen die Brodrick-bewind 
 
Die bevindinge van die Van Zyl Ham-kommissie van 1941 en die Springs-
hofsaak wat die korrupsie in die MWU oopgevlek het, het veral daartoe 
aanleiding gegee dat al hoe meer mynwerkers hulle rug op die MWU begin keer 
het en eerder by die Hervormers aangesluit het. Die veranderde MWU-bestuur 
wat op aanbeveling van die kommissie aan die bewind gekom het, is stewig in 
die saal gehou deur die bepalings van die oorlogsnoodmaatreëls wat die 
verkiesing van skagverteenwoordigers tydelik opgeskort het en die uitvoerende 
bestuur met die mag beklee het om alle bestuurslede, insluitende die betaalde 
amptenare, aan te stel. Van vrye verkiesings was daar dus geen sprake nie en 
die uitvoerende bestuur is in ’n gunstige posisie geplaas om outokraties op te 
tree. 

 
Alhoewel die uitvoerende bestuur homself in 
teorie by die bepalings van die 
oorlogsnoodmaatreëls gehou het, was dit die 
ondemokratiese samestelling daarvan onder die 
“persoonlike diktatorskap” van Bertie Brodrick, 
die nuwe hoofsekretaris, wat die griewe van die 
mynwerkers op die spits gedryf het.283 In baie 
opsigte het die griewe ooreengestem met dié wat 
tot die bestuurskommeling en die ontslag van 
Fred Kukkuk gelei het. Ten eerste was daar 
klagtes oor die eiegeregtigde optrede van die 
uitvoerende bestuur met betrekking tot die MWU 
se geldsake. Nie net is die lidmaatskapsgelde 
gedurende 1943 verdubbel nie, maar die 

                                            
282 (TAB) A 1937 EL van Hoepen-Versameling: Jaarverslag 1941. Stryd van die Mynwerkers 
en Afrikaners op die Rand, pp. 1-2, 4; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 150-172; Davies, Capital, 
state and white labour, p. 300; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 168-169; Die 
Vaderland, 17.4.1941 (Mynwerkers en Betaling van Ledegelde). 
 
283 (SAB) K145, Band. 3, Lêer III, Memoranda: Mine Workers’ Union, ongedateerd, p. 1; (TAB) 
A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: SAMU 1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner se 
opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 29.4.1952, p. 4; O’Meara, Volkskapitalisme, p. 
93; Davies, Capital, state and white labour, pp. 300-301; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel 
II, p. 77; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 134, 170. 
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outokratiese bestuur is in beheer geplaas van ’n vergrote inkomste van £48 000 
per jaar wat hulle na willekeur kon aanwend. In daardie jaar het die uitvoerende 
bestuur ook ’n versekeringskema ingestel waartoe elke lid verplig was om ’n 
maandelikse bydrae te lewer om in die geval van die afsterwe van sodanige lid 
finansiële voorsiening vir sy weduwee te maak. Die beswaar van die 
mynwerkers teen die skema was egter dat hulle eise nooit gerealiseer het nie, 
aangesien Brodrick, wat in beheer daarvan was, meestal ongeldige 
verskonings aangevoer het om nie die uitbetalings te doen nie. 
 
As gevolg van faktore soos ’n stagnerende basiese salarisskaal sedert 1927, 
verhoogde lewenskoste en ’n oplewing in die goudmynbedryf gedurende die 
oorlogsjare, het die mynwerkers op ’n loonsverhoging aangedring sodat 
Brodrick onder druk reeds in April 1943 onderhandelings daaroor met die GPK 
moes aanknoop. Brodrick se eis om ’n loonsverhoging van 30% vir die 
mynwerkers is onmiddellik verwerp omdat dit die mynbase jaarliks meer as 
£1 500 000 sou kos. Die GPK het egter besluit om sonder die tussenkoms van 
’n arbiter, wat hulle moontlik kon verplig om toegewings te maak waartoe hulle 
in die eerste plek nie bereid was nie, ’n kompromis-ooreenkoms met die MWU-
bestuur te sluit. Kragtens die bepalings van die ooreenkoms was die GPK 
bereid om ’n jaarlikse bedrag van £100 000 vir vyf jaar lank aan die MWU toe 
te ken, mits die uitvoerende bestuur sy eis om ’n loonsverhoging van 30% sou 
laat vaar. Daarby moes die bestuur die versekering gee dat hulle nie weer op 
enige verdere loonsverhogings sou aandring alvorens daar nie ’n merkbare en 
blywende oplewing in die ekonomie was nie. Die jaarlikse bedrag moes 
aangewend word vir mynwerkersbehuising, koöperatiewe en ander skemas en 
was onderhewig aan die voorwaardes soos neergelê deur die MWU en die KVM 
na gesamentlike oorlegpleging. 
 
Die ontevredenheid van die mynwerkers wat uit hierdie ooreenkoms gespruit 
het, was tweeledig. In die eerste plek was hulle woedend oor die gebrek aan 
salarisaanpassings en tweedens bitter ontevrede oor die MWU-bestuur se 
eiegeregtigde optrede en hulle gedienstigheid aan die wil van die KVM. Oor die 
aanwending van fondse het daar ook spoedig weer ’n algemene klag van 
korrupsie en wanbeheer van fondse deur die bestuur van die MWU 
voortgevloei. Die outokratiese bestuurstyl van die Brodrick-bewind is verder 
onderstreep toe dit, ten spyte van vroeëre beloftes, in gebreke gebly het om die 
MWU-grondwet onder sy lede te versprei. Sodoende het die bestuur ’n 
belangrike regsbeginsel geïgnoreer en sy lede in die duister gehou aangaande 
die bepalings van die grondwet.284 

                                            
 
284 (SAB) K145, Band 1, Minutes of Meetings and Verbatim Reports, Minute Book, Vol. I: 
Minutes of the twenty-first meeting, 6.5.1946, pp. 5, 7-8; Ibid., Band 3, Lêer III, Memoranda: 
Memorandum of Agreement, 20.9.1944; (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: SAMWU 
1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner se opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 
29.4.1952, pp. 4-5, 8; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/8/1: 
Jaarverslag 1947, pp. 4-5; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 202-205; O’Meara, Volkskapitalisme, p. 
93; Davies, Capital, state and white labour, pp. 301-302; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, 
pp. 171-173. I.v.m. die MWU-bestuur se aanvaarding van die KVM-aanbod, sien ook MWU-
Argief, Minutes of Special General Council Meeting, 27.9.1944, pp. 2-7; Die Mynwerker, 
September 1944, pp. 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 (Historic General Council Meeting). 
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Hoewel Naudé heelwat klem plaas op die protes van die 
Hervormingsorganisasie teen bogenoemde aantygings, verklaar De Kock dat 
georganiseerde optrede teen die MWU-bestuur in daardie stadium nie meer 
slegs tot die Hervormers beperk was nie. Volgens Naudé is ’n aantal 
protesvergaderings, kort nadat die kompromis-ooreenkoms tussen die KVM en 
die MWU in September 1944 bekend gemaak is, onder leiding van die 
Hervormers aan die Rand gereël wat deur duisende ontevrede mynwerkers 
bygewoon is. Daaruit is talle aksiekomitees gevorm wat later in ’n Sentrale 
Aksiekomitee onder leiding van Daan Ellis georganiseer is.285 
 
Daarteenoor stel Jan Gleisner dit egter dat PJ (Paul) Visser (wat teen 1944 ’n 
MWU-algemene raadslid was) en ander leiers in daardie stadium eerder die 
verteenwoordigers van die meerderheid ontevrede myners was. Volgens 
Gleisner het ’n aantal aksiekomitees spontaan op die Witwatersrand ontstaan 
as gevolg van die ooreenkoms met die KVM. Met die doel om die opposisie 
teen die MWU-bestuur te verstewig, is hierdie losstaande komitees gevolglik 
vroeg in 1944 in een gekoördineerde liggaam, die sogenaamde Aksiekomitee, 
omskep waarvan Visser die voorsitter was. Gleisner verklaar voorts dat die 
Aksiekomitee wydverspreide steun geniet het, maar dat vinnige vordering 
gestrem is vanweë ’n gebrek aan fondse. 
 
Uitkoms uit die geldelike verknorsing het teen die einde van 1944 gekom toe 
Daan Ellis, in daardie stadium die leier van die Hervormers, vir Visser met ’n 
aanbod genader het. Ten einde wedywering te voorkom en ’n stewige opposisie 
teen die MWU-bestuur daar te stel, was Ellis bereid om die 
Hervormingsorganisasie amptelik as afsonderlike organisasie te ontbind en by 
die Aksiekomitee aan te sluit met dié voorbehoud dat die Hervormers 
verteenwoordiging op die uitvoerende komitee van die liggaam sou geniet. 
Aangesien Ellis en ander Hervormers deur Albert Hertzog vir hulle werk onder 
die mynwerkers vergoed is, het die betekenisvolle materiële voordele wat 
skakeling met Hertzog sou meebring daartoe gelei dat Visser die aanbod 
aanvaar het. Maar aangesien die Hervormers toe as ’n onbelangrike faktor in 
die opposisievorming teen die Brodrick-bewind beskou is, is daar slegs twee 
van die 35 posisies op die uitvoerende liggaam van die Aksiekomitee aan hulle 
toegeken. Alhoewel dit moeilik is om presies vas te stel wie van Naudé of 
Gleisner se voorstelling van die verloop van sake korrek is, is dit volgens De 
Kock duidelik dat die Hervormers nie meer alleen by die stryd betrokke was 
nie.286 

                                            
285 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: SAMWU 1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner 
se opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 29.4.1952, p. 8; Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 205. 
 
286 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: SAMWU 1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner 
se opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 29.4.1952, pp.8-9 ; De Kock, “Die stryd van 
die Afrikaner”, pp. 174-177; Davies, Capital, state and white labour, p. 302. Dit blyk dat Visser, 
wat teen 1944 ’n lid van die SAAP en nooit ’n Hervormer was nie, met skorsing uit die MWU 
gedreig is deur die uitvoerende bestuur aangesien sy bedrywighede in die Aksiekomitee as 
“skadelik” vir die belange van die vakbond beskou is. Sien in hierdie verband ook MWU-Argief, 
Minutes of Annual General Council Meeting, 25.4.1944, p. 6; Ibid., Minutes of Monthly 
Executive Committee Meeting, 10.4.1945, pp. 2-3; Die Mynwerker, September 1944, p.19 
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Toe die oorlogsnoodmaatreëls, wat ’n tydelike demper op die suiweringsaksie 
in die MWU geplaas het, nie na die beëindiging van die Tweede Wêreldoorlog 
opgehef is nie, het die broeiende ontevredenheid van die mynwerkers in ’n 
staking uitgeloop. Die staking het begin deurdat ene LA Hattingh van die 
Durban Deep-goudmyn ontslaan is nadat hy nie ag geslaan het op die talle 
aanmanings van die MWU-bestuur om sy agterstallige ledegeld te betaal nie. 
Uit simpatie en protes teen sy ontslag het 650 mynwerkers op die dag van 
Hattingh se ontslag, 14 Maart 1946, ’n staking uitgeroep. Ook ander stakers, 
meestal oudsoldate en vrywilligers van die Tweede Wêreldoorlog wat 
Engelssprekendes ingesluit het, het protes aangeteken teen die wyse waarop 
die MWU-bestuur hulle aangemaan het om hulle agterstallige ledegeld wat vir 
bykans 40 maande gedurende die oorlog opgehoop het, te betaal – dit ondanks 
die feit dat alle soldate in die tydperk waarin hulle aktiewe diens verrig het van 
ledegeld kwytgeskeld was.287 
 
Die wysiging van die MWU-grondwet sonder om die myners in die saak te ken, 
het hulle nie slegs verhinder om in terme van die oorlogsnoodmaatreëls enige 
inspraak in hulle bestuur te hê nie, maar dit het ook die geslote geledere-
beginsel verkrag. Aangesien die oorlog beëindig was, was die mynwerkers van 
mening dat die tyd vir vrye verkiesings in die MWU ryp was en is daar geëis dat 
die uitvoerende bestuur bedank sodat dit deur ’n vry verkose bestuur vervang 
kon word. Gevolglik het die stakers by genl. Smuts, die Eerste Minister, 
aangedring op die opheffing van die oorlogsnoodmaatreëls en op onmiddellike 
verkiesings onder regeringstoesig. Intussen het die staking begin uitkring sodat 
daar teen 18 Maart 1946 alreeds ongeveer 6 500 mynwerkers daaraan 
deelgeneem het. Die staking het uiteindelik al die goudmyne op die 
Witwatersrand geraak, waarvan 95% se werksaamhede tot stilstand gebring 
is.288 Dit is deur die NRT as die grootste (blanke) mynwerkerstaking sedert 1922 
beskou.289 
 
Brodrick het hom egter nie deur stakerseise en -dreigemente van stryk laat 
bring nie aangesien sy posisie en dié van die uitvoerende bestuur veilig 
verskans was onder die oorlogsnoodmaatreëls wat nog nie verstryk het nie. 
Daarom het hulle deurgaans geweier om die MWU-grondwet te wysig ten einde 
voorsiening te maak vir die hou van onmiddellike verkiesings. Die verlammende 
uitwerking wat die staking op die goudmynbedryf en die Suid-Afrikaanse 
ekonomie in sy geheel gehad het, het Smuts gedwing om sy aanvanklike 

                                            
(Historic General Council Meeting) en Ibid., Februarie 1947, p. 9 (HJ Cilliers: Die ‘Vyftien”). 
I.v.m. Gleisner sien ook pp. 101-103 hierbo. 
 
287 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: SAMWU 1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner 
se opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 29.4.1952, p. 3; Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 209; 
O’Meara, Volkskapitalisme, pp. 91, 93; Simons and Simons, Class and colour in South Africa, 
p. 567; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 7; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, 
pp. 177-179. 
 
288 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 180; Lang, Bullion Johannesburg, p. 376. 
 
289 Sien (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/8/1: Jaarverslag 1947, p. 1. 
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onbetrokke houding te wysig. Die staking, wat intussen na 45 goudmyne op die 
Witwatersrand uitgebrei en waaraan 16 000 ondergrondse blanke mynwerkers 
teen 21 Maart deelgeneem het, is op 22 Maart 1946 ooreenkomstig 
Oorlogsnoodmaatreël Nr. 13 van 1946 (soos geamendeer deur 
Oorlogsnoodmaatreël Nr. 26 van 1946) beëindig. Ivan Walker, die 
arbeidsadvideur van die Eerste Minister en amptenaar van die Departement 
van Arbeid, het met die stakerskomitee ooreengekom dat die stakers hulle werk 
so spoedig moontlik sou hervat. Verder sou die GPK die stakers nie benadeel 
nie, LA Hattingh sou weer in diens geneem word nadat hy sy agterstallige 
ledegeld betaal het, ’n verkiesing van alle MWU-ampsdraers sou tussen 1 Mei 
en 1 Junie 1946 onder toesig van die Departement van Arbeid gehou word en 
’n geregtelike kommissie van ondersoek sou na die bestuursake van die MWU 
aangestel word.290 
 
Kragtens hierdie skikkingsooreenkoms met die stakers het die regering in April 
1946 ’n Kommissie van Ondersoek onder voorsitterskap van brig. E Williamson 
aangestel met J de Villiers Louw en S Mann as lede. Die opdrag van die 
sogenaamde Williamson-kommissie was om ondersoek in te stel na en verslag 
te lewer oor die sake van die MWU vanaf die datum waarop die Van Zyl Ham-
kommissie sy ondersoek (aanvanklik) afgesluit het tot en met 30 Maart 1946. 
Voorts moes toesig gehou word oor die uitvoering van die pligte en funksies 
van die MWU-bestuurslede totdat die kommissie sy verslag uitgebring het. In 
die geval van enige onkonstitusionele optrede van die bestuurslede moes die 
kommissie self sekere administratiewe pligte oorneem en hulle moes ook toesig 
hou oor die MWU-verkiesings.291 
 
2.5.2 Paleisrevolusie in die MWU en die bevindinge van die Williamson-
kommissie 
 
Soos verskeie kere tevore in die onstuimige geskiedenis van die MWU sedert 
Charles Harris die hoofsekretaris geword het, het sake weereens ’n 
onverwagse en dramatiese wending geneem. Tydens die algemene 
raadsvergadering van 29 April tot 1 Mei 1946 is ’n mosie van wantroue in Bertie 
Brodrick, die hoofsekretaris, en sy uitvoerende bestuur gestel. Brodrick het met 
ontwrigtingstaktiek homself teen die beskuldigings probeer verdedig en die 
vergadering selfs sonder die toestemming van die algemene raad verlaat, maar 
hy is uiteindelik met ingang van 1 Mei 1946 summier van sy amp as 
hoofsekretaris onthef. Aangesien 13 van die 19 uitvoerende bestuurslede ook 
as gevolg van hierdie paleisrevolusie bedank het, het die kommissie van 

                                            
290 (SAB) K145, Band 1, Minutes of Meetings and Verbatim Reports, Minute Book, Vol. 1: 
Minutes of the 22nd meeting, 7.5.1946, p. 5; Ibid., Band 3, Lêer III, Memoranda: Mine Workers’ 
Union, ongedateerd, p. 1 en Terms of settlement of Gold Mining strike, 22.6.1946, pp. 1-2; 
(INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/8/1: D Ellis: Verslag van 
Werksaamhede 1947, p. 1; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 209, 211-212; De Kock, “Die stryd van 
die Afrikaner”, pp. 180-184; Lang, Bullion Johannesburg, p. 376. 
 
291 (SAB) GG Vol. 1830, file no. 52/488, Commissions: General: Appointment of a Commission 
of Enquiry into the Administration and Affairs of the Mine Workers’ Union, 1.4.1946; (SAB) K 
145, Band 3, Lêer III, Memoranda: Memorandum, ongedateerd, p. 1; Simons and Simons, 
Class and colour in South Africa, p. 567; The Star, 4.4.1946 (Mine Union Inquiry Opens). 
 



 110 

ondersoek in ooreenstemming met sy bevoegdhede ’n interim uitvoerende 
bestuur met JLP (Basie) Botha as waarnemende hoofsekretaris tot 30 dae na 
die volgende MWU-verkiesing aangestel.292 Na sy ontslag het Brodrick ’n futiele 
poging aangewend om sy volgelinge in die sogenaamde Union for the Miners 
te organiseer.293 Basie Botha, ’n boorling van Potchefstroom, was ’n vurige 
Hervormer-teenstander. Hy het in 1926 na die Randse goudmyne gekom en 
was aanvanklik op die Crown Mines werksaam. In 1933 is hy as MWU-
organiseerder op die Wes-Rand aangestel, in 1937 in dieselfde hoedanigheid 
aan die Oos-Rand, en in 1939 is hy tot organiserende sekretaris van die 
vakbond verkies.294 
 
Die behoefte om ’n sterk opposisie teen die goed georganiseerde interim MWU-
uitvoerende bestuur daar te stel, het in Junie 1946 tot die samesmelting van 
sommige lede van die sogenaamde Protesterende Mynwerkerskomitee (PMK) 
en die Aksiekomitee van die Visser-Ellis-groepering in die Verenigde 
Mynwerkerskomitee (VMK) gelei. Daan Ellis het as sekretaris van hierdie 
saamgestelde liggaam opgetree.295 
 
Die verslag van die Williamson-kommissie wat in Junie 1946 vrygestel is, het 
opvallende ooreenkomste met die verslag van die Van Zyl Ham-kommissie van 
1941 getoon en was feitlik ’n herhaling van die klagtes en bevindinge oor 
wanbeheer wat reeds vyf jaar tevore teen die MWU-bestuur ingebring is. Die 
ontevredenheid van die mynwerkers het hoofsaaklik rondom die volgende sake 
gesentreer: die onbevredigende wyse waarop ledegeld hanteer is; die gebrek 
aan amptelike inligting oor inkomstes en uitgawes veral met betrekking tot 
plaas- en behuisingskemas van die MWU; die onreëlmatige wyse waarop die 
uitvoerende bestuur die aankope, verkope, verspreiding van produkte en ander 
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kommoditeite van die MWU-plase hanteer het; die wyse waarop aanstellings in 
die bestuur en veral dié van die hoofsekretaris gemaak is; die hoë salarisse en 
toelaes wat hierdie amptenare ontvang het en die ondemokratiese en 
aanmatigende wyse waarop die hoofsekretaris, die uitvoerende bestuur en die 
betaalde beamptes opgetree het. 
 
Die kommissie het dit as ’n ongesonde toedrag van sake beskou dat die 
grondwet van die MWU twee maal sedert 15 Junie 1942 gewysig is sonder dat 
die mynwerkers kennis van die wysiging gedra het. ’n Gebrek aan insae in so 
’n belangrike dokument moes noodwendig tot verwarring en agterdog lei, veral 
tydens vergaderings waar besluite geneem en wysigings aangebring is. Om 
soortgelyke redes is die mynwerkers ook verhinder om op hoogte te bly van die 
finansiële posisie van die MWU. Maand- en balansstate is nie aan die 
mynwerkers voorgelê nie, terwyl die ouditeursverslag ook (soos teen 1941) só 
opgestel is dat gewone lede moeite ondervind het om iets daaruit wys te word. 
 
Die onnoukeurige wyse waarop die MWU se boekhoudingstelsel op datum 
gehou is en die wye magte waaroor die uitvoerende bestuur met betrekking tot 
finansiële sake beskik het, het hoofsaaklik tot die finansiële chaos in die MWU 
bygedra. Ofskoon daar in die ooreenkoms van 20 September 1944 gestipuleer 
is dat die MWU die jaarlikse toekenning van die KVM ook vir behuising- en 
ander skemas kon aanwend, het hierdie bepaling tot ’n grootskaalse spekulasie 
in plase, waarvan sommige oneffektief en onproduktief geadministreer is, 
aanleiding gegee. Die kommissie het gevolglik aanbeveel dat daar met die 
plase so spoedig moontlik weggedoen moes word en dat die KVM-toekenning 
eerder suiwer vir behuising aangewend moes word. 
 
Verder is die ledegeldstelsel op dieselfde onbevredigende wyse as voorheen 
hanteer. Baie van die mynwerkers moes onder hierdie omstandighede bewys 
lewer dat hulle wel ledegeld betaal het. Aan die ander kant het dit ook geblyk 
dat agterstallige ledegeld eerder die reël as die uitsondering was, sodat die fout 
nie alleen by die stelsel gelê het nie, maar ook by die mynwerkers self. Die 
gesonde funksionering van die MWU is veral gestrem deurdat die uitvoerende 
bestuur nie die opdragte van die algemene raad uitgevoer het nie en die 
betaalde amptenare beide die uitvoerende bestuur en die algemene raad 
gedomineer het. Gereelde kontak tussen die organiseerders en die 
mynwerkers het nie plaasgevind nie, sodat die mynwerkers nie in staat was om 
hulle klagtes te kanaliseer nie. Ook die hoofsekretaris het ’n aandeel aan die 
swak administrasie gehad omdat hy versuim het om weeklikse vergaderings 
tussen hom en die organiseerders te belê. Op vergaderings wat wel belê is, het 
die betaalde amptenare die uitvoerende bestuur slegs met feite gekonfronteer 
sodat daar geen sprake van wedersydse oorlegpleging was nie en persoonlike 
ambisies toegelaat is om die botoon te voer. 
 
Daarby het die gesindheid en kwalifikasies van die amptenary ook gesonde 
verhoudings vertroebel. Klagtes oor onbehulpsaamheid, onhoflikheid en selfs 
blatante onbeskofdheid, maar veral onbekwaamheid, was volop. Die 
kommissie het dit byvoorbeeld betwyfel of daar in MWU-geledere enigsins ’n 
bevoegde persoon was om die amp van hoofsekretaris na behore te kon beklee 
soos wat die vakbond se grondwet inderdaad voorgeskryf het. Brodrick is juis 
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deur die algemene raad ontslaan as gevolg van sy slegte taalgebruik, sy 
aggressie teenoor die mynwerkers, sy neerbuigende houding teenoor die 
uitvoerende bestuur en die algemene raad en die feit dat sy optrede nie in 
belang van die mynwerkers was en ook nie altyd bo verdenking gestaan het 
nie. So het mynwerkers getuig dat Brodrick gedreig het om hulle te skors indien 
hulle teenstrydig met sy wense sou optree, terwyl ’n MWU-sekretaresse getuig 
het dat hy dikwels die notules verander en vervals het. Om enige verdere 
outokratiese beheer deur die bestuur te verhoed, het die kommissie aanbeveel 
dat die mag van die uitvoerende bestuur verminder en in ’n groter mate in die 
hande van die gewone mynwerker geplaas word.296 
 
Volgens Die Transvaler het die Williamson-kommissie se verslag nie slegs 
verdoemende getuienis teen die ou MWU-bestuur ingebring nie, maar ook teen 
die VP-regering, sy aanhangers en hul pers wat dié bestuur in stand gehou en 
verdedig het. Die skoen was toe aan die ander voet as toe die 
Nasionaalgesinde Hervormers deur die bevindinge van die 1941-kommissie 
van ondersoek van onbehoorlike inmenging in die MWU beskuldig is. Volgens 
die koerant was die regering op die volgende wyse aandadig: die invoeging van 
klousules in die MWU-grondwet deur twee ministers, Colin Steyn en Walter 
Madeley, waardeur soveel mag aan die amptenare verleen is wat soveel onmin 
veroorsaak het; die erkenning van Madeley dat hy as regeringsamptenaar 
insae in dokumente gehad het wat hom tot die besef gebring het dat iets 
radikaals verkeerd in die vakbond geloop het maar ter wille van die land se 
oorlogspoging nie ingemeng het nie; en die mislukte pogings van die 
mynwerkers om langs die gewone kanale hulp van die regering en sy pers te 
kry om hulle te steun en hul griewe te ondersoek. Dit is eerder aan ander 
organisasies, Die Transvaler en die HNP-lede in die Volksraad oorgelaat om 
die mynwerkers se saak te beveg en uiteindelik het dit ’n staking gekos om die 
onreg wat daar teenoor hulle gepleeg is, te bewys.297 
 
2.6   Die 1947-staking en die verpolitisering van die stryd 
 
Die ontslag van Brodrick as hoofsekretaris het egter nie ’n einde aan die 
probleme in die MWU gebring nie. Met die aanstelling van die Williamson-
kommissie was die vakbond feitlik onder geregtelike bestuur aangesien ’n 
trustee van die kommissie toesig oor die MWU se werksaamhede moes hou. 
Enersyds het die uitvoerende bestuur, as gevolg van die Brodrick-bewind se 
ondeurdagte en onverantwoordelike aankope van plase en roerende 
landboubates, groot skuld in die gesig gestaar, terwyl die finansiële state in ’n 
chaotiese toestand was en agterstallige rekeninge opgehoop het. Krediteure en 
skuldeisers het die vakbond vir skuldvereffening onder druk geplaas aangesien 
die skuldverpligtinge tussen £160 000 en £170 000 bedra het. Selfs nuwe 
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vroulike personeellede moes gewerf word, aangesien die helfte van die 
sekretaresses as gevolg van Brodrick se onbeskofte en bombastiese houding 
en optrede bedank het.298 Teen 1947 het die finansiële posisie darem heelwat 
verbeter. Ten spyte van die feit dat die MWU aansienlike verliese in die proses 
gelei het, is fluks gevorder om van die verliesdraende plase ontslae te raak en 
teen Maart 1947 het die kontantbankbalans meer as £28 000 bedra.299 
 
Andersins het die stryd om die beheer van die MWU al hoe meer intens geraak 
en meer van ’n politieke karakter begin kry. Aangesien sekere juridiese aspekte 
van die oorlogsnoodmaatreëls nog steeds op die administrasie en bestuur van 
die MWU van krag was, het die kwessie van beheer oor die vakbond in ’n 
konstitusionele nagmerrie ontaard tussen die interim uitvoerende bestuur wat 
die mag wou behou en die hervormingsgesindes wat van die “oorblyfsels” van 
die Brodrick-bewind ontslae wou raak. 
 
Twee belangrike besluite wat geneem is kort nadat die verkiesing van nuwe 
skagverteenwoordigers op 1 Julie 1946 onder toesig van die Williamson-
kommissie ’n aanvang geneem het, het aanleiding gegee tot ’n verdere staking 
waarby die MWU betrek is. Die prosedure wat normaalweg tydens verkiesings 
in die MWU gevolg is, was dat elke stemgeregtigde mynwerker deelgeneem 
het aan die verkiesing van ’n aantal skagverteenwoordigers in die onderskeie 
myndistrikte. Uit die geledere van die verkose skagverteenwoordigers is dan 
verteenwoordigers vir die algemene raad aangewys. In Benoni, waar daar ’n 
gelykopstemming was, is teen ’n herverkiesing besluit. Die VMK het egter op ’n 
nuwe verkiesing aangedring omdat sommige afgevaardigdes sonder hulle 
kennisname vir die beïnvloeding van stemme verantwoordelik was. 
 
Na aanleiding van vertoë tot hom gerig, het die Minister van Arbeid, Colin Steyn, 
vir Ivan Walker van die Departement van Arbeid na die Rand gestuur om 
samesprekings met die Williamson-kommissie te voer. Volgens Walker is 
inligting aan hom deurgevoer dat daar ’n groot mate van politieke beïnvloeding 
en intimidasie in die verkiesing plaasgevind het waarby die VMK betrokke was. 
Die MWU is in kennis gestel dat die tydsfaktor ’n nuwe verkiesing vir 
skagverteenwoordigers onmoontlik gemaak het en daar is aanbeveel dat die 
nuwe uitvoerende komitee die saak verder moes voer. Die VMK was egter 
verbitterd hieroor omdat die eerste ronde van die verkiesings reeds 
oorweldigend in hulle guns verloop het. In Krugersdorp, byvoorbeeld, het die 
besluit meegebring dat die VMK van sewe veilige setels beroof is wat nodig 
was om aan hulle ’n meerderheid in die MWU-algemene raad te besorg. 
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’n Verdere besluit wat deur die kommissie geneem en deur Walker goedgekeur 
is, het in ’n grondwetlike geskil ontaard wat later op ’n hofsaak uitgeloop het en 
deur die VMK met ’n staking beveg is. Die kommissie het aanvanklik besluit dat 
slegs verkose afgevaardigdes toegang tot en stemreg in die algemene raad sou 
hê. Aangesien die MWU-grondwet egter bepaal het dat alle betaalde 
amptenare op toegang tot die algemene raad geregtig was, het die kommissie 
sy vorige besluit herroep en tog geloofsbriewe aan laasgenoemde uitgereik. 
Die VMK het heftig op hierdie besluit reageer omdat hulle nie in die saak geken 
is nie en onder ’n wanindruk gebring is dat slegs verkose afgevaardigdes oor 
stemreg sou beskik. Die onafgehandelde verkiesings aan die Oos- en 
Wesrand, asook die toekenning van stemreg aan die betaalde amptenare, het 
dus meegebring dat die verkiesing van skagverteenwoordigers wat aanvanklik 
in die guns van die VMK verloop het, daardeur in die guns van die MWU 
geswaai is sodat die VMK kwalik daarin sou slaag om die ou interim bestuur uit 
die kussings te lig. Die VMK het gevolglik sterk standpunt ten gunste van ’n 
staking ingeneem.300 
 
Die VMK het toe ’n aansoek by die hooggeregshof ingedien om ’n geregtelike 
verbod op die algemene raadsvergadering te plaas tot tyd en wyl die nodige 
herverkiesings afgehandel is en om uitsluitsel te kry oor die stemreg wat aan 
die betaalde amptenare toegeken is. Die hof het uiteindelik beslis dat alle 
betaalde amptenare en ampsdraers kragtens die MWU-grondwet reeds sedert 
1929 oor hierdie privilegie beskik het en dat hierdie reg hulle nie ontneem kon 
word nie. Daar is ook beslis dat die kommissie, wat sedert brig. Williamson se 
vertrek oorsee uit slegs twee lede bestaan het, buite sy bevoegdheid opgetree 
het. Gevolglik is alle MWU-verkiesings wat ná 3 Junie 1946 gehou is, nietig 
verklaar.301 
 
Die VMK het kort daarna samesprekings met min. Colin Steyn gevoer. Die 
samesprekings was ’n direkte uitvloeisel van ’n ultimatum wat hulle reeds in 
Oktober 1946 aan die regering gerig het om tot ’n bevredigende oplossing van 
die geskil te kom. Aangesien die hof die MWU-verkiesings wat reeds gehou is 
nietig verklaar het, is die regering voor die keuse geplaas om ’n nuwe verkiesing 
onder die bestaande of onder gewysigde oorlogsnoodmaatreëls uit te skryf. 
Terwyl die regering nog met sekere wetlike aspekte van die 
oorlogsnoodmaatreëls geworstel het, het die VMK op 27 Januarie 1947 met ’n 
staking begin waaraan 6 000 myners aanvanklik gehoor gegee het om die 
regering te dwing om deur middel van wetgewing die betaalde amptenare te 
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ontkieser en ’n verkiesing van bo tot onder in die MWU uit te skryf. Die doel van 
so ’n verkiesing was om hierdie beamptes wat nie deur die meerderheidstem 
verkies is nie te verplig om eers as skagverteenwoordigers verkies te word. Op 
dié manier wou die VMK ook die regering verplig om die onvoltooide MWU-
verkiesings af te handel.302 Ook hierdie staking, wat die goudmynbedryf ’n paar 
miljoen pond gekos het, het mynbedrywighede ernstig gekniehalter en al die 
goudmyne in ’n mindere of meerdere mate geaffekteer. Volgens die NRT-
Jaarverslag van 1947 was 11 000 van die 13 000 lede van die MWU in 21 myne 
twee dae nadat dit verklaar is uit op staking.303 
 
Generaal Smuts het egter bevestig dat die regering nie van plan was om in die 
huishoudelike geskil van die MWU betrokke te raak nie sodat die VMK dit 
gerade geag het om hulle op die HNP-Volksraadslede in die parlement te 
beroep om die geskil te help besleg. Daarom het die optrede van die stakers 
ook duidelik getoon dat party-politieke beïnvloeding van die Nasionaliste ’n 
belangrike rol in die staking gespeel het. Die Nasionaliste het die oorsake van 
die staking teruggevoer na die dag waarop Colin Steyn sy goedkeuring aan die 
buitengewone oorlogsnoodmaatreëls gegee het en waardeur alle MWU-
verkiesings tydelik opgeskort is. Op 3 Februarie 1947 het die VMK ’n beroep 
op alle Nasionaliste gedoen om die stakers op “nie-politieke grondslag” te steun 
ten einde die “tirannie” van ’n groep te verbreek wat beheer oor die MWU verkry 
het en wat met die “toestemming” van die Minister van Arbeid op “kunsmatige 
wyse” aan die bewind gehou is. HNP-leiers soos dr. Malan, JG Strijdom en CR 
Swart het gunstig op die versoek gereageer deur hulle onvoorwaardelike steun 
aan die stakers toe te sê. 
 
Met die aktiewe propagering van die idee dat die stryd in die MWU nie slegs ter 
wille van ’n paar mynwerkers gevoer is nie, maar in wese ook in die belang van 
die voortbestaan van die Afrikanervolk, het Afrikanerkerke, die FAK, die RDB, 
die AB, die Blankewerkersbeskermingsbond en die Witwatersrandse 
Nasionaliste eweneens ’n vername rol in die mobilisering van Afrikaners ter 
wille van die stakers gespeel. So het die FAK sy oproep om steun aan die 
stakers daarop gegrond dat die meerderheid mynwerkers Afrikaanssprekend 
was, dat hulp aan ’n mede-Afrikaner nie slegs ’n mensliewende nie maar ook 
’n kulturele daad was en dat die heil van die Afrikanermynwerker ook die heil 
van die Afrikanervolk as geheel geraak het.304 Die AB weer, het deur middel 
van persoonlike bearbeiding, openbare vergaderings en persverklarings hom 
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daarvoor beywer om die steun van die publiek vir noodlenigingshulp aan die 
stakers te werf. Die uitvoerende raad van die AB het self ’n ruim bedrag vir die 
doel geskenk.305 Van sy kant het die VMK voedsel aan die hulpbehoewende 
stakers voorsien.306 
 
Uiteraard het die aktiewe steun wat die HNP en 
ander Nasionaalgesinde organisasies aan die 
stakers verleen het heelwat kritiek uit MWU-
geledere ontlok. Basie Botha, die waarnemende 
hoofsekretaris, het die staking as polities 
geïnspireerd bestempel en was van mening dat die 
meerderheid van die stakers deur die VMK 
geïntimideer is om daaraan deel te neem. 
Aangesien die VMK volgens hom bloot ’n 
voortsetting van die Hervormingsorganisasie onder 
’n ander naam was, is die leiers van die VMK 
gekritiseer omdat hulle nie mynwerkers was nie, 
maar politici. Dit was veral dr. Albert Hertzog en 
Oswald Pirow (laasgenoemde het dikwels die sake 
van hervormingsgesindes in die hof verdedig) wat 
in hierdie verband deurgeloop het.307 
 
Volgens De Kock wil dit voorkom asof botsende persoonlikhede in die VMK-
leierskap tot ’n gesloer aanleiding gegee het om uiteindelik ’n stakingskikking 
te bereik en daar was meer as een maal sprake van ’n breuk in VMK-geledere. 
Toe Paul Visser ’n VMK-afvaardiging na Kaapstad gelei het om met Smuts oor 
die staking te onderhandel, het Ellis klaarblyklik ’n onafhanklike poging 
aangewend om dit te probeer skik. So het Ellis op 24 Februarie 1947 aan die 
GKM, wat aangebied het om as bemiddelaar in die geskil op te tree, te kenne 
gegee dat hy nie begerig was om ’n ooreenkoms met die Minister van Arbeid 
te bereik nie, maar liefs die geskil binne die vakbondwese wou oplos. Die 
gesloer met ’n skikking kan ook grootliks aan sy onbuigsame houding 
toegeskryf word. Hy het deurgaans die bemiddelingsvoorstelle van die GKM 
van die hand gewys en voorstelle ter tafel gelê waaraan geeneen van die partye 
in die geskil kon voldoen nie. 
 
Paul Visser, daarenteen, het na sy mislukte sending na Smuts in Kaapstad 
reeds op 28 Februarie 1947 te kenne gegee dat hý wel gretig was om die geskil 
met behulp van die GKM te besleg en dit was onder sý leiding dat die VMK die 
finale onderhandelings met die GKM aangeknoop het. Ofskoon Ellis ’n 
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prominente leier van die VMK was, is hy waarskynlik as gevolg van sy 
onbuigsame houding nie tot die Kaapstad-afvaardiging gekies nie en ook nie 
by die finale onderhandelings met die GKM oor ’n skikking betrek nie. Ook 
Basie Botha het melding gemaak van die feit dat “oormatige persoonlike 
ambisie” ’n rol by sommige leiers van die opposisie gespeel het in hulle poging 
om beheer oor die MWU te verkry en dat dit tot verdeeldheid in 
mynwerkersgeledere gelei het.308 
 
As gevolg van die mislukte onderhandelinge met die Minister van Arbeid was 
die VMK verplig om hom uitsluitlik op die bemiddeling van die GKM te verlaat. 
Intensiewe onderhandelinge wat gevolglik op 6 Maart 1947 tussen die VMK, 
die GKM en die MWU oor die beïndiging van die staking aangeknoop is, het op 
11 Maart 1947 op ’n skikkingsooreenkoms uitgeloop wat deur al die betrokke 
partye in die geskil aanvaar en bekragtig is. Vertoë sou aan die regering gerig 
word om die aangestelde kommissie (die opvolger van die 1946-kommissie van 
ondersoek) dadelik met sy voorbereidings vir nuwe verkiesings van 
skagverteenwoordigers en verteenwoordigers na die algemene raad te laat 
begin. Die regering sou ook dringend versoek word om die kommissie met die 
nodige mag te beklee om, na die afhandeling van die verkiesings wat 
ooreenkomstig die bepalings van die MWU-grondwet sou geskied, toesig te 
hou oor ’n referendum waarin die mynwerkers self uitsluitsel sou gee oor die 
stemreg waaroor die betaalde amptenare beskik het. Na afhandeling van die 
kommissie se verpligtinge moes dit die MWU adviseer oor die opstel van ’n 
nuwe grondwet met die doel om die sake van die vakbond op ’n gesonde voet 
te plaas.309 
 
Op die keper beskou, was die staking vir die VMK grootliks ’n mislukking. Waar 
die VMK gedreig het om aan te hou staak totdat die regering by wyse van 
noodmaatreëls sou ingryp om die betaalde amptenare in die MWU te ontkieser, 
is die staking afgelas sonder dat daar aan hierdie eis, wat die kernoorsaak 
daarvan was, gehoor gegee is. Die staking het slegs daartoe gelei dat die nuwe 
kommissie verhinder is om die onafgehandelde verkiesings te voltooi. Hierdie 
verkiesings sou kragtens die skikkingsooreenkoms steeds volgens die 
voorskrifte van die MWU-grondwet geskied. Buitendien het die VMK se fondse 
om hulpbehoewende stakers mee te onderhou, uitgeput geraak en verskeie 
van sy stakerleiers is deur afdankings geviktimiseer. Die VMK het die staking 
egter nie as ’n mislukking gesien nie en te kenne gegee dat die stakers nou wel 
nie in hulle onmiddellike doelstellings geslaag het nie, maar dat dit tog 
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uiteindelik sou materialiseer indien daar uitvoering aan die 
skikkingsooreenkoms gegee sou word. Wat volgens De Kock wel met die 
staking bereik is, was dat die Nasionaliste aan die Witwatersrand daarin 
geslaag het om die openbare mening ’n stappie verder teen die regering te 
beïnvloed en Afrikanernasionalisme op ’n stewiger voet te plaas.310 
 
2.7   Die einde van die stryd 
 
2.7.1  Die Goetzsche-kommissie 
 
Kragtens die skikkingsooreenkoms van die 1947-staking het ’n nuwe 
kommissie van ondersoek onder voorsitterskap van ST Goetzsche, ’n landdros 
van Johannesburg, op 23 April 1947 begin om uitvoering te gee aan die opdrag 
om toe te sien dat die verkiesing van skagverteenwoordigers, wat deur die hof 
nietig verklaar is, nou afgehandel word. Die ander twee lede van die kommissie 
was G McCormick, die sekretaris van die GKM en TC Rutherford, die sekretaris 
van die South African Typographical Union.311 
 
Een van die eerste knelpunte wat opgeduik het, en wat soos tevore tot ’n 
konstitusionele skaakmatsituasie sou lei, was dat daar nog ongeveer 80 
stakerleiers werkloos was. Aangesien die MWU-grondwet bepaal het dat slegs 
mynwerkers wat aktief in diens van die mynbedryf was oor stemreg beskik en 
verkiesbaar was, het dit beteken dat die werklose stakers van die 1947-staking 
nie aan die vakbondverkiesings sou kon deelneem nie. Die VMK het egter 
daarop aangedring dat stemreg aan hierdie persone toegeken word. Daar is 
aangevoer dat die stakerleiers hulle werk bedank het om te veg vir ’n saak 
waarin daar geglo is. Deur hulle die reg te ontneem om aan die verkiesings deel 
te neem as gevolg van hulle werklose status sou dus onregverdig wees. Daar 
is ook beweer dat die KVM deur middel van ’n swartlys doelbewuste pogings 
aangewend het om te verhinder dat hulle werk kry as gevolg van hul deelname 
aan die staking. 
 
Die dooiepunt wat in die onderhandelings ontstaan het as gevolg van die 
teenstrydige belange van die verskillende partye kon slegs oorbrug word indien 
die MWU-grondwet só gewysig sou word dat voormalige stakers stemreg kon 
verkry. Die kommissie kon egter nie die geskil besleg nie, aangesien die 
stakingsooreenkoms nie deur middel van wetgewing bekragtig is nie en hy ook 
nie by magte was om die MWU-grondwet te wysig nie. Gevolglik het die 
kommissie op 23 Mei 1947 in reses gegaan.312 Uiteindelik het die MWU-
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uitvoerende bestuur self daarin geslaag om die grondwet teen Augustus 1947 
te wysig. Die gewysigde MWU-grondwet het onder meer bepaal dat die 
kommissie steeds toesig oor die verkiesings sou hou en dat slegs diegene wat 
op 31 Augustus 1947 vir die voorafgaande twaalf maande ten volle opbetaalde 
lede van die MWU was daaraan kon deelneem. Voorsiening is ook gemaak vir 
die werklose stakerleiers om aan die verkiesing deel te neem deur hulle aan 
sekere skagte toe te wys. ’n Nuwe kommissie, wat sy bevoegdheid uitsluitlik 
aan die gewysigde grondwet van die MWU ontleen het, is gevolglik op 5 
September 1947 aangestel wat in werklikheid bloot ’n voortsetting van die 
vorige kommissie was. Dit was saamgestel uit dieselfde lede onder 
voorsitterskap van ST Goetzsche en met ’n gelykluidende opdrag.313 
 
In hierdie stadium het die VMK deur middel van obstruksionele taktiek gepoog 
om die geldigheid van die “heraangestelde” Goetzsche-kommissie te 
bevraagteken ten einde die magte van die MWU-uitvoerende bestuur te beperk 
om so min as moontlik direkte invloed op die gang van die voorgenome 
verkiesing van skagverteenwoordigers te kon uitoefen.314 Om aan alle MWU-
lede ’n billike kans te gee om op die kiesersrol te kom, het die VMK die 
kommissie versoek om sy invloed te gebruik om die uitvoerende komitee te 
oorreed om die datum waarop alle uitstaande MWU-ledegeld vereffen moes 
word, uit te stel. Die vasgestelde datum is as te vroeg bestempel omdat lede 
slegs enkele dae voor die bepaalde datum daarvan in kennis gestel is. Die 
poging om die datum te verskuif, het egter misluk omdat die uitvoerende 
komitee nie daarvoor te vinde was nie. Die implikasie van die weiering was dat 
van die 15 125 mynwerkers wat teen 31 Augustus 1947 as lede van die MWU 
geregistreer was slegs 3 586 of 23,71% vir stemreg gekwalifiseer het.315 
 
Bewus van die uitwerking wat so ’n lae stempersentasie op die verkiesingstryd 
sou hê en met die oorblyfsels van die MWU-bestuur teen wie daar gestaak is 
steeds aan die roer van sake, het die VMK die verkiesingstryd aanvanklik met 
min entoesiasme betree.316 
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2.7.2  Die opspraakwekkende Gleisner-onthullings en die algemene verkiesing 
van 1948 
 
Voordat die MWU-verkiesings van skagverteenwoordigers afgehandel is, het 
twee gebeure van ingrypende belang plaasgevind. Die eerste was die 
onthullings van Jan Gleisner gedurende die Volksraadsitting in Maart 1948. Die 
tweede verwikkeling was die oorwinning van die HNP in die algemene 
verkiesing van 1948. Volgens De Kock het hierdie twee gebeure nie slegs ’n 
kentering in die stryd om die beheer van die MWU teweeggebring nie, maar 
ook in die politieke en arbeidslewe van Suid-Afrika.317 

 
Jan Gleisner, ’n joernalis en 
voormalige voltydse handlanger van 
die VP, se onthulling van ’n 
onderhandse samewerking tussen 
sekere vooraanstaande lede van 
daardie party, lede van die MWU-
uitvoerende bestuur en lede van die 
Goetzsche-kommissie, het opspraak 
verwek en ’n nuwe wending aan die 
stryd in die MWU verleen. Dit het die 
gevoel van moedeloosheid, wat die 
mynwerkers beetgepak het nadat dit 
duidelik geword het dat die 
Goetzsche-kommisie, die VP, die 
mynbase en hulle invloedryke pers 

die saak van die Afrikanermynwerkers nie goedgesind was nie, laat verdwyn. 
Die besef dat ’n oorwinning teen hierdie gedugte “vyand” wel moontlik was, het 
begin posvat. Die Nasionaal- en hervormingsgesinde mynwerkers het toe die 
MWU-verkiesings met nuwe hoop tegemoet gegaan. Gleisner se verklaring is 
deur die HNP in die parlement onthul, terwyl ’n volledige weergawe daarvan 
deur Die Burger gepubliseer en afskrifte van die verklaring in Afrikaans en 
Engels onder die Randse en Natalse mynwerkers versprei is.318 
 
Gleisner het oor eerstehandse inligting beskik van geheime planne wat gesmee 
is om die mynwerkers aan die VP ondergeskik te hou. Hy het besluit om sy 
aandeel daaraan bekend te maak omdat hy gewetenswroeginge ondervind en 
besef het dat slegs ’n billike oplossing van die mynwerkersgeskil tot interne 
vrede en voorspoed in die mynbedryf sou lei. Onder andere het Gleisner 
verklaar dat hy in Mei 1946 sy eerste opdrag van die VP ontvang het om toe te 
sien dat die Botha-groep in die MWU-bestuur die verkiesing in daardie jaar wen. 
Basie Botha en MC Basson van die uitvoerende bestuur, wat in noue kontak 
was met Gabriel Weinstock, een van die vooraanstaande leiers van die SAAP, 
het opdrag ontvang om voortaan nou saam te werk met JT Bester, die VP-
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kontakpersoon in die MWU. Sodoende wou die VP verseker dat die ou bewind 
stewig in die saal bly en dat die Nasionaliste nie ’n voet in die deur van die 
MWU kry nie.319 Hierdie onthullings van Gleisner strook met die gees van 
toegeneentheid en hartelikheid wat tussen die MWU-uitvoerende bestuur, die 
VP en die SAAP geheers het soos weerspieël in die notules van eersgenoemde 
gedurende die 1940’s.320 Daarby het Die Mynwerker as amptelike mondstuk 
van die MWU openlike steun aan VP- en SAAP-kandidate in sogenaamde 
werkerskiesafdelings gedurende die algemene verkiesing van 1943 
gepropageer.321 
 
Benewens Gleisner se plig om toe te sien dat die “regte” MWU-bestuurslede 
gekies word, moes hy ook toesig hou oor die verkiesingsuitgawes wat die VP 
in die stryd gebruik het. Die geld is onder meer aangewend vir die afkoop van 
stemme van afgevaardigdes na die algemene raad – ’n praktyk wat 
wydverspreid in die MWU voorgekom het. Om die VP se aandeel hieraan dig 
te hou, is die geld in trust gehou. ’n Groter skok was Gleisner se onthulling dat 
die Botha-groep finansieel deur die KVM ondersteun is en dat dié geld ook in 
die trustfonds gestort is. Die VP het ook by verskeie geleenthede ingemeng in 
die verkiesings van die MWU. Die feit dat die verkiesings van 1946 tot in Julie 
daardie jaar uitgestel is, dat Ivan Walker van die Departement Arbeid met die 
Williamson-kommissie ingemeng het om die verkiesings in Benoni en 
Krugersdorp op te skort, en dat daar aan die betaalde amptenare van die MWU 
stemreg verleen is, het Gleisner alles aan druk en beïnvloeding deur die VP 
toegeskryf. Die VP se planne is egter goed deurmekaar gekrap toe die VMK se 
aansoek om ’n interdik teen die sitting van die algemene raad nuwe verkiesings 
in die vooruitsig gestel het. Aangesien nòg die Botha-groep, nòg Brodrick se 
Union for the Miners-groep onder derglike omstandighede van ’n oorwinning 
verseker was, het die VP ’n nuwe plan bedink om die VMK uit te skakel. 
 
Met ’n sogenaamde “derdepartyskema” is beoog om alle mynwerkers wat 
neutraal in die stryd gestaan het, só te organiseer om die indruk te skep dat 
hulle nie alleen spontaan opgetree het nie, maar ook onafhanklik van die twee 
groot strydende partye, die VMK en die Botha-ondersteuners, was. Aan hierdie 
derde groep is die taak opgedra om aanvalle op die politieke karakter van die 
VMK te maak, waarmee beoog is om die VMK-geledere te verdeel om 
sodoende die verkiesings in die MWU te wen. Aangesien ’n aantal leiers van 
die PMK ten gunste van die idee was en Basie Botha ook daartoe oortuig is, 
het sy groep en die PMK ’n koalisie gesluit onder die vaandel van 
laasgenoemde. ’n Spesiale reëlingskomitee, bestaande uit vooraanstaande 
VP-lede, is ook op die been gebring om die MWU-verkiesingsveldtog te 
organiseer. 
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Die uiteindelike resultaat van die inmenging van sekere regeringsamptenare in 
die mynwerkersgeskil, asook die onderhandse samewerking tussen die Botha-
groep en die Goetzsche-kommissie met die doel om die mynwerkers 
ondergeskik aan die VP te maak, was dat die hou van demokratiese verkiesings 
in die MWU op die lange baan geskuif is. Bewyse hiervan is die feit dat die 
beloofde verkiesings wat op 1 Junie 1946 sou plaasvind, nog nie afgehandel 
was nie en dat die regering in gebreke gebly het om sy ooreenkoms met die 
stakers te bekragtig waardeur ’n geknoeiery moontlik gemaak is. Daarby het 
die regering die stakingsooreenkoms onteer deur nie self toesig oor die 
verkiesing te hou nie, maar toegelaat het dat die MWU-grondwet die nodige 
riglyne in dié verband verskaf – ’n grondwet wat reeds by ’n vorige geleentheid 
’n korrupte bewind beskerm het en deur ’n regeringskommissie veroordeel is, 
aldus Gleisner.322 
 
Dit is insiggewend dat die MWU-uitvoerende bestuur dit oorweeg het om die 
Gleisner-onthullings te ontken, maar na regsadvies eerder besluit het om die 
aangeleentheid daar te laat.323 Hoe dit ook al sy, met die oog op die algemene 
verkiesing van Mei 1948 het die Nasionaliste dadelik Gleisner se onthullings 
aangegryp om die regering in onguns te bring en die stem van die mynwerkers 
vir die HNP in te palm. ’n Politieke opskudding is gevolglik op 16 Maart 1948 in 
die Volksraad veroorsaak toe die NP sekere dele van Gleisner se verklaring 
aangaande die VP-aandeel aan die teëwerk van behoorlike verkiesings in die 
MWU aan die parlement voorgelê het. Hierdie taktiek van die HNP het die 
gewensde uitwerking gehad. Die onthulling het die smeulende openbare 
emosies teen die Smuts-regering finaal tot uitbarsting gebring en die 
verkiesingstryd vir die HNP vergemaklik. Die uitslag van die algemene 
verkiesing van 1948 weerspieël gevolglik ook die mynwerkers se misnoeë met 
die VP-regering se hantering van hulle sake. Deur hulle steun aan die 
Nasionaliste toe te sê, het hierdie party, wat ’n verkiesingsooreenkoms met die 
Afrikanerparty van NC Havenga gesluit het, daarin geslaag om ses kritieke 
sogenaamde “mynwerkersetels” op die Witwatersrand te buit (Randfontein, 
Krugersdorp, Maraisburg, Kempton Park, Germiston en Noordoos-Rand) wat 
daartoe bygedra het om Smuts tot ’n val te bring.324 
 
In die lig van Naudé se bewering dat die ses Randse “mynwerkersetels” die 
Nasionaliste aan die bewind gebring het,325 ontstaan die vraag of die 
verkiesingsuitslag dieselfde sou gewees het indien daar nie ook ’n stryd om 
beheer van die MWU met politieke ondertone gewoed het nie, wat uiteindelik 
in die Gleisner-dokument gekulmineer het en wat deur die HNP teen die VP-

                                            
322 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 6: Nasionale Raad van Trustees 1948-1951, 
Diverse stukke i.v.m. MWU, KWU, Aksiekomitee, Gleisner-affidavit, 16.3.1948, pp. 2-3, 5, 8, 
11-12, 16, 19-20. 
 
323 MWU-Argief, Minutes of Monthly Executive Committee Meeting, 21.4.1948, pp. 1-2. 
 
324 (INEG) PV 451, JAM Hetzog-Versameling, Lêer nr. 1/266/8/1: Jaarverslag 1947, pp. 9-10; 
Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 238-239; Prinsloo, “Die Johannesburg-periode”, pp. 381-382; De 
Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 237-238. 
 
325 Naudé, Dr. A. Hertzog, p. 239. 
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regering gebruik is. Daar kan egter hoogstens verklaar word dat die 
verwikkelinge in die MWU wel van die insiggewende bydraende faktore was 
wat tot die HNP se verowering van hierdie setels aanleiding gegee het.326 
 
2.7.3  Die finale fase 
 
Die MWU-verkiesings sou ondanks die regeringsverandering steeds volgens 
die bepalings van die Goetzsche-kommissie deurgevoer word – ’n reëling wat 
in die lig van die Gleisner-onthullings en veral die ontkiesering van mynwerkers 
teësinnig aanvaar is. Na etlike maande se werk om die kieserslyste in orde te 
bring, is die verkiesingsdatums in Maart 1948 vrygestel. Die verkiesing van 
skagverteenwoordigers sou op 5 Mei en dié van takverteenwoordigers en die 
algemene raad op 8 Junie 1948 plaasvind. Die kommissie sou kort daarna 
ontbind en sy verslag aan die Minister van Arbeid voorlê.327 
 
Ten einde sterker te staan, het die PMK en die VMK die breuk in hulle geledere 
in Maart 1948 geheel en die verkiesings as ’n saamgesmelte liggaam, die 
Verenigde Mynwerkers (VM) aangedurf. As gevolg van die ontkiesering van die 
meerderheid mynwerkers het die verenigde front die VM egter weinig gebaat. 
Die ou MWU-uitvoerende bestuur het feitlik skoonskip van elke bestuurspos in 
die verkiesing gemaak, maar die sage rondom die beheer van die MWU-
bestuur wou maar net nie tot ’n einde kom nie. Die verkiesingstryd het skielik ‘n 
nuwe wending geneem toe Paul Couzyn, ‘n prokureur en kollega van Albert 
Hertzog wat mynwerkersake vir die NRT behartig het, ‘n ondersoek geloods het 
na die ontkiesering van mynwerkers. Die saak is vir die soveelste maal in die 
hof besleg nadat Couzyn bevind het dat die Goetzsche-kommissie nog steeds 
onder die oorlogsnoodmaatreëls van 1946, wat reeds hul regsgeldigheid 
verloor het, opgetree het. Op grond daarvan het die hof op 11 Junie 1948 beslis 
dat die verkiesings, asook die benoeming van alle bestuurslede deur die 
algemene raad, weereens ongeldig was.328 
 
Vir die VM was die probleem egter dat die hof nie Basie Botha, die 
waarnemende hoofsekretaris, se posisie kon aantas nie en dat hy kragtens die 
MWU-grondwet as enigste oorblywende bestuurslid by magte was om ’n 
bestuur van sy eie keuse saam te stel. Om sodanige ondemokratiese optrede 
te verhoed, het die VM dadelik samesprekings met die nuwe HNP Minister van 
Arbeid, Ben Schoeman, gevoer. Deur sy bemiddeling het die twee 
opponerende groepe in die MWU gevolglik ’n ooreenkoms aan die einde van 
Junie 1948 gesluit waarin daar tot ’n vergelyk gekom is. Die verkiesing van alle 
ampsdraers in die MWU, wat vir 1 November 1948 bepaal is, sou onder toesig 

                                            
326 De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, pp. 238-239. Op pp.239-249 bespreek sy in meer 
detail die onderliggende politieke en kulturele faktore wat die mynwerkerstem in die algemene 
verkiesing van 1948 kon beïnvloed het. 
 
327 Ibid., pp. 249-250. 
 
328 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 239-240; De Kock, “Die stryd van die Afrikaner”, p. 250. Sien ook 
Die Mynwerker, April 1948, p. 6 (FS van Manen: Voor U Stem); Ibid, Mei 1948, pp. 4-5 (U.M.C. 
try to have Election of Shaft Stewarts set aside); Ibid., pp. 4-5, 9 (Union Elections Declared 
Invalid). 
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van die Departement van Arbeid plaasvind. ’n Nuwe tydelike bestuur met 
gelyke verteenwoordiging van beide groepe in die MWU is ook aangestel. 
Wysigings aan die MWU-grondwet het hierdie byeenkoms bekragtig.329 In sy 
persoonlike dagboeke gee dr. Albert Hertzog ook erkenning aan die feit dat die 
nuwe HNP-regering druk op die ou MWU-bestuur uitgeoefen het om tot 
regverdige verkiesings in die vakbond in te stem wat die geleentheid vir die 
nuwe bestuur geskep het om aan bewind te kom.330 
 
Na intense maneuvreerdery tussen die VM en die Botha-groep oor die werwing 
van opbetaalde stemgeregtigde MWU-lede het eersgenoemde in die 
November-verkiesing uiteindelik daarin geslaag om 187 uit die 195 setels te 
verower, waarvan 145 onbestrede verkies is. Uit hierdie groep is 35 VM-
kandidate uit ’n totaal van 49 tot die algemene raad verkies.331 ’n Laaste 
vergeefse poging is deur ene F Klemp, ’n mynwerker van Benoni, aangewend 
om deur middel van ’n hofaansoek die verkiesing van ses VM-kandidate 
ongeldig te laat verklaar. Op 18 en 19 November 1948 het die VM nietemin sy 
finale deurbraak gemaak toe die algemene raad bymekaar gekom het om die 
nuwe uitvoerende bestuur van die MWU te kies. 
 
Die ses VM-kandidate teen wie die interdik verkry is, is almal tot die uitvoerende 
bestuur verkies. Met ’n meerderheid in die algemene raad, is die VM se 
kandidate, wat reeds vooraf bepaal is, tot die belangrikste bestuurposisies 
verkies. Paul Visser is as die nuwe president en Daan Ellis as nuwe 
hoofsekretaris van die MWU verkies. Rassie Erasmus, die ou-“kommandant-
generaal” van die Fordsburg-kommando tydens die 1922-staking, as ook as lid 
van die algemene raad verkies. ER (Renier) van Rensburg is in die plek van 
Basie Botha, wat vroeg in Desember 1948 uit die MWU-bestuur sou bedank, 
as nuwe organiserende sekretaris van die vakbond verkies. Vier ander 
organiseerders wat “Botha-manne” was, is summier op 17 Desember deur die 
nuwe uitvoerende bestuur uit hulle poste ontslaan. Laastens is Faas de Wet, 
die oudstryder van die ABM en die Hervormingsorganisasie wat intussen van 
sy siekte herstel het, in die nuutgeskepte pos van MWU-welvaartsbeampte 
belas met myntering aangestel.332 
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Again Amended).  
 
330 (INEG) PV 451, JAM Herzog-Versameling, Lêer nr. 4/1/184: Dagboek, Januarie-Desember 
1952, p. 4367. 
 
331 Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 243-249; Die Mynwerker, 28.1.1949, p. 1 (Die Nuwe Bestuur). 
 
332 MWU-Argief, Minutes of Special Executive Committee Meeting, 19.11.1948, p. 1; Ibid., 
Minutes of Adjourned Executive Committee Meeting, 19.11.1948, pp. 1-2; Ibid., Minutes of 
Special Executive Committee Meeting, 3.12.1948, pp. 1-2; Ibid., Minutes of Special General 
Council Meeting, 18.11.1948, pp. 1-2; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 
1/266/8/1: Jaarverslag 1948-1949, pp. 8-9; (UG) 52 – 1951 Unie van Suid-Afrika: Verslag van 
Ondersoek insake die Mynwerkersunie, p. 1; (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: 
SAMWU 1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner se opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 



 125 

 
Daniel Edward Ellis is op 19 Augustus 1904 op Swellendam gebore. Hy het sy 
hoërskoolopleiding in Ladysmith, Natal voltooi nadat sy ouers daarheen verhuis 
het. Na matriek het hy ’n onderwysdiploma aan die Opleidingskollege Paarl 

behaal en ’n aantal jare 
onderwys gegee. Vanaf 1930 het 
hy in die distrik Calvinia gaan 
boer en in 1938 na die 
Witwatersrand gekom waar hy 
op die Nigel- en Marievale-
goudmyne aan die Verre-
Oosrand werksaam was. In 1943 
is Ellis tot lid van die stadsraad 
van Nigel verkies waarin hy tot 
1949 gedien het en hy was ook 
vir die termyn 1945-1946 
burgemeester. Daarbenewens 
was hy ’n lid van die 
hospitaalraad van Nigel en 
voorsitter van die Nigelse 
afdelingsbestuur van die HNP.333 
In antwoord op sy verkiesing as 
nuwe hoofsekretaris het Ellis 
verklaar: “As die geskiedenis van 
die mynwerker geskryf word sal 
hierdie dag as die rooi-letter dag 
in die kalender verskyn”.334 

 
Na ’n bittere en verbete stryd van ongeveer twaalf jaar waarin nie een van die 
twee strydende groeperinge wou bes gee nie, en wat gekenmerk is deur ’n 
tydperk van dramatiese gebeure en wendinge, korrupsie, bedrog en 
wanadministrasie, ’n paleisrewolusie, stakings, politiekery en 
magsmanipulasies, kommissies van ondersoek en toesighouding, asook ’n 
nimmereindigende aantal hofinterdikte en hofsake, het die Nasionaal- en 
hervormingsgesindes uiteindelik daarin geslaag om die bestuursmag van die 
MWU te verower. 
 

                                            
29.4.1952, p. 15; Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 250-256; Patterson, The Last Trek, p. 157; Walker 
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334 MWU-Argief, Minutes of Special Executive Committee Meeting, 19.11.1948, p. 1. 

 
MWU Uitvoerende Bestuur, 1948 

 
Voorste ry, v.l.n.r: V Nel, PJ Meyburg, P Visser 

(president), DE Ellis (hoofsekretaris), CJB 
Bezuidenhout, RP Erasmus 

Middelry, v.l.n.r.: JA van Zyl, JJ Jamneck, B van 
der Merwe, CM Turner, MJ Wolmarans 

Agterste ry, v.l.n.r.: ER van Rensburg, HJ 
Stander, JH de Beer, JF de Kock 
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HOOFSTUK DRIE: “DIE HUIDIGE REGERING SAL VIR DIE WERKERS 
SORG”. DIE MWU IN SIMBIOSE MET DIE NASIONALE BEWIND, 1948–
1963 

 
3.1 Inleiding 
 
Die politieke triomf van Afrikanernasionalisme tydens die algemene verkiesing 
van 1948 het ook ’n positiewe uitwerking op die verhouding tussen die nuwe 
regering en die Afrikanerwerkersklas tot gevolg gehad. Met sy 
bewindsoorname het die Herenigde Nasionale Party ten opsigte van politieke, 
ekonomiese en sosiale beleid ’n verreikende koersverandering van dié van sy 
VP-voorganger ondergaan. In die vyftigerjare het die Nasionale bewind deur 
beleidsingryping die belange van ’n belangrike klas binne Afrikanergeledere, 
naamlik die ongeskoolde en halfgeskoolde blanke werkers, deur middel van 
beter werksbeskerming bevorder. Hierdie werkers was meestal swak opgelei 
en weinig in staat om hulle teen swart mededinging te handhaaf. Anders as wat 
die geval was met lede van ambagsvakbonde, kon sodanige Afrikanerwerkers 
nie hulle ekonomiese posisie beveilig deur skoling in ’n bepaalde ambag tot 
blankes te beperk nie.335 
 
Die era van die generaals soos Hertzog en Smuts was verby en in hulle plek 
het ideoloë en tegnokrate na vore getree wat die HNP se beleid op die 
fondamente van ’n koloniale erfenis van rassesegregasie sou skoei. Vir die 
volgende veertig jaar sou apartheid die oorheersende kenmerk van die Suid-
Afrikaanse politieke toneel word. Hierdie beleid het basies op sewe pilare 
berus: ’n strakker definiëring van rasse; eksklusiewe blanke deelname aan en 
beheer oor sentrale politieke instellings; afsonderlike instellings of gebiede vir 
swartes; ruimtelike segregasie in stedelike en landelike gebiede; 
instromingsbeheer oor swartes na die (blanke) stede; strenger skeiding in die 
arbeidsmark en segregasie van alle vorme van openbare geriewe. 
 
Op ekonomiese terrein was ’n sentrale aspek van die apartheidsbeleid die 
beskerming van blanke arbeid teen swart kompetisie, byvoorbeeld deur middel 
van strenger werksreservering en veral in die mynindustrie. Die SAT&LC het ’n 
mate van veelrassige samewerking tussen sommige wit, swart en gemengde 
vakbonde behou, maar vakbonde soos die MWU wat van die federasie 
weggebreek het, het toenemend ’n ras-gedefinieerde werksomskrywing 
voorgestaan. Daarby het die regering deur middel van die Wet op die 
Onderdrukking van Kommunisme van 1950 radikale (en veelrassige) 
werkersorganisasie grootliks belemmer. Arbeidswetgewing, soos die Wet op 
Myne en Bedrywe (Wet 27 van 1956), het die onderskeid in arbeidspraktyke 
tussen swart en wit statutêr vasgelê met bepalings dat bevoegdheidsertifikate 
slegs aan blanke werkers uitgereik en springstowwe in die myne slegs deur 
hulle hanteer sou word. 
 
In 1956 is die Nywerheidsversoeningswet ook gewysig wat die blanke werker 
verder ten opsigte van werkreservering bevoordeel het. Dit het ’n verbod 
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geplaas op die verdere registrasie van gemengde vakbonde en die opleiding 
van swart werkers in sekere beroepe wat vir blankes gereserveer is. Die 
kleurslagboom, wat veral gedurende die oorlogsjare in die industriële sektor 
verslap is ten einde die nodige mannekrag te bekom om Suid-Afrika se 
oorlogsekonomie en -produksie vol te hou, is hierdeur as ’n wettige instrument 
ingestel om apartheid in die nywerheid af te dwing. Swart werkers sou geen 
gesag oor blanke werkers toegelaat word nie. Wetgewing wat werkreservering 
behels het, sou saam met faktore soos snelle ekonomiese groei daartoe bydra 
dat die laaste oorblywende blanke werkloosheid en die armblanke probleem 
teen die 1930’s grootliks opgelos sou wees. Met die toename in indiensneming 
het daar dus ’n geleidelike verhoging van die status van blanke werkers deur 
die afdwing van die kleurslagboom plaasgevind. Blanke (“beskaafde”) werkers 
het nie eintlik meer handearbeid verrig nie, maar het toenemend toesighouers 
of geskoolde operateurs geword. 
 
Die eerste twee dekades van Nasionale regering is ook gekenmerk deur ’n 
periode van snelle ekonomiese groei. Dit was ’n tydperk van ekonomiese 
optimisme en vooruitgang, soos wat ook weerspieël is deur die artikels en 
berigte wat van tyd tot tyd in Die Mynwerker verskyn het. Die goudmynindustrie 
is aanvanklik gekniehalter deur ’n vasgestelde naoorlogse goudprys van $35 
per fyn ons. In die 1940’s en vroeë 1950’s is nuwe goudriwwe egter in die 
Noord-Vrystaat en op die Verre Wes-Rand ontdek. Dit het tot ’n hernude 
uitbreiding van myne deur die Anglo-American Korporasie in hierdie gebiede 
aanleiding gegee wat met merkwaardige tegnologiese vooruitgang, skagsink- 
en tonnelskietrekords gepaard gegaan het. In 1950 het mynindiensneming 18% 
van alle moderne sektor werksgeleenthede verteenwoordig, terwyl die 
goudmyne alleen 74% van alle mynwerkers in diens gehad het. Tussen 1955 
en 1970 het die Suid-Afrikaanse goudproduksie verdubbel tot meer as een 
miljoen kilogram en weens ’n geweldige behoefte aan geskoolde mannekrag 
het indiensneming op die myne teen die 1960’s nuwe hoogtes bereik. Dus het 
die ekonomiese opbloei, tesame met die statutêre beskerming vir die blankes 
en beperkings op die swart arbeidsmag, die inkomste van die blanke werker 
vinnig laat verbeter. Die tekort aan geskoolde mannekrag is gedeeltelik oorkom 
deur ’n invloei van blanke immigrante. 
 
Op politieke terrein sou territoriale skeiding in die vorm van swart tuislande in 
die 1950’s toenemend as ’n sentrale komponent van NP-beleid beslag kry toe 
HF Verwoerd die Eerste Minister na die afsterwe van JG Strijdom geword het. 
Dit het die verskuiwing van groot getalle swart mense en instromingsbeheer na 
die stede geïmpliseer. In 1960 het toenemende swart weerstand teen die 
implementering van die apartheidsbeleid onder andere tot die Sharpeville-
skietvoorval suid van Johannesburg gelei, waar 69 swartes tydens ’n anti-
pasbetoging deur die polisie gedood is. As gevolg van die swart protes is ’n 
noodtoestand afgekondig. Waar daar ’n kapitale uitvloei plaasgevind het toe die 
groeikoers in die laat 1950’s verlangsaam het en deur die politieke krisis van 
1960 opgevolg is, het die NP-regering valutabeheermaatreëls ingestel, 
rentekoerse verhoog en ander monetêre beskermingsmaatreëls toegepas. Die 
herbevestiging van politieke gesag en stabiliteit het buitelandse beleggers 
gerus gestel sodat winsgrense in die 1960’s besonder hoog was. 
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Daarby is die African National Congress (ANC) en die Pan-Africanist Congress 
(PAC) ook deur wetgewing in 1960 verban. Harold Macmillan, die Britse Eerste 
Minister, het met sy “Winde van Verandering”-toespraak in die Suid-Afrikaanse 
parlement die boodskap tuisgebring dat swart nasionalisme en die proses van 
Europese dekolonisasie besig was om oor die Afrika-kontinent te versnel. Dit is 
dramaties geïllustreer deur die uitvlug van Belgiese burgers tydens die 
chaotiese onafhanklikheidsproses van die voormalige Belgiese Kongo wat 
ingeprent is in die psige van blanke Suid-Afrika. Hierdie verwikkelinge was alles 
tekenend van die feit dat nasionale en internasionale kritiek teen apartheid, 
sterker, omvangryker en tasbaarder geword het. In hierdie omstandighede het 
Suid-Afrika tydens die bewind van HF Verwoerd die Britse Statebond verlaat 
en het die Republiek van Suid-Afrika in 1961 tot stand gekom.336 
 
Soos wat Suid-Afrika in bogenoemde periode deur velerlei politieke en 
ekonomiese beroeringe en verwikkelinge gekenmerk is, so het die MWU sy eie 
woelinge en ongerymdhede ervaar tydens die periode van sy hegte verhouding 
met die NP-bewind. 
 
3.2 Nuwe wyn in nuwe sakke? 
 
Die oorname van die beheer van die MWU deur Nasionaalgesindes het nie 
slegs ’n verandering van politieke sentiment in die bestuur van die vakbond 
teweeggebring nie, maar is onmiddellik ook deur simboliese veranderinge 
gekenmerk. Reeds tydens die verkiesingsvergadering van die nuwe 
uitvoerende bestuur is die byeenkoms met gebed geopen – ’n praktyk wat nie 
voorheen deur die vakbond gevolg is nie, maar wat voortaan die norm sou 
wees.337 En vanaf 1949 is alle notules van beide die uitvoerende bestuur en die 
algemene raad volledig in Afrikaans gehou waar Engels voorheen die taal van 
verslagdoening was. In daardie stadium was die MWU in die Union Centre-
Gebou in Pritchardstraat, Johannesburg, gesetel338 
 
Onder leiding van Daan Ellis as die nuwe hoofsekretaris is onmiddellik met ’n 
regrukaksie van die MWU se administrasie begin. Een van die eerste kwessies 
waaraan die nuwe uitvoerende bestuur moes aandag gee, was die druk van 
Die Mynwerker. Die Commercial Printing Company, wat die MWU-mondstuk 
sedert die Harris-Brodrick-era gedruk het, het te kenne gegee dat hulle nie meer 
daarmee kon voortgaan nie.339 Gevolglik het die bestuur besluit om Die 
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Mynwerker in ’n weeklikse nuusblad om te skakel. Met die oog daarop is Die 
Werkerspers Uitgewers Maatskappy (Edms.) Bpk. in 1949 gestig. Die 
maatskappy het ook Die Bouwerker en Die Klerewerkersnuus, onderskeidelik 
vir werkers in die bou- en klerevervaardigingsbedryf, uitgegee. Albert Hertzog 

was die voorsitter van die maatskappy, 
asook die hoofredakteur van die drie 
blaaie. Die visevoorsitter was Daan Ellis 
met DG Malan, Rassie Erasmus en Faas 
de Wet as direkteure. Jan Gleisner, wat 
die onthullings in 1948 gedoen het oor 
die knoeiery om die MWU aan die VP 
onderdanig te hou, het die bestuurder 
van Die Werkerspers-maatskappy, 
asook die nuwe redakteur van Die 
Mynwerker geword. Die Voortrekkerpers 
Beperk was die nuwe drukkers van 
hierdie publikasies.340 Aangesien 80% 
van die MWU se ledetal 
Afrikaanssprekend was, het Die 

Mynwerker ook al hoe meer ’n Afrikaanse karakter verkry.341 
 
Ander sake waaraan die nuwe MWU-bestuur aandag gegee het, was ’n 
beoogde nuwe grondwet, onder andere sodat betaalde amptenare nie meer 
stemreg op die vakbond se bestuursvergaderings sou hê nie.342 Daar is selfs 
’n nuwe naam vir die vakbond oorweeg omdat die naam Mynwerkersunie “by 
die meeste mynwerkers feitlik identies met die Brodrick-Botha-administrasie 
geword het” en sodoende ’n “stigma” verkry het.343 Die bestuur het ook ’n aantal 
prestasies in sy eerste bewindsjaar vermag. ’n Loonsverhoging van 30% is van 
die KVM geëis waarvan 15% uiteindelik toegestaan is. Die MWU se 
behuisingskema, wat uit die Brodrick-era dateer het, is gedeeltelik opgelos. 

                                            
 
340 Ibid., Notules van die Maandelikse Uitvoerende Bestuursvergadering, 26.1.1949, p. 7; 
(INEG) PV 451, JAM Hetzog-Versameling, Lêer nr. 4/1/210: Dagboek, Augustus 1949, p. 653, 
Oktober 1949, p. 696; (UG) 52 – 1951 Unie van Suid-Afrika: Verslag van Ondersoek insake die 
Mynwerkersunie, p. 10; Walker and Weinbren, 2000 Casualties, p. 221; Sachs, The choice 
before South Africa, p. 186; ES Sachs, Rebels Daughters, p. 192; Hepple, Trade Unions in 
Travail, pp. 42-43; Patterson, The Last Trek, p. 155; Die Mynwerker, 28.1.1949, p. 8 (Die 
Mynwerker se Koerant); Ibid., 6.5.1949, p. 7 (Verslag aan Algemene Raad); Ibid., 28.10.1949, 
p. 5 (First Year of the New Union); Ibid., 30.1.1950, p. 2 (Die Werkerspers); Die Transvaler, 
27.4.1949 (Pleidooi vir Nasionalisasie van Goudmyne). Volgens Die Mynwerker, 27.3.1953, p. 
7 (“My Doel was om die M.W.U. die magtigste S.A. Vakbond te maak”), was Gleisner voordat 
die nuwe bewind die beheer van die MWU oorgeneem het, eers ’n lid van die PMK, maar het 
op Hertzog se aandrang by die VMK aangesluit. 
 
341 Die Mynwerker, 24.8.1949, p .9 (Meer Afrikaans in die Mynwerker). 
 
342 Ibid., 28.1.1949, p. 11 (Waarmee die U.K. besig is); Ibid., 8.4.1949, p. 8 (Die Algemene 
Raad is die Mynwerker se Parlement); Ibid., 22.4.1949, p. 3 (First Democratically-Elected 
Miners’ Parliament Meets). 
 
343 Ibid., 28.1.1949, p. 11 (Waarmee die U.K. besig is). Hierdie oorweging is egter nie tot uitvoer 
gebring nie. 
 

1 Jan Gleisner, redakteur van Die Mynwerker, 
wat oorspronklik aantygings van korrupsies 
teen Daan Ellis aanhangig gemaak het 
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Verder is besluit om ’n stakingsfonds tot stand te bring wat uiteindelik £200 000 
moes bedra. En teen November 1949 het die MWU sy eie groeplewensskema 
en lewensversekeringsmaatskappy, Die Monument Assuransie Korporasie, 
Beperk, die lig laat sien omdat die KVM nie stoporders vir die betaal van 
premies vir ’n groeplewensskema wou toestaan nie. Die direksie het bestaan 
uit Daan Ellis (voorsitter), Danie Malan (vise-voorsitter), Albert Hertzog, Paul 
Visser (die MWU-president) en Faas de Wet (die MWU-welsynsbeampte), 
terwyl JL Smallbones die besturende direkteur van die maatskappy was.344 
 
In 1949 het die MWU ook by die Koördinerende Raad van Suid-Afrikaanse 
Vakunies van Pretoria aangesluit nadat die vakbond in 1948 alreeds onder die 
ou Brodrick-Botha-bewind van die SAT&LC gedisaffilieer het uit protes teen die 
toelating van swart of veelrassige vakbonde in sy geledere en omdat die MWU 
laasgenoemde van kommunistiese beleidsrigtings beskuldig het. Die 
Koördinerende Raad, wat die HNP-regering se rassebeleid gesteun het, het 
geen swart vakbonde tot sy geledere toegelaat nie, hom vir die behoud van die 
kleurslagboom in die werkplek beywer en die eliminering van kommunisme uit 
die vakbondbeweging voorgestaan.345 Insgelyks is aanvalle op die beleid van 
die SAT&LC vanuit die kolomme van Die Mynwerker geloods.346 In 1951 het 
die MWU egter van die Koördinerende Raad gedisaffilieer en in 1952 saam met 
ander mynvakbonde die nuwe Suid-Afrikaanse Konfederasie van Arbeid 
(SAKVA) gestig, waarvan Ellis in 1957 die voorsitter geword het.347 

                                            
344 Ibid., 28.1.1949, p. 9 (Dan Ellis praat reguit); Ibid., 6.5.1949, p. 7 (Verslag aan Algemene 
Raad); Ibid., 28.10.1949, p. 5 (First Year of the New Union); Ibid., 29.11.1949, p. 9 (The 
Monument Insurance Corpn. Ltd); Die Transvaler, 27.4.1949 (Pleidooi vir Nasionalisasie van 
Goudmyne); MWU-Argief, Notule van die Maandelikse Uitvoerende Raadsvergadering, 
23.11.1949, p. 5; Ibid., Notule van Algemene Raadsvergadering, 25-26.4.1949, pp. 7-8, 12; 
(UG) 52 – 1951 Unie van Suid-Afrika: Verslag van Ondersoek insake die Mynwerkersunie, p.  
9; (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol.7: SAMWU 1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner 
se opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 29.4.1952, 24; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-
versameling, Lêer nr. 4/1/210: Dagboek, April 1949, pp. 579, 582. 
 
345 Lewis, Industrialisation and Trade Union Organisation, pp. 156, 179; Du Toit, South African 
Trade Unions, pp. 58, 63-64, 88-89, 92, 121; Sachs, The choice before South Africa, p. 193; 
O’Meara, Volkskapitalisme, p. 93, 240; Jubber, South Africa. Industrial Relations, p. 78; Die 
Mynwerker, 20.5.1949, p. 5 (End of S.A. Trades & Labour Council); Rand Daily Mail, 28.1.1949 
(Mineworkers’ Union to Affiliate with Pretoria Body). 
 
346 Sien Die Mynwerker, 18.2.1949, p. 9 (Hoofartikel); Ibid., 24.8.1949. pp. 1, 10 (V.-& A.-Raad 
Speel met Dinamiet!) en p. 7 (Hoofartikel); Ibid., 9.9.1949, pp. 1, 7 (Ou Vakbondgroepe Stort 
Ineen!) en p. 3 (Staan Vierkant teen Inmenging van Regeringsweë); Ibid., 23.9.1949, p. 4 
(“Nonpolitical”) en p. 5 (Hoofartikel); Ibid., 10.2.1950, pp. 6-7 (“Roelf Raakvat”: Die Werker Praat 
Reguit!); Ibid., 19.5.1950, pp. 6-7 (“Roelf Raakvat”: Die Werker Praat Reguit!); Ibid., 16.6.1950, 
p. 1 (Majority of European Workers Support Anti-Communism Bill) en p. 6 (Moroka Declares 
National Protest Day). 
 
347 Lewis, Industrialisation and Trade Union Organisation, p. 175; Jubber, South Africa. 
Industrial Relations, pp. 78-79; M Horrell, South Africa’s Workers. Their Organizations and the 
Patterns of Employment, pp. 11-12; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer 4/1/186: 
Dagboek, Januarie-Desember 1953, p. 5245; MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende 
Bestuursvergadering, 28.4.1952, p. 3; Ibid., Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 
27.10.1952, p. 3; Die Mynwerker, 29.3.1957, p. 1 (S.A. Federasie van Vakbonde); Ibid., 
13.9.1957, p. 1 (Konfederasie van S.A. Vakbonde); Ibid., 20.9.1957, p. 4 (’n Stap Vorentoe). 
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Met ’n Afrikaanssprekende komponent wat 80% van sy ledetal gevorm het, het 
die MWU sedert die verkiesing van die nuwe bestuur ook ’n sigbaar meer 
Afrikanerkultuur-geöriënteerde en Afrikanernasionalistiese karakter begin 
aanneem. Dit het byvoorbeeld interessante manifestasies in Die Mynwerker 
gehad. Met die oog op die inwyding van die Voortrekkermonument te Pretoria 
op16 Desember 1949 is ’n aantal advertensies vir Kommando Sigarette met die 
titel “Op trek met Kommando” gepubliseer. Dit het ’n aantal sketse ingesluit wat 
temas uit die Groot Trek, soos die oorhandiging van ’n Bybel aan die trekleier 
Jacobus Uys deur Britse Setlaars; die ontmoeting van die Piet Retief-, Gerrit 
Maritz- en Hendrik Potgieter-trekgeselskappe by Thaba N’chu; die ontmoeting 
van Piet Retief en die Zoeloe-koning, Dingane; die aflegging van die Gelofte 
deur Sarel Cilliers, asook ’n simboliese aankoms van die Trekkers by die 
Voortrekkermonument, uitgebeeld het.348 Daar is ook verklaar dat die 
naamkeuse vir die Monument Assuransie-maatskappy ten dele deur die 
inwyding van die Voortrekkermonument beïnvloed is.349 
 
In sy kritiek op die bevordering van ’n werkersklasbewussyn, het die hoofartikel 
van Die Mynwerker van 16 Desember 1949 die Voortrekkers idealisties as ’n 
“klaslose en gelyke samelewing” geskets en verklaar dat die “gevoel van 
gelykheid” nog net so sterk was onder hulle nageslag – die twintigste-eeuse 
industriële (Afrikaner-) blanke werkers van Suid-Afrika. Volgens die blad was 
hierdie “gevoel van gelykheid” ’n kragtige hefboom teen die ontwikkeling van ’n 
afsonderlike werkersklas onder Afrikaners soos wat met die werkers van alle 
ander industriële lande gebeur het, aangesien ’n klassebewussyn onvermydelik 
tot ’n klassestryd “met al sy konsekwensies” sou lei. Vir Die Mynwerker was die 
versweë implikasie dat Afrikanervolksfeeste, soos die inwyding van die 
Voortrekkermonument, tot ’n heilsame inbinding van die Afrikanerwerkers by 
die breë Afrikanerdom bygedra het. Dit sou hulle verskans teen die 
volksvervreemding van die ideologie van klassebewussyn soos deur die SAAP, 
die SAT&LC en die kommunisme voorgestaan is.350 Voorts het die blad ook 
hulde gebring aan die eerste Afrikaanse Taalbeweging van 1875351 en sy steun 
verleen aan die Driehonderjarige herdenkingsfeesvierings van Jan van 
Riebeeck se landing aan die Kaap.352 En in 1959 het 50 mynwerkers namens 
die MWU deelgeneem aan “Die Wonder van Afrikaans”-feesvieringe by die 
Voortrekkermonument in Pretoria. Daarby was MWU-uitvoerende bestuurslede 
dikwels aktief gemoeid met die reëlings vir Geloftedagfeesvieringe.353 

                                            
348 Sien uitgawes van Die Mynwerker, onderskeidelik 21.10.1949, p. 8; 11.11.1949, p. 8; 
29.11.1949, p. 6; 9.12.1949, p. 8 en 16.12.1949, p. 6. 
 
349 Ibid., 29.11.1949, p. 9 (The Monument Insurance Corpn. Ltd). 
 
350 Ibid., 16.12.1949, p. 5 (Hoofartikel). 
 
351 Ibid., 11.8.1950, p. 6 (Hulde aan die Manne van die Eerste Taalbeweging). 
 
352 Ibid., 4.4.1952, p. 3 (Tekening). 
 
353 Sien bv. MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 30.5.1959, pp. 1, 
7, 9; Die Mynwerker, 22.5.1959, p. 1 (Ons doen ook mee by die Amfiteater); Ibid., 29.5.1959, 
p. 1 (Wonder van Afrikaans) en p. 4 (U moet môre daar wees); Ibid., 5.6.1959, p. 4 (Ons het 
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Gegewe die negatiewe ervaring van politieke inmenging in die lang en 
onverkwiklike stryd om die (politieke) beheer van die MWU, was daar in sekere 
geledere van die vakbond klaarblyklik ontevredenheid omdat die nuwe HNP-
regering en amptenare van die Departement van Arbeid glo nie dispute tussen 
die MWU en die KVM na hulle sin hanteer het nie. Verder was daar ongeduld 
oor die regering se vermeende versuim om aandag te gee aan MWU-eise vir 
die erkenning van vergoeding vir sekere beroepsiektes. Volgens koerantberigte 
was daar sprake dat ’n nuwe werkersparty, die sogenaamde “Nasionale 
Werkersparty”, met die oog op “doelbewuste politieke aksie in belang van die 
werkers” in die plek van die kwynende SAAP gestig sou word. Die beoogde 
party sou glo alreeds in die parlementêre tussenverkiesing van 1949 in die 
Randse kiesafdeling Mayfair sy steun toets.354 
 
Afgesien daarvan dat Die Mynwerker die vermeende partystigting as ’n 
“Chamber-of-Mines-cum-United-Party-cum-‘Labour’-Party” set afgemaak en 
verklaar het dat die blanke werkers “hulle in hul massas” tot die HNP in 1948 
gewend het,355 het die Nasionaalgesinde MWU-bestuur, in wat as ’n vernuftige 
stukkie politieke voetwerk beskou kan word, ook vir Albert Hertzog, die nuwe 
NP-LV vir Ermelo, as gasspreker genooi om die algemene raad se 
jaarvergadering van 1949 toe te spreek. In Januarie alreeds is Hertzog se 
nooienstoespraak in die parlement, waarin hy die hervormingsgesindes se 
stryd teen die ou VP-, SAAP- en KVM-gesteunde MWU-bestuur uiteengesit het, 
volledig in Die Mynwerker gepubliseer. Tydens sy toespraak voor die MWU-
algemene raad het Hertzog onder andere voorgestel dat Suid-Afrika se 
minerale rykdom tot voordeel van sy (blanke) werkers ontgin moes word en dat 
die goud- en steenkoolmyne tot voordeel van die staat genasionaliseer behoort 
te word.356 
 
Alhoewel Hertzog se nasionaliseringsvoorstel ’n verleentheid vir die HNP-
regering was en dit deur dr. Malan, die Eerste Minister, en Eric Louw, die 
Minister van Mynwese, gerepudieer is dat sy standpunt nie die amptelike 

                                            
trots gevoel) en p. 5 (Ons Manne was ook daar); Ibid., 12.6.1959, p. 4 (Daardie 50 Manne het 
Mynbedryf se Naam hoog gehou!). 
 
354 Sien Die Mynwerker, 22.3.1949, p. 5 (M.W.U. eis Herkenning van “Nie Vergoedbare” 
Beroepsiektes); Ibid., 22.4.1949, p. 7 (Hoofartikel); Rand Daily Mail, 25.4.1949 (Mineworkers’ 
Union may form new political party); Die Vaderland, 26.4.1949 (Mynwerkers net ontevrede met 
die regering); The Cape Times, 21.6.1949 (Mineworkers and Nats.); (INEG) PV 451, JAM 
Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/7/2: Koerantknipsel, Dagbreek en Sondagnuus, 
ongedateerd (Mynwerkers besluit môre oor politieke aksie). 
 
355 Die Mynwerker, 22.4.1949, p. 7 (Hoofartikel). 
 
356 MWU-Argief, Notule van Algemene Raadsvergadering, 25-26.4.1949, pp. 1-4, 12-13; 
(INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/7/2: Koerantknipsel, Dagbreek en 
Sondagnuus, ongedateerd (Mynwerkers besluit môre oor politieke aksie); Die Mynwerker, 
28.1.1949, pp. 7, 10 (“…Die Volk wat sy werkers misken moet onder gaan…”); Ibid., 22.4.1949, 
p. 9 (Nasionalisering van Myne); Rand Daily Mail, 25.4.1949 (Mineworkers’ Union may form 
new political party); Die Transvaler, 27.4.1949 (Pleidooi vir Nasionalisasie van Goudmyne); The 
Cape Times, 21.6.1949 (Mineworkers and Nats.). Sien ook Debatte van die Volksraad, Deel 
66, 21 Januarie – 18 Maart 1949, pp. 1012-1021. 
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partybeleid verteenwoordig het nie,357 het dit die gewenste uitwerking gehad. 
Nie net is enige sprake van die stigting van ’n nuwe politieke werkersparty die 
nek ingeslaan nie, maar die algemene raad, wat Hertzog as ’n kampvegter vir 
die saak van die mynwerker beskou het, het hom ’n erelid van die MWU 
gemaak. Ter ondersteuning van Hertzog se voorstel het die uitvoerende 
bestuur van die MWU in ’n persverklaring die regering versoek om ’n kommissie 
aan te stel ten einde die wenslikheid van die nasionalisering van die mynbedryf 
te ondersoek. Voorts het die algemene raad ’n parlementêre groep, of 
sogenaamde “waaksaamheidskomitee” van Nasionale LV’s in die lewe geroep 
“om met die Hoofbestuur van die Nasionale party in verbinding te bly … vir die 
bevordering van die mynwerkers se belange”. Die groep het bestaan uit MJ van 
den Berg (voorsitter), drr. A Hertzog en N Diederichs, AI Malan, De Villiers 
Visser, F Mentz, D Mostert, J du Pisanie en AJB Deysel. Die groep sou op 
hoogte gehou word van MWU-aangeleenthede “sodat elke saak van die 
mynwerker wat opgestuur word in die regte lig gestel kan word in die 
Parlement”. Benewens Hertzog is ook aan al hierdie LV’s erelidmaatskap van 
die MWU gegee.358 
 
Deur die inisiatief en ferm optrede van die nuwe Nasionale Minister van Arbeid, 
Ben Schoeman, is ’n sloerende geskil op die Springs-myne tussen die MWU 
en die KVM oor die afskaffing van vroeë ondersoekersposte ook tot die 
bevrediging van beide partye opgelos,359 alhoewel Die Mynwerker berig het dat 
die sukses daarvan geheel en al aan die “sterk standpuntinname” en “vernuf” 
van Daan Ellis en Paul Visser te danke was.360 Polities gesproke het daar, in 
teenstelling met die onstuimige 1930’s en 1940’s, egter uiteindelik stabiliteit en 
vrede in die MWU gekom. Dit was duidelik dat die nuwe MWU-bestuur en die 
Nasionale regering ideologies in dieselfde kamp was en dat daar tussen party 

                                            
357 Walker and Weinbren, 2000 Casualties, pp.220-22 1; Hepple, Trade Unions in Travail, p. 
40; Sachs, The choice before South Africa, p. 92; The Cape Times, 21.6.1949 (Mineworkers 
and Nats. Sien ook Patterson, The Last Trek, pp. 149-150. 
 
358 MWU-Argief, Notule van die Algemene Raadsvergadering, 25-26.4.1949, pp. 4, 13; (INEG) 
PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/210: Dagboek, April 1949, pp. 581-582; Die 
Mynwerker, 22.3.1949, p. 1 (Nuwe Groep in Volksraad); Ibid., 6.5.1949, p. 10 (Nasionalisering 
van Myne), p. 7 (M.W.U. en Politiek) en pp. 7-8 (Verslag aan Algemene Raad); Ibid., 20.5.1949, 
p. 7 (Hoofartikel) en pp. 9-10 (Nationalisation of Mines); Die Transvaler, 26.4.1949 
(Parlementêre Groep vir die Mynwerkers); Ibid., 27.4.1949 (Pleidooi vir Nasionalisasie van 
Goudmyne) en (Sprake van ’n nuwe party nek ingeslaan); The Cape Times, 21.6.1949 
(Mineworkers and Nats.); Die Vaderland, 27.4.1949 (Mynwerkers nie ten gunste van eie party); 
Die Burger, 27.4.1949 (Party die nek ingeslaan); Walker and Weinbren, 2000 Casualties, pp. 
220-221; Hepple, Trades Unions in Travail, pp. 41-42. Ben Schoeman is ook aanvanklik as 
erelid en tot die MWU se parlementêre groep van Nasionale LV’s benoem, maar het hom 
klaarblyklik omrede sy posisie as Minister van Arbeid daarvan gedistansieer. 
 
359 Schoeman, My Lewe in die Politiek, p. 162; Die Mynwerker, 18.2.1949, p. 1 (Serious turn in 
early examiners’ dispute); Ibid., 22.3.1949, p. 12 (Vroeë Ondersoekers-Geskil); (TAB) A 1731 
SJ Botha-Versameling, Vo.7: SAMWU 1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner se opsomming 
i.v.m. kommissie van ondersoek, 29.4.1952, pp. 20-22. Dit was die taak van die vroeë 
ondersoeker om die werkplek onder in die myn te beveilig, skoon te maak en voor te berei, 
asook om swart werkspanne aan die gang te sit voordat die rotsbreker op skof kom. 
 
360 Die Mynwerker, 8.4.1949, p. 3 (How we won the first round). 
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en vakbond, veral ten opsigte van werkers- en mynaangeleenthede, ’n hegte 
bondgenootskap begin ontwikkel het. Hierdie verwagting is alreeds in die 
jaarverslag van die NRT ná die HNP se verkiesingsoorwinning in 1948 
uitgespreek: “Nou rus dit op die Nasionale Regering om Geregtigheid teenoor 
die mynwerker en die ander werkers van ons volk te laat geskied”.361 
 
So ook het Ellis, wat ’n uitgesproke Nasionalis was,362 byvoorbeeld na 
aanleiding van die provinsiale verkiesings van 1949 tog verklaar dat alhoewel 
die MWU “niks met partypolitiek te doen [het] nie”, ’n terugkeer van die VP-
bewind “rampspoedig” vir die (blanke) werkers en die mynwerkers in besonder 
sou wees.363 Daarby was Ellis ’n lid van die HNP se hoofkomitee in die 
Transvaal364 en volgens Albert Hertzog het die Witwatersrandse HNP tydens 
die MWU-bestuursverkiesing van 1948 Paul Visser, ’n partylid, se kandidatuur 
bevorder om so invloed in die nuwe bestuur te verkry.365 Tydens die algemene 
raadsvergadering van April 1950 het Ellis plegtig verklaar “dat ons ten seerste 
waardeer wat die [HNP] Regering vir ons gedoen het tot op hierdie datum … 
Ons kus die hand wat ons gevoed het en ek gee die versekering dat ons 
vakbond na hulle opsien om hulp”.366 Hierdie hegte verhouding wat tussen party 
en vakbond ontwikkel het en die mate van vertroue waarmee die MWU 
uiteindelik die Nasionale regering sou koester, word waarskynlik die beste 
verwoord in ’n afskeidsboodskap van Rassie Erasmus, die voormalige 
Fordsburgse “kommandant-generaal” tydens die 1922-staking en latere MWU-
president, op sy sterfbed in 1961 toe hy verklaar het dat “die huidige Regering 
vir die [blanke] werkers sal sorg”.367 
 
Gegewe die stryd wat weer in MWU-geledere oor beweerde korrupsie en 
wanadministrasie sou uitbreek, is dit egter ’n goeie vraag of die oorname van 
die nuwe MWU-bestuur in alle opsigte ’n kwessie van die Bybelse “nuwe wyn 
in nuwe sakke” was. 
 
3.3 Hernude onreëlmatighede en onverkwiklikhede in MWU-geledere 
 

                                            
361 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/8/1: Jaarverslag 1947, p. 10. 
 
362 Sien byvoorbeeld Die Mynwerker, 23.5.1952, p. 1 (Ellis hou Rekord-Vergadering aan 
Vrystaatse Goudvelde). 
 
363 Ibid., 22.3.1949, pp. 9-10 (Die Verkiesingsuitslag en ons Vakbond. Sien ook Ibid., 10.6.1949, 
p. 7 (Hoofartikel); Ibid., 24.8.1949, p. 7 (Straight from the Shoulder) en The Cape Times, 
21.6.1949 (Mineworkers and the Nats.); Sachs, The choice before South Africa, pp. 172, 188; 
Hepple, Trade Unions in Travail, p. 41. 
 
364 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: SAMWU 1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner 
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Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Mei 1950, p. 2780. Sien ook Die Mynwerker, 
10.12.1969, p. 2 (JW Wehmeyer: Hulde betuig aan wyle Daan Ellis). 
 
365 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/209: Dagboek, Julie 1948, p. 396. 
 
366 MWU-Argief, Notule van die Algemene Raadsvergadering, 24-25.4.1950, p. 8. 
 
367 Die Mynwerker, 20.10.1961, p. 3 (Wyle Mnr. Rasmus Pieter Erasmus). 
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3.3.1 Albert Hertzog en die Hoek-kommissie van Ondersoek 
 
Alhoewel die bewindsoorname van die nuwe Nasionaalgesinde bestuur op 
politieke terrrein ’n tydperk van kalmte en stabiliteit in die vakbond sou inlui, het 
spoke van korrupsie, onreëlmatighede en twis, wat so kenmerkend van die 
Harris-Brodrick-era was, egter spoedig weer in MWU-geledere begin opdoem. 
’n Nuwe uitgerekte twis en onverkwiklikheid, wat weliswaar nie so intens as die 
stryd om die politieke beheer van die vakbond was nie, het tussen Jan Gleisner, 
die redakteur van Die Mynwerker, Paul Visser, die MWU-president en Albert 
Hertzog aan die een kant, en Daan Ellis, die hoofsekretaris en sy uitvoerende 
bestuur aan die ander kant, uitgebreek. Waar die stryd van die pre-1948 
periode hoofsaaklik as ’n kragmeting tussen ideologiese en politieke 
groeperinge gekenmerk is, het die twis en struwelinge tydens die Ellis-bewind 
tussen persoonlikhede plaasgevind. Die oorsprong daarvan was beweringe van 
korrupsie en wanadministrasie teen Ellis, ’n feit wat verswyg word in Naudé se 
werk oor die MWU.368 Die goeie verhouding tussen Hertzog en Visser aan die 
een kant, en Ellis aan die ander kant gedurende die twaalf jaar lange stryd om 
die beheer van die MWU, sou om ’n aantal redes versuur. Waar Hertzog nog 
in sy openingsrede tydens die algemene raadsvergadering van 1949 na Ellis 
verwys het as “een van die bekwaamste manne wat nog ooit vir die mynwerker 
in Suid-Afrika iets gedoen het”,369 sou hierdie siening egter weldra verander. 
Ten spyte van die aanvanklike euforie van hervorming en vernuwing wat die 
nuwe MWU-bestuur sou voortbring, sou die Ellis-bewind deur groot 
omstredenheid gekenmerk word, alhoewel hy terselfdertyd ook een van die 
gewildste hoofsekretarisse van die vakbond was. 
 
In die persoonlike dagboeke van dr. Albert Hertzog aangaande sy verbintenis 
met die mynwerkers ontvou ’n verhaal van die geleidelike verbrokkeling van die 
verhouding tussen hom en Ellis wat aan verskeie faktore toe te skryf was. 
Onderliggend daaraan was die konteks waarbinne Hertzog sy posisie in en 
verhouding met die MWU beskou het. In die eerste plek het beide Hertzog en 
Ellis oor sterk persoonlikhede beskik wat maklik tot konfrontasie kon lei.370 
Daarby was Ellis ook alreeds met Paul Visser haaks oor die strategie wat 
gevolg moes word om die 1947-stakingsgeskil op te los. Die haakplek is slegs 
met Hertzog se diplomatiese tussentrede en oorreding uitgestryk.371 
 
’n Sentrale faktor in die bepaling van die verhouding tussen Hertzog en Ellis 
was die feit dat eersgenoemde, as lid van die Afrikaner kulturele elite, homself 
as die intellektuele en politieke voog en mentor van die (minder geletterde) 
Afrikanermynwerker beskou het. Baie van die mynwerkers het dit inderdaad 
self so ingesien. Soos ook in hoofstuk twee verduidelik is, het die 
Nasionaalgesinde Afrikaner kulturele elite, soos verteenwoordig deur Hertzog 

                                            
368 O’Meara, “White Trade Unionism”, p. 33. 
 
369 MWU-Argief, Notule van Algemene Raadsvergadering, 25-26.4.1949, p. 1. 
 
370 Hepple, Trade Unions in Travail, p. 41. Sien ook (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, 
Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, September 1950, p. 3082. 
 
371 Sien Naudé, Dr. A. Hertzog, pp. 246-247 en hfst. twee, pp. 98-99. 
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en die NRT, spesifieke doelwitte aangaande die Afrikanerwerker nagestreef. 
Wat die mynwerkers betref, was dit Hertzog se doelstrewe om hulle “’n magtige 
faktor [te maak] wat leiding sal gee en wat ’n bolwerk sal vorm teen die groot 
kapitalisme wat besig is om ons volk te oorrompel”. Ten einde te verseker dat 
die “Nasionale Afrikanerdom” vir ’n aansienlike tyd aan bewind sou bly, het die 
rol van Afrikanerwerkers en die vakbonde vir Hertzog van kardinale belang 
geraak. Hy was van mening dat tensy “hierdie groot massa van werkers 
grootliks vir ons saak gewen word … die toekoms vir die Afrikanervolk … vir 
goed verlore” was. Volgens hom het die MWU, wat na ’n verbete stryd 
uiteindelik vir die Afrikanersaak “gewen” is en wat sonder sy toedoen nie 
moontlik sou wees nie, ’n morele plig gehad om veral ’n materiële bydrae te 
lewer ten einde ander vakbonde, soos dié vir klere- en bouwerkers, te help “red” 
van die “verderflike” invloed van kommunisme en die daarmee gepaardgaande 
rasse-integrasie. Sodoende sou daardie vakbonde ook vir die Afrikanersaak en 
die HNP “oorwin” kon word. Dit wil voorkom of Hertzog selfs die idee van ’n 
soort Afrikaner Arbeider-regering (waarin hy uiteraard ’n sentrale rol sou speel), 
soortgelyk aan dié in Brittanje gesteun het. 
 
Aangesien die hoofsekretaris so ’n magtige en onaantasbare posisie in die 
MWU beklee het, het Hertzog om bogenoemde redes gevoel dat die NRT “’n 
mate van beheer” oor die vakbond (en ook oor ander vakbonde) moes verkry 
aangesien sy bestaande “houvas” daaroor “kwesbaar” en “broos” was. Vir 
Hertzog was sodanige strategie “nooit ’n sogenaamde magstrewe nie”, maar 
“’n noodsaaklikheid”. ’n Hoofsekretaris (soos Ellis) het die vakbond se 
organisatoriese struktuur beheer en kon betaalde amptenare aanstel of 
ontslaan sodat hulle “feitlik instrumente in sy hand” was. Deurdat hulle bang 
sou wees om die hoofsekretaris teë te gaan en dus maklik deur hom beïnvloed 
is om slegs sy bevele uit te voer, het hy so ook beheer oor die uitvoerende 
bestuur kon uitoefen om volgens sy wil op te tree. Op sý beurt kon dit weer tot 
“magsmisbruik, finansiële wanbestuur en korrupsie” lei. 
 
’n “Onafhanklike” hoofsekretaris was derhalwe vir Hertzog se strategiese visie 
met die MWU ’n probleem. Daarom was dit vir hom belangrik om die mag van 
die hoofsekretaris “aan perke te lê” en sy eie magsinvloed in die 
vakbondbestuur te hê “om ’n sekretaris te kan ontslaan of te kan skors” indien 
nodig. Hertzog het, na aanleiding van die ondervinding met die korrupte Harris-
Brodrick-besture gedurende die Hervormerstryd, die mynwerkers klaarblyklik 
nie vertrou om hulleself te bestuur nie. Dit blyk dat hy op verskeie wyses sy 
beheerstrategie oor die MWU-bestuur wou vestig deur middel van ’n “klein 
adviserende komitee”, bestaande uit NTR-lede “wat feitlik alle besluite van 
belang sou neem”, en ’n “besigheidsbestuurder” wat Ellis moes “bystaan” en 
“leiding” aan hom moes verskaf, maar wat as die eintlike mag agter die troon 
moes optree – net soos wat die NRT die beherende liggaam van die 
Hervormingsorganisasie was. As “besigheidsbestuurder” vir die MWU het 
Hertzog Schalk Botha van die NRT in die oog gehad. Daar hy alreeds met die 
oorwinning van die VM in 1948 in die bestuur van die MWU as koningmaker 
opgetree het, deur Daan Ellis tot hoofsekretaris verkies te kry, sou Hertzog dit 
ook oorweeg om Botha as NRT-lid en “Hertzogman” as alternatief op die 
vakbondbestuur aangestel te kry. Sodoende sou Botha namens Hertzog 
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“beheer” oor Ellis kon uitoefen toe die gerugte van onreëlmatighede in 
laasgenoemde se administrasie al hoe sterker begin raak het.372 
 
Ellis, daarenteen, wou al hoe meer onafhanklik in die MWU optree sonder 
inmenging deur politieke persoonlikhede soos Hertzog, terwyl Hertzog verwag 
het dat Ellis sy “leiding” moes aanvaar en dit sou op sigself toenemend op ’n 
botsing van standpunte neerkom. In sy dagboeke het Hertzog verklaar dat 
“nadat die Unie [deur die hervormingsgesindes] ingeneem was, was Ellis nie 
meer ons [NRT] amptenaar nie” en dat “ons … nie meer dieselfde mag oor Ellis 
gehad [het] nie”. Na sy bewindsaanvaarding het Ellis byvoorbeeld nie meer die 
NRT uit eie inisiatief oor belangrike vakbondaangeleenthede geraadpleeg 
nie.373 Ellis was klaarblyklik ook nie gediend met die baie publisiteit wat Hertzog 
in verband met die MWU geniet het nie, daar dit die indruk kon skep dat hy in 
terme van vakbondaangeleenthede deur Hertzog in die skadu gestel is.374 
 
’n Verdere faktor wat tot ’n versuring in die verhouding tussen Hertzog en Ellis 
bygedra het, was die toenemende wrywing wat algaande tussen Ellis en Jan 
Gleisner oor die bestuur van Die Werkerspers en Die Mynwerker opgebou het. 
Aangesien Die Werkerspers-maatskappy, wat onder andere Die Mynwerker 
gedruk het, deur Hertzog se inisiatief tot stand gekom het, het Gleisner dit onder 
sy voogdyskap bestuur. Gevolglik het ook die redaksionele beheer van Die 
Mynwerker by Gleisner, en nie by Ellis as uitvoerende hoof van die MWU berus 
nie. Dit het egter ’n taktiese flater geblyk te wees. Aangesien die vakbond elke 
maand sy aantal eksemplare van Die Mynwerker by Die Werkerspers-
maatskappy gekoop het, het Ellis Gleisner se redaksionele onafhanklikheid oor 
MWU-beleid probeer kniehalter deur die MWU-rekening maandeliks te laat te 
betaal of slegs ’n gedeelte daarvan te vereffen. Die betaling van die rekening is 
selfs ’n tyd lank gestaak. Ten einde vas te stel of enige finansiële verliese ten 
opsigte van die uitgee van Die Mynwerker bewys kon word, het Ellis op eie 
houtjie en sonder om vir Gleisner te raadpleeg ouditeure aangestel om Die 
Werkerspers se state te ouditeer. Ten einde Die Mynwerker effektief te kon 
versprei, sou van die Central News Agency gebruik gemaak moes word. 

                                            
372 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Februarie 1950, 
p.2693, Mei 1950, p.2807, Julie 1950, p.2901, Augustus 1950, p.2992; Ibid., Lêer nr. 4/1/180: 
Dagboek, Augustus 1950, pp.3028-3030,3036-3040, September 1950, pp.3058,3079,3082-
3083, Oktober 1950, p.3107, Desember 1950, pp.3204-3205; Ibid., Lêer nr. 4/1/182: Dagboek, 
Maart 1951, pp.3677-3678, Mei 1951, p.3751, Oktober 1951, pp.3957-3959,3961,4061,4066-
4067; Ibid., Lêer nr. 4/1/184, Januarie-Desember 1952, pp.4367-4370,4648; Ibid., Lêer nr. 
4/1/209: Dagboek, Julie 1948, p.490; Ibid., Lêer nr. 4/1/210: Dagboek, April 1949, p.571, 
November 1949, p.705; (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol.8: Getuienis, Vrae gestel aan 
mnr. Gleisner, 4.8.1950, pp.8-9; Privaat onderhoud met mnr. SP Botha, 27.5.2002. I.v.m. 
Hertzog se aandeel aan die verkiesing van Ellis as hoofsekretaris sien Naudé, Dr. A. Hertzog, 
pp.252-253 en i.v.m. sy sieninge oor die Afrikanerwerkers en die mynwerkers in die besonder 
hfst. twee, pp.59-60. 
 
373 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Desember 1950, 
pp.3188-3189; Ibid., Lêer nr. 4/1/182: Dagboek, Mei 1951, pp.3744,3746; Ibid., Lêer nr. 
4/1/184: Dagboek, Januarie-Desember 1952, p.4370; Ibid., Lêer nr. 4/1/209: Dagboek, Julie 
1948, p.489; Ibid., Lêer nr. 4/1/210, Mei 1949, p.600, Augustus 1949, pp.636-637. 
 
374 Ibid., Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Julie 1950, p.2853. 
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Hierdie verspreidingsdiens het egter ’n vrywaringswaarborg teen laster vereis 
alvorens Die Werkerspers se koerante versprei sou word, maar die MWU-
bestuur het dit eers na ’n baie lang gesloer toegestaan. 
 
Bydraend tot die gespanne verhouding tussen Gleisner en Ellis was die feit dat 
eersgenoemde deur Hertzog se toedoen as bestuurder van Die Werkerspers 
en redakteur van Die Mynwerker aangestel is en deur hom as onmisbaar 
beskou is in die konsolidering van die posisie van die MWU as ’n Nasionaal-
geöriënteerde vakbond en in die voortgesette stryd om ook die klere- en 
bouwerkersvakbonde te oorwin. Daarby het Gleisner uitstekende werk verrig 
om die MWU se saak voor die Van Eck-kommissie van Ondersoek oor 
loonstrukture in die mynbedryf te stel wat dan ook tot ’n loonsverhoging vir 
mynwerkers sou lei en is hy lof toegeswaai deur MWU-lede vir die suksesvolle 
reorganisasie en uitbouing van Die Mynwerker. As joernalis het hy oor wye 
ervaring van vakbondaangeleenthede en die politieke milieu waarbinne die 
MWU moes funksioneer, beskik. Onafhanklik van Ellis en eerder lojaal aan 
Hertzog, het Gleisner boonop homself as Ellis se intellektuele meerdere 
beskou. Gleisner se inmenging in MWU-administratiewe aangeleenthede wat 
buite sy jurisdiksie geval het, het Ellis mateloos geïrriteer. Daarom het Ellis hom 
as ’n bedreiging gesien en hom waarskynlik met professionele jaloesie en 
argwaan bejeën. Hy het ook geweier dat Gleisner se salarisskaal op dieselfde 
vlak as syne vasgestel word. 
 
Ellis het die situasie dus algaande onhoudbaar vir Gleisner gemaak, wat ook 
tot frustrasie by Hertzog gelei het, aangesien die oneffektiewe funksionering 
van Die Werkerspers ook sý ideaal van die verowering en beheer van die totale 
blanke vakbondwese in Suid-Afrika verydel het. In hierdie onverkwiklike 
atmosfeer van wedersydse afkeer het die verhouding tussen Gleisner en Ellis 
stapsgewys onherstelbaar verbrokkel. Enersyds het Jan Gleisner, ’n Berlyns-
gebore Duitser van Joodse afkoms wat volgens Hertzog soms ietwat 
opdringerig kon wees en ’n “fanatieke” karaktereienskap geopenbaar het, alle 
publisiteit oor Ellis in Die Mynwerker gestaak. Op sý beurt het Ellis weer geweier 
om Gleisner van enige nuus aangaande die MWU te voorsien en het gepoog 
om hom te verneder deur hom van alle aktiwiteite in die vakbond uit te sluit. 
Gleisner het byvoorbeeld teen Ellis se sin ’n sogenaamde “second instalment” 
geëis – die ander 15% van die gevraagde 30% loonsverhoging wat die KVM 
nog nie aan die MWU toegestaan het nie, terwyl Ellis nog daaroor met die 
Kamer onderhandel het. In ’n stadium het Ellis selfs opdrag aan die 
Voortrekkerpers, die drukkers van Die Mynwerker, gegee om geen eksemplaar 
van die blad te druk alvorens hy nie die inhoud daarvan in terme van MWU-
beleid goedgekeur het nie. Daar is toe ooreengekom dat Gleisner weekliks die 
inhoud van Die Mynwerker met Ellis sou bespreek, maar dan was 
laasgenoemde weer nie altyd aanwesig of beskikbaar voor saktyd nie.375 Ellis 

                                            
375 Ibid., Februarie 1950, pp. 2694-2698, Maart 1950, pp. 2701-2703, April 1950, pp. 2731-
2732, Mei 1950, pp. 2774, 2778-2780, 2787, 2790-2791, 2797, 2808, Junie 1950, pp. 2809-
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pp. 3191, 3193-3195; Ibid., Lêer nr. 4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, pp. 4074-4075, 4087-
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het verder gedurig gedreig om Gleisner as algemene bestuurder van Die 
Werkerspers te ontslaan.376 
 
Hertzog beweer ook in sy dagboeke dat dit eintlik Ellis was wat agter die 
voorgenome poging gesit het om die sogenaamde “Nasionale Werkersparty” te 
stig.377 Teen hierdie agtergrond het Hertzog al hoe meer in Ellis se motiewe, 
lojaliteit en opregtheid begin twyfel. ’n Verdere faktor wat tot verwydering tussen 
die twee aanleiding sou gee, was die feit dat Hertzog van mening was dat die 
MWU, as ’n vakbond wat reeds vir die saak van die Afrikanerwerker “gered” 
was, ’n finansiële bydrae moes maak waarmee Solly Sachs, die algemene 
sekretaris van die Garment Workers’ Union en geswore vyand van die NRT, in 
die “klerewerkerstryd” beveg kon word. In hierdie verband het Hertzog gedurig 
druk op Ellis uitgeoefen om ’n ooreengekome £10 000 te skenk waarvan ’n 
gedeelte aangewend sou word om Die Werkerspers in die vakbondstryd teen 
lasteraksies te dek. Hertzog was aanvanklik onder die indruk dat die MWU 
hierdie bedrag jaarliks beskikbaar sou stel en was teleurgesteld toe Ellis egter 
verklaar het dat dit slegs ’n eenmalige skenking sou wees. Voorts beweer 
Hertzog in sy dagboeke dat Ellis nooit entoesiasties oor hierdie stryd was nie. 
Teen 1951 het die fondse vir die klere- en bouwerkerstryd opgedroog. Hierdie 
NRT-offensief moes dus gestaak word, waarvoor Hertzog vir Ellis kwalik 
geneem het.378 Daarby het Ellis onderneem dat die MWU £20 000 se aandele 
in Monument Assuransie sou opneem, maar volgens Hertzog het 
eersgenoemde slegs £5 000 as ’n lening aan die maatskappy beskikbaar 
gestel.379 
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Klaarblyklik was Ellis se sedelike gedrag ook nie altyd ewe onberispelik nie wat 
vir Hertzog ’n ernstige morele dilemma geskep het. Laasgenoende se 
dagboeke getuig van vele gerugte en beweringe oor Ellis se voorliefde vir 
perdewedrenne (wat hom by implikasie in die skuld kon dompel en sodoende 
makliker vatbaar vir omkopery kon maak) en gevalle van oormatige 
drankgebruik deur hom word ook genoem. Van ’n nog ernstiger aard was ’n 
aantal gerugte van sogenaamde “immoraliteit” wat waarskynlik op seksuele 
teistering van sekere van die damespersoneel in die MWU-hoofkantoor 
neergekom het.380 In die Hertzog-versameling is daar selfs hofdokumente en 
ander inligting wat daarop dui dat Ellis in 1931, toe hy ’n onderwyser in 
Namakwaland was, in die rondgaande hof op Victoria-Wes tot ses maande 
tronkstraf gevonnis is, klaarblyklik weens onsedelike aanranding van ’n vroulike 
minderjarige. Na die uitdiening van sy tronkstraf het hy en sy vrou na die 
Witwatersrand verhuis.381 
 
Die stap wat egter as ’n snelleraksie tot die verbrokkeling van die verhouding 
tussen Hertzog, Visser en Gleisner enersyds, en Ellis en sommige lede van sy 
uitvoerende bestuur andersyds sou lei en uiteindelik op openlike vyandskap 
tussen die partye sou afstuur, was ’n brief wat Gleisner in Junie 1949 aan Ellis 
gerig het. Daarin het Gleisner, wat homself as ’n morele en toesighoudende 
gewete van die MWU beskou het, ’n aantal beskuldigings teen Ellis gerig. Ellis 
het glo nie by sy onderneming gehou om vir DR van Rooyen, ’n vriend van 
Gleisner, in ’n vakature op die MWU-uitvoerende bestuur aangestel te kry nie. 
Daarby het hy nuus oor MWU-aangeleenthede vir publikasie in Die Mynwerker 
van Gleisner weerhou en betalings van die koerant se rekeninge vertraag. 
 
In die derde plek was Gleisner ook uiters besorg oor die langtermyn-
beleggingstrategie wat Ellis met die MWU se fondse gevolg het. Ellis het 
byvoorbeeld groot bedrae geld uitgeleen aan kliënte vir die aankoop van 
onontwikkelde grond waarvan die waarde spekulatief was. Sou die MWU deur 
een of ander finansiële krisis getref word, sou dit nie moontlik wees om hierdie 
bates onmiddellik likied te maak nie, wat dit dus ’n uiters riskante belegging 
gemaak het. Een van hierdie kliënte was glo dr. FJ Kritzinger, ’n omstrede 
Witwatersrandse eiendomsagent. ’n Spesiale finansiële komitee, wat al die 
vakbond se beleggings moes hanteer, het benewens Ellis ook bestaan uit Paul 
Visser, Rassie Erasmus en W Porter, die MWU-tesourier, maar Ellis het hulle 
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3707, Mei 1951, p. 3750; Ibid., Lêer nr. 4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, p. 4202; Ibid., Lêer 
nr. 4/1/184: Dagboek, Desember 1952, pp. 4626-4627; Ibid., Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, 
November 1953, p. 5354. 
 
381 Ibid., Lêer nr. 1/266/7/29: Dokumente aangaande DE Ellis, 1951-1953, Rex versus Daniel 
Edward Ellis, 15 April 1931; Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, p. 3041; Ibid., 
Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, April 1953, p. 5281; The Star, 10.4.1953 (Miners’ Secretary 
sentenced to 18 Months’ Jail). Volgens die hofdokumente het Ellis Seksie 2 (1) van die Wet op 
die Beskerming van Meisies en Vroue, Nr. 3 van 1916, oortree. Die betrokke seksie het ’n 
verbod geplaas op seksuele omgang met meisies onder die ouderdom van 16 en enige ander 
immorele of onsedelike dade. 
 



 141 

nooit daarin geken nie.382 In ’n brief aan Albert Hertzog in Desember 1949 het 
Gleisner ernstiger aantygings gemaak as sou Ellis hom aan omkopery tydens 
die aankoop van ’n gebou as nuwe hoofkwartier vir die MWU skuldig gemaak 
het en waardeur dr. Kritzinger ’n buitensporige kommissie verdien het.383 
 
Gerugte oor onreëlmatighede in die aankoopproses van ’n eie gebou vir die 
MWU het spoedig in mynwerkersgeledere versprei en ook die ore van Ben 
Schoeman, die Minister van Arbeid, bereik toe klagtes daaroor by sy 
departement ingedien is. Hy het Hertzog versoek om die saak so spoedig 
moontlik in die reine te bring. Vir Hertzog, wat soos reeds genoem gaandeweg 
al hoe meer aan Ellis se integriteit begin twyfel het, het hierdie gerugte 
eweneens ’n ernstige morele dilemma en politieke implikasies ingehou. Ten 
eerste sou dieselfde beskuldigings van korrupsie en wanbesteding van fondse, 
wat die Hervormers in hulle twaalf-jaar-lange stryd teen die VP- en SAAP-
gesinde MWU-besture tydens die Harris-Brodrick-era as aanvalswapen gebruik 
het, nou teen ’n Nasionaalgesinde MWU-bestuur gebruik kon word. Dit was juis 
laasgenoemde wat, toe hulle nog gepoog het om die beheer van die vakbond 
oor te neem, deugde soos eerlike bestuurspraktyke en skoon administrasie so 
hoog opgegee het. Hertzog was bevrees dat enige sprake van (hernude) 
korrupsie in die vakbond “waarskynlik die end van ons [die NRT se] 
seggenskap” in die MWU sou beteken en dat “daar miskien weer ’n nuwe groep 
en vyande van die Afrikaner aan bewind van sake [kon] kom”. Daarby het die 
polisie ’n bedrogsaak in verband met die Spoorbondkas, waardeur duisende 
spoorwegwerkers hulle spaargeld verloor het, teen Kritzinger ondersoek. 
Verder het Kritzinger, wat blykbaar ’n huisvriend van Ellis was, glo reeds in Mei 
1949 om ’n lening van £75 000 met die MWU onderhandel384 en in November 

                                            
382 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 8: Getuienis, Korrespondensiestukke, J Gleisner 
– DE Ellis, 25.6.1949; Ibid., Vol. 8: Getuienis, Verdere verklaring van mnr. D Ellis, 16.8.1950, 
Vrae gestel aan mnr. Gleisner, 4.8.1950, pp. 3-8, 10-12, 25, 29-33, 51-65 en Extract from letter 
to dr. A Hertzog, 13.7.1949; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: 
Dagboek, April 1950, pp. 2743, 2747-2748, Mei 1950, p. 2802; Ibid., Lêer nr. 4/1/182: Dagboek, 
Maart 1951, pp. 3687-3688; Ibid., Lêer nr. 4/1/210: Dagboek, Mei 1949, pp. 595, 600, 606, 717. 
 
383 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 8: Getuienis, Korrespondensiestukke, J Gleisner 
– A Hertzog, 10.12.1949; Ibid., Vol. 8: Getuienis, Verdere verklaring van mnr. D Ellis, 16.8.1950 
en Vrae gestel aan mnr. Gleisner, 4.8.1950, pp. 13-26; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-
versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Februarie 1950, p. 2694; Ibid., Lêer nr. 4/1/180: 
Dagboek, Oktober 1950, p. 3100, Desember 1950, p. 3191; Ibid., Lêer nr. 4/1/210: Dagboek, 
Desember 1949, p. 712. 
 
384 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Januarie 1950, pp. 
2655-2657, Februarie 1950, p. 2670, Maart 1950, p. 2699, April 1950, p. 2743, Mei 1950, p. 
2780, Julie 1950, pp. 2858, 2869, 2872, 2883, 2901; Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 
1950, pp. 3002-3003, 3007-3008, September 1950, p. 3045, Desember 1950, p. 3191; Ibid., 
4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, p. 407, Desember 1951, pp. 4173, 4371; Ibid., Lêer nr. 
1/266/7/29: J Gleisner, Accusation against DE Ellis, 29.8.1950, p. 2; (TAB) A 1731 SJ Botha-
Versameling, Vol. 8, Getuienis: Verdere verklaring van mnr. D Ellis, 16.8.1950 en Vrae gestel 
aan mnr. Gleisner, 4.8.1950, pp. 24-27. Kritzinger het tydens die Visser-Ellis-hofsaak van 1953 
egter getuig dat sy aansoek om ’n lening van £75 000 van die MWU nie toegestaan is nie. Sien 
Die Mynwerker, 27.3.1953, p. 1 (Dr. Kritzinger sou nie vir minder as £176 000 verkoop het aan 
Unie nie) en i.v.m. die hofsaak, pp. 144-146 hierbo. 
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daardie jaar het Ellis in ’n skrywe ’n versoek aan Kritzinger gerig om ’n donasie 
tot die MWU se welsynsafdeling te maak.385 
 
Ten einde skadebeheer te probeer toepas en die “posisie te red” alvorens die 
VP-opposisie tot nadeel van die reputasie van die HNP daaruit munt sou kon 
slaan, was dit Hertzog se voorneme om die omkoopbeweringe deur ’n interne 
kommissie van die MWU te laat ondersoek – ’n strategie wat ook die 
goedkeuring van Paul Visser weggedra het. Bowendien kon die Departement 
van Arbeid nie by enige ondersoek betrokke raak nie, omdat die grondwet van 
die MWU nie in die aankoopproses oortree is nie. Om so ’n 
ondersoekkommissie te kon loods en bestuur, sou Hertzog egter op die MWU-
uitvoerende bestuur gekoöpteer moes word en het hy gevolglik aanhoudend 
druk op Ellis begin plaas om die vakbond se grondwet dienooreenkomstig te 
wysig. Alhoewel Ellis by verskeie geleenthede te kenne gegee het dat hy ’n 
openbare ondersoek na die omkoopbeweringe sou verwelkom, het hy deur 
vertragingstaktiek dit so ver as moontlik probeer verhinder dat Hertzog op die 
bestuur beland. Ellis het ook geen poging uit eie inisiatief aangewend om die 
Departement van Arbeid vir ’n amptelike ondersoek te nader nie.386 
 
Alhoewel daar teenstrydige verklarings bestaan oor die omstandighede 
waaronder dit plaasgevind het, blyk dit dat Hertzog na volgehoue druk 
uiteindelik daarin geslaag het om die MWU-grondwet te laat wysig en deur die 
Nywerheidsregistrateur goedgekeur te kry sodat hy op die vakbond se 
uitvoerende bestuur gekoöpteer kon word. Vanuit sy dagboekinskrywings blyk 
dit dat, ten einde beheer oor die ondersoekproses te kon uitoefen, dit sy 
strategie was om ’n MWU-komitee, bestaande uit uitvoerende bestuurslede, 
maar sonder betaalde amptenare soos Ellis en sy organiserende sekretaris, ER 
van Rensburg, aan te stel. Hierdie komitee sou lede vir ’n privaat kommissie 
van ondersoek selekteer en daardie kommissie sou sy verslag aan die 
“Hertzog-komitee” lewer wat op sý beurt weer op die mees geskikte optrede 
sou besluit. Sodoende het Hertzog gepoog om skade aan die MWU se beeld 
na buite tot die minimum te beperk. Hertzog verklaar dat daar met Ellis gereël 
is dat ’n uitvoerende bestuursvergadering vir Saterdag 22 Julie 1950 belê sou 
word waartydens eersgenoemde op die MWU-bestuur gekoöpteer sou word. 
Hertzog het ook in ’n voorbedagte strategie met Paul Visser ooreengekom om 
in die omgewing van die vakbond se hoofkwartier te wag totdat sy nominasie 

                                            
385 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7, Lêer III: Getuienis, Korrespondensie, DE Ellis 
– FJ Kritzinger, 28.11.1949; Ibid. Vol. 8: Getuienis, Verdere verklaring van mnr. D Ellis, 
16.8.1950, pp. 14-15. 
 
386 Ibid., Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Januarie 1950, pp. 2656, 2662, Februarie 1950, pp. 2666-
2667, 2696, Maart 1950, p. 2700, Mei 1950, pp. 2793-2794, 2798, 2803-2806, 2808, Julie 1950, 
p. 2833, 2849-2852, 2857, 2859-2860, 2868-2869, 2884-2886, 2892-2893, 2895, 2900, 
Augustus 1950, p. 2995; Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, p. 3006, September 
1950, pp. 3059-3060, 3067, Desember 1950, pp. 3191, 3193, 3196-3197; Ibid., Lêer nr. 
4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, pp. 4071-4072; (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7, 
Lêer III: Getuienis, Mynwerkersunie-besprekings en ondervragings op 25 Julie 1950; Ibid., Vol. 
8: Getuienis: Getuienis afgelê deur mnr. DE Ellis, p. 22, Verdere verklaring van mnr. D Ellis, 
16.8.1950 en Vrae gestel aan mnr. Gleisner, 4.8.1950, p. 24; Die Burger, 8.5.1951 (“Kommissie 
wil nie na geklets luister”); Die Mynwerker, 20.3.1953, p. 3 (Visser’s Evidence kept Him in 
Witness Box for three Days). 
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aan die bestuursvergadering voorgelê is waarna Visser hom sou laat haal het. 
Tydens die spesifieke vergadering was Ellis egter op ’n besoek aan buitemyne 
by Sabie, Pelgrimsrus en Gravelotte en het agterna verklaar dat die afstand dit 
vir hom onmoontlik gemaak het om die byeenkoms betyds by te woon. Hoe dit 
ook al sy, nadat Hertzog op die bestuur gekoöpteer is, is daar met die 
klaarblyklike goedkeuring van al die lede teenwoordig voortgegaan om die 
korrupsiebewerings in Ellis se afwesigheid te bespreek.387 
 
Tydens bogenoemde MWU-bestuursvergadering is ’n sogenaamde 
“dagbestuur” of “hoofkomitee”, bestaande uit die alomteenwoordige dr. Albert 
Hertzog, Paul Visser, PJ Calitz en HH de Villiers, aangestel wat die 
ondersoekproses sou inisieer en bestuur. Ten einde te verhoed dat Ellis of Van 
Rensburg die werksaamhede daarvan aan bande lê of verydel, is deur Hertzog 
se aanbeveling onafhanklike mag aan die dagbestuur verleen om volgens sy 
eie inisiatief te vergader en te verdaag, terwyl alle vergaderings van die 
uitvoerende bestuur tydelik opgeskort is. Daar is ook genotuleer dat die 
dagbestuur aangestel is “om toesig oor die [hoof]sekretaris en sake van die 
Unie te hou … terwyl die ondersoek hangende is”. Die voorsitter van die 
kommissie wat aangestel is om die omkoopaantygings binne die MWU te 
ondersoek, die sogenaamde Hoek-kommissie van Ondersoek, was prof. PW 
Hoek van die ouditeursfima Hoek, Wiehahn en Vennote – dieselfde firma wat 
die vakbond se state geouditeer het. Die ander lede van die kommissie was 
Schalk Botha, ’n Hertzog-vertroueling en NRT-lid, en WF van der Merwe, ’n 
regsgeleerde van Pretoria. Beide Hoek en Botha was nes Hertzog ook lede van 
die AB.388 
 
Die aanstelling van die Hoek-kommissie van Ondersoek het behels om “met 
volledige magte … ondersoek in te stel na die koop van Transafrika-gebou en 
die bevindings van hulle ondersoek aan die uitvoerende komitee [van die MWU] 
te rapporteer”. Die kommissie sou alle dokumente wat direk of indirek op die 
aankoop betrekking gehad het bestudeer en alle tersaaklike persone 
mondelings ondervra. Verder moes hulle ondersoek instel na gerugte dat die 
hoofsekretaris van die MWU deur dr. Kritzinger omgekoop is om die spesifieke 
gebou aan te koop, asook na beweringe dat die betrokke gebou teen ’n té hoë 

                                            
387 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Julie 1950, pp. 2866, 
2870, 2873, 2884-2885, 2892-2895, 2898; Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, 
pp. 3007-3008, Oktober 1950, p. 3114; Ibid., Lêer nr. 4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, p. 4072; 
(TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 8: Getuienis, Verdere verklaring van mnr. D Ellis, 
16.8.1950; Patterson, The Last Trek, p. 157; Die Mynwerker, 26.10.1951, p. 4 (Briewe Stroom 
in oor die Aanslag op ons Vakbond). 
 
388 MWU-Argief, Notule van ’n Spesiale Uitvoerende Bestuursvergadering, 22.7.1950, pp. 1-2; 
(INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Julie 1950, pp. 2895-
2899; Ibid., Lêer nr. 4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, pp. 4072-4073, November 1951, p. 4117; 
Die Mynwerker, 18.8.1950, p. 1 (E.C. Appoints Commission to Investigate Purchase of M.W.U. 
Building); Die Vaderland, 19.8.1950 (M.W.U. Ondersoek Gebou-transaksie); The Cape Times, 
23.8.1950 (Miners’ Union and Dr. Hertzog). I.v.m. Schalk Botha se posisie as Hertzog-
vertoueling, sien ook Serfontein, Die verkrampte aanslag, pp. 23-24. 
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prys aangekoop is.389 In die uitgawe van Die Mynwerker waarin die aanstelling 
van die Hoek-kommissie bekend gemaak is, is onder die opskrif “M.W.U. Turns 
to dr. Hertzog for Leadership” verklaar: 
 

“The Executive’s decision to elect Dr. Hertzog as a member, 
was prompted by the realization that the presence of the leader 
at a time when the most far-reaching decisions have to be 
made, is indispensable … A firm hand and leadership are the 
demands of the hour”.390 
 

Waar die verhouding tussen die Hertzog- en Ellis-groeperinge alreeds vooraf 
gespanne was, het hierdie taktlose en gewraakte uiting deur Gleisner in die 
MWU-mondstuk, tesame met die besluit om die Hoek-kommissie en die 
toesighoudende “Hertzog-dagbestuur” in Ellis se afwesigheid aan te stel, ook 
’n taktiese flater geblyk te wees en was die vet tussen die twee partye daarna 
behoorlik in die vuur. Daardeur het Hertzog klaarblyklik sy hand oorspeel. Dit is 
duidelik dat Ellis dit as ’n poging tot wederregtelike besitneming van sy mag in 
die MWU beskou het en hy het verklaar dat hy “on the war path” was. Hy het 
nie genoeë geneem “met die polisie wat aangestel was om hom op te pas nie”. 
Van toe af het hy in toenemende mate vir Hertzog, Visser en Gleisner daarvan 
beskuldig dat hulle met die kommissie van ondersoek ’n sameswering teen hom 
beplan het.391 
 
Ellis se eerste vergeldingstap om sy gesag in die MWU te herwin, word 
weerspieël in die agenda vir die MWU-bestuursvergadering van 22 Augustus 
1950. Onder andere sou die volgende punte behandel word: dat die dagbestuur 
afgeskaf word; dat die hoofsekretaris gemagtig word om ’n uitgawe van Die 
Mynwerker in samewerking met die perskomitee uit te bring waarin die beleid 
van die uitvoerende bestuur baie duidelik gestel word in verband met die artikel 
aangaande dr. Hertzog se leierskap wat in die blad se vorige uitgawe verskyn 
het; dat die hoofsekretaris die uitgee van Die Mynwerker en die funksies van 
die dagbestuur oorneem; en dat die uitvoerende bestuur die direksie van Die 
Werkerspers versoek om die dienste van Jan Gleisner onmiddellik te 

                                            
389 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7, Lêer I: Verslag van die Kommissie van 
Ondersoek aangestel deur die Mynwerkersunie by ’n Spesiale Vergadering op 22 Julie 1950 
om ondersoek te doen aangaande die aankoop van Transafrika-gebou, pp. 1-2, 4. 
 
390 Die Mynwerker, 18.8.1950, p. 1 (M.W.U. Turns to dr. Hertzog for Leadership). 
 
391 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7, Lêer III: Getuienis, Mynwerkersunie 
besprekings en ondervragings op 25 Julie 1950; Ibid., Vol. 8: Getuienis, Verdere verklaring van 
mnr. D Ellis, 16.8.1950; MWU-Argief, Notule van Buitengewone Vergadering, 22.8.1950, pp. 1-
2; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Julie 1950, p. 2900; 
Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Julie 1950, p. 2915, Augustus 1950, pp. 2923-2924, 2926-
2927, 2997-2999, 3006-3007, 3010, 3015, 3018-3019, Oktober 1950, pp. 3100-3101, 
November 1950, p. 3151, Desember 1950, p. 3197; MWU-Argief, Notule van die Maandelikse 
Uitvoerende Bestuursvergadering, 27.3.1951, pp. 2-3; Ibid., Notule van die Algemene 
Raadsverdadering, 26-28.4.1951, pp. 2-3; Die Transvaler, 21.3.1953 (Hoekverslag in haas 
opgestel, sê mnr. Ellis); West Rand Review Koerant, 17.10.1951, pp. 1, 5 (Verwoede Werkers 
Verlaat Saal Tydens Vergadering by Randfontein); Die Mynwerker, 20.3.1953, p. 3 (Visser’s 
Evidence kept Him in Witness Box for three Days). 
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beëindig.392 Tydens die betrokke bestuursvergadering is die daad by die woord 
gevoeg en is Gleisner summier as bestuurder van Die Werkerspers en 
redakteur van Die Mynwerker afgedank en die dagbestuur is ontbind. Johann 
Jordaan van die redaksionele personeel is tydelik gemagtig om die 
redakteursverantwoordelikheid oor te neem. Van die MWU-organiseerders het 
verklaar dat hulle geweier het om die uitgawe wat die gewraakte artikel 
aangaande Hertzog se sogenaamde leierskapsposisie in die vakbond bevat het 
te versprei, aangesien dit volgens hulle gebots het met die beleid van die 
uitvoerende bestuur. Uit Hertzog se handgeskrewe aantekeninge blyk dit 
verder dat Gleisner, benewens sy konfrontasies met Ellis, klaarblyklik ook 
verhoudingsprobleme met die blad se redaksionele personeel gehad het.393 
 
Die uitgawe van Die Mynwerker van 25 Augustus 1950 het in wese dan ook op 
’n repudiëring van die uitgawe van 18 Augustus neergekom. Daarin is verklaar 
dat dr. Albert Hertzog nie verkies is om die leierskap van die MWU oor te neem 
nie, dat die “gewraakte” berig in die vorige uitgawe van alle waarheid ontbloot 
was, nie die ware toedrag van sake getrou weerspieël het nie en nie vooraf 
onder oë van die redaksiekomitee gekom het nie. Die uitvoerende bestuur het 
die strekking van die berig, dat die MWU hom tot Hertzog gewend het om die 
leierskap van die vakbond oor te neem, as ’n klap in die gesig van die 
mynwerkersgemeenskap beskou, omdat dit sou impliseer dat die 
mynwerkersgeledere self niemand kon oplewer wat in staat was om die leiding 
op hom te neem nie. Verder is verklaar dat Hertzog se verkiesing tot die 
uitvoerende bestuur, in die lig waarin dit in die betrokke berig gestel is, 
geïnterpreteer sou kon word “as sou die Unie besluit het om toe te tree tot die 
politieke arena”.394 
 
In die komende maande het Ellis en die MWU-uitvoerende bestuur, wat hulle 
geledere agter hom gesluit het, die posisies van Hertzog en Visser op die 
bestuur stelselmatig onhoudbaar begin maak. Die taktiek van sekere lede van 
die uitvoerende bestuur was om tydens bestuursvergaderings ’n mosie van 
wantroue in Visser te stel en sodoende te eis dat hy as MWU-president bedank. 
Visser kon die mosies egter afweer deur telkens te verklaar dat hy deur die 
algemene raad vir ’n tydperk van drie jaar aangestel is waaroor die uitvoerende 
bestuur geen jurisdiksie gehad het nie. Hy is egter deur middel van ’n wysiging 
van die MWU-grondwet stelselmatig uitgeskuif en oningelig gehou van alle 
belangrike MWU-komitees en onderhandelings wat die vakbond aangegaan 
het. ’n Mosie van wantroue is aanvanklik ook in Hertzog se posisie op die 

                                            
392 MWU-Argief, Agenda vir ’n Buitengewone Bestuursvergadering, 22.8.1950; Die Mynwerker, 
1.9.1950, p. 1 (Belangrike Besluite van die Uitvoerende Bestuur). 
 
393 MWU-Argief, Notule van Buitengewone Vergadering, 22.8.1950, p. 2; (INEG) PV 451, JAM 
Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/7/31: Dokumente en aantekeninge, 1950; Ibid., Lêer nr. 
4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, pp. 2927-2928, 3016, 3022-3025, Desember 1950, p. 3198; 
Ibid., Lêer nr. 4/1/182: Dagboek, Maart 1951, p. 3684; Ibid., Lêer nr. 4/1/183: Dagboek, Oktober 
1951, p. 4075; Die Mynwerker, 25.8.1950, p. 1 (Daar word tans ondersoek ingestel); Ibid., 
1.9.1950, p. 1 (Werkerspers se Bestuurder kry Ontslag). 
 
394 Die Mynwerker, 25.8.1950, p. 1 (Dr. Hertzog se Posisie in U.B.) en (Berig in Vorige Uitgawe 
Mag Wanindruk Skep meen Uitvoerende Bestuur!). 
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uitvoerende bestuur gestel, maar dit is weer teruggetrek. Daarby het verskeie 
berigte in die pers verskyn oor mosies van wantroue in Hertzog en Visser wat 
vanuit distriksbesture van die MWU op sommige myne gestel is. Ellis het ook 
beweer dat hy op aandrang van Hertzog vir dr. Malan moes oorreed om Hertzog 
Minister van Arbeid te maak, dat Hertzog ongewild en “uitgebak” in HNP-kringe 
was, dat hy homself wou red deur ’n magsposisie in die vakbonde te verkry om 
sy politieke doelwitte te bereik, en dat Ellis namens Hertzog die 
Witwatersrandse afdelingsbestuur van die HNP moes “rysmier” deur MWU-
skagverteenwoordigers daarop aangestel te kry sodat Hertzog beheer van die 
party op die Rand kon oorneem. Hertzog wou glo ook beheer oor die MWU kry 
sodat hy “druk op die mynwerkers kon uitoefen”.395 
 
Hertzog se vroeëre profetiese waarskuwing, dat die intimidasie van Gleisner 
met sy emosioneel onstuimige persoonlikheid deur Ellis daartoe sou lei dat hy 
“gaan terugslaan”, “met modder gaan gooi” en “gaan beswadder waar hy kan” 
sodat die skade “geweldig” gaan wees,396 is inderdaad bewaarheid. Gleisner 
het geensins sy afdanking as bestuurder van Die Werkerspers en redakteur 
van Die Mynwerker gedweë aanvaar nie en het ’n eis van £1200 teen Die 
Werkerspers en £10 000 teen die MWU as skadevergoeding vir die voortydige 

                                            
395 Sien bv. MWU-Argief, Notule van die Maandelikse Vergadering van die Uitvoerende 
Bestuur, 30.8.1950, p. 6; Ibid., Notule van die Maandelikse Vergadering van die Uitvoerende 
Bestuur, 28.11.1950, p. 8; Ibid., Notule van die Maandelikse Uitvoerende Bestuursvergadering, 
27.3.1951, pp. 1-3; Ibid., Notule van die Maandelikse Geldsakekomiteevergadering, 17.4.1951, 
p. 1; Ibid., Notule van die Maandelikse Uitvoerende Bestuursvergadering, 19.4.1951, pp. 1-4; 
Ibid., Notule van Verdaagde Vergadering, 21.4.1951, pp. 1-2; Ibid., Ondertekende Versoekskrif, 
23.4.1951; Ibid., Vergaderingsagenda, 24.4.1951; Ibid., Spesiale Uitvoerende 
Bestuursvergadering, 26.4.1951, pp. 1-2; Ibid., Notule van die Uitvoerende 
Bestuursvergadering, 29.6.1951, p. 1; Ibid., Notule van die Maandelikse 
Geldsakekomiteevergadering, 23.7.19521, p. 1; Ibid., Notule van die Maandelikse Uitvoerende 
Bestuursvergadering, 30.7.1951, p. 1; Ibid., Notule van Spesiale Distriksbestuursvergadering, 
13.9.1950, p. 1; Ibid., Notule van Distriksbestuursvergadering, 27.9.1950, p. 1; Ibid., Notule van 
Wesrand Distriksbestuursvergadering, 22.10.1951, p. 1; Ibid., Notule van Sentrale Randse 
Distriksvergadering, 15.10.1951, pp. 1-2; Ibid., Notule van die Algemene Raadsvergadering, 
26-28.4.1951, pp. 2-6; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, 
Julie 1950, p. 2906; Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, pp. 2977-2979, 2982, 
2996-2997, 3000, 3003-3005, 3009, 3027, 3036, September 1950, pp. 3058-3059, 3078, 3082, 
Oktober 1950, pp. 3101, 3116, November 1950, pp. 3150-3152, Desember 1950, pp. 3198-
3202; Ibid., Lêer nr. 4/1/182: Dagboek, Mei 1951, pp. 3746-3748, 3750, Oktober 1951, pp. 
4054-4055, 4057-4060, 4074, 4076-4077; Ibid., Lêer nr. 4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, p. 
4073, 4085-4086; Patterson, The Last Trek, p. 157; Rand Daily Mail, 24.8.1950 (O.F.S. Miners 
say Hertzog Election will split ranks); Ibid., 12.10.1951 (Ellis says contrary vote won’t make him 
leave Miners’ Union); Ibid., 5.10.1951 (Move Afoot in Miners’ Union to Expel Dr. Hertzog); Ibid., 
19.3.1953 (Ellis asked Malan to make A. Hertzog Minister of Mines); The Star, 9.8.1950 (Free 
State Miners Hold Meeting of Protest); The Guardian, 17.8.1950, pp. 1, 6 (Split in Nat. Miners’ 
Union); The Argus, 27.4.1951 (Information withheld on Union President); West Rand Review 
Koerant, 17.10.1951, pp. 1, 5 (Verwoede Werkers Verlaat Saal Tydens Vergadering by 
Randfontein); Die Mynwerker, 12.10.1951, p. 1 (Hierdie Mense glo dat hulle die Unie kan lei); 
Ibid., 16.11.1951, p. 6 (Die Band van Eenheid is heg gelê by Postmasburg); Ibid., 20.3.1953, 
p. 3 (Visser’s Evidence kept him in Witness Box for three Days). 
 
396 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, p. 
2927. 
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beëindiging van sy kontrak en vir kwaadwillige naamskending ingestel.397 
Aangesien hy bang was dat die Hoek-kommissie van Ondersoek dalk nie vir 
Ellis aan korrupsie sou skuldig bevind nie, het Gleisner verder gegaan en die 
kommissielede per brief versoek om hulle ondersoek te staak op grond van die 
volgende redes: as private ondersoekkommissie het hulle geen geregtelike 
status gehad nie; hulle kon geen beëdigde verklarings van getuies neem nie, 
maar slegs luister na dit wat laasgenoemde vrywilliglik bereid was om te 
verklaar; hulle kon geen dagvaardigings vir getuies en vir die beslaglegging op 
enige notules, bank- of finansiële state uitreik of sodanige getuienis beskerm 
teen ongemagtigde inmenging van belanghebbende partye nie en hulle het 
geen gesag tot kruisverhoor gehad nie. 
 
Daarby het Gleisner vir Hoek as amptelike ouditeur van die MWU daarvan 
beskuldig dat hy die vakbond se state vir 1949 so opgestel het dat Ellis se 
onreëlmatige aankoop van ’n nuwe gebou vir die vakbond daardeur verdoesel 
is; dat Schalk Botha as sekretraris van die NRT, wat instrumenteel tot die 
verkiesing van Ellis as hoofsekretaris was, moreel gesproke dus mede-
verantwoordelikheid vir Ellis se dade gedra het; en dat Willie van der Merwe, 
die derde lid van die kommissie, ’n vennoot was in die regsfirma van dr. HG 
Luttig, die oorspronklike eienaar van die gebou. Bowendien het Van der Merwe 
glo self erken dat die prosedures, magte en regstatus van die Hoek-kommissie 
onvoldoende was en dat die hele aangeleentheid eintlik deur ’n geregtelike 
kommissie van ondersoek hanteer moes word.398 
 
Toe die Hoek-kommissie nie aan Gleisner se versoek om hulle ondersoek te 
staak gehoor gegee het nie, het hy hulle bevindinge vooruitgeloop deur ’n 
pamflet op die Rand te versprei. Daarin het hy die hele proses van die aankoop 
van ’n nuwe gebou vir die MWU, in wat hy as ’n korrupsieskandaal en “leuens” 
deur Ellis beskou het, uiteengesit. Onder andere het Gleisner die beskuldigings 
van sy brief aan die Hoek-kommissie in die pamflet herhaal. Volgens hom het 
“Ellis en sy trawante” hierdie drie persone as ’n kommissie van ondersoek aan 
die mynwerkers “verkoop”. Hierdie “belaglike liggaam” was “niks anders as ’n 
gemene stuk verneukery” en “’n poging van Ellis se kant om sy misdaad wit te 
smeer” nie. Voorts het die pamflet geëis dat die regering “’n einde maak aan … 
die gruwelike verneukery” van die “wit-smeerdery kommissie” en onmiddellik ’n 
geregtelike kommissie van ondersoek aanstel. Gleisner se strategie met die 
smeerpamflet was om doelbewus ’n lastersaak uit te lok sodat die 
omstredenheid rondom Ellis in verband met die gebou-aankoop openbare 

                                            
397 (SAB) WLD, file no. 974/56, Illiquid Case: Jan Gleisner versus Mineworkers’ Union, 1952-
1953; Die Mynwerker, 15.9.1950, p. 5 (Mnr. J. Gleisner stel eis in teen Werkerspers); (INEG) 
PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer no. 4/1/180: Dagboek, September 1950, p. 3069; 
MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 11.1.1952, p. 4; Ibid., Notule 
van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 25.2.1952, p. 5; Ibid., Noodvergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 28.11.1952, p. 1. Teen Mei 1954 het die MWU-uitvoerende bestuur 
besluit om ingevolge ’n skikkingseis £750 aan Gleisner te betaal. Sien Ibid., Notule van die 
Uitvoerende Bestuursvergadering, 20.5.1954, p. 8. 
 
398 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7, Lêer III: Getuienis, J Gleisner – P Hoek, 
29.8.1950, pp. 1-2. Sien ook (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: 
Dagboek, Augustus 1950, pp. 3031-3032. 
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blootstelling deur die media kon geniet. Ten einde ’n hofsaak te vermy wat die 
bevindinge van die Hoek-kommissie voortydig tot skade van die MWU vooruit 
sou loop, het Hoek, Hertzog en Ellis gevolglik besluit om nie met regstappe 
daarop te reageer nie.399 
 
Intussen het Albert Hertzog se posisie op die MWU-uitvoerende bestuur weens 
sy verslegtende verhouding met Ellis onuithoudbaar geword. Eers het Faas de 
Wet, sy lojale ondersteuner sedert die stryddae in die ABM en die 
Hervormingsorganisasie, hom versoek om dit ernstig te oorweeg om uit die 
bestuur te bedank. Verder blyk dit dat die Uitvoerende Raad van die AB ook 
ongemaklik daarmee was dat Hertzog as politikus hom met die bestuur van die 
MWU bemoei het. Waar die hervormingsgesinde Afrikaners voor die Ellis-
bestuur juis partypolitieke inmenging in die MWU beveg het, het dit met Hertzog 
se intieme betrokkenheid daarby gelyk of hulle dit nou voorstaan. Daarom was 
sommige lede van die Uitvoerende Raad van mening dat Hertzog eerder moes 
bedank. Teen hierdie agtergrond en in die atmosfeer van vyandelikheid wat die 
Ellis-kamp teen hom uitgestraal het, het Hertzog gevolglik in September 1950 
sy bedankingsbrief aan Ellis oorhandig wat deur die MWU-uitvoerende bestuur 
aanvaar is.400 Hertzog was egter steeds ’n ere-lid van die MWU en sou in 
daardie hoedanigheid voorlopig nog amptelik by die vakbond betrokke bly.401 
 
Te midde van die voortgesette twis tussen Ellis en die “Groot Drie”, soos hy na 
Hertzog, Paul Visser en Jan Gleisner verwys het,402 is die verslag van die Hoek-
kommissie van Ondersoek uiteindelik teen die einde van November 1950 aan 
die MWU oorhandig. Volgens die kommissie het daar gedurende 1949 die 
gevoel by leiers en ander lede van die MWU ontstaan om ’n eie gebou of 
perseel in Johannesburg aan te koop, aangesien daar nog ’n bedrag van 
£108 000 beskikbaar was van die ooreenkoms wat Brodrick as hoofsekretaris 
in April 1943 met die GPK aangegaan het. Volgens die ooreenkoms het die 
GPK, in plaas daarvan om ’n loonsverhoging van 30% aan die MWU toe te 
staan, vir vyf jaar lank £100 000 bewillig wat onder andere vir skemas 
onderhewig aan oorlegpleging met die KVM aangewend kon word. Die 
ongegronde vrees het bestaan dat as die oorblywende £108 000 nie betyds 
aangewend sou word nie die reg daartoe met die verjaring van die ooreenkoms 
op 30 September 1949 sou verval. Daar is ook gevrees dat die KVM die bedrag 

                                            
399 (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7, Lêer I: Getuienis, Gleisner-pamflet; (INEG) PV 
451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, September 1950, pp. 3042, 3055, 
3069, Desember 1950, pp. 3202-3203; Ibid. Lêer nr. 1/266/7/29: J Gleisner, Accusation against 
DE Ellis, 29.8.1950, p. 4. 
 
400 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, September 1950, 
pp. 3060, 3066,3070-3078, 3081, Oktober 1950, p. 3107, Desember 1950, p. 3202; Ibid., Lêer 
nr. 4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, p. 4073; MWU-Argief, Notule van die Maandelikse 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.9.1950, p. 5; Patterson, The Last Trek, p. 157; 
Die Mynwerker, 6.10.1950, p. 1 (Basta Dr. Hertzog se Verkiesing Uitbuit, maan Daan Ellis); 
Dagbreek en Sondagnuus, 1.10.1950 (Hertzog Uit Mynbondbestuur). Sien ook MWU-Argief, 
Notule van Wesrandse Distriksbestuursvegadering, 29.8.1950, p. 2. 
 
401 Patterson, The Last Trek, p. 157. 
 
402 Die Mynwerker, 13.4.1951, p. 3 (Bly Kalm). 
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in die vorm van bonusse aan die mynwerkers sou uitbetaal terwyl sommige 
bestuurslede, insluitende Ellis, van mening was dat dit op ander wyses tot beter 
voordele vir die MWU aangewend behoort te word. 
 
Om die geld in ’n gebou te belê, moes aan ’n aantal vereistes voldoen word. 
Die ligging daarvan moes gunstig wees deurdat dit na-aan die Johannesburgse 
stasie en die Mediese Silikose Buro moes wees; daar genoegsame 
parkeerruimte in die omgewing moes wees; dit “aanskoulik” vir die GPK moes 
wees; en dat sodanige belegging ’n goeie opbrengs moes lewer. Alhoewel die 
MWU-uitvoerende bestuur ’n subkomitee, bestaande uit Ellis, ER van Rensburg 
en RP Erasmus aangestel het om die kwessie van die aankoop van ’n gebou 
te ondersoek, is alle verantwoordelikheid en inisiatief daaromheen klaarblyklik 
aan Ellis oorgelaat. Van die eiendomme wat deur die subkomitee besigtig en 
ondersoek is, het die Transafrika-gebou, op die hoek van Wolmarans- en 
Harrisonstrate in Braamfontein, die geskikste geblyk te wees. In Oktober 1949 
het Ellis per brief ’n aanbod van £185 000 vir die gebou van dr. Kritzinger 
ontvang. Kritzinger, wat as agent opgetree het, het verklaar dat die gebou se 
jaarlikse netto opbrengs 7.8% was terwyl die gemiddelde netto opbrengs vir 
geboue in Johannesburg in daardie stadium 5% was. Ellis het aanvanklik nie 
die subkomitee vertel dat ander agente hom oor soortgelyke beskikbare 
geboue genader het nie, hy het ook geen advertensie vir agente laat plaas of 
uit eie inisiatief by ander agente navraag gedoen oor geboue in die mark nie en 
slegs hy en Kritzinger het aanvanklik die Transafrika-gebou gaan besigtig. 
 
Kritzinger het uiteindelik ingewillig om sy aanbod tot £176 000 te verlaag – die 
bedrag waarvoor die MWU die gebou op 24 November 1949 gekoop het. In die 
ondersoek het dit egter aan die lig gekom dat die Transafrika-gebou deur die 
maatskappy, Pelican Investments (Proprietary) Limited, opgerig is wat op sý 
beurt weer deur dr. en mev. HG Luttig beheer is. Aangesien die maatskappy 
egter in geldelike moeilikheid was, was hulle selfs bereid om die Transafrika-
gebou teen £140 000 te verkoop, maar Kritzinger het hulle oorreed om hom ’n 
opsie te gee om dit teen £153 000 te koop. Hierdie opsie sou op 25 November 
1949 verval, dus slegs een dag nadat die MWU die kooptransaksie op die 
gebou vir £176 000 deur die inisiatief van Ellis op 24 November beklink het. 
Kritzinger het ’n wins van £23 000 uit die transaksie gemaak. Ellis, wat 
klaarblyklik van Kritzinger se opsie bewus was, asook die feit dat die Luttigs die 
eintlike eienaars van die Transafrika-gebou was, het geen poging aangewend 
om die gebou teen ’n laer prys aan te koop nie, geen onafhanklike geswore 
waardasie laat doen om vas te stel of die koopprys ’n redelike prys in 
vergelyking met soortgelyke eiendomme in die omgewing was nie en geensins 
probeer om self met dr. Luttig in verbinding te tree om inligting oor die eiendom 
van hom te verkry nie. Geen poging is ook aangewend om die balansstate van 
Pelican Investments na te gaan nie, maar Ellis moes klaarblyklik daarvan 
bewus gewees het dat die oprigtingskoste van die Transafrika-gebou, tesame 
met die perseel, slegs £107 000 was. In hierdie verband was die kommissie 
van mening dat Ellis en die subkomitee nagelaat het om hulle verpligtinge na 
behore uit te voer. 
 
Mev. Luttig was nie bewus van die onderhandelinge tussen Ellis en Kritzinger 
en hulle ooreengekome verkoopprys nie. Verder het Kritzinger ook afsonderlik 
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vir die MWU-welsynsbeampte, Faas de Wet, genader en hom die bedrag van 
£2000 aangebied indien die vakbond Transafrika-gebou sou aankoop vir 
£185 000, of £1000 vir ’n aankoopbedrag van £175 000. De Wet het dit egter 
nie aanvaar nie en voorgestel dat Kritzinger sodanige bedrae eerder aan die 
MWU se noodhulpfonds moes oorbetaal. Tog het De Wet Ellis nie ingelig van 
Kritzinger se aanbod nie. Ellis wou die transaksie ook met groot haas afhandel. 
Ten eerste het hy geargumenteer dat daar die gevaar bestaan het dat die Suid-
Afrikaanse pond gedevalueer kon word wat ’n styging in boukoste sou 
meebring en wat op sý beurt weer die eiendomswaarde van geboue sou laat 
styg. Sy tweede argument in dié verband was die moontlikheid dat die KVM die 
£108 000 direk aan die lede van die MWU sou uitbetaal. In werklikheid het daar 
in daardie stadium ’n verslapping in die boubedryf ingetree, terwyl boukostes ’n 
dalende neiging getoon het. Ook het die KVM hom reeds op 8 November 1949 
per brief aan Ellis verbind om die betrokke bedrag aan die verkryging van ’n 
gebou vir die MWU te bestee. 
 
Die Hoek-kommissie van Ondersoek het dit betwyfel of die Transafrika-gebou 
se jaarlikse netto opbrengs van bykans 8%, wat onder andere uit 
huurinkomstes bestaan het, volgehou sou kon word. Die Spoorweë was in 
daardie stadium die grootste huurder in die gebou, maar sou binnekort na sy 
eie geboue terugtrek, waarna dit moeilik sou wees om dieselfde kantore teen 
dieselfde huurgeld te verhuur. Daarby was die Transafrika-gebou nie van ’n hoë 
gehalte nie, sodat die onderhoudskoste daarvan mettertyd aansienlik sou 
wees. Alhoewel die ligging van die gebou geskik vir die MWU was, was die 
kommissie van oordeel dat die prys wat daarvoor betaal is “heeltemal 
buitensporig” was. 
 
Die kommissie het ook tot die volgende gevolgtrekkings gekom en 
aanbevelings gemaak: In wat amper na ’n herhaling van sommige van die 
aanbevelings van die 1941-Kommissie van Ondersoek geklink het, is 
aanbeveel dat ’n behoorlike beleggingsbeleid vir die MWU ingestel en uitgevoer 
moes word. Trouens, die vakbond se hele finansiëIe beleid en prosedure moes 
noukeurig ondersoek word met die oog op herorganisasie. Dit sou dalk ’n 
wysiging van die grondwet kon meebring om die daarstelling van 
voorsorgmaatreëls te vereis wat die moontlikheid van wanpraktyke sou 
uitskakel. Daar was dus tekens van gebrek aan ’n gesonde finansiële beleid in 
die MWU te bespeur “wat moontlik tot geldelike wanbestuur gelei het of mag 
lei”. Verder moes daar ’n duidelike skeiding gemaak word tussen finansiële 
beleid en beheer enersyds, en ander vakbondaangeleenthede andersyds. Die 
kommissie was van mening dat die uitvoerende bestuur en komitees van die 
MWU soos dit in daardie stadium saamgestel was, nie bevoeg was om ’n eie 
finansiële beleid te formuleer en finansies uitsluitlik te beheer nie. Soos in 1941 
is aanbeveel dat die finansiële bestuur van die vakbond deur ’n onafhanklike 
finansiële bestuurder met ’n grondige kennis en ervaring daarvan hanteer moes 
word. 
 
In ’n klaarblyklike verwysing na Ellis is verklaar dat die algemene verskynsel 
dat die hoofsekretaris van ’n vakbond (soos die MWU) in Suid-Afrika in ’n 
posisie gestel is om die werksaamhede van die betrokke vakbond so te sê 
alleen te beheer, nie in die beste belang van sodanige vakbond was nie. Die 
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alleen uitoefening van die uitvoerende funksies van die vakbond deur ’n 
spesifieke persoon kon alleenlik geskied indien die betrokke persoon 
“hoegenaamd geen neigings besit om sy eie belange te bevorder ten koste van 
die Unie nie”. Daar was ’n sterk moontlikheid dat MWU-beleggings, soos die 
Transafrika-gebou, “nie altyd tot die grootste voordeel van die vakbond gestrek 
het nie”. 
 
Ten opsigte van die kwessie van die korrupsie-aanklagte teen Ellis het die 
Hoek-kommissie van ondersoek egter tot ’n teenstrydige gevolgtrekking gekom 
en dit wil voorkom asof hulle in hulle eie bevindinge getwyfel het. Enersyds was 
dit moeilik om die datum vir die verstryking van Kritzinger se opsie op die 
Transafrika-gebou op 25 November 1949 en MWU se kooptransaksie daarvan 
slegs die vorige dag op 24 November aan blote toeval toe te skryf. Tog het die 
kommissie verklaar dat hierdie omstandighede en die afwesigheid van verdere 
getuienis nie noodwendig op korrupsie gedui het nie en kon hulle dus geen 
bevinding uitbring dat korrupsie wel gepleeg is nie. 
 
Aan die ander kant het die kommissie wel aanbeveel dat die MWU-uitvoerende 
bestuur of die algemene raad dit sterk oorweeg om die Minister van Arbeid te 
versoek om ’n geregtelike kommissie van ondersoek aan te stel met die 
gebruiklike magte om: 
 

“die omstandighede waaronder die Transafrika-gebou bekom 
is deeglik te ondersoek, en veral om vas te stel of enige 
persoon, hetsy verbonde aan die Unie of aan die Kamer van 
Mynwese, hom skuldig gemaak het aan korrupsie”.403 

 
Die reaksie op die bevindinge en 
aanbevelings van die Hoek-
kommissie van ondersoek in die 
twee strydende kampe was 
vanselfsprekend totaal uiteenlopend 
van aard. Waar Hertzog daarvan 
oortuig was dat Ellis hom aan 
korrupsie skuldig gemaak het,404 het 
die MWU-uitvoerende bestuur na 
bespreking van die verslag tydens 
sy maandvergadering in November 
1950 besluit dat die aantygings in die 
Hoek-verslag ten opsigte van die 
hoofsekretaris en die subkomitee 

                                            
403 (UG) 52 – 1951 Unie van Suid-Afrika: Verslag van Ondersoek insake die Mynwerkersunie, 
pp. 3-7; (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7, Lêer I: Verslag van die Kommissie van 
Ondersoek aangestel deur die Mynwerkersunie by ’n Spesiale Vergadering op 22 Julie 1950 
om Ondersoek te doen aangaande die Aankoop van Transafrika-gebou, pp. 4-52; (INEG) PV 
451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/7/29: J Gleisner, Accusation against DE Ellis, 
29.8.1950, p. 1; Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Desember 1950, p. 3203. 
 
404 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, pp. 
9982, 3012. 
 

 
Van die hoofspelers in die Transafrika-sage. 
V.l.n.r.: Dr. Albert Hertzog, Rassie Erasmus, 

Paul Visser en Daan Ellis 
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wat die aankoop van ’n gebou moes ondersoek “onjuis” was. ’n Opsomming 
van die verslag, naamlik “dat daar geen omkoping was nie”, sou in Die 
Mynwerker gepubliseer word en daar sou “dadelik geregtelik stappe gedoen 
word teen die persoon wie die onwaarheid versprei het”. Ellis, wat in ’n stadium 
gedreig het om as hoofsekretaris te bedank, het verklaar dat die Hoek-
kommissie “buite hulle perke gegaan het om tog iets te kry, nog te meer omdat 
hulle beskuldig was as ’n ‘witsmeer’ kommissie. Daarna het die uitvoerende 
bestuur ’n mosie van volle vertroue en steun in Ellis gestel.405 
 
3.3.2 Die Geregtelike Kommissie van Ondersoek, 1951 
 
Waar Albert Hertzog nog gehoop het dat Gleisner se pamflet aangaande die 
Transafrika-korrupsie-aantygings en die status van die Hoek-kommissie weens 
laasgenoemde se ontoeganklikheid vir die media nie ’n groot trefwydte sou hê 
nie en derhalwe nie te veel skade aan die reputasie van die MWU sou aanrig 
nie,406 is sy grootste vrese egter bewaarheid toe die bom in Maart 1951 in die 
openbaar gebars het. George Sutter, die VP-LV vir Springs, het die Gleisner-
pamflet, waarvan 2000 eksemplare op die Witwatersrand versprei is, in die 
parlement onthul en verklaar dat Ellis nieteenstaande Gleisner se krasse 
aantygings geen geregtelike stappe teen laasgenoemde vir laster gedoen het 
nie. Gevolglik het hy die regering versoek om ’n kommissie van ondersoek na 
die hele Transafrika-aangeleentheid in te stel. Ben Schoeman, die Minister van 
Arbeid, se verweer was dat hy nie bereid was om ’n ondersoek in te stel op 
grond van die getuienis van so ’n “bedrukte” persoon soos Gleisner nie, dat dit 
’n saak tussen die MWU en laasgenoemde was en dat dit vir die vakbond was 
om self te besluit of hulle ’n saak van laster aanhangig wou maak. Sutter het 
ook vir Hertzog daarvan beskuldig dat hy met die aanstelling van die nie-
amptelike Hoek-kommissie van Ondersoek die kwessie probeer toesmeer 
het.407 
 
Hertzog, wat heimlik met Sutter saamgestem het in die sin dat hy ook van 
mening was dat Ellis aan korrupsie skuldig was en dat daar teen hom opgetree 
behoort te word, het homself in die onbenydenswaardige posisie bevind om 
Ellis en die MWU-uitvoerende bestuur in die parlement te verdedig ten einde sy 
eie reputasie, sowel as dié van die HNP en die Hoek-kommissie, te beskerm. 
Alhoewel Hertzog presies geweet het wat die agtergrond en omstandighede 
van die opstel van Gleisner se pamflet was, was hy genoodsaak om dit as 

                                            
405 MWU-Argief, Notule van die Maandelikse Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 
28.11.1950, pp. 4, 8-9; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, 
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406 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, September 1950, 
pp. 3054, 3070. 
 
407 Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 78; Die Transvaler, 13.3.1951 (Geen Bewyse 
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Union); (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/182: Dagboek, Maart 1951, pp. 
3646-3647. 
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onbenullig en Sutter se onthulling as ’n politieke set van die VP af te maak – ’n 
stelling wat Gleisner weer kategories in ’n telegram aan die Eerste Minister, dr. 
Malan, ontken het en waarvoor hy vir Hertzog uiters kwalik geneem het. 
Hertzog het ook die Hoek-kommissie verdedig deur te verklaar dat sou ’n 
lastersaak teen Gleisner ingestel word dit slegs ’n aanvalsplatform aan die 
Johannesburgse Engelstalige pers sou bied om “gif” teen die mynwerkers en 
die Afrikaners te versprei.408 Daarby het Die Mynwerker vol bravade verklaar 
dat die MWU nie skaam was dat hulle die Transafrika-gebou, wat in daardie 
stadium glo vir £182 000 gewaardeer was aangekoop het nie. Die blad het 
voorts daarop gewys dat Gleisner, ’n “veragtelike publisiteitsoeker, as Jood 
nooit sou deug om die beleid aan te gee van die [MWU] nie” en dat die VP hom 
na sy onthullings in 1948 as ’n “skurk en ’n skobbejak” uitgekryt het.409 
 
Sake het uiteindelik ’n wending geneem toe die Verre-Oos-Randse 
distrikskomitee van die MWU, wat 2 500 mynwerkers verteenwoordig het en 
waar Paul Visser se sterkste ondersteuningsbasis gesetel was, die Minister van 
Arbeid versoek het om ’n geregtelike kommissie van ondersoek met ’n regter 
as lid na die Transafrika-aankoop in te stel – dit nadat Visser sodanige 
ondersoek tydens die maandelikse vergadering van die uitvoerende bestuur in 
Maart 1951 voorgestel het, maar dit met ’n oorgrote meerderheid van stemme 
verslaan is. Gevolglik het Ben Schoeman in April 1951 ’n Geregtelike 
Kommissie van Ondersoek na die MWU-eiendomstransaksie in die parlement 
aangekondig. Die driemankommissie, wat ook as die De Wet-kommissie van 
ondersoek bekend was, het bestaan uit regter Quartus de Wet as voorsitter en 
mnre. JJ Scheepers, die Nywerheidsregistrateur, en LJ van den Berg, 
sekretaris van die Suid-Afrikaanse Yster- en Staalbedryfsvereniging en van die 
Koördinerende Raad van Suid-Afrikaanse Vakverenigings as lede.410 Dit blyk 
dat ook in hierdie geval daar sover moontlik gepoog is om skadebeheer vir die 
HNP-regering en die Nasionaalgesinde MWU toe te pas. Volgens Hertzog sou 
Schoeman glo aan hom gesê het dat regter De Wet die enigste Nasionalis was 
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wat vir die kommissie beskikbaar was en dat hy nie iemand op die kommissie 
van ondersoek wou aanstel “wat op ’n ketterjag sal uitgaan nie”.411 
 
Die opdrag van die De Wet-kommissie was om ondersoek in te stel en ’n 
verslag uit te bring betreffende die geldelike transaksies van die MWU sedert 
November 1949 in soverre dit betrekking gehad het op die belegging van die 
vakbond se bates. In die besonder sou die volgende aspekte ondersoek word: 
die verkryging van aandele in die Pelican Investments-maatskappy waardeur 
die eiendomsreg op die Transafrika-gebou verkry is; die rol in hierdie transaksie 
gespeel deur lede, ampsdraers, beamptes, werknemers en agente van die 
MWU of enige persoon wat vóór die verkryging die eienaar van die genoemde 
gebou of die houer was van ’n opsie vir die aankoop daarvan; en die 
persoonlike, geldelike of ander voordeel, van watter aard ook al, wat regstreeks 
of onregstreeks in die loop van die transaksie deur enigiemand verkry is.412 
 
Met die versoek aan die regering vanuit MWU-geledere self om ’n geregtelike 
kommissie van ondersoek na die Transafrika-aangeleentheid in te stel, is die 
handskoen finaal die Ellis-kamp toegewerp. Ellis en sy ondersteuners op die 
uitvoerende bestuur het na hierdie versoek, soos dit ook tydens die Hoek-
kommissie van Ondersoek die geval met Hertzog, Gleisner en Paul Visser was, 
die posisie van laasgenoemde, as MWU-president en enigste oorblywende 
“Ellis-teenstander” van die oorspronklike drietal, deur middel van mosies van 
wantroue absoluut onhoudbaar begin maak. Die atmosfeer tydens die MWU-
uitvoerende bestuur se maandelikse vergaderings en die algemene 
raadsvergadering van 1951 het klaarblylik so onverkwiklik vir Visser geraak dat 
hy vanaf Augustus tot Oktober 1951 vir Rassie Erasmus, die visepresident, 
versoek het om die voorsitterstoel in te neem. Mosies van wantroue in Visser 
as MWU-president is ook op ’n aantal myntakke gestel.413 
 
Intussen het Die Werkerspers ’n groot terugslag gekry toe dit lasteraksies in die 
hof verloor het en bedrae, wat gewissel het van £500 tot £2 900, moes uitbetaal 
aan persone soos Anna Scheepers, Johanna Cornelius en Solly Sachs van die 
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Klerewerkersunie, asook PJ Huyser van die Bouwerkersunie. In ’n poging om 
van die kostes van hangende hofsake te ontduik, het die MWU-uitvoerende 
bestuur die maatskappy teen Mei 1951 gesluit en gepoog om dit te likwideer. 
’n Nuwe maatskappy, Monument Publikasies, is gestig wat vanaf 1 Junie 1951 
Die Mynwerker sou uitgee. Daan Ellis, Rassie Erasmus, Faas de Wet, Danie 
Malan en ER van Rensburg is as direkteure van die maatskappy aangestel.414 
In Augustus 1952 het Sachs ’n finale likwidasiebevel teen Die Werkerspers in 
die hof verkry, aangesien die maatskappy oor geen fondse meer beskik het om 
£2 900 vir laster aan hom uit te betaal nie.415 
 
In Julie 1951 is die bevindinge en aanbevelings van die De Wet-kommissie van 
ondersoek gepubliseer. Ten eerste het die verslag Hertzog se gewaarwordinge 
aangaande Daan Ellis se karaktereienskappe bevestig. Ellis het die indruk 
geskep dat hy bekwaam was en ’n sterk persoonlikheid gehad het. Die hele 
MWU-personeel het onder sy beheer gestaan en bevele van hom ontvang, 
terwyl die uitvoerende bestuur hom vertrou het en “byna al sy voorstelle sonder 
meer aangeneem het”. Die meeste van die werk is deur Ellis of onder sy leiding 
uitgevoer en hy was “in ’n baie groot mate in die posisie van ’n diktator wat die 
Mynwerkersunie met ’n ferm hand regeer het”. 
 
Wat die aankoopproses van die Transafrika-gebou betref, het die De Wet-
kommissie in wese tot dieselfde bevindinge as die Hoek-kommissie van 
Ondersoek gekom en gewag gemaak van die buitensporige aankoopprys vir 
die gebou teenoor die verskillende alternatiewe prysaanbiedinge, asook van 
die groot kommissie wat Kritzinger vir sý aandeel aan die kooptransaksie 
verdien het. Dit is egter insiggewend dat die De Wet-kommissie, benewens die 
ander omstrede kwessies van die aankoopproses, ook oor twee spesifieke 
aspekte Ellis se verduideliking “onaanneemlik” en sy “versuim” om die werklike 
verduideliking te gee, as “betekenisvol” bestempel het. Ten eerste was dit die 
versuim om in enige stadium van die transaksie die MWU se prokureur, Danie 
Malan, te raadpleeg en meer bepaald die versuim om reëlings te tref vir die 
teenwoordigheid van die prokureur in die laaste stadiums van die 
onderhandelings. In die tweede plek het die “uiterse haas” waarmee die 
transaksie in sy finale stadiums afgehandel is die kommissie opgeval. 
 
’n Ernstige aspek wat die bevindinge van die De Wet-kommissie in ’n ietwat 
ander lig as dié van die Hoek-kommissie geplaas het, was getuienis aangaande 
sogenaamde “vergoeding” wat Ellis van Kritzinger sou verkry. Hierdie getuienis 
het eers tydens die geregtelike ondersoek ná die Hoek-kommissie se verslag 
na vore gekom, aangesien Ellis dit vir die Hoek-kommissie verswyg het. Teen 

                                            
414 Hepple, Trade Unions in Travail, pp. 43-44; Sachs, The choice before South Africa, pp. 186-
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14 Desember 1949 het ene JD Herholdt, die eienaar van die Rand Bottle Store 
in Troyestraat, Johannesburg, aan beide Ellis en Kritzinger elk ’n derde aandeel 
aan sy drankwinkel aangebied aangesien hy nie oor voldoende fondse vir die 
dranklisensie en die perseel beskik het nie. Kritzinger het toe £6 100 aan 
Herholdt oorbetaal en ’n derde aandeel in die drankwinkel aan Ellis teen £3 050 
aangebied. Volgens Kritzinger was die aanbod “bloot ’n besigheidsproposisie” 
en het glad nie met die Transafrika-transaksie in verband gestaan nie. Die 
aanbod is aan Ellis gedoen omdat hy vanweë sy “konneksie” met soveel 
mynwerkers baie klante vir die drankwinkel sou kon werf. Daar was 
teenstrydige getuienis of Kritzinger die derde aandeel van £3 050 namens Ellis 
gekoop het en Ellis daarvan bewus was en of laasgenoemde se naam net in 
die transaksie gebruik is om die dranksaak te bevorder. Die kommissie het tot 
die gevolgtrekking gekom dat dit “meer as waarskynlik was” dat Ellis sy belang 
in die drankwinkel eerder gratis van Kritzinger sou kry as beloning vir die 
gebruik van sy invloed om die koop van die Transafrika-gebou deur die MWU 
te bewerkstellig. Beide Ellis en Kritzinger se verduidelikings in hierdie verband 
is as “heeltemal onoortuigend” beskou. 
 
Die feit dat Faas de Wet, die MWU-welsynsbeampte, versuim het om die 
kommissiebedrae van £2000 en £1000 wat Kritzinger aan hom gebied het om 
sy invloed te gebruik om die Transafrika-koop deur te sit aan Ellis of lede van 
die uitvoerende bestuur te noem, is deur die kommissie as “klaarblyklik[e] 
pligsversuim aan sy kant” bestempel. In sy aanbevelings het die kommissie die 
Hoek-kommissie se sieninge herhaal dat die bevoegdhede van die MWU-
uitvoerende bestuur in verband met uitgawes en beleggings omskryf en beperk 
moes word. Insgelyks is bevind dat die grondwet in baie gevalle nie nagekom 
is nie weens onkunde van lede van die uitvoerende bestuur, dat daar ’n mate 
van laksheid in die ouditering was, dat die notules van die uitvoerende 
bestuursvergaderings nie op ’n bevredigende manier gehou is nie en dat die 
hoofsekretaris “blykbaar laks” was in soverre dit hierdie vergaderings betref. 
 
Ten opsigte van die korrupsie-aantygings teen Ellis het die De Wet-kommissie 
van ondersoek egter tot dieselfde onbesliste gevolgtrekking as dié van die 
Hoek-kommissie gekom deur te verklaar: 
 

“Ons is van oordeel dat die Unie self moet besluit watter stappe 
in verband met ons bevindings omtrent Ellis en De Wet gedoen 
moet word – as die Unie stappe wil doen. Ons is nie van plan 
om aanbevelings in hierdie verband te doen nie”.416 

 
Soos in die geval van die Hoek-kommissie was die reaksie op die bevindings 
en aanbevelings van die 1951-Geregtelike Kommissie van Ondersoek tussen 
die voor- en teenstanders van Ellis uiteraard totaal verskillend. Na die ontvangs 
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van die verslag het Ellis ’n senior advokaatsopinie bekom, wie se interpretasie 
van die bevindinge was dat hy onskuldig was aan enige omkopery. Die MWU-
uitvoerende bestuur was tevrede met die advokaatsopinie en was ook tevrede 
dat daar nie te veel vir die Transafrika-gebou betaal is nie. ’n Mosie van volle 
vertroue is met ’n meerderheid van stemme in Ellis en Faas de Wet 
aangeneem. Alhoewel Paul Visser voorgestel het dat ’n tweede 
advokaatsmening ingewin word, is sy voorstel ook deur ’n meerderheid van 
stemme verslaan. Die advokaatsopinie is saam met ’n weergawe van die De 
Wet-verslag in Die Mynwerker gepubliseer. Daarby is berigte in die blad 
gepubliseer met opskrifte soos “Steun aan Vakbond en Ellis stroom in” en 
“Mynwerkers spreek uit alle Oorde Vertroue uit in Algemene Sekretaris en J.S. 
de Wet”, tesame met mosies van vertroue wat op verskeie myntakke van die 
MWU in Ellis aangeneem is. Ook is die prestasies wat Ellis tot in daardie 
stadium vir die vakbond bereik het, gepubliseer.417 
 
Na aanleiding van ’n verklaring deur Paul Visser, dat hy deur MWU-lede van 
verskeie myndistrikte versoek is om die Minister van Arbeid te vra dat ’n 
referendum onder hulle oor die kwessie van vertroue in Ellis gehou moes word, 
het Die Mynwerker ’n sogenaamde Gallup-meningspeiling met die name van 
Ellis-ondersteuners gepubliseer. Die blad het gespog dat 98% van alle MWU-
lede glo volle vertroue in die hoofsekretaris uitgespreek het.418 Voorts is 
negatiewe beriggewing en spotprente aangaande Hertzog en Visser in die 
koerant gepubliseer.419 
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Desnieteenstaande hierdie openbare skakelingsoefening wat deur middel van 
Die Mynwerker geloods is om Ellis se beeld na die bevindinge van die De Wet-
kommissie onder MWU-lede te rehabiliteer, het die verslag ’n gemengde 
reaksie in mynwerkersgeledere ontketen. In die dagpers het berigte oor 
verskeie mosies van wantroue in Ellis, wat tydens vergaderings van MWU-
takke geneem is, verskyn. Ellis, wat sommige van hierdie vergaderings 
bygewoon het, het op die mynwerkers se gevoelens probeer speel deur 
weereens met sy bedanking te dreig.420 Die ontevredenheid met die onbesliste 
gevolgtrekking van die De Wet-kommissie van ondersoek aangaande die 
korrupsieklagtes teen Ellis het versprei toe daar ook ’n sogenaamde 
Mynwerkersgarde op skagte van die Crown Mines en Robinson Deep-
goudmyne onder leiding van AS Kotze, ’n voormalige SAAP-lid in die 
Johannesburgse stadsraad, gestig is. Die Mynwerkersgarde het die MWU-
uitvoerende bestuur van toesmeerdery aangaande die bevindinge van die 
kommissie beskuldig. Hulle het die Minister van Arbeid en die 
Nywerheidsregistrateur versoek om die bestuur van die vakbond onder die 
trusteeskap van vyf kommissarisse te plaas tot tyd en wyl die MWU-grondwet 
verander sou word en die betaalde amptenare stemreg op die uitvoerende 
bestuur ontneem sou wees. Volgens die Mynwerkersgarde was die Ellis-
bestuur “nie werklik verteenwoordigend” van die MWU nie.421 Die Departement 
van Arbeid het egter verklaar dat die Minister nie die bevoegheid gehad het om 
op te tree tensy sodanige versoek vanuit die MWU-bestuur afkomstig was 
nie.422 
 
Na die verskyning van die De Wet-kommissie se verslag was Albert Hertzog 
ook meer as ooit daarvan oortuig dat Ellis skuldig aan die “smet” van korrupsie 
was. As gevolg van sy korrupsie het die kommuniste toe glo oral die leiers van 
die Afrikanerwerkers “beklad”. Volgens Hetzog het die feit dat Ellis hom volgens 
eie erkenning met “klakkelose napraters” en “stommerike” soos Rassie 
Erasmus, en met organiseerders “van ’n uiters swak kaliber” as sy “handlangers 

                                            
 
420 West Rand Review Koerant, 17.6.1951 (Verwoede Werkers verlaat Saal tydens Vergadering 
by Randfontein); Rand Daily Mail, 21.7.1951 (Miners pass vote of no Confidence in Ellis); Ibid., 
11.10.1951 (Miners “No Confidence” Resolutions); Ibid., 27.10.1951 (Miners deny Confidence 
Vote in M.W.U. Official); Die Vaderland, 10.10.1951 (Regering moet ingryp, vra 200 
Mynwerkers); Ibid., 12.10.1951 (Mynwerkersvergadering in Wanorde Uitmekaar); Die 
Transvaler, 10.10.1951 (Mosie van Wantroue in Vakbondbestuur); (INEG) PV 451, JAM 
Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/182: Dagboek, Oktober 1951, p. 4059. Sien ook Ibid., Lêer 
nr. 4/1/180: Dagboek, November 1950, p. 3143 en Die Mynwerker, 20.3.1953, p. 2 (Visser’s 
Evidence kept him in Witness Box for three Days). 
 
421 MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 11.1.1952, pp. 1-2; Rand 
Daily Mail, 9.10.1951 (Miners Vote “No Confidence” in their Union Officials); Ibid., 24.11.1951 
(‘Guard’ wants Miners’ Union Assets vested in 5 Commissioners); Die Transvaler, 24.11.1951 
(Ontevredenes rig Vertoeë tot Registrateur); Die Vaderland, 24.11.1951 (Pot nog aan die 
Kook); Die Mynwerker, 19.10.1951, p. 6 (Mynwerkersflarde hou geslaagde Byeenkoms van 
Lagverteenwoordigers) en p. 12 (Wil U by die Garde aansluit?); Ibid., 26.10.1951, p. 2 
(Spotprent); Ibid., 9.11.1951, p. 4 (’n Mynwerker se Vrou stel Vrae aan mnr. Visser); Ibid., 
16.11.1951, p. 4 (Paul Visser antwoord op Vrae aan Hom gestel). 
 
422 Die Vaderland, 11.10.1951 (Wet bind Staat se Hande). 
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en inkruipers” omring het, veroorsaak dat hy al hoe meer diktatoriaal begin 
optree het sonder dat enigeen op die bestuur sy “korrupte” optrede aan bande 
kon lê. Ellis het dus ’n “tweede Brodrick” geword wat die uitvoerende bestuur 
geïntimideer het en daarom moes daar van hom ontslae geraak word. Soos 
ander Ellis-teenstanders het Hertzog gevoel dat die Minister van Arbeid moes 
ingryp om die “pynlike situasie” in die MWU op te los.423 
 
Hertzog wou verder gaan om deur middel van die NRT te poog om Ellis as 
hoofsekretaris “verwyder” te kry. Volgens sy dagboekinskrywings was daar 
selfs sprake dat vooraanstaande Pretoriase lede van die AB, soos Victor 
Hiemstra, Dirk Hertzog, PW Hoek, Schalk Botha en Gert Beetge as ’n deputasie 
na die organisasie se Uitvoerende Raad sou gaan om hulle te versoek “om 
stappe te neem” om Ellis as MWU-hoofsekretaris te “verwyder”. Ellis sou eers 
deur die AB oorreed kon word om te bedank en as hy sou weier, sou die 
Minister van Arbeid versoek word om wetgewing in te dien wat persone met 
korrupsie-aanklagte teen hulle sou belet om in vakbondbesture te dien. Die plan 
het egter deur die mat geval toe die genoemde persone kop uitgetrek het. Dit 
wil voorkom of die AB geensins daarmee gelukkig was dat ’n “stryd tussen 
sekere medelede” (Hertzog en Ellis) gewoed het nie. Volgens Avril Malan, ’n 
AB-lid, kon die twis binne die MWU ’n “swaar verlies” vir die Nasionale Party 
(soos die HNP weer sedert Oktober 1951 bekend gestaan het) in die volgende 
verkiesing beteken. Daarom moes Hertzog hom aan die stryd teen Ellis onttrek, 
selfs al sou hy “miskien korrup” wees. 
 
Hertzog het klaarblyklik uiters teensinning daartoe ingestem op voorwaarde dat 
Ellis ook aanvalle op hom sou staak. Vir Hertzog was dit ’n bitter pil om te sluk, 
aangesien sy “vroeëre (vriende)” van hom vereis het dat sy “lewenstaak”, om 
die blanke werkers van Suid-Afrika agter die NP en die Afrikanervolk te kry, so 
“vernietig” moes word. Dit het waarskynlik ook daartoe bygedra dat hy al hoe 
meer ontnugter met die AB geraak het, aangesien politieke inmenging die 
organisasie volgens hom “stadigaan al hoe lammer gemaak” het sodat ’n “gees 
van verval daaroor gehang het”.424 
 
Om alles te kroon, is Paul Visser tydens die driejaarlikse verkiesing van lede 
van die algemene raad in November 1951 as MWU-president uitgewerk toe 
Rassie Erasmus as enigste nominasie tot die amp verkies is.425 
 
3.3.3 Die Visser-Ellis-hofstryd 

                                            
423 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-Verameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Mei 1950, p. 2797; 
Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, p. 3025, Oktober 1950, p. 3104; Ibid., Lêer 
nr. 4/1/183: Dagboek, Oktober 1951, pp. 4083-4086, 4097; Rand Daily Mail, 9.10.1951 
(Minister should now intervene, suggests Dr. Albert Hertzog). 
 
424 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/183: Dagboek, November 1951, pp. 
4117-4119, Desember 1951, pp. 4173-4176, 4196; Ibid., 4/1/184: Dagboek, Maart 1952, pp. 
4371-4372, 4376, 4409-4410, September 1952, pp. 4596-4597. 
 
425 MWU-Argief, Notule van die Algemene Raadsvergadering, 21.11.1951, p. 1; Die Mynwerker, 
23.11.1951, p. 1 (New Executive Elected), p. 6 (The New Executive will meet next Week); Ibid., 
30.11.1951, p. 1 (Foto). 
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Paul Visser se uitsetting uit die MWU-bestuur, alhoewel dit deur middel van ’n 
demokratiese proses plaasgevind het, het geensins ’n einde aan die 
onverkwiklike atmosfeer in die vakbond gebring wat sedert Daan Ellis se 
aanstelling as hoofsekretaris ontstaan het nie. Inteendeel, dit het slegs daartoe 
gelei dat die twis in ’n persoonlike stryd tussen Visser en Ellis ontaard het wat 
ook eenheid in die MWU ondermyn het. Die eerste aanduidings dat die twis ’n 
nuwe dimensie ontwikkel het, was toe ’n monstervergadering van ongeveer 700 
mense op Springs in Desember 1951 in ’n vuisgeveg tussen Visser- en Ellis-
ondersteuners uitgeloop het. Tydens die vergadering is onder andere besluit 
dat die nuwe MWU-algemene raad nie behoorlik verkose was nie, dat die 
Nywerheidsregistrateur ’n spesiale vergadering vir ’n herverkiesing moes belê 
en dat die Prokureur-generaal versoek moes word om die De Wet-verslag met 
die oog op verdere geregtelike stappe te oorweeg. Verder is ’n mosie van 
wantroue in Ellis en ’n mosie van vertroue in Visser aangeneem.426 
 
Teen Mei 1952 is die onderskeie Ellis-teenstanders in die MWU verenig toe die 
Mynwerkersgarde en die sogenaamde Oos-Randse Werkers Aksiefront 
saamgesmelt het in die Verenigde Mynwerkers Aksiekomitee (VMA) onder 
leiding van Paul Visser met die doel om Ellis te beveg en ’n nuwe grondwet vir 
die vakbond op te stel. Die VMA was blykbaar veral in die Verre Oosrand-distrik 
van die MWU op die Oos-Geduld- en Daggafontein-goudmyne aktief, daar 
Visser ook op laasgenoemde myn werksaam was.427 Enersyds is ’n polemiek 
in Die Mynwerker tussen die Ellis-groep en die VMA en Visser ontketen oor die 
kwessie van mynwerkersteun vir die twee faksies428 en teen Julie 1952 het die 
MWU-uitvoerende bestuur besluit om vorentoe geen nuus aangaande of 
publisiteit vir Paul Visser in die blad te verleen nie.429 
 
Andersyds is ’n hernude veldtog gedurende 1952 en 1953 teen Ellis van stapel 
gestuur toe ’n aantal vlugskrifte en smeerpamflette in mynwerkersgeledere 
vesprei is – sommige deur Visser, terwyl Gleisner in ander klaarblyklik ’n 

                                            
426 Dagbreek en Sondagnuus, 2.12.1951 (Skoene waai en Vuiste swaai op warm Mynbond-
vergadering). 
 
427 (SAB) K146, Mine Workers’ Union Commission of Enquiry 1953, Vol. 5, Evidence re General 
Finances: Getuienis van Mnr. DE Ellis, 27.7.1953, p. 314; The Cape Times, 2.6.1952 (Mine 
Workers’ Merger). Sien ook Die Mynwerker, 1.2.1952, p. 4 (Beskrywingspunte afgehandel voor 
Algemene Raad); Ibid., 8.2.1952, p. 3 (Spotprent); Ibid., 6.6.1952, p. 2 (Report regarding 
“Unrest in M.W.U.” in The Star described as “Tripe”); Ibid., 13.6.1952, p. 2 (“1947 Victimised 
Striker”: Mr. Paul Visser is showing His Colours at Last); Ibid., 20.6.1952, p. 1 (Vies oor Pogings 
om te Skeur); Ibid., 27.6.1952, p. 1 (Gen. Secretary’s Views regarding Visser Group); Ibid., 
4.7.1952, p. 4 (Paul Visser nie verantwoordelik). Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 
79 verklaar verkeerdelik dat die VMA in 1954 gestig is. 
 
428 Die Mynwerker, 6.6.1952, p. 1 (“Springs Miner”: Why did Paul Visser accept £163 from Strike 
Fund when He is opposed to it?); Ibid., 13.6.1952, p. 2 (“1947 Victimised Striker”: Mr. Paul 
Visser is showing His Colours at Last) en (Paul Visser’s Reply to “Springs Miner”); Ibid., 
27.6.1952, p. 1 (Gen. Secretary’s Views regarding Visser Group); Ibid., 11.7.1952, p. 2 (Paul 
Visser’s reply to Ellis’ Remarks) en (Mr. Ellis Laughed); Ibid., 18.7.1952, p. 1 (Paul Visser dans 
weer rond oor niks) en (Paul Visser Jaloers?). 
 
429 MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 28.7.1952, p. 7. 
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aandeel gehad het. Hierdie anti-Ellis-propaganda was in die vorm van 
klagskrifte waarin ou en nuwe aantygings teen “mnr. Bottelstoor Ellis” en 
“Bottelstoor Daantjie” gemaak is: Ellis se “korrupsie”, “bedrog” en “leuens” in 
die hele Transafrika-sage; dat hy oënskynlik ’n geregtelike kommissie van 
ondersoek sou verwelkom het, maar “alles binne sy vermoëns” gepoog het om 
dit te stuit; hoe MWU-fondse deur sy toedoen verlore gegaan het en hoe die 
mynwerkers deur sy “swak” administrasie benadeel is; dat daar 
onreëlmatighede met die MWU se groepbegrafnis-versekering was; dat 
Monument-Assuransie teen ’n verlies bedryf is; dat Ellis geldgierig was en vir 
homself ’n bo-normale salaris en byvoordele bewimpel het en dat hy die 
verkiesing van skagverteenwoordigers in 1951 tot sy voordeel “bekook” het. 
Daar is ook beweer dat selfs Brodrick nie so “korrup” soos Ellis was nie.430 
 
Sake het egter ’n wending geneem toe Visser vir Ellis aan die begin van 1953 
in ’n privaat vervolging van bedrog en leuens in verband met die Transafrika-
aankoop in die Johannesburgse streekshof aangekla het, ten spyte daarvan 
dat hy toegang tot die polisiebewysstukke en die verbatim-verslag van die 
getuienis voor die De Wet-kommissie geweier is. Volgens die klagstaat het Ellis 
se verbloemde optredes tydens die aankoopproses Visser se beoordeling van 
die bona fides van die transaksie benadeel sodat hy “onwetend” deel van ’n 
“bedrogspul” geraak het.431 
 
Reeds sedert die einde van 1952, toe Visser se voorgenome regstappe bekend 
geraak het, het die MWU-uitvoerende bestuur inisiatiewe geloods om Ellis te 
probeer help om die komende hofstryd die beste die hoof te bied. In November 
1952 het die bestuur besluit om ’n petisie aan die hooggeregshof te rig dat 
laasgenoemde “tussenbeide” moes tree in Visser se poging om die dokumente 
van die De Wet-kommissie te bekom. En in Januarie 1953 is vrywaring aan Ellis 
in sy hoedanigheid as hoofsekretaris van die MWU verleen vir “enige skade wat 
hy mag ly as gevolg van enige aksie wat teen hom ingestel mag word”. Die 
vrywaring sou terugwerkend tot November 1949 wees en voortduur solank hy 
die pos van hoofsekretaris beklee het. Ellis het selfs gepoog om ’n hofinterdik 
in die hooggeregshof teen Visser se regsaksie te verkry. Daarby het Die 

                                            
430 Sien bv. (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: SAMWU 1952, Verslag Deel B, Mnr. 
Gleisner se opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 29.4.1952, pp. 3-69; (INEG) PV 451, 
JAM Hertzog-versameling, Lêer nr.1/266/7/7: Aantekeninge en korrespondensie aangaande 
DE Ellis, Gleisner-aantekeninge; Ibid., Lêer nr. 1/266/7/29: Vlugskrif, “Ellis teer op 
Mynwerkers!”; Ibid., “Verslag oor Trans-Afrika Gebou Aan Alle Lede van M.W.U.”; Ibid., 
Gleisner Pamflet oor Skandaal teen Min. Schoeman, 24.4.1953, pp. 1-16; Ibid., “Die Ellis 
Skandaal!”; Ibid., Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, Februarie 1953, p. 5242; Ibid., Lêer nr. 1/266/7/30: 
Koerantknipsels, Verenigde Mynwerker Aksie-komitee Bulletin, 4.2.1953. Sien ook Die 
Mynwerker, 24.10.1952, p. 1 (Stapels Geld om die Unie te laat breek!); Ibid., 20.2.1953, p. 1 
(Tog Tjank die Ontevredenes); Rand Daily Mail, 12.12.1952 (Ellis Challenged to Disclose State 
of Union’s Funds) en Ibid., 16.12.1952 (Ellis is Challenged Again). In die SJ Botha-Versameling, 
Vol. 7, word verkeerdelik na Gleisner se opsomming verwys terwyl die skrywer van die verslag 
in werklikheid Paul Visser was. 
 
431 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, Februarie 1953, pp. 
5242-5245; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 78; The Star, 7.11.1952 (Visser fails 
to gain Access to Inquiry Documents); Die Transvaler, 5.11.1952 (Insae gevra in Dokumente 
van Polisie); Die Mynwerker, 6.2.1953, pp. 1, 3 (Prosecution against Secretary). 
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Mynwerker ’n aantal berigte geplaas van Ellis se aandeel aan die hervorming 
van die Mediese Silikose Buro en die voordele wat mynwerkers uit nuwe 
“borskwaalwetgewing” verkry het Daar is ook verklaar dat hy die sondebok van 
die MWU se “vyande” geword het.432 
 
Nietemin was dit duidelik dat die spanning van die hofsaak ’n nadelige invloed 
op Ellis se gesondheid gehad het en op 9 April 1953 het die MWU-uitvoerende 
bestuur siekteverlof aan hom toegestaan – die eerste van ’n aantal sulke 
geleenthede.433 Die volgende dag is Ellis egter skuldig bevind aan bedrog vir 
die aanvaarding van omkoopgeld deur dr. Kritzinger in verband met die 
Transafrika-transaksie. Landdros WL Marsh het bevind dat Ellis ’n 
“onindrukwekkende getuie” was en dat sy getuienis “onbetroubaar” was. Ellis 
is agtien maande tronkstraf gevonnis, maar is die reg tot appèl toegestaan.434 
 
Uiteraard het hierdie dramatiese verwikkelinge die MWU-bestuur in ’n krisis 
gedompel. Tydens ’n noodvergadering van die uitvoerende bestuur op 11 April 
1953, waartydens die regsadviseurs van die vakbond ook teenwoordig was, het 
Ellis skriftelik sy bedanking as hoofsekretaris van die MWU ingedien. Hy het die 
vergadering meegedeel dat hy die stap as ’n “eerbare persoon” gedoen het 
omdat hy nie die bestuur in ’n “ongeleentheid” (sic) wou bring nie. Die algemene 
raad het die stap aanvaar en bekragtig, maar ook besluit dat afhangende van 
Ellis se appèl, sy bedanking in heroorweging geneem sou word. Voorts is ER 
van Rensburg, die organiserende sekretaris van die MWU, as waarnemende 
hoofsekretaris aangestel. Daarby is Ellis as konsultant van die MWU in verband 
met die sogenaamde “borskwaalwetgewing” en “verwante sake” aangestel.435 

                                            
432 MWU-Argief, Noodvergadering van die Uitvoerende Bestuur, 7.11.1952; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 12.1.1953, p. 5; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-
versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, Februarie 1953, pp. 5243, 5246-5247; Die Mynwerker, 
28.11.1952, p. 1 (Die Unie is weer ’n Skyf); Ibid., 6.2.1953, p. 1 (Ellis doen Verslag aan 
Algemene Raad); Ibid., 13.2.1953, p. 1 (Vakbond se Werk Beloon), p. 3 (Baanbrekerswerk deur 
Vakbond t.o.v. Borskwaal); Ibid., 20.2.1953, p. 1 (Een-en-Dertig Borskwaallyers Gesertifiseer!) 
en (Die Skyf van ons Vyande); Ibid., 27.2.1953, p. 3 (Take off your Hats to Mr. D.E. Ellis!); Ibid., 
6.3.1953, p. 1 (The Private Prosecution) en p. 5 (Dank en Waardering vir Borskwaalwet); Die 
Transvaler, 3.3.1953 (Ellis vra die Hooggeregshof om in te gryp); Ibid., 4.3.1953 (Aansoek van 
Ellis word verwerp). 
 
433 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 9.4.1953, p. 2. Sien 
ook (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/7/29: Vlugskrif, “Die Ellis 
Skandaal!”; Ibid., Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, April 1953, p. 5277; Rand Daily Mail, 27.3.1953 
(Prosecution wants Ellis to be Medically Examined); Ibid., 28.3.1953 (Doctors say Ellis fit); Die 
Vaderland, 27.3.1953 (Ellis se Gesondheid nie meer in gedrang); Die Transvaler, 28.3.1953 
(Ellis kan nog Hofsittings bly bywoon). 
 
434 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, April 1953, pp. 5258-
5259, 5280, Desember 1953, p. 5479; Hepple, Trade Unions in Travail, p. 45; Stals, Afrikaners 
in die Goudstad. Deel II, p. 78; O’Meara, Volkskapitalisme, p. 265; Walker and Weinbren, 2000 
Casualties, p. 223; Simons and Simons, Class and colour in South Africa, p. 568; The Star, 
10.4.1953 (Miners’ Secretary sentenced to 18 Months’ Jail); Die Transvaler, 11.4.1953 (Ellis 
gevonnis tot 18 Maande Tronkstraf); Die Mynwerker, 17.4.1953, p. 1 (What the Editor has to 
say). 
 
435 MWU-Argief, Noodvergadering van die Uitvoerende Bestuur, 11.4.1953; Ibid., Spesiale 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 17.4.1953; Ibid., Notule van die Uitvoerende 
Bestuursvergadering, 28.5.1953, pp. 3, 12, 15; Ibid., Notule van die Algemene 
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Albert Hertzog was egter die mening toegedaan dat Ellis, ten spyte van sy 
bedanking as hoofsekretaris, nog steeds die “werklike baas” van die MWU 
was.436 
 
3.3.4 Die Viljoen-kommissie van Ondersoek, 1953 
 
Hoe dit ook al sy, die ontwrigting wat die bedanking van Ellis vir die MWU 
meegebring het, was simptomaties van die algemene toestand waarin die 
vakbond in daardie stadium verkeer het. Teen April 1953 het die MWU se 
balansstaat getoon dat sy uitgawes hoër as sy inkomstes was en dat daar 
geldelik besnoei moes word, veral ten opsigte van die hoë uitgawes aan Die 
Mynwerker. ’n Besturende komitee moes vir Monument Publikasies aangestel 
word om die besnoeiings te implementeer.437 Kwessies voortspruitend uit die 
Visser-Ellis-hofsaak aangaande die MWU se begrafnisskema sou ook tot ’n 
verdere openbare ondersoek van die vakbond se sake aanleiding gee. Tydens 
Ellis se kruisverhoor het dit na vore gekom dat die MWU onder sy leiding in 
1952 ’n kontrak met die Johannesburgse Begrafnisversekeringsmaatskappy vir 
die lewering van begrafnisdienste aan die vakbond se lede aangegaan het 
waarvan Eben Cuyler, die NP-kandidaat vir die kiesafdeling Jeppe in die 
algemene verkiesing van 1953, die hoofaandeelhouer was. Dit sou die MWU 
£63 000 oor vyf jaar teen 2s. 3d. per lid per maand kos, terwyl die African 
Homes Trust-maatskappy glo dieselfde dienste teen 1s. 3d. per lid per maand 
aangebied het.438 
 
Op die koop toe het ’n VMA-smeerpamflet, waarin Jan Gleisner klaarblyklik ’n 
aandeel gehad het, beweer dat Cuyler, ’n “goeie vriend” van Ellis, se 
maatskappy ’n “reuse wins” van £150 000 oor ’n periode van vyftien jaar uit die 
tender sou verdien omdat geen ander tenders aangevra is nie. Die pamflet het 
voorts beweer dat Ben Schoeman geweier het om “mnr. Bottelstoor” Ellis na 
die bevindinge van die De Wet-kommissie van ondersoek te vervolg en dat sy 
koerant, Die Transvaler, (waarin Schoeman aandele gehad het) “jare lank” vir 
Ellis “propaganda” gemaak het. Ten einde hierdie begrafnissskema in werking 
te kon stel, is die MWU-ledegelde na bewering met die ooglopende 
goedkeuring van Schoeman verhoog.439 

                                            
Raadsvergadering, 17.4.1953, pp. 1-2; Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p.78; Die 
Mynwerker, 17.4.1953, p. 1 (What the Editor has to say) en (Resignation of General Secretary), 
p. 3 (Neem uit die Verlede…); Ibid., 1.5.1953, p. 1 (E.R. neem nou waar); Die Transvaler, 
14.4.1953 (Mnr. D.E. Ellis bedank as Hoofsekretaris). 
 
436 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, Mei 1953, p. 5284, 
Desember 1953, pp. 5481-5482. 
 
437 MWU-Argief, Notule van die Geldsakekomitee, 25.5.1953, p. 1. 
 
438 Rand Daily Mail, 20.3.1953 (Ellis Questioned on Miners’ Burial Contract); Ibid., 21.3.1953 
(£60 000 Difference to Miners’ Union in Burial Contract); Ibid., 28.3.1953 (Private Prosecution 
Council begins Address to Court); The Star, 10.4.1953 (Evidence reviewed by Magistrate); Die 
Transvaler, 21.3.1953 (Hoekverslag in haas opgestel sê Mnr. Ellis). 
 
439 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/7/29: Vlugskrif, “Die Ellis 
Skandaal!”; Ibid., Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, Februarie 1953, p. 5243, April 1953, p. 5259. Sien 
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Ook het die vergadering van die algemene raad, waartydens Ellis se bedanking 
as hoofsekretaris bekragtig is, besluit dat ondersoek ingestel moes word na die 
begrafnisooreenkoms, die beleggingstrategie van die MWU, die 
herorganisering van die vakbond en die hersamestelling van die MWU-
grondwet.440 Daarby het die VMA meedoënloos hulle anti-Ellis-veldtog 
voortgesit deur nuwe takke te stig en mosies van wantroue in die uitvoerende 
bestuur op mynvergaderings te stel. Daar is geëis dat die MWU-grondwet so 
verander moes word dat gewone lede die vakbond se ampsdraers kon kies. 
Voorts is beweer dat die MWU onder Ellis teenstrydig met die grondwet en tot 
nadeel van lede met ander politieke oortuigings openlike steun aan die NP-
regering en sy beleidsrigtings gegee het. Daar is gesuggereer dat Die 
Mynwerker ’n “partypolitieke propaganda-orgaan” vir die NP was waarvoor die 
mynwerkers £8 000 aan drukkoste alleen per jaar betaal het. Die VP-opposisie 
het beweer dat Ellis niks anders as ’n “strooipop” van die Minister van Arbeid 
was nie. Schoeman is blykbaar ook deur die VMA versoek om ’n geregtelike 
kommissie van ondersoek na die MWU se begrafnisassuransie-ooreenkoms in 
te stel.441 
 
Inderdaad het die MWU-uitvoerende bestuur die NP-regering se optrede teen 
kommunisme goedgepraat en ook hulle “rotsvaste steun” in hierdie verband 
aan die regering oorgedra. Artikels van mynwerkers wat die NP, asook die party 
se apartheidsbeleid prontuit ondersteun het, is in Die Mynwerker geplaas. Ellis 
het self verklaar dat sonder die NP-regering “blanke baasskap” in die 
goudmyne “onmiddellik in gevaar” en “Ikabod” sou wees. Daar is ook gewys op 
die verbeterde pensioenvoordele wat die Nasionale bewind volgens die Silikose 
Wysigingswet van Nr. 42 van 1950 vir die mynwerkers bewerkstellig het. Verder 
is die kandidature van NP-politici vir die algemene verkiesing van 1953 in 
sogenaamde “mynwerkerskiesafdelings”, soos dié van J du Pisanie in 
Germiston, Nico Diederichs in Randfontein, MJ van den Berg in Krugersdorp, 
HG Luttig in Mayfair, GP Brits in Losberg, AJB Deysel in Geduld en FE Mentz 
in Westdene, openlik deur die blad bevorder.442 

                                            
ook Ibid., Gleisner Pamflet oor Skandaal teen Min. Schoeman, 23.4.1953, pp. 1-16; Rand Daily 
Mail, 22.7.1954 (Miners pass Vote of No-Confidence in Ellis). 
 
440 MWU-Argief, Notule van die Algemene Raadsvergadering, 17.4.1953, p. 3; Die Mynwerker, 
15.5.1953, p. 10 (Opdragte van die Algemene Raad aan U.B.). 
 
441 The Cape Times, 29.5.1952 (Ellis “not backed by Miners”); Rand Daily Mail, 21.4.1953 
(Miners Pass No Confidence Vote); Ibid., 29.10.1953 (“Minewokers are dissatisfied with their 
Union”); Die Mynwerker, 5.12.1952, p. 3 (Are We Publishing “Political Trash?”); Ibid., 
17.4.1953, p. 2 (Vakbond se Houding oor Begrafniskontrak); (INEG) PV 451, JAM Hertzog-
versameling, Lêer nr. 1/266/7/29: Vlugskrif, “Die Ellis Skandaal!”); Ibid., Lêer nr. 4/1/186: 
Dagboek, April 1953, pp. 5260, 5273; TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 7: SAMWU 
1952, Verslag Deel B, Mnr. Gleisner se opsomming i.v.m. kommissie van ondersoek, 
29.4.1952, pp. 64-65, 67-68. 
 
442 MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 26.5.1952, p. 4; Ibid., Notule 
van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 11.12.1957, p. 6; Die Mynwerker, 26.10.1951, p. 6 
(Daar word gepoog om ons te breek); Ibid., 23.5.1952, p. 1 (Ellis hou Rekord-Vergadering aan 
Vrystaatse Goudvelde); Ibid., 30.5.1952, p. 2 (Mine Workers’ Union Approves Steps taken 
against Communists by the Government); Ibid., 20.2.1953, p. 3 (Ek Ondersteun hierdie 
Regering); Ibid., 27.2.1953, p. 3 (The Miners put this Government into Power!) en p. 4 
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Teen hierdie agtergrond was Ben Schoeman as Minister van Arbeid genoop 
om in Mei 1953 weereens ’n kommissie van ondersoek na die sake van die 
MWU aan te stel – die vierde amptelike ondersoek van sy soort na die vakbond 
se bedrywighede binne die bestek van twaalf jaar. Die kommissie, ook bekend 
as die sogenaamde Viljoen-kommissie van ondersoek, het bestaan uit dr. SP 
du Toit Viljoen, voorsitter van die Loonraad wat ook die kommissievoorsitter 
was, en mnre. HJS Johannes, ’n afgetrede landdros en JFM Potgieter, die 
Nywerheidsregistrateur.443 
 
Die opdrag van die Viljoen-kommissie van ondersoek was onder andere om 
ondersoek in te stel, verslag uit te bring en aanbevelings te doen betreffende 
die geldelike sake van die MWU vanaf Julie 1951, die belegging van die 
vakbond se bates en die geldelike voordele wat hy hom verbind het om sy lede 
as teenprestasie vir hulle ledegeld te gee. Ondersoek is spesifiek ook ingestel 
na die kontrak tussen die MWU en die Johannesburgse Begrafnisversekerings-
maatskappy (Edms.) Beperk vir die lewering van sekere begrafnisvoordele aan 
lede en hulle afhanklikes; die stappe wat die MWU gedoen het om sy lede te 
beskerm deur seker te maak dat die gunstigste kontrak verkry is vir die 
voorgestelde voordele; en die wysigings wat aan die MWU-grondwet 
aangebring moes word om seker te maak dat sy geldsake in belang van sy lede 
beheer is en dat die voordele waartoe lede op grond van hulle ledegeld geregtig 
was, wel beskikbaar was. 
 
Nadat openbare sittings in Johannesburg gehou is en getuienis ook deur middel 
van geskrewe verklarings verkry is, het die kommissie teen die einde van 
November 1953 ’n omvattende verslag aangaande die werksaamhede van die 
MWU uitgebring. Wat die kwessie van ’n begrafnisskema betref, het die 
kommissie bevind dat ’n eerste skema met EJ Grobbelaar op 1 Desember 1950 
aangegaan is. Volgens Ellis was die beweegrede vir die aangaan van hierdie 
skema ’n surplus wat die MWU in daardie stadium op sy algemene rekening 
gehad het en waarvan die bestuur ’n gedeelte aan die lede wou teruggee by 
wyse van een of ander voordeel. Gedurende die agtien maande wat die 
ooreenkoms van krag was, het betreklik min lede egter van die begrafnisdienste 
gebruik gemaak. Die MWU het dus in werklikheid gelde aan Grobbelaar se 
maatskappy betaal en 72% van daardie gelde is weer aan die vakbond 
terugbetaal in plaas van aan die lede. 
 

                                            
(Ondersteun die Regering); Ibid., 6.3.1953, p. 3 (J. du Pisanie(Germiston) is Kampvegter vir 
die Werkers); Ibid., 13.3.1953, p. 3 (Must have Apartheid); Ibid., 27.3.1953, p. 2 (Kampvegter 
vir Werkers) en (Oud-Mynwerker veg op Krugersdorp); Ibid., 3.4.1953, p. 1 (Die Nasionale 
Regering en die Mynteringwet), p. 3 (’n Oud-Mynwerker as NP-kandidaat) en (Lid van 
Myngroep knoop Stryd weereens aan in Geduld), p. 4 (United Party Pensions vs. National Party 
Pensions) en (Nog ’n Kampvegter vir die Mynwerker); Ibid., 30.11.1956, p. 4 (Vuil Propaganda). 
 
443 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, Mei 1953, pp. 5292, 
5323, 5331; Die Vaderland, 20.7.1953 (Ondersoek begin na Mynwerkersunie se Geldsake); 
The Pretoria News, 22.5.1953 (Mine Union Inquiry Ordered); Die Mynwerker, 12.6.1953, p. 8 
(Kommissie van Ondersoek i.s. die Mynwerkersunie); Ibid., 24.7.1953, p. 1 (Kommissie van 
Ondersoek). 
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EJ Grobbelaar het intussen daardie deel van sy begrafnisversekeringsaak wat 
aan die Rand gedoen is aan die Johannesburgse Begrafnisversekerings-
maatskappy (Edms.) Beperk verkoop, waarvan Eben Cuyler die nuwe eienaar 
was. Die MWU se kontrak vir ’n tweede begrafnisskema sou reeds op 1 Mei 
1952 in werking tree, maar as gevolg van teenstand in mynwerkersgeledere 
teen ’n verhoging van ledegelde wat die kontrak sou teweegbring, is Cuyler 
genader om as ’n oorgangsmaatreël aan te hou om die lede te dek. Volgens ’n 
nuwe ooreenkoms met Cuyler se maatskappy, wat met ingang 1 Junie 1952 in 
werking getree het, is die begrafnispremie per MWU-lid per maand van 4d. na 
6d. verhoog en die kontrak is op ’n ledetal van 17 000 in plaas van 16 500 
gebaseer. Die tekortkomings van die vorige ooreenkoms is in die nuwe 
voortgesit en ten spyte van die verhoogde premie het die maatskappy op 
hierdie kontrak ook ’n verlies gely. Na ’n tenderproses het die MWU-
uitvoerende bestuur besluit om weer ’n aanbod van die Johannesburgse 
Begrafnisversekeringsmaatskappy aan te neem. 
 
Die Viljoen-kommissie was egter van mening dat aangesien die MWU se lede 
alreeds verassureer was en die bestaande ooreenkoms met Grobbelaar nie 
onvoordelig vir die vakbond was nie, en aangesien die oorgrote meerderheid 
van hulle ook begrafnisvoordele van die Mynhulpfonds verkry het, daar geen 
gegronde redes was vir die haas om die bestaande skema te wysig nie. Die 
MWU moes in die eerste plek ’n voorlopige ondersoek ingestel het wat ondere 
andere sou bepaal hoeveel lede reeds in besit van begrafnispolisse vir hulleself 
en hulle gesinne was. ’n Aktuaris moes geraadpleeg word met betrekking tot 
die moontlike voordele wat aan lede verskaf kon word. Die verlangde voordele 
moes noukeurig omskryf gewees het met behulp van ’n aktuaris en voldoende 
tyd moes aan tenderaars gegee word om hulle tenders in te stuur. Indien nodig, 
moes verdere inligting van tenderaars ingewin word om te vereker dat die 
verskillende tenders op vergelykbare voet geplaas word en dat die beste 
voorwaardes vir lede verkry word. Met inagneming van al die beskikbare 
inligting moes die uitvoerende bestuur dit oorweeg het of dit nie meer voordelig 
vir die MWU sou wees om sy lede self te verassureer of om alternatiewe 
voordele beskikbaar te stel nie. Al die betrokke stukke, deeglik toegelig tesame 
met die aanbevelings van die betrokke subkomitee, moes aan lede van die 
uitvoerende bestuur gesirkuleer gewees het. 
 
Dit was vir die Viljoen-kommissie egter opvallend dat, ten spyte van die groot 
koste wat deur die MWU ten opsigte van die begrafnisversekeringskema 
aangegaan is, naamlik £23 000 per jaar of £345 000 oor ’n tydperk van vyftien 
jaar, aan baie min van hierdie vereistes voldoen is. Die onderhandelinge in 
verband met die ooreenkoms is inderdaad deurgaans op ’n baie onsaaklike en 
onpraktiese wyse gevoer. Geen voorlopige ondersoek is ingestel nie en die 
advies van ’n deskundige is nie ingewin nie. Omdat ’n aktuaris nie in verband 
met die begrafnisvoordele wat die MWU aangevra het, geraadpleeg is nie, het 
daar die grootste verwarring by die tenderaars en by lede van die uitvoerende 
bestuur bestaan met betrekking tot die veronderstellings waarop die kwotasies 
bereken moes word. Geen referendum oor die aangeleentheid is ook onder 
MWU-lede gehou nie. Ellis het verklaar dat hy sy aandag aan belangriker sake 
soos die mynteringwetgewing moes verleen, maar aangesien hy al die 
voorlopige onderhandelings in verband met die skema gevoer het, was hy die 
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enigste persoon op die bestuur wat op hoogte van sake was. Daarby het die 
ampsdraers van die MWU nie graag die leiding van die gesalarieerde personeel 
van die vakbond aanvaar nie. 
 
Dit het geblyk dat met die bedinging van ’n begrafnisskema vir die MWU daar 
in sekere opsigte van dieselfde ongewenste praktyke as in die geval van die 
aankoop van die Transafrika-gebou gebruik gemaak is in dié sin dat amptenare 
nie vooraf behoorlike huiswerk gedoen het nie en geen verdere inligting van 
mededingende tenderaars verkry het nie. Geen oorweging is geskenk of die 
vakbond self sy lede sou kon verassureer of alternatiewe voordele aan hulle 
kon verleen nie. Die betrokke tenderstukke is nie aan lede gesirkuleer nie maar 
slegs deur die hoofsekretaris voorgelees en deur die penningmeester, wat dit 
self nie deeglik bestudeer het nie en wat geen grondige kennis van finansiële 
sake gehad het nie, toegelig. Ook is geen voorstel om verdere inligting te verkry 
op die betrokke vergadering van die MWU-uitvoerende bestuur gedoen nie. 
 
Ten spyte van die feit dat African Homes Trust se tender die laagste was, het 
die maatskappy in werklikheid vir sekere voordele kwoteer waarvoor die 
Johannesburgse Begrafnisversekeringsmaatskappy nie kwoteer het nie. 
Verder was dit vir die Viljoen-kommissie opvallend dat Cuyler sy onderneming 
op 22 Januarie 1952 ingevolge die Wet op Maatskappye geregistreer het, dit 
wil sê slegs vier dae voor die besluit van die MWU-algemene raad om die 
uitvoerende bestuur opdrag te gee om die beste tender in verband met die 
groepsbegrafnisskema aan te neem. Dit was eweneens opmerklik dat terwyl 
die begrafnisskema op 26 Januarie 1952 deur die algemene raad bespreek is, 
die aangeleentheid nie voorgekom het as ’n item op die agenda van hierdie 
vergadering wat op 10 Januarie 1952 uitgestuur is nie. Dit wou voorkom of 
Cuyler, klaarblyklik weens die noue betrekkinge tussen hom, Ellis en die MWU 
en die inisiatief wat hy aan die dag gelê het, as ’n “bevoorregte” deur die 
vakbond behandel is. Die kommissie het aanbeveel dat die hele vraagstuk van 
die begrafnisversekering de novo en grondig ondersoek moes word. 
 
Ten opsigte van die finansies van die MWU het die Viljoen-kommissie tot die 
volgende bevindinge gekom: Die skenking van £100 000 per jaar oor ’n tydperk 
van vyf jaar aan die MWU, waaroor die Brodrick-regime met die KVM in 1944 
ooreengekom het, het teen 1949 ’n totaal van £525 000 bedra. ’n Ooreenkoms 
is aangegaan tussen die MWU en sekere bougenootskappe waardeur lede van 
die vakbond gehelp sou word om hulle eie huise te bekom met behulp van 
100%-lenings voorsien deur die bougenootskappe. Die skema is sedert Mei 
1949 gestaak. In gevalle waar lede van die MWU wat lenings van 
bougenootskappe ontvang het, versuim het om hulle verpligtinge na te kom, is 
die eiendom op ’n geregtelike verkoping verkoop en die vakbond het die beleid 
gevolg om sulke eiendom te koop teen die maksimum prys van die 
verbandwaarde. Die opgehoopte netto verlies op die herverkoping van huise 
van lede het vanaf 1945 tot 1952 egter £25 595 bedra. Die grootste verliese 
wat die MWU gedurende die jare 1945 tot 1949 gely het, was ten opsigte van 
plase en boerdery-ondernemings. Met hierdie ondernemings is ’n totale verlies 
van £118 579 gely op die verkoop van plase, implemente en boerderysake. In 
1945 het die MWU ’n steenmakery gekoop, maar in die vyftien maande wat dit 
in produksie was, het die vakbond ’n netto verlies van £1 922 gely. 
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Die kommissie het tot die gevolgtrekking gekom dat indien die totale KVM-
skenking van £525 000 in staatseffekte belê sou gewees het teen ’n 
saamgestelde rentekoers van 3% jaarliks dit sou vermeerder het met £95 000 
om die totale bedrag plus rente op £620 000 in 1952 te staan te bring. Die MWU 
het ook oor ’n stakingsfonds beskik wat teen September 1952 ’n saldo van 
£105 057 bedra het. Terwyl afsonderlik rekening gehou is van die fonds, is dit 
beskou as ’n lening aan die MWU waarop die vakbond ’n rente teen 3% per 
jaar betaal het. Twyfel is uitgespreek oor die vraag of die geld, ingeval van ’n 
staking, beskikbaar gestel kon word. Die bestuur, sowel as die ouditeure, het 
egter die kommissie verseker dat die MWU oor genoegsame likiede fondse 
beskik het om enige normale staking die hoof te bied. Ten opsigte van die 
Transafrika-gebou het die kommissie bevind dat die vakbond se opbrengs op 
sy belegging na aftrekking van inkomstebelasting teen 30% £4 989 of 4.25% 
beloop het (dit ten spyte van die 7.8% netto jaarlikse opbrengs wat Kritzinger 
destyds aan Ellis voorgehou het). 
 
In die Monument Assuransie Korporasie wat in 1949 gestig is, het die MWU 
teen 1952 £50 000 belê. As gevolg van die aanvanklike ondoeltreffende 
administrasie en die feit dat versekeringsmaatskappye noodwendig gedurende 
die eerste jare van hulle bestaan verliese ly, was die belegging toe minder as 
hierdie bedrag werd. Aan die begin van 1953 was dit nodig om die onderneming 
op ’n drastiese wyse te reorganiseer ten einde uitgawes te besnoei en inkomste 
te vermeerder. Die De Wet-kommissie van ondersoek van 1951 het alreeds 
kritiek op die korporasie uitgespreek deur daarop te wys dat dit verreweg die 
grootste deel van sy sake met persone gedoen het wat nie lede van die MWU 
was of aan die mynbedryf verbonde was nie. Slegs ongeveer 20% van die 
korporasie se sake is met lede van die vakbond gedoen en hierdie toedrag van 
sake is toegeskryf aan die feit dat die mynwerkers so dikwels verskuif of verhuis 
het. 
 
’n Verdere bevinding van die De Wet-kommissie is beklemtoon, naamlik dat 
hoewel die Monument Korporasie deur die MWU beheer is, die lede van die 
uitvoerende bestuur nie die nodige kennis of ervaring besit het om so ’n 
maatskappy te bestuur nie en was dit te betwyfel of dit vir ’n vakbond toepaslik 
was om hom met die bestuur van ’n openbare versekeringsonderneming in te 
laat. Die Viljoen-kommissie het ook voorgestel dat twee bekwame sakemanne 
op die direksie van die Monument Korporasie aangestel moes word. ’n Tweede 
oplossing sou wees dat ’n “goeie finansiële onderneming” beweeg moes word 
om ’n aandeel in die Korporasie te bekom. Dit sou gesonde finansiële bestuur 
verseker, die maatskappy van die nodige addisionele kapitaal vir uitbreiding na 
meer winsgewende soorte versekering voorsien, en ’n aansienlike 
klandisiewaarde vir die onderneming beteken. ’n Bykomende oplossing sou 
wees dat aangesien die maatskappy intussen gereorganiseer is, die MWU van 
sy buitebelange (dit is belange in Monument Korporasie) ontslae moes raak. 
 
Wat die uitgawes van die MWU betref, het Paul Visser voor die kommissie 
beweer dat daar gedurende die laaste paar jaar ’n buitengewone toename in 
die salarisse van die betaalde amptenare was, terwyl daar ook meer 
organiseerders aangestel is as wat nodig was. Na deeglike oorweging het die 
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kommissie egter tot die slotsom gekom dat, met inagneming van die 
noodsaaklikheid om die dienste van persone met die nodige geskooldheid, 
eerlikheid en persoonlike hoedanighede te bekom, die salarisse wat aan senior 
amptenare betaal is, nie buitensporig was nie. Die uitgawes ten opsigte van Die 
Mynwerker het wel ’n opvallende toename gedurende die laaste drie jaar 
getoon, maar is toegeskryf aan die feit dat dit toe gratis aan MWU-lede verskaf 
is. Volgens die kommissie het verskeie getuies, insluitende die ouditeure, egter 
twyfel uitgespreek of hierdie finansiële uitgawe deur ’n ooreenstemmende 
voordeel aan lede van die vakbond geregverdig was. 
 
Wat die MWU-algemene raad betref, is bevind dat beheer oor die vakbond se 
geldsake deur ’n liggaam van 60 lede wat slegs een keer per jaar vir ’n paar 
dae byeengekom het nie baie doeltreffend kon wees nie. Ook in hierdie geval 
het baie van die probleme wat deur die Viljoen-kommissie van ondersoek 
uitgewys is ooreengestem met die bevindinge van die ondersoekkommissies 
van die 1940’s. Die lede van die raad het oor min kennis van ekonomiese sake 
in die algemeen en geldelike sake in die besonder beskik. Die notules van die 
uitvoerende bestuur is op ’n baie onbevredigende en ontoereikende wyse 
gehou en daar was min geleentheid by vergaderings van die algemene raad 
om sake deeglik toe te lig en te bespreek. Bowendien het die raad, teen die tyd 
dat ’n verslag van die uitvoerende bestuur voorgelê is, geen ander uitweg 
gehad as om die handelinge van die bestuur goed te keur nie aangesien hy 
voor ’n voldonge feit te staan gekom het. Die gevolg was dat voorstelle van die 
uitvoerende bestuur byna sonder uitsondering eenvoudig deur die algemene 
raad aanvaar is. 
 
Die algemene raad is dus in ’n baie groot mate deur die uitvoerende 
bestuurslede gelei en laasgenoemde op hulle beurt weer deur die betaalde 
amptenare van die MWU (soos dit ook in die Brodrick-era die geval was). Die 
kommissie het dus die “eienaardige toestand” gevind dat, terwyl die grondwet 
bepaal het dat amptenare wel aan besprekings op die algemene raad kon 
deelneem maar nie by magte was om voorstelle te maak of te sekondeer of 
daaroor te stem nie, die algemene raad en die MWU as geheel tog gewoonlik 
hulle leiding sonder meer aanvaar het. Alhoewel ’n dergelike toestand van sake 
by bykans alle vakbonde gevind is, het die MWU se afhanklikheid van sy 
betaalde amptenare en veral die hoofsekretaris groter geskyn te wees en “meer 
verreikende gevolge” geskyn te hê as by enige ander vakbond. Die Viljoen-
kommissie het ook bevind dat die beheer van die algemene raad oor die 
geldelike sake van die vakbond in die praktyk uiters gering was. 
 
Volgens die MWU-grondwet kon geen persoon tot lid van die algemene raad 
verkies word tensy hy ’n skagverteenwoordiger was nie. Laasgenoemde is 
egter slegs vir ’n periode van een jaar verkies. Indien ’n raadslid (wat ’n drie-
jaar-termyn in die algemene raad gedien het) dus na verloop van een jaar nie 
weer as skagverteenwoordiger verkies is nie, het sy lidmaatskap van die 
algemene raad outomaties verval. Bowendien kon skagverteenwoordigers te 
enigertyd deur ’n meerderheid van twee-derdes van die lede van sy skag 
ontsetel word. Daar is dus beweer dat lede van die uitvoerende bestuur 
gevolglik huiwerig was om kritiek waar nodig uit te spreek, aangesien hulle 
bevrees was dat lede van hulle onderskeie skagte hulle menings of optrede nie 
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sou goedkeur nie. As oplossing vir hierdie probleem het die kommissie aan die 
hand gedoen dat raadslede deur takkomitees afgevaardig moes word om vir 
drie jaar te dien, ongeag of hulle binne daardie tydperk as 
skagverteenwoordigers sou aanbly. Verder het die kommissie aanbevelings 
aangaande die volledige byhou van algemene raadsnotules en -agendas 
gedoen. Ook moes slegs die algemene raad die mag hê om die MWU-grondwet 
te wysig. 
 
Aangesien die ampsdraers en afgevaardigdes van die algemene raad wat op 
die uitvoerende bestuur sitting gehad het, uit ondergrondse mynwerkers 
bestaan het wat slegs deeltyds hulle aandag aan die sake van die MWU kon 
wy en min kennis van geldelike sake gehad het, is eweneens bevind dat daar 
’n bepaalde “neiging” bestaan het, soos in die geval van ingewikkelde sake, om 
die leiding van die betaalde amptenare en veral van die hoofsekretaris te 
aanvaar. Hierdie “neiging” is nog verder versterk deur die feit dat 
skagverteenwoordigers, soos reeds genoem, vir slegs een jaar verkies is. Die 
hoofsekretaris en die organiserende sekretaris het steeds stemme op die 
uitvoerende bestuur uitgebring, terwyl die De Wet-kommissie van ondersoek 
alreeds aanbeveel het dat amptenare geen stemreg op komitees van die 
algemene raad moes hê nie. Die MWU-uitvoerende bestuur het egter besluit 
dat hierdie twee amptenare hulle stemreg moes behou. Indien hulle dit ontneem 
sou word, sou hulle hul mede-verantwoordelikheid vir besluite van die bestuur 
kon “ontduik” deur te beweer dat hulle slegs besluite uitgevoer het wat deur 
ander persone geneem is. 
 
’n Verdere faktor wat die beheer wat die betaalde amptenare uitgeoefen het, 
versterk het, was die onbevredigende wyse waarop die notules en agendas van 
die uitvoerende bestuur gehou en opgestel is. Dit het daartoe gelei dat lede 
gewoonlik onvoorbereid na vergaderings gekom het en oor sake moes beslis 
waarvan hulle waarskynlik weinig of geen kennis gehad het nie en geen 
geleentheid gehad het om oor te dink nie. Die doeltreffendheid van die 
uitvoerende bestuur en die beheer van die MWU oor die bestuur in die 
algemeen kon volgens die kommissie verbeter word deur meer volledige 
notulering van besluite van die uitvoerende bestuur en van die aanbevelings 
van die verskillende subkomitees. Indien ampsdraers en afgevaardigdes vir ’n 
tydperk van drie jaar vir die uitvoerende bestuur verkies sou word, sou hulle 
beter beheer kon uitoefen. Dit sou hulle die geleentheid bied om beter met die 
sake van die vakbond vertroud te raak en hulle sou ook waarskynlik meer 
bereid wees om kritiek uit te spreek en verantwoordelikheid te aanvaar. 
 
Soos in die geval van die De Wet-kommissie is bevind dat die hoofsekretaris 
volgens die MWU-grondwet die opdragte van die uitvoerende bestuur en die 
algemene raad moes uitvoer. In werklikheid het hy egter die leiding met 
betrekking tot beide die administrasie en beleid van die vakbond geneem. 
Indien die hoofsekretaris ’n sterk persoonlikheid besit het (soos dit met Ellis die 
geval was) is sy voorstelle gewoonlik sonder meer aanvaar. In die MWU het die 
hoofsekretaris volgens die kommissie “’n buitengewone sterk posisie” beklee. 
Aangesien die MWU ’n baie groot en sterk vakbond was en sy lede 
ondergrondse mynwerkers was met min kennis en ondervinding van sake in 
die algemeen en finansiële sake in die besonder vanweë die aard van hulle 



 171 

werk, het hulle min belangstelling in vakbondaangeleenthede getoon. Daarom 
was die verkose lede van die algemene raad en die uitvoerende bestuur dus 
gewoonlik onervare en geneig om die leiding van die hoofsekretaris te aanvaar. 
In die tweede plek het die mynwese ’n “strategiese posisie in ons 
volkshuishouding” beklee en die persoon wat beheer oor die MWU gehad het, 
kon “baie groot invloed op die hele ekonomiese lewe van die land uitoefen”. ’n 
Persoon met ’n sterk persoonlikheid wat die volle vertroue van die lede van die 
MWU geniet en goeie dienste aan die vakbond gelewer het, het volgens die 
kommissie ’n “buitengewone magsposisie” gehandhaaf. 
 
Tog is daar bevind dat die werksaamhede van die MWU te omvangryk geword 
het om op doeltreffende wyse deur een persoon behartig te word en is daar 
aanbeveel dat ’n assistent-sekretaris aangestel moes word om die 
administratiewe werk van die vakbond waar te neem. Opknapping van die 
administrasie sou ook die uitvoerende bestuur, die algemene raad en die 
betaalde amptenare van baie kritiek vrywaar en aanhoudende ondersoeke na 
die sake van die MWU in die toekoms uitskakel. 
 
Verder het die kommissie bevind dat die trustees nie hulle pligte, om soos in 
die grondwet bepaal toesig oor die geldelike sake van die MWU te hou, 
nagekom het nie en derhalwe nie meer in daardie hoedanigheid gefungeer het 
nie. Die geldelike sake van die vakbond het egter so uitgebrei dat effektiewe 
beheer ook nie uitgeoefen kon word deur persone wat voltydse mynwerkers 
was en slegs ’n klein deel van hulle tyd aan die finansiële aangeleenthede van 
die MWU kon bestee nie. Na die mening van die kommissie het die trustees nie 
oor voldoende kennis van geldelike sake beskik om die finansies van die 
vakbond te kon ondersoek en verslag daaroor aan die algemene raad te doen 
nie. Gevolglik was die kommissie van oordeel dat die trustees oorbodig geword 
het en afgeskaf moes word. 
 
Ook is bevind dat die amp van penningmeester as gevolg van die geweldige 
uitbreiding van die finansiële bedrywighede van die MWU in ’n groot mate 
onmoontlik geword het aangesien hy nie voltyds by die vakbond werksaam was 
nie. Daarteenoor het die geldsake van die vakbond sodanig uitgebrei dat dit 
onmoontlik vir enige persoon geword het om enigsins toesig te kon hou oor die 
finansiële bedrywighede van die MWU tensy sodanige persoon voltyds 
daarmee besig sou wees. Die kommissie het met die vakbond se ouditeurs 
saamgestem dat die amp van penningmeester afgeskaf en dat die funksies 
daaraan verbonde deur die rekenmeester oorgeneem behoort te word. Ten 
slotte het die Viljoen-kommissie van ondersoek die MWU se besluit om 
voortaan sy gelde slegs in prima effekte te belê ten volle ondersteun. Sodoende 
sou die beheer wat die uitvoerende bestuur en die algemene raad daaroor 
moes uitoefen vergemaklik en meer doeltreffend gemaak word.444 
 
3.3.5 Verdere ongedurigheid tydens die Ellis-bewind 
 

                                            
444 Unie van Suid-Afrika: Verslag van die Kommissie van Ondersoek insake Die 
Mynwerkersunie 1953, pp. i-ii, 1-95; Hepple, Trade Unions in Travail, p. 46; Walker and 
Weinbren, 2000 Casualties, p. 223; Davies, et al., The struggle for South Africa, p. 260. 
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Op 4 Desember 1953 het die appèl van Daan Ellis teen sy skuldigbevinding 
aan bedrog en opgelegde tronkstraf van agtien maande in die Visser-Ellis-
hofsaak geslaag toe regter Leslie Blackwell in die Pretoriase Hooggeregshof 
op ’n tegniese punt bevind het dat Visser nie ’n reg gehad het om 
eersgenoemde privaat te vervolg nie. Verlof is wel aan Visser verleen om weer 
teen hierdie bevinding te appèlleer na die Appèlhof in Bloemfontein, maar hy 
het teen Maart 1954 sy appèl teruggetrek.445 Ellis se posisie as hoofsekretaris 
van die MWU is dan ook tydens ’n buitengewone vergadering van die 
uitvoerende bestuur op 23 Desember 1953 eenparig herstel.446 Hiermee het die 
stof egter nog steeds nie in die vakbond gaan lê nie. Paul Visser het in 1954 
voortgegaan om appèl aan te teken teen ’n beslissing van die Minister van 
Arbeid dat die MWU sy ledegelde kon verdubbel. Die beslissing van Ben 
Schoeman as die betrokke minister was weer in reaksie op die appèl van die 
vakbond teen die beslissing van die Nywerheidregistrateur dat ledegelde nie 
verhoog mag word om onder andere vir die inwerkingstelling van bogenoemde 
begrafnisskema voorsiening te maak nie. Uiteindelik het Visser egter sy appèl 
teen die verdubbeling van MWU-ledegelde, asook die koste verbonde aan die 
regstryd, gewen.447 
 
Die hele sage van die korrupsie- en bedrogaantygings teen Ellis, asook die 
Visser-Ellis-hofstryd, het boonop ’n politieke kleur verkry toe die VP-opposisie 
die NP-regering hewig tydens die parlementêre sittings van 1954 en 1955 
gekritiseer en die hele kwessie weer te berde gebring het. Die VP het die 
regering erg kwalik geneem vir sy versuim om geregtelik teen Ellis op te tree 
na aanleiding van die verslae van die De Wet- en Viljoen-kommissies van 
ondersoek. Veral Ben Schoeman is as Minister van Arbeid daarvoor verwyt dat 
hy geweier het om Ellis op grond van die De Wet-kommissie se bevindinge te 
vervolg. Sodanige optrede sou volgens VP-LV’s regskrag aan die aanvanklike 
skuldigbevinding van Ellis in Paul Visser se privaat hofgeding teen hom verleen 
het. Die VP het geïnsinueer dat die NP-regering vir Ellis as ’n getroue 

                                            
445 Hepple, Trade Unions in Travail, p. 45; Walker and Weinbren, 2000 Casualties, p. 223; Stals, 
Afrikaners in die Goudstad. Deel II, pp. 78-79; Simons and Simons, Class and colour in South 
Africa, p. 568; Patterson, The Last Trek, p. 158; Davies, et al, The struggle for South Africa, p. 
260; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, Desember 1953, 
pp. 5479, 5481; Die Transvaler, 5.12.1953 (Visser kon Ellis nie vervolg); Die Mynwerker, 
18.12.1953, p. 10 (Ons kyk terug na die Jaar 1953); Ibid., 19.4.1954, p. 1 (Visser trek Appèl 
teen Ellis terug!). 
 
446 Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel II, p. 79; Simons and Simons, Class and colour in 
South Africa, p. 568; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, 
Desember 1953, pp. 5481-5482; Die Transvaler, 25.12.1953 (Ellis herstel as Sekretaris van 
Mynwerkersunie); Die Vaderland, 23.12.1953 (Mynwerkers herstel Ellis). 
 
447 Die Transvaler, 24.4.1954 (Gebreke in sekere Notule, beweer Visser in Hof); Ibid., 8.9.1954 
(Vakbond moet Koste dra van Hofgeding); Rand Daily Mail, 27.4.1954 (Affidavit by Mr. 
Schoeman read in Mineworkers’ Case); The Star, 7.9.1954 (Costs of Action on Funeral Benefits 
Issue awarded to Miners’ former President); Die Mynwerker, 30.4.1954, pp. 1, 4, 7 
(Proceedings in Court Case re 5/ Increment of Union Fees) en p. 3 (Saak teen 
Mynwerkersunie); Ibid, 7.5.1954, pp. 1, 4 (Dink te veel van Mynwerker vir 1/3 Begrafnis); Ibid., 
14.5.1954, pp. 1, 4 (Uitspraak Voorbehou) en pp. 1, 5 (Trek Intelligensie van Mynwerker nie in 
Twyfel); Ibid., 21.5.1954, p. 4 (“Silikosewet sonder Ellis ’n Ronde Nul!”); Ibid., 4.6.1954, pp. 7-
8 (Registrar’s Decision in Increase in Union’s Fees Restored). 
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bondgenoot in ’n strategiese bedryf probeer “beskerm” het en dat hy die 
“politieke peetkind” van die Minister van Arbeid was. Daarteenoor het 
Schoeman verklaar dat die VP daarop uit was om die MWU te breek en vir Ellis 
as slaansak daarvoor wou gebruik.448 
 
Na afloop van ’n stormagtige en dramatiese tydperk van 
korrupsiebeskuldigings, kommissies van ondersoek, mosies van wantroue, 
smeerveldtogte en ’n hofstryd, sowel as sy bedanking en heraanstelling as 
hoofsekretaris, het Ellis oënskynlik tog daarin geslaag om as’t ware op sy voete 
te land en weer ferm beheer van die MWU te neem. Geldelik gesproke, het dit 
klaarblyklik weer goed begin gaan met die vakbond. Volgens die 
presidentsrede voor die algemene raadsvergadering van 1958 was die 
vakbond finansieel “baie sterker” as enige ander vakbond in daardie stadium 
en dit was grootliks aan die ywer van Daan Ellis as hoofsekretaris te danke. Die 
MWU se administratiewe uitgawes is besnoei en ook die Monument Assuransie 
Korporasie het teen 1960 ’n wins begin toon, alhoewel daar die volgende jaar 
besluit is om dit te verkoop. Daarby het die MWU besluit om ’n voorlopige 
bedrag van £500 te skenk aan die rampfonds wat gestig is vir die wit en swart 
afhanklikes van die mynrampe wat op die President Steyn-goudmyn en die 
Clydesdale-steenkoolmyn gedurende 1960 plaasgevind het.449 
 
Volgens Berger het die MWU gedurende die Ellis-bewind ook sy informele 
bande met die Northern Rhodesia Mine Wokers’ Union voortgesit. Soos in 
hoofstuk twee vermeld, het laasgenoemde vakbond uiteindelik ontwikkel uit ’n 
poging om ’n tak van die MWU in die Koperstreek te vestig toe ’n voorganger 
van Ellis, Charles Harris, die gebied in 1937 besoek het. Ellis het die Northern 
Rhodesia Mine Workers’ Union in 1955 besoek nadat die vakbond die MWU 
om bystand en advies genader het ten einde druk op die Anglo American-
maatskappy tydens ’n loondispuut uit te oefen. Daar is toe besluit om ’n 
permanente skakelkomitee tussen die twee vakbonde te vorm en in April 1955 
het die MWU ’n donasie van £5 000 bewillig om die (Noord-) Rhodesiese 
mynwerkers in hulle stryd om die handhawing van “Europese standaarde” by 
te staan.450 

                                            
448 Unie van Suid-Afrika, Debatte van die Volksraad, Deel 85, 29 Maart – 14 Mei 1954, pp. 
4922-4960, 4978-5036; Ibid., Deel 86, 17 Mei - 15 Junie 1954, pp. 6790-6824; Ibid., Deel 87, 
21 Januarie - 18 Maart 1955, pp. 1339-1340; Ibid., Deel 88, 21 Maart – 13 Mei 1955, pp. 5622-
5664; Die Burger, 6.5.1954 (Stormagtige Debat oor Ellis); Ibid., 4.6.1954 (Onstuimige Debat 
oor Pamflet); The Cape Times, 5.6.1954 (Schoeman questioned on Ellis Case) en (U.P. aimed 
to smash Mine Union. Schoeman claims); Die Mynwerker, 14.5.1954, pp. 2, 6 (Wat die 
Redakteur te sê het); Ibid., 21.5.1954, p. 2 (Wat die Redakteur te sê het); Ibid., 4.3.1955, p. 1 
(Ellis-Vervolging nie weer ingestel); Ibid., 13.5.1955, p. 2 (Wat die Redakteur te sê het); Ibid., 
20.5.1955, pp. 1, 5 (“Ek is bly dat hulle my aanval”). 
 
449 MWU-Argief, Notule van die Algemene Raadsvergadering, 24-25.1.1958, p. 2; Ibid., Notule 
van die Algemene Raadsvergadering, 29-30.1.1960, pp. 2-4; Ibid., Notule van die Uitvoerende 
Bestuursvergadering, 26.4.1961, pp. 8-9. Sien ook Die Mynwerker, 19.4.1957, p. 1 (Daan Ellis: 
Regte Man op regte Plek – sê Kenners!); Ibid., 8.11.1957, p. 1 (Monument-Assuransie vorder 
pragtig!); Ibid., 4.3.1960, p. 1 (Rampfonds gestig deur die M.W.U.) en p. 4 (Dra Ruim By). 
 
450 Berger, Labour, Race, and Colonial Rule, p. 128. MWU-argivale bronne maak egter nie 
melding van sodanige skakelkomitee nie. I.v.m. vroeëre bande tussen die MWU en mynwerkers 
in Noord- en Suid-Rhodesië, sien ook hfst. 2, pp. 63-64. 
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Die hartlike verhouding en samewerking wat sedert die einde van 1948 tussen 
die MWU-bestuur en die NP-regering ontstaan het, het ook vir die res van Ellis 
se termyn as hoofsekretaris voortgeduur. Afgesien van sy uitgesproke lojaliteit 
aan die NP het Ellis ook, soos Lang dit stel, “instant” en “unrivalled access to 
Ministerial and even Prime Ministerial offices” gehad om die saak van die 
mynwerkers tot voordeel van die MWU te bevorder.451 Alhoewel daar 
krapperigheid van die kant van die vakbond was oor die funksionering van die 
Mediese Pneumokoniose (Silikose) Buro en oor sekere bepalings van die 
Pneumokoniosewet van 1956, het Ellis ’n welwillende en vriendskaplike 
werksverhouding met dr. AJR van Rhyn, die Minister van Mynwese en 
Gesondheid, gehandhaaf. 
 
Die NP het die strategiese belang van mynbedryf en die rol wat die blanke 
mynwerkers daarin gespeel het, ook wat hulle politieke lojaliteit betref, terdeë 
besef. So het die party in die tydperk van die Ellis-bewind ’n sogenaamde 
parlementêre mynstudiegroep tot stand gebring wat onder andere uit die LV’s 
van die Nasionaal-beheerde “mynwerkerskiesafdelings” aan die Rand bestaan 
het. Dit was ’n voortsetting van die oorspronklike groep NP-LV’s van 1949. Die 
NP-mynstudiegroep het as drukgroep die belange van die blanke mynwerkers 
ten opsigte van wetgewing by die kabinet bevorder en tussen hulle en die 
MWU-bestuur het daar eweneens ’n hartlike samewerking bestaan. Benewens 
die nuwe Pneumokoniose-wetgewing, wat sekere voordele vir mynwerkers ten 
opsigte van vergoeding vir bedryfsiektes meegebring het, is Geloftedag ook 
deur die regering as ’n statutêre vakansiedag tot voordeel van eersgenoemde 
verklaar. In 1957 het die regering op aandrang van die MWU ’n kommissie van 
ondersoek na die ekonomiese lewensvatbaarheid van grensmyne laat instel. 
Daarby het die MWU-uitvoerende bestuur hom ten nouste met die afsterwe van 
Premier JG Strijdom in 1958 vereenselwig deur, benewens ’n mosie van 
roubeklag aan te neem, ook ’n krans namens die vakbond na die 
teraardebestelling te stuur.452 

                                            
 
451 Lang, Bullion Johannesburg, pp. 317, 378. Sien ook MWU-Argief, Notule van die 
Uitvoerende Bestuursvergadering, 25.4.1962, p. 1; Die Mynwerker, 12.4.1957, p. 1 (Ons vra 
Kommissie van Ondersoek); Ibid., 9.10.1959, p. 4 (Ons Bring Hulde); Ibid., 27.4.1962, p. 1 
(Daan Ellis gaan Minister spreek). 
 
452 Sien (INEG) PV 244, AJR van Rhyn-Versameling, Lêer nr. 1/2/1: Herinneringe van dr. AJR 
van Rhyn, pp. 120-129; MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 
27.8.1958, p. 1; Ibid., Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 29.10.1958, p. 1; Ibid., 
Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 28.6.1961, p. 3; Ibid., Notule van die 
Algemene Raadsvergadering, 30-31.1.1959, pp. 1, 3; Ibid., Notule van die Algemene 
Raadsvergadering, 29-30.1.1960, pp. 1, 2, 4; Ibid., Notule van die Algemene 
Raadsvergadering, 26-27.1.1962, p. 2; (SAB) K 146, Vol. 5, Evidence re General Finances: 
Getuienis van Mnr. DE Ellis, 27.7.1953, pp. 316-318; (SAB) A 312 NP Mynwerkersgroep 1958-
1966: DE Ellis – TE Dönges, 12.2.1958; Ibid., DE Ellis – PC Pelser, 22.7.1958; Ibid., Sekretaris 
MWU, 28.1.1959; Ibid., DE Ellis – PC Pelser, 8.6.1959; Ibid., PC Pelser – Waarnemende 
Sekretaris, 21.3.1963; Ibid., AE Gründling – PC Pelser, 1.4.1963, pp. 1-4; Privaat onderhoud 
met mnr. M Janse van Rensburg, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. SP Botha, 27.5.2002; 
Die Transvaler, 15.7.1963 (Dr. Van Rhijn betuig sy hulde aan wyle mnr. Daan Ellis); Die 
Mynwerker, 4.7.1952, p. 1 (Important Amendments to Silicosis Act); Ibid., 13.2.1953, p. 1 
(Vakbond se werk beloon); Ibid., 5.2.1954, p. 1 (Eise van M.W.U. toegestaan!); Ibid., 19.2.1954, 
p. 2 (Wat die redakteur te sê het); 5.3.1954, pp. 1, 4 (Mynwerkers is hoekstene waarop die 
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Insgelyks het die MWU sy steun aan en vertroue in Strijdom se opvolger, dr.HF 
Verwoerd, en in die nuwe Minister van Arbeid en van Mynwese en sy adjunk, 
onderskeidelik sen. Jan de Klerk en Marais Viljoen, verklaar.453 Die MWU het 
die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961 geesdriftig 
verwelkom en verklaar dat wittes in die nuwe staat sou moes versoen en 
saamstaan om die “blanke beskawing” in die land teen die opkommende getalle 
van die swartman te beskerm. Daarvoor was die NP se beleid van afsonderlike 
ontwikkeling en die behoud van die kleurskeidslyn in die mynbedryf die enigste 
oplossing.454 En tydens ’n NP-vergadering te Carletonville het Ellis mynwerkers 
tesame met JC (Cas) Greyling, ’n lid van die party se mynstudiegroep, 
toegespreek aangaande samesprekings met die Minister van Mynwese. 
Daarvoor is hy deur die VP beskuldig dat hy “stemopdragte” aan die 
mynwerkers gegee het om steun aan die NP in die algemene verkiesing van 
1958 te gee.455 
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453 Die Mynwerker, 5.9.1958, p. 1 (Die nuwe Eerste Minister van S.A.) en p. 4 (Dr. H.F. 
Verwoerd); Ibid., 12.9.1958, p. 1 (Ons Unie simpatiek in Kaapstad ontvang) en p. 7 (Eerste 
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Carletonville); 2.10.1959, p. 1 (Oos-Rand gaan ook premier huldig); Ibid., 16.10.1959, p. 1 
(Oos-Rand se adres aan dr. Verwoerd); Ibid., 29.11.1959, pp. 1-2 (In ’n malhuis tuishoort!); 
Ibid., 9.9.1960, p. 1 (Krugersdorpers, hier sal dit geil gaan); Ibid., 25.11.1960, p. 4 (Oorvloed 
aan “leiers”); Ibid., 10.3.1961, p. 7 (Dr. Verwoerd gaan die groen lig vir ons land oorsee haal). 
 
454 Ibid., 9.6.1961, p. 1 (Groot probleme wag op oplossing in die Republiek van Suid-Afrika) en 
p. 4 (Ons Staatspresident); 27.10.1961, p. 4 (En nou: VOORWAARTS!); Ibid., 2.3.1962, p. 4 
(Die Federasie); Ibid., 18.5.1962, p. 4 (’n Simpatieke regering). 
 
455 MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 16.4.1958, p. 5; Die 
Mynwerker, 26.2.1954, p. 1 (Mynwerkers se dank aan regering); Ibid., 4.4.1958, p. 4 (16 April 
en ons toekoms); Ibid., 11.4.1958, p. 3 (U keuse op 16 April); Die Transvaler, 20.2.1954 
(Mynwerkers bedank regering); Rand Daily Mail, April 1958 (Mine Workers’ ‘boss’ gives voting 
orders); Ibid., 15.4.1958 (Ellis speaks for the Nats). 
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Die kulminasie van die goeie verhouding tussen die NP en die MWU tydens die 
Ellis-bewind was egter die Nasionale Party-koukus se benoeming van Faas de 
Wet, die vakbond se welsynsbeampte en hoofbestuurslid van die Transvaalse 
NP, tot senator in 1955.456 In ’n artikel wat in die Nasionaalgesinde Vaderland 
verskyn het, het BJ van der Walt, ’n NP-LV, ook sy party se “arbeidsprestasies” 
in belang van die blanke mynwerkers uiteengesit. Hy het verwys na NP-
geïnisieerde wetgewing waardeur mynwerkers en hulle afhanklikes se 
vergoedingsvoordele verhoog is en die klassifisering en identifisering van 
mynteringlyers verbeter is. Volgens Van der Walt behoort dit by mynwerkers 
geen twyfel te gelaat het dat die Nasionale Regering dit goed met hulle bedoel 
het nie. Hy het selfversekerd verklaar “dat die Nasionale Party deur die jare 
heen meer en meer die tuiste van die blanke werker geword het” en dat hulle 
belange “veilig in die hande” van daardie regering was.457 
 
Maar ten spyte van Die Mynwerker se pogings om Ellis as ’n held van die 
mynwerkers voor te hou wat verskeie toegewings en voordele vir hulle beding 
het, het sy bomenslike werkslading sy gesondheid ook tot nadeel van die 
funksionering van die MWU geaffekteer. Reeds voor die Hoek- en Viljoen-
kommissies van ondersoek het hy getuig dat die administratiewe bestuurstake 
van die MWU te veel vir een persoon geword het om te hanteer. Daarby het hy 
in 1955 en weer in 1956 gedreig om as hoofsekretaris te bedank aangesien hy 
tussen veertien en sestien uur per dag, Sondae en vakansiedae ingesluit, onder 
groot spanning gewerk het. In beide gevalle is hy egter deur die uitvoerende 
bestuur oorreed om sy bedanking terug te trek.458 Tog het Ellis se gesondheid 
al hoe meer ’n kwessie op die uitvoerende bestuur geword. In 1960 het D 
Paulus, die MWU-visepresident, sterk daarop aangedring dat ses maande 
verlof met volle betaling aan Ellis toegestaan word, aangesien laasgenoemde 
se gesondheid volgens hom verswak het. Volgens Paulus het Ellis ’n goeie rus 
nodig gehad, aangesien hy nie sy pligte na behore kon uitvoer indien sy 
gesondheid nie na wense was nie. Uiteindelik is besluit dat Ellis ’n maand verlof 
moes neem.459 

                                            
 
456 Die Mynwerker, 19.8.1955, p. 2 (J.S. de Wet, afgeneem na ’n vergadering); Ibid., 26.8.1955, 
p. 5 (Mnr. J.S. de Wet); Ibid., 28.10.1955, p. 1 (Fasie de Wet neem afskeid); Ibid., 1.9.1961, p. 
1 (Huldeblyk aan wyle J.S. (Fasie) de Wet). 
 
457 Die Vaderland, 9.7.1964 (Mynwerkers se belange is trou gedien). 
 
458 Sien (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 8, Getuienis: Getuienis afgelê deur mnr. DE 
Ellis, 4.8.1950; (SAB) K146, Vol. 5, Evidence re General Finances: Getuienis van mnr. DE Ellis, 
27.7.1953, pp. 320, 322, 355-356, 451-452; Unie van Suid-Afrika, Verslag van die Kommissie 
van Ondersoek insake die Mynwerkersunie 1953, pp. 77-78; Stals, Afrikaners in die Goudstad. 
Deel II, p. 79; MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 27.7.1955. pp. 8-
9; Ibid., Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 19.10.1956, p. 1; Rand Daily Mail, 
3.10.1956 (Pressure of work too great); Die Vaderland, 1.10.1956 (Daan Ellis bedank); Die 
Mynwerker, 5.10.1956, pp. 1, 3 (Daan Ellis mag nie gaan nie!) en p. 4 (Behou hom); Ibid., 
12.10.1956, p. 1 (ER van Rensburg: ’n Ope brief aan ons Hoofsekretaris); Ibid., 19.10.1956, p. 
1 (Daan Ellis bly) en p. 2 (Aasvoëls was al op die loer); Ibid., 26.10.1956, p. 3 (Dankie, Daan). 
 
459 MWU-Argief, Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 29.11.1960, pp. 15-16. 
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Nogtans het die ontevredenheid in Ellis se bestuurstyl en -vermoëns in 
mynwerkersgeledere begin toeneem. Op verskeie myne het aksiekomitees, 
waarby Paul Visser ook betrek is, gedurende 1961 en 1962 ontstaan wat 
weereens mosies van wantroue in Ellis en sy bestuur gestel het en wat wou hê 
dat hulle moes bedank of dat hy ten minste verlof moes neem. Hy is onder 
andere daarvan beskuldig dat sy diktatoriale optrede tot ’n eensydige wysiging 
van die MWU-grondwet aanleiding gegee het en dat lede as gevolg van die 
bestuur se onverskilligheid nie meer geraadpleeg is nie, dat die vakbond se 
sake swak geadministreer is, dat hy die vakbond se fondse onnodig op oorsese 
reise verkwis het en dat Die Mynwerker se noue vereenselwiging met die beleid 
van NP tot politieke onenigheid in die MWU gelei het. Daar was ook klagtes oor 
kwessies soos die bestuur van die Mediese Pneumokoniose Buro en oor 
sekere bepalings van die Pneumokoniosewet, pensioenvoordele en 
salarisverhogings wat volgens die beswaardes nie na behore aangespreek is 
nie en wat op ’n verwaarlosing van pligte deur die MWU-amptenare en die 
uitvoerende bestuur neergekom het.460 
 
Sake is egter op die spits gedryf toe die uitvoerende bestuur Ellis in Desember 
1962 teen sy sin gedwing het om nege maande verlof te neem – ’n stap 
waaraan die NRT klaarblyklik ook ’n aandeel gehad het. Dit was duidelik dat hy 
ook uiteindelik by die MWU-bestuur uitgebak geraak het, omdat hy selfs vir van 
sy voorheen getroue volgelinge te baasspelerig en ontoeskietlik geword het. 
Sommige mynwerkers het hulle selfs op die Minister van Mynwese beroep om 
in te gryp omdat Ellis hulle klagtes geminag het. Gedurende daardie tydperk 
mag hy geen deel aan MWU-werksaamhede gehad het nie, behalwe in ’n 
adviserende hoedanigheid ten opsigte van die Pneumokoniosewet. AE 
Gründling is intussen as organiserende sekretaris en assistent vir Ellis 
aangestel en het sedert laasgenoemde se verpligte siekteverlof as 
waarnemende hoofsekretaris van die MWU opgetree. Die beskikbare getuienis 
dui daarop dat Ellis in daardie stadium ’n drankprobleem ontwikkel het en dat 
die bestuur besluit het om hom te oorreed om eerder as hoofsekretaris te 
bedank met behoud van al sy finansiële voordele as om op ’n onaangename 

                                            
460 Ibid., Notule van die Uitvoerende Bestuursvergadering, 26.4.1961, p. 1; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Raad, 30.10.1962 pp. 1, 3; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Raad, 28.11.1962, p. 1; Rand Daily Mail, 22.2.1961 (Miners call on Ellis to 
resign); Ibid., 13.3.1961 (Ellis afraid to meet us, says ‘rebel’ leader); Ibid., 18.3.1961 (Miners 
criticise Ellis, and call for De Klerk); Ibid., 27.3.1961 (Official was ‘not banned from mine’); 
Sunday Times, 12.3.1961 (Mineworkers’ boss laughs at their demands); Ibid., 19.3.1961 (H 
Vorster: Daan Ellis spurns R2,000 challenge from miners); Ibid., 28.10.1962 (Miners’ row over 
Union officials); Ibid., 4.11.1962 (Miners’ ex-leader joins struggle against union set-up); Ibid., 
23.12.1962 (Mine Union Boss sent on “Long Leave”); Die Mynwerker, 10.3.1961, p. 1 (Betreur 
optrede van onrusstokers); Ibid., 17.3.1961, pp. 1-2 (Wil baba saam met badwater uitgooi!) en 
p. 4 (Die vuil badwater); Ibid., 24.3.1961, p. 1 (Onkundige kritici kry inligting); Ibid., 31.3.1961, 
pp. 1, 5 (Uitvoerende Bestuur bespreek griewe); Ibid., 7.4.1961, p. 1 (Ellis antwoord op 
“aanklagte”) en p. 4 (Kom stel hulle saak); Ibid., 14.7.1961, p. 4 (Wees tog billik!); Ibid., 
21.4.1961, p. 1 (Klaarblyklike onsin en onwaar); Ibid., 28.4.1961, p. 3 (Onkoste op mnr. Ellis se 
oorsese reis) en p. 8 (’n Brief met baie vrae en baie antwoorde); Ibid., 12.5.1961, p. 7 (“Die 
Mynwerker moet gestaak word”); Ibid., 19.5.1961, p. 4 (Daar’s vrede, broers). 
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wyse summier ontslaan te word.461 Lang, die amptelike historikus van die KVM, 
het sarkasties aangaande Ellis verklaar: “He is remembered as a convivial man 
whose remarkable capacity for Scotch whiskey in no way hampered his shrewd 
management of union affairs”.462 Daan Ellis, wat ’n strawwe roker was, is op 8 
Julie 1963 in ’n Johannesburgse verpleeginrigting op die ouderdom van 59 aan 
longontsteking oorlede.463 
 
Ellis was na alle waarskynlikheid die een leier wat die meeste verguising, 
smeerveldtogte, verdagmaking, ondersoeke, mosies van wantroue en 
hofaksies in die geskiedenis van die MWU moes verduur, maar wat in dieselfde 
asem ook die grootste heldeverering geniet het. Die twis en tweedrag wat sy 
bewind ontketen het, asook die hooffigure wat daarby betrokke was, vereis 
derhalwe nabetragting. Ten beste kan gesê word dat Ellis se bestuur van die 
MWU omstrede was en dat sy moontlike betrokkenheid by korrupsie en bedrog 
verdag bly, alhoewel drie kommissies van ondersoek en ’n hofsaak nie bo alle 
twyfel klinkklare bewyse van sodanige klagtes teen hom na vore kon bring nie. 
Met sy outokratiese bestuurstyl, waardeur hy nie mag gedelegeer het nie, maar 
eerder gepoog het om in totale beheer van ’n vakbond vol woelgeeste te bly, 
het Ellis bomenslike eise aan homself gestel. Dit het waarskynlik daartoe 
bygedra dat ’n aantal ondeurdagte finansiële inisiatiewe deur hom geloods is 
sonder raadpleging van MWU-uitvoerende bestuurslede wat die vermoedens 
van korrupsie en wanbesteding kon versterk. 
 
Dit is ook duidelik dat die NP-regering huiwerig en selfs onwillig was om op 
grond van onbesliste getuienis geregtelik teen ’n uitgesproke en lojale partylid 
en bondgenoot in beheer van ’n organisasie van groot ekonomiese en politieke 
stategiese belang op te tree. Gedagtig aan die verbete uitgerekte stryd om van 
vakbondleiers in die Harris-Brodrick-era ontslae te raak, was die koste 
verbonde aan so ’n inisiatief buitendien te hoog.464 Ter versagting moet ook 

                                            
461 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 23.5.1962, p. 2; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 28.11.1962, pp. 13, 14; Ibid., Notule 
van die Uitvoerende Raad, 14.12.1962, p. 4; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Raad, 26.6.1963, pp. 17-18; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene 
Raad, 27-28.1.1966, p. 50; Privaat onderhoud met mnr. M Janse van Rensburg, 2.7.2001; 
Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001; (TAB) A 1731 SJ Botha-Versameling, Vol. 5: Nasionale Raad van Trustees 
Jaarverslag 1961/62, pp. 21, 24-25; Sunday Times, 23.12.1962 (Mine Union boss sent on “long 
leave”); Die Mynwerker, 28.4.1961, p. 3 (Gee hulp aan die Hoofsekretaris) en p. 4 (Eendrag 
maak mag); Ibid., 19.5.1961, p. 4 (Daar’s vrede, broers); Ibid., 28.7.1961, p. 4 (’n Assistent-
sekretaris); Ibid., 6.7.1961, pp. 1-2 (Grundlingh kom Ellis bystaan) en p. 4 (Ons bring hulde); 
Ibid., 20.7.1962, p. 1 (Verskuiwings dalk op 1 Aug. voltooi); Ibid., 28.9.1962, p. 1 (‘n Saak wat 
nou aandag gaan kry); Ibid., 1.2.1963, p. 4 (Die Algemene Raad) en p. 5 (Dit het soms net 
woelig gegaan). I.v.m. voortgesette NRT-invloed in die MWU d.m.v. Schalk Botha, sien (INEG) 
PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, April 1953, p. 5260. 
 
462 Lang, Bullion Johannesburg, p. 378. 
 
463 Die Vaderland, 8.7.1963 (Daan Ellis oorlede); Rand Daily Mail, 9.7.1963 (Death of Daan 
Ellis – ruler of mineworkers); Die Mynwerker, 12.7.1963, p. 1 (Daan Ellis heengegaan). 
 
464 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/179: Dagboek, Julie 1950, p. 2872; 
Ibid., Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, Augustus 1950, p. 3035. 
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gesê word dat benewens die spanning wat Ellis se werkslading en -
omstandighede meegebring het, was sy persoonlike lewe ook allermins 
gelukkig. Sy eerste vrou, aan wie hy besonder geheg was, is in 1951 oorlede. 
Ellis se tweede huwelik in 1955, waaruit ’n seun en ’n dogter gebore is, het in 
1957 misluk en daar was ook ’n hofstryd oor die betaling van 
onderhoudsgeld.465 
 
Wat die ander hooffigure in die stryd teen Ellis betref, kan Jan Gleisner se 
feitlike obsessie om Ellis te laat vervolg aan sy onstabiele persoonlikheid 
toegeskryf word. In 1956 het hy byvoorbeeld ’n dagvaardiging teen sy eie 
prokureur ingestel vir versuim van betaling wat die VP hom glo verskuldig was 
om ’n smeerveldtog teen Ellis na aanleiding van die bevindinge van die 1951 
Geregtelike Kommissie van Ondersoek van stapel te stuur.466 As president wat 
moes waak oor die administrasie en finansiële bestuur van die MWU het Paul 
Visser waarskynlik die “eerlikste” motief gehad om ondersoek te laat instel na 
gerugte van korrupsie, bedrog en wanpraktyke in die vakbond en die saak selfs 
tot in die howe te voer. Gerugte het die ronde gedoen dat Visser, wat voorheen 
ook aan die VP en toe aan die SAAP behoort het voordat hy by die NP 
aangesluit het, fondse vir sy hofstryd teen Ellis vanuit VP-bronne soos die 
Oppenheimer Trust Fund verkry het. Visser het egter onder kruisverhoor tydens 
die saak teen Ellis verklaar dat dit deur sy broers en kollektes onder 
mynwerkers gefinansier is.467 
 
As politikus is dr. Albert Hertzog se betrokkenheid by die twis in MWU-geledere 
tydens die Ellis-bewind sekerlik die prominentste. Verskeie bronne maak 
melding van Hertzog se groot ambisie om na die HNP se bewindsoorname in 
1948 as Minister van Arbeid aangestel te word.468 Hierdie siening moet egter 
genuanseerd teen die agtergrond van sy filosofie en strategie vir die verowering 
van blanke vakbonde vir die Afrikanersaak vertolk word. Ten eerste is Ben 
Schoeman deur dr. Malan met ’n ministerskap beloon omdat hy instrumenteel 
daartoe was om die Afrikanerparty van Klasie Havenga in ’n koalisie aan die 
HNP te verbind wat die verkiesingsoorwinning in 1948 verseker het. Daarby 
was Schoeman, in teenstelling met Hertzog, in daardie stadium alreeds ’n 
senior lid van die party. Albert Hertzog was ook nie ’n politieke “spanspeler” ten 
opsigte van partypolitieke gedienstigheid nie, aangesien hy en enkele vriende 

                                            
465 Ibid., Lêer nr. 4/1/182, Mei 1951, pp. 3741, 3759; The Star, 18.10.1957 (Mrs. D.E. Ellis 
granted a divorce); Ibid., 2.1.1958 (Charged with failing to pay maintenance); Ibid., 6.1.1958 
(D.E. Ellis cleared of failing to pay maintenance); Die Vaderland, 8.7.1963 (Daan Ellis oorlede). 
 
466 Die Mynwerker, 24.2.1956, p. 1 (Twee L.V.’s genoem in eis teen prokureur). 
 
467 Sien (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/186: Dagboek, April 1953, pp. 
5259-5260; Ibid., Lêer nr. 4/1/207: Dagboek, Junie 1946, p. 27; Ibid., Lêer nr. 4/1/209: Dagboek, 
Julie 1948, p. 396; Debatte van die Volksraad, Deel 88, 21 Maart – 13 Mei 1955, p. 5641; Die 
Mynwerker, 20.3.1953, pp. 2-3 (Cross-examination of Mr. P.J. Visser); Ibid., 6.5.1955, p. 1 (Wie 
is die Man?); Ibid., 13.5.1955, p. 2 (Wat die redakteur te sê het); Ibid., 20.5.1955, p. 1 (“Ek is 
bly dat hulle my aanval”). 
 
468 Sien bv. (FPB) OB-Argief, Band nrs. 81-82: Herinneringe van mnr. GM van der Walt (17 
Januarie 1975); Schoeman, My lewe in die politiek, pp. 149-150, 341; Schoeman, Die 
Broederbond in die Afrikaner-Politiek, pp. 32-33 en pp. 135-136 hierbo. 
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’n soort onafhanklike indiwidualisme en afsydigheid binne die NP gehandhaaf 
en dikwels kritiek jeens partybeleid uitgespreek het. Volgens Beaumont 
Schoeman het indiwidue in die NP soos Hertzog aanvanklik meer 
toegeneentheid teenoor die Afrikanerparty, die Nuwe Orde en die OB 
geopenbaar. 
 
Omdat Hertzog invloed op kulturele en politieke terrein deur middel van 
indiwidue, klein selgroeperings en frontorganisasies buiteom partyverband 
probeer bewerkstellig het, is hy deur sommige NP-politici gewantrou en van die 
breë koukus in die party geïsoleer. Hy is met agterdog bejeën as sou hy ’n 
persoonlike magsposisie in vakbonde soos die MWU ten koste van sy politieke 
kollegas wou opbou en is daarom as ’n “gevaar” vir die party beskou. NP-leiers 
soos Strijdom, Verwoerd en Vorster het glad nie van Hertzog gehou nie en van 
sý kant af was die gevoel wedersyds. Dit is waarskynlik ook teen hierdie 
agtergrond dat sommige persone in die AB gevoel het dat Hertzog sy stryd om 
Ellis uit die MWU te verwyder, moes laat vaar. Dit sou glo daartoe lei dat hy te 
veel invloed in die vakbond verkry, wat weer ’n te sterk “drukgroep” teen die NP 
sou kon vorm. 
 
Volgens Hertzog, wat onthutsend eerlik in sy dagboekinskrywings blyk te wees, 
wou hy Minister van Arbeid word nie om sy ambisie te bevredig nie, maar om 
die ideaal van die verowering van die blanke vakbonde te laat seëvier om 
sodoende die lojaliteit van die Afrikanerwerker vir die NP en die Afrikanersaak 
te verseker. Hertzog was van mening dat die bereiking van hierdie ideaal ten 
beste vanuit ’n ministriële magsposisie bewerkstellig kon word. Weens sy 
jarelange betrokkenheid by die stryd om die verowering van die MWU, het 
Hertzog geglo dat hý die Afrikanerpolitikus was wat deur sy ondervinding die 
beste daartoe in staat was. So gesien, sou die vergelyking gemaak kon word 
dat Hertzog, soos ’n feodale leenheer van ouds, die vakbond as sy persoonlike 
(politieke) “leengoed” beskou het. Sy eiesoortige siening van die verowering 
van die vakbonde het beslis nie in alle opsigte met die NP se beleidsriglyne en 
’n gedurig veranderende politieke dinamika ooreengestem nie. Die wantroue 
van sy kollegas, sowel as sy afsydigheid en politieke eiegeregtigheid ten 
opsigte van partybeleid, het ’n groot bydrae gelewer tot Hertzog se uiteindelike 
afdanking uit die kabinet deur Premier Vorster in 1968 en die totstandkoming 
van sy Herstigte Nasionale Party in 1969.469 
 

                                            
469 (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 4/1/180: Dagboek, September 1950, 
pp. 3061-3065; Ibid., Lêer nr. 4/1/182: Dagboek, Junie 1951, pp. 3792-3793, 3802; Ibid., Lêer 
nr. 4/1/184: Dagboek, Januarie-Desember 1952, pp. 4369-4370, 4372-4373; Privaat 
onderhoud met mnr. SP Botha, 27.5.2002; D O’Meara, Forty Lost Years. The Apartheid State 
and the Politics of the National Party, 1948-1994, pp. 118-119, 165; Schoeman, My lewe in die 
politiek, pp. 134-136, 334-335, 341-342, 364-367; Schoeman, Die Broederbond in die 
Afrikaner-politiek, pp. 11, 17-33. Sien ook Wilkins and Strydom, The Super Afrikaners, pp. 179-
184. 
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HOOFSTUK VIER: INTERNE STRUWELINGE, HERSTABILISERING EN 
DIE “AANSLAG OP DIE KLEURLYN”, 1963-1977 

 
 
4.1 Inleiding 
 
Die hegte bondgenootskap wat tussen die MWU en die NP-regering tydens die 
Ellis-bewind ontstaan het en uitgebou is, sou nog ’n geruime tyd tot in die 1970’s 
duur. Tussen 1948 en 1978 het die blanke vakbonde soos die MWU nie nodig 
gehad om ernstige politieke druk toe te pas nie, aangesien die partypolitieke 
kanale gebruik is om hulle behoeftes en oogmerke te bereik. Hulle het die 
beginsel van statutêre werkreservering gesteun en hulle sterk verset teen swart 
vakbonde. Die NP se partystelsel het aan vakbondlede volle geleenthede 
gegee om hulle vertoë tot die owerheid te rig. Vakbondlede kon as ingeskrewe 
lede van die NP jaarliks beskrywingspunte na die partykongresse stuur of by 
leiers van die party indien en selfs as afgevaardigdes aan sodanige kongresse 
deelneem. In die Transvaal het die NP se hoofbestuur onder andere poste vir 
verteenwoordigers van die MWU (soos Faas de Wet) afgesonder. Etlike NP-
publikasies het ook gedurende hierdie periode die lig gesien waarin die party 
blanke werkers verseker het van sy volgehoue ontferming oor hulle. Tussen 
1956 en 1979 is selfs kwessies oor toegewings aan swart mynwerkers telkens 
eers in oorleg met die MWU uitgeklaar alvorens dit geïmplementeer is. Die 
MWU het hom derhalwe in ’n magtige posisie bevind – ’n posisie wat dit weens 
die politieke denkrigting van die NP verkry het. Dit het onder andere aan die 
vakbond ’n oop deur na die Minister van Arbeid gegee en skakeling het 
onmiddellik en op hoë vlak plaasgevind. Die mynwerkers het tot en met die 
einde van die sewentigerjare die beskerming van hierdie verhouding geniet.470 
 
By die NP-regering het daar egter mettertyd ’n veranderde houding ten opsigte 
van ekonomiese beleid ontstaan wat aansienlik verskil het van dié van vorige 
dekades. Vanaf die sestiger- tot die middel van die sewentigerjare het die 
regering in die uitvoering van sy apartheidsbeleid probeer om die ekonomiese 
mobiliteit van swartmense in die sogenaamde “blanke” Suid-Afrika sover as 
moontlik aan bande te lê en hulle sodoende probeer dwing om hul aspirasies 
in die tuislande te bevredig. Terselfdertyd het buitelandse monetêre 
verwikkelinge Suid-Afrika bevoordeel toe die internasionale goudprys in 1968 
van sy vasgestelde vlak ontkoppel is. Teen 1973 het die internasionale 
aanvraag vir goud die prys daarvan tot meer as $150 per fyn ons laat styg. 
Winste uit goudmynproduksie het dramaties gestyg en daarmee saam ook die 
staatsinkomste uit mynbelasting. Die mynbedryf het dus ’n kardinale 
inkomstebron vir buitelandse valuta gebly (in 1978 het mineraaluitvoere 63% 
van die totale Suid-Afrikaanse uitvoere uitgemaak), veral in die lig van die feit 
dat die landsekonomie homself in die 1970’s toenemend in ’n beleërde posisie 
bevind het. 

                                            
470 AHJ Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie in die Suid-Afrikaanse politiek, 1978-1982”, 
p. 30; Giliomee en Adam, Afrikanermag, p. 202; Die Mynwerker, 2.4.1980, pp. 7-8 (W 
Kleynhans: Hoe NP se Arbeidsbeleid verander het). Faas de Wet, die MWU se voormalige 
welvaartsbeampte, het vanaf 1955 tot 1961 ook as NP-senator gedien. Sien hfst. 3, pp. 156-
157. 
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Bogenoemde omstandighede het derhalwe die belangrikheid laat toeneem van 
belangegroepe wat die meeste tot buitelandse valuta bygedra het en hulle 
internasionale verbintenisse kon aanwend om ekonomiese isolasie af te weer. 
Daarom het die regering van die begin van die sewentigerjare meer die belange 
van die privaat sektor, soos die mynbedryf, in ag probeer neem en in die 
besonder hulle behoefte aan ’n stabiele arbeidsmag (in 1979 was mynbou 
verantwoordelik vir 15,3% van werkverskaffing in die nie-landbousektore van 
die ekonomie). Daar was egter ’n onderliggende swakheid aan hierdie 
ekonomiese opbloei. Die snelle groei van die Suid-Afrikaanse ekonomie in die 
sestiger- en vroeë sewentigerjare het ’n nypende tekort aan geskoolde blanke 
werkers laat ontstaan, sodat die belangrikheid van geskoolde arbeid 
toegeneem en dié van ongeskoolde arbeid afgeneem het. Tussen 1971 en 
1977 het blanke manlike werkers byvoorbeeld slegs tot ’n kwart van die 
toename in die totale geskoolde werkende blouboordjie arbeidsmag bygedra. 
Hierdie tekorte het produktiwiteit onderdruk en Suid-Afrika afhanklik van die 
invoer van gesofistikeerde masjinerie met ’n ongesonde hoë invoerrekening 
gehou. Groei in die vervaardigingsektor het tussen 1975 en 1980 verlangsaam 
en uiteindelik gestagneer. Tot aan die einde van die sewentigerjare het die 
regering egter nie kans gesien om die blanke vakbonde oor die kwessie van 
statutêre werkreservering te konfronteer nie. Trouens, in 1965 het die regering 
selfs toegegee aan druk vanuit MWU-geledere dat swartes nie sekere poste 
gereserveer vir blanke mynwerkers mag beklee soos onder die omstrede 
maandloonproefneming van 1964-1965 beoog is nie – ’n kwessie wat 
breedvoerig in hierdie hoofstuk bespreek word. 
 

Tog het die tekort aan 
geskoolde blanke mannekrag 
en die opkoms van swart 
werkers in halfgeskoolde en 
geskoolde kategorieë die 
posisie van blanke vakbonde 
veral in die mynbedryf, en hulle 
bedingingsmag om steeds 
blanke werkreservering te 
verskans, geleidelik begin 
ondermyn. Die groeiende 
loongaping tussen wit en swart 
werkers het aansporings aan 
mynkapitaal gebied om 
eersgenoemde met 
laasgenoemde te vervang en 
sou tot volgehoue pogings lei 
om die kleurslagboom in die 
werkplek te erodeer. Bestaande 

geskoolde poste is gefragmenteer en herstruktureer sodat die nuutgeskepte 
poste deur swart werkers gevul kon word. Alhoewel daar gedurende hierdie 
tydperk ’n bestendige toename in mynboubedrywighede en totale 
indiensneming in die mynbedryf as geheel was, het die indiensneming van 
blankes in die goudmynbedryf ’n aansienlike afname van 27% getoon. In 1979 
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was die getal blanke ambagsmanne byvoorbeeld op ongeveer dieselfde vlakke 
as in 1960. Ondanks die feit dat die getalle ambagsmanne weer tot die 1960-
vlakke teruggekeer het en ondanks die algemene toenames in die 
steenkoolmynbedryf, het die globale indiensneming van blanke vakbondlede in 
die mynbedryf met 37% afgeneem. Daarby het die aantal houers van 
skietsertifikate met 29% afgeneem in die mynbedryf as geheel, ondanks ’n 
toename van ongeveer dieselfde omvang in die steenkoolmyne. Hierdie syfers 
het dus ’n afname van 32% in die aantal houers van skietsertifikate in die 
goudmyne geïmpliseer.471 
 
Verder het die Wiehahn-Kommissie van Ondersoek bevind dat die mynbedryf 
teen die 1970’s ’n lae beroepsprioriteit onder blanke skoolverlaters en 
werksoekers geniet het, sodat nuwe wit toetreders tot die bedryf gedurende die 
tydperk 1970 tot 1976 afgeneem het. Selfs nuwe toetreders tot die 
goudmynbedryf het nie opgeweeg teen uittredingsverliese nie en in daardie 
stadium het die KVM se kwartaalstate ’n blywende tekort van ongeveer 250 
(blanke) houers van skietsertifikate vir lopende werksaamhede getoon.472 In die 
kabinet van BJ Vorster was die houding aanvanklik dat swart werkers slegs in 
die werkshiërargie kon opskuif indien blanke vakbonde daartoe sou instem. Die 
staat sou egter begin om die beperkings op swart arbeid te verwyder en beter 
opleidingsgeriewe te voorsien, aangesien die verskaffing van soveel moontlik 
werksgeleenthede vir swartes in die lig van die reedsgenoemde ekonomiese 
omstandighede ’n prioriteit geword het. Gevolglik sou die beskerming van 
blanke werkers ingekort word sodat daar in die sewentigerjare al groter 
spanning in die blanke vakbondgeledere, en spesifiek binne die MWU, sou 
ontstaan.473 
 
4.2 Die tydperk van troebele,474 1963–1967 

                                            
471 Giliomee en Adam, Afrikanermag, pp. 135-136, 143, 151, 202; H Giliomee, “Afrikaner 
Politics 1977-87: from Afrikaner Nationalist Rule to Central State Hegemony”, in JD Brewer 
(ed), Can South Africa Survive? Five Minutes to Midnight, pp. 112, 117; H Kenney, Power, 
Pride & Prejudice. The Years of Afrikaner Nationalist Rule in South Africa, pp. 243, 260-263; 
Beinart, Twentieth-century South Africa, pp. 174, 178-179; Houghton, The South African 
Economy, pp. 102, 108-113, 228-230; Lipton, Capitalism and apartheid, pp. 7, 110, 116-117, 
184, 207, 213-214, 309-310, 370; J Nattrass, The South African Economy. Its growth and 
change, p. 160; Lang, Bullion Johannesburg, pp. 420-421; NE Wiehahn, Die volledige 
Wiehahn-verslag, pp. 716, 731; S Friedman, Building Tomorrow Today. African Workers in 
Trade Unions, 1970-1984, p. 164. 
 
472 Wiehahn, Die volledige Wiehahn-verslag, pp. 746-747. I.v.m. die Wiehahn-Kommissie van 
Ondersoek, sien hfst.5 pp. 226-230, 236-243. 
 
473 Giliomee en Adam, Afrikanermag, pp. 143, 202; Giliomee, “Afrikaner Politics 1977-87”, pp. 
112, 115. Sien ook Die Mynwerker, 10.10.1973, p. 8 (Nie-blankes moet kan vorder met 
instemming van blanke vakbonde). 
 
474 Hierdie term word gebruik na analogie van ’n tydperk van politieke onstabiliteit in die 
Russiese geskiedenis wat in Engels vertaal word as “the Time of Troubles”. In Afrikaans sou 
dit ’n “troebel tydperk” impliseer. Na die dood van Iwan IV (die Verskriklike) in 1584 is hy deur 
sy seun Feodor opgevolg. Feodor het egter nie oor dieselfde durf as sy vader beskik nie en het 
vanaf 1591 die feitlike beheer oor die Russiese regering in die hande van sy swaer, Boris 
Godunov, gelaat. Godunov is deur die Bojare (die Russiese landadel) as aanmatigend beskou. 
Toe Feodor in 1598 oorlede is, het Godunov tsaar geword wat tot ’n aantal opstande aanleiding 



 184 

 
4.2.1 Eddie Gründling en die Kommissie van Ondersoek insake Proefnemings 
op sekere Myne 
 
Met die dood van Daan Ellis, wat die MWU vir vyftien jaar lank bestuur het, het 
een van die polities-stabielste periodes in die geskiedenis van die vakbond tot 
’n einde gekom. In Julie 1963 is AE Gründling as die nuwe hoofsekretaris van 
die MWU aangestel nadat hy sedert Desember 1962 in daardie hoedanigheid 
tydens Ellis se siekteverlof waargeneem en toe alreeds de facto die leierskap 
van die vakbond oorgeneem het. Gründling het nie oor dieselfde dominerende 
persoonlikheidseienskappe as Ellis beskik, wat in tye van intense druk en 
struwelinge noodsaaklik vir die posisie van hoofsekretaris was nie. As gevolg 
daarvan en ook weens intense binnegevegte, twis en ondermyming in die 
MWU, sou sy bewind net ’n kort en stormagtige drie jaar duur.475 
 
Andries Everhardus (Eddie) Gründling is in 1920 in die distrik Oudtshoorn 
gebore waar hy ook sy hoërskoolopleiding voltooi het. In 1939 het hy op 
Krugersdorp in die myne begin werk nadat hy die mynopleidingskool by Crown 
Mines bygewoon het. Deur middel van private studie het hy ook diplomas in 
kantooradministrasie, bestuurstegniek en ekonomie behaal. Hy is in 1953 as 
MWU-organiseerder op Krugersdorp en later op Carletonville aangestel. 
Gründling was ’n gesiene gemeenskapleier en lid van die AB. Op Westonaria, 
waar hy gaan woon het, is Gründling in 1950 tot die stadsraad verkies en was 
hy later onderburgemeester. Nadat hy Carletonville toe getrek het, het hy ook 
daar van 1957 tot 1961 as stadsraadslid gedien en was vanaf 1959 tot 1961 
die dorp se eerste burgemeester. Hy het daarna die eerste voorsitter van die 
bestuurskomitee van Carletonville geword. Daarby het hy vier 
droogskoonmakerye en ’n hotel op die dorp besit.476 Gründling se verkiesing as 
hoofsekretaris was ’n weerspieëling van die feit dat die swaartepunt en invloed 
van die MWU se ledetal na die florerende Wes-Randse goudmyne verskuif het. 
 

                                            
gegee het. Vir 15 jaar is die land in chaos gedompel terwyl kleinboere, die dorpsburgery en die 
laer adellikes verskeie koalisies teen die regering en die Bojare gevorm het. Uiteindelik het ’n 
Nasionale Vergadering, bestaande uit adellikes en die dorpsburgery, ’n agterneef van Iwan die 
Verskriklike, Mikhail Feodorovich, die stigter van die Romanov-dinastie, as tsaar verkies. Vgl. 
M Chambers, et al, The Western Experience to 1715, p. 531. 
 
475 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 23.7.1963, pp. 3, 5; 
Die Mynwerker, 26.7.1963, p. 1 (Nuwe Hoofsekretaris is Gründling); Privaat onderhoud met 
mnr. W Ungerer, 2.7.2001. 
 
476 Die Mynwerker, 10.7.1959, p. 1 (M.W.U.-Man die 1e Burgemeester van Carletonville); Ibid., 
25.11.1960, p. 4 (Mnr. A.E. Gründling weer Burgemeester van Carletonville); Ibid., 26.7.1963, 
p. 10 (‘Niemand hoef hom vir die M.W.U. te skaam’); A Sitas, “Rebels without a Pause: The 
MWU and the Defence of the Colour Bar”, South African Labour Bulletin, 5, 3 (October 1979), 
pp. 33-34, 45; Privaat onderhoud met mnr. M Janse van Rensburg, 2.7.2001; Die Transvaler, 
24.7.1963 (Mnr. Grundling is Sekretaris van Mynwerkersunie); The Star, 24.7.1963 (A tough 
Job for Miners’ Leader); Sunday Times, 28.7.1963 (Miners’ Boss to seek Divine Guidance); 
Ibid., 4.4.1965 (C Birkby: Grundling to quit if miners say “no”); Privaat onderhoud met mnr PJ 
Paulus, 29.1.2003. 
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Reeds toe hy as hoofsekretaris waargeneem het, het Gründling met ’n totale 
reorganisasie van die administrasie van die MWU-hoofkantoor begin wat in ’n 
“chaotiese toestand” verkeer het. ER van Rensburg het die vakbond se 
welsynsbeampte geword en Gründling het ’n besoek aan die MWU-
distrikskantore met die oog op reorganisasie gebring – iets wat klaarblyklik deur 
Ellis afgeskeep is. Personeelbesnoeiings en kostebesparings is teweeggebring 
terwyl beter voordele ten opsigte van die mynwerkers se bydraende 
pensioenfonds verkry is. Gründling het ook die lug gesuiwer tussen MWU-lede 
en die nuwe Minister van Mynwese, dr. N Diederichs, aangaande die 
Pneumokoniose-vergoedingswet van 1962 en die onbevredigende werkswyse 
van die Mediese Pneumokonioseburo om mynwerkers in terme van 
beroepsiektes te sertifiseer. Verder het Gründling die daarstelling van een 
vakbond vir alle blanke werknemers in die mynbedryf in die vooruitsig gestel.477 
 
Gründling het sy eerste beleidstoespraak teen die agtergrond van ’n snel 
veranderende internasionale politieke toneel met toenemende teenstand teen 
Suid-Afrika se apartheidsbeleid gemaak. Met die politieke vrywordingsproses 
van Afrika gedurende die 1960’s is arbeidsegregasie stelselmatig in voormalige 
Europese kolonies op die vasteland ten koste van blanke werkers afgeskaf. 
Ook vanuit die geledere van die plaaslike opposisiepers en 
werkgewerorganisasies, en vanweë die getalle-oorwig van beskikbare 
goedkoper swart arbeid, het die druk om die verslapping of afskaffing van 
werkreservering vir blankes in die Suid-Afrikaanse industriële sektor en 
spesifiek die mynbedryf toegeneem. Gevolglik het Gründling, soos Ellis ’n self-
erkende Nasionalis,478 hom ten sterkste uitgespreek ten gunste van die 
regering se toepassing van werkreservering. Die afskaffing daarvan, wat by 
implikasie sou plaasvind indien die NP-regering tot ’n val sou kom, sou volgens 
Gründling “die einde van die blanke werker” in Suid-Afrika beteken.479 Daarop 
het die nuwe Minister van Arbeid en Immigrasie, sen. AE Trollip, bevestig dat 
wat die regering betref, werkreservering in die industrie van krag sou bly.480 

                                            
477 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1963, pp. 1-3; 
Ibid., Notule van die Driejaarlikse Verkiesingsvergadering van die MWU, 28.11.1963, pp. 2, 5; 
Die Mynwerker, 31.8.1962, pp. 1, 7 (Dinge oral fluks aan die roer); Ibid., 28.9.1962, p. 1 
(Grundlingh besoek ook Kimberley); Ibid., 1.2.1963, p. 1 (Gründling se Verslag aan Algemene 
Raad); Ibid., 8.2.1963, p. 1 (1963 is ’n jaar van groot dinge); Ibid., 22.2.1963, p. 1 (Minister se 
Verklaring), pp. 1-2 (Verskuiwing van die Buro) en p. 4 (Verklaring van dr. Diederichs); Ibid., 
29.3.1963, p. 4 (Wie is ons vriende?); Ibid., 5.4.1963, p. 4 (Daar is lewe en hoop); Ibid., 
29.11.1963, pp. 1, 3 (Een Vakbond bepleit vir die Mynbedryf); Ibid., 7.2.1964, pp. 6-7 (Gründling 
doen verslag oor werk in afgelope jaar); Ibid., 2.9.1964, p. 6 (Hoofartikel). 
 
478 Sien (SAB) A 312 NP Mynwerkersgroep 1958-1966: AE Gründling – PC Pelser, 1.4.1963, 
p. 3. 
 
479 MWU-Argief, Notule van die Driejaarlikse Verkiesingsvergadering van die MWU, 
28.11.1963, pp. 3-5; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algmene Raad, 30-31.1.1964, 
pp. 10-11; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 11.12.1963, p. 7; Die 
Mynwerker, 4.10.1963, pp. 1-2 (Werkreservering is noodsaaklik) en pp. 4, 6 (Hoofartikel); Ibid., 
29.11.1963, pp. 1, 3 (Een vakbond vir die mynbedryf); Ibid., 10.1.1964, p. 8 (Hoofartikel); Ibid., 
24.1.1964, p. 6 (Hoofartikel); Ibid., 7.2.1964, p. 7 (Gründling doen verslag oor werk in afgelope 
jaar). 
 
480 Die Mynwerker, 13.12.1963, p. 1 (Werkreservering sal bly, sê Trollip); Ibid., 26.6.1964, p. 4 
(Werkreservering lok immigrante). 
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Tydens Gründling se waarnemende leierskap in 1962 het die MWU met ’n 
ledetal van 17 625 ook sy lidmaatskap van SAKVA verbreek om weer by die 
Koördinerende Raad van Suid-Afrikaanse Vakunies aan te sluit, aangesien 
hierdie liggaam die regering se beleid van blanke werkreservering onderskryf 
het.481 
 
Tog het dit geblyk dat die eerste krakies in die verhouding tussen die NP en die 
MWU onder Gründling se bestuur ontstaan het en dat die samewerking tussen 
die vakbond en die party se parlementêre mynstudiegroep nie meer so hartlik 
was as tydens die Ellis-era nie. So het BJ van der Walt, ’n NP-LV, teen 1964 in 
Die Vaderland gespog oor hoe sy party die belange van die blanke mynwerkers 
gedien het deur middel van die verbetering van mynteringwetgewing, 
afhanklikheidspensioene en beskerming teen onregverdige werkspraktyke. 
Daarom kon die NP volgens Van der Walt met reg aanspraak maak op ’n 
reputasie as “die tuiste van die blanke werker”. Volgens hom het “geen ander 
party” meer vir die blanke werkers gedoen as die NP nie en daarom was hulle 
belange “veilig in die hande van die Nasionale Regering”. In ’n opvolgartikel het 
’n anonieme leser van die blad egter Van der Walt se aansprake betwyfel deur 
te verklaar dat mynteringlyers se ongeskiktheidspensioene steeds hopeloos 
ontoereikend was. Die leser se gevolgtrekking was dat politici die mynwerkers 
slegs as kieserstemvee gebruik het om in “weelde” ten koste van 
laasgenoemde te leef.482 
 
In sy eerste beleidstoespraak het Gründling ook verklaar dat dit die ideaal 
behoort te wees dat die blanke werkers van Suid-Afrika so georganiseer moes 
wees dat hulle nie van die politici of die werkgewers vir die beskerming van 
hulle regte afhanklik moes wees nie.483 Die verhouding met die NP-
parlementêre mynstudiegroep was duidelik krapperig aangesien MWU-leiers 
van mening was dat hierdie groep nie hulle kant gebring het ten opsigte van die 
verbetering van die mynwerkers se pensioenskema, die Pneumokoniosewet, 
die instelling van Republiekdag as statutêre vakansiedag, of ’n verhoging van 
die lewensduurtetoelaag nie. Die LV’s het hulle verweer deur te verklaar dat 
hulle deur Gründling aangesê is om hulle neuse daaruit te hou. Die NP-LV vir 
Ventersdorp, Cas Greyling, het selfs geskimp dat hulle hoop Ellis se 
gesondheid herstel spoedig aangesien die MWU sonder hom “aan 
verantwoordelike optrede en leiding gebrek moe[s] ly”.484 

                                            
 
481 Du Toit, South African Trade Unions, p. 64; Sunday Express, 1.12.1963 (Miners fear trade 
union unity move); Rand Daily Mail, 15.6.1963 (Miners do a Switch). 
 
482 Sien onderskeidelik Die Vaderland, 9.7.1964 (BJ van der Walt: Mynwerkers se belange is 
trou gedien) en Ibid., 18.7.1964 (“Quo Vadis”: Geen werklike simpatie met mynwerkers nie). 
 
483 MWU-Argief, Notule van die Driejaarlikse Verkiesingsvergadering van die MWU, 
28.11.1963, p. 3. 
 
484 (SAB) A 312 NP Mynwerkersgroep 1958-1966: PC Pelser – Waarnemende sekretaris, 
21.3.1963; Ibid., AE Gründling – PC Pelser, 1.11963, p. 1; Die Transvaler, 16.4.1963 (Mnr. 
Greyling herhaal sy gegewens oor die mynwerkers); Ibid., 8.6.1964 (Party bepleit om vakbonde 
te beskerm); The Cape Times, 8.6.1964 (Miners want Political Party of own); The Star, 
19.6.1964 (Move to oust Miners’ President); Die Mynwerker, 25.1.1963, p. 2 (Waar was die 
Myngroep dan?) en p. 5 (Onderpresident wil ook weet waar die fout dan lê!); Ibid., 8.2.1963, p. 
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Alhoewel Gründling se reorganisasie en 
regrukaksie van die MWU met volle 
instemming deur die uitvoerende bestuur en 
die algemene raad aanvaar is, het nuwe 
onweerswolke ook spoedig weer in 
mynwerkersgeledere begin saampak. Teen 
1964 het ontevredenheid onder mynwerkers 
aan die Wes-Rand ontstaan teen Gründling en 
die uitvoerende raad (soos wat die uitvoerende 
gesag van die MWU toe bekend gestaan het) 
se hantering van sekere 
vakbondaangeleenthede. In Junie daardie jaar 
is ’n sogenaamde Aksiekomitee tydens ’n 
vergadering van mynwerkers, wat almal lede 
van die MWU was, te Krugersdorp gestig wat 
begin het om protesvergaderings te reël waar 

mosies van wantroue in Gründling en sy bestuur aangeneem is. Die protes het 
later ook na myne aan die Oos-Rand, die Vrystaat en Natal uitgebrei. Die 
leierskorps van die Aksiekomitee het bestaan uit PJ Coetzer (voorsitter), At van 
Wyk (Vrystaatse voorsitter), PJ Paulus (sekretaris Wes-Rand), Fred Short 
(Wes-Rand), DG Paulus (Vrystaat), J Forbes, HW Rondebeck, H de Klerk en 
HJJ Terblanche. 
 
Aanvanklik was die Aksiekomitee ontevrede omdat skagverteenwoordigers na 
bewering nie “regmatige griewe” van mynwerkers, wat tydens 
skagvergaderings geopper is, deur die regte kanale aan die MWU-hoofkantoor 
bekend gemaak het nie. Die beswaardes was egter veral oor drie kwessies 
gegrief. Hulle was steeds ontevrede oor die sertifiseringsproses van en 
vergoeding aan mynteringlyers en wou hê dat die Pneumokonioseburo van die 
Departement van Mynwese na die Departement van Gesondheid oorgeplaas 
moes word. Die MWU-bestuur is verder daarvan beskuldig dat hulle te min 
gedoen het om die regering te oorreed om Republiekdag tot ’n vakansiedag vir 
die mynbedryf te verklaar. In die derde plek was die gegriefdes ontevrede dat 
die R1-lewensduurteverhoging in die minimum verdienste van ’n dagloner wat 
die MWU-bestuur met die KVM beding het, nie ook diegene gebaat het wat 
meer as die minimumloon verdien het nie. Die Aksiekomitee het Gründling van 
eensydige en diktatoriale optrede beskuldig aangesien hy glo nie die lede van 
die vakbond oor laasgenoemde kwessie geraadpleeg het nie. Daarby wou die 
ontevredenes die MWU-grondwet so wysig dat enige vakbondlid oor die 
aanstelling van alle MWU-verteenwoordigers, betaalde amptenare (soos die 
amp van hoofsekretaris) en ampsdraers kon stem. Gründling het toe aangebied 
om as MWU-hoofsekretaris te bedank indien enige gronde vir die beskuldigings 
gevind kon word.485 

                                            
2 (Lede van Myngroep was nie in kennis gestel); Ibid., 22.2.1963, p. 3 (Klerksdorp se L.V. 
verduidelik); Ibid., 29.3.1963, p.2 (Wat het nou eintlik gebeur op die Carletonville-vergadering) 
en p. 3 (Mnr. Greyling se vergadering); Ibid., 10.5.1963, p. 3 (Mnr. Gründling se antwoord). 
 
485 (SAB) K 268, Verslag van die Kommisie van Ondersoek insake Proefnemings op sekere 
Myne, p. 41; Ibid., Rekord van Getuienis, Korrespondensie: AE Gründling – PJ Coetzer, 

 
Fred Short 
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Deur middel van die kolomme van Die Mynwerker het Gründling gepoog om 
elkeen van hierdie aanklagte breedvoerig te weerlê en het verklaar dat die 
griewe toegeskryf kon word aan MWU-lede wat “nie voldoende op hoogte [was] 
van die werksaamhede van die vakbond nie”.486 Hy het selfs Afrikaanse 
dagblaaie soos Die Vaderland en Die Transvaler daarvan beskuldig dat hulle 
in hul beriggewing oor die aangeleentheid ’n landswye staking onder 
mynwerkers probeer aanblaas het.487 
 
In sy jaarverslag aan die algemene raad in Januarie 1965 kon Gründling nog 
verklaar dat die MWU vir die eerste keer in sy geskiedenis ’n wins op ledegeld 
getoon het en dat dit “baie goed” met die vakbond gegaan het. Aangesien die 
Transafrika-gebou, die hoofkwartier van die MWU, ’n netto verlies van R11 602 
in die vorige boekjaar getoon het, het die algemene raad ook eenparig besluit 
om dit vir ’n bedrag van R500 000 te verkoop.488 
 
In Maart 1965 het ’n bom egter in MWU-geledere gebars. MJ van den Berg, die 
NP-LV vir Krugersdorp en ’n lid van die party se parlementêre mynstudiegroep, 
het deur middel van Die Vaderland kritiek uitgespreek teen die MWU-bestuur 
se instemming tot ’n proefneming op sekere goudmyne waarvolgens sekere 
poste wat altyd uitsluitend deur blankes beman was voortaan deur swart 
mynwerkers gevul kon word. Hierdie besluit is glo geneem sonder dat ’n 
referendum daaroor onder MWU-lede gehou is of dat die NP-mynstudiegroep 
daaroor ingelig is. Van den Berg en die NP-parlementêre mynstudiegroep het 
onder klaarblyklike druk van besorgde mynwerkers in hulle kiesafdelings 
verklaar dat die proefneming “regstreeks in stryd” met en ’n “ondermyning” van 

                                            
12.6.1964, pp. 1-2 en Memo: Mosie van Wantroue; Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 
29.1.2003; DF Hamilton, “The Role of the Mine Workers’ Union in the Gold Mining Industry (A 
Present and Future Perspective)”, p. 26; G Leach, The Afrikaners. Their Last Great Trek, pp. 
85-86; Die Mynwerker, 20.3.1964, p. 4 (Hoofartikel); Ibid., 12.6.1964, p. 6 (Hoofartikel) en p. 7 
(Gründling skryf dadelik aan die ontevredenes); Ibid., 26.6.1964, pp. 1, 2 (Wes-Randse 
besware) en (Word die MWU demokraties bestuur?); Ibid., 24.7.1964, pp. 1, 5 (Sonstraal van 
waarheid val op griewe van Wes-Randers); Ibid., 5.8.1964, p. 1 (Wil ledegeld na R3 verhoog), 
p. 3 (Vrystaters begin hulle stemme dik maak vir Wes-Randers), p. 8 (Die Wes-Randers moet 
endkry) en p. 9 (Hoofartikel); Die Vaderland, 23.6.1964 (Mynwerkers se twis nie opgelos); Die 
Transvaler, 24.6.1964 (Verklaring van vakbond aan mynwerkers); Rand Daily Mail, 6.7.1964 
(West Rand miners are ‘upset by executive’); Ibid., 20.7.1964 (Miners’ row may be decided in 
union referendum); Ibid., 23.7.1964 (Grundling: new attack by W. Rand miners); Sunday Times, 
18.4.1965 (V Graham: Mine Union Split threatened); The Cape Argus, 3.6.1964 (Union Man 
Criticized by Miners); (INEG) PV 546, N Diederichs-Versameling, Lêer nr. 1/M10/17: 
Koerantknipsel, Die Vaderland (Vakbondbestuur gee sy antwoord). 
 
486 Die Mynwerker, 26.6.1964, p. 4 (Hoofartikel); Ibid., 10.7.1964, p. 1 (‘n Tweede “grief” van 
Wes-Randers word ontleed) en p. 4 (Hoofartikel); Ibid., 24.7.1964, pp. 1, 5 (Sonstraal van 
waarheid val op griewe van Wes-Randers) en p. 4 (Hoofartikel); Ibid., 2.9.1964, p. 11 
(Hoofartikel); Ibid., 3.2.1965, p. 8 (1964 was ’n voorspoedjaar). Sien ook (INEG) PV 451, JAM 
Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/8/2: MWU Verslag van die Algemene Sekretaris i.v.m. 
Werksaamhede van die Bestuurskomitee en die Uitvoerende Raad vir die afgelope jaar 1964, 
p. 1. 
 
487 Sunday Times, 7.6.1964 (Miners’ leader slates the Nat Press). 
 
488 MWU-Argief, Notule van die Algemene Raad, 28-29.1.1965, pp. 3, 30. 
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regeringsbeleid was, “niks anders as ’n gekonsentreerde aanval op 
werkafbakening” was nie, dat tussen 5000 en 6000 blanke mynwerkers na 
berekening deur swartes vervang sou word as ’n poging om die kleurslagboom 
in die mynbedryf af te takel en dat die NP-mynstudiegroep “so ’n stap nooit 
[sou] toelaat nie”. Selfs adv. Jan Haak, die nuwe Minister van Mynwese, het dit 
ontken dat hy vooraf oor die volle implikasies van die proefneming ingelig is.489 
 
Enersyds was die verhouding tussen adv. Haak en Gründling en die MWU-
bestuur te midde van hierdie verwikkelinge nog hartlik. Andersyds het die 
reaksie op die proefneming van die NP-parlementêre mynstudiegroep, en MJ 
van den Berg in die besonder, verdere stremming op die alreeds gespanne 
verhouding tussen hierdie parlementariërs en die bestuur van die vakbond 
geplaas.490 Daarby was dit duidelik dat die proefneming histories ’n rou 
senupunt in mynwerkersgeledere raakgeboor het insoverre dit die kwessie van 
blanke werksafbakening en die kleurslagboom in die mynbedryf betrek het. Met 
die Aksiekomitee wat alreeds gegrief was oor bepaalde aspekte van Gründling 
se bestuur van die MWU, sou die kwessie van proefnemings op sekere 
goudmyne ’n protesstorm ontketen wat tot so ’n omvang sou ontwikkel dat dit 
die vakbond tot in sy fondamente sou skud. Hierdie storm het tot groot onmin, 
verdeeldheid, faksievorming, ontwrigting en destabiliteit in die blanke 
mynwerkersgeledere in die breë en in die MWU-bestuur in die besonder 
aanleiding gegee. Daar die twis uiteindelik sentraal rondom die posisie van 
Eddie Gründling as hoofsekretaris van die vakbond sou wentel, het dit sterk 
herinner aan die dispute tydens die Harris-, Brodrick- en Ellis-era toe daar ook 
deur faksies binne die MWU gepoog is om die hoofsekretaris van sy amp te 
onthef. 
 
Die proefneming het sy oorsprong aan verskeie faktore te danke gehad. Reeds 
teen 1954 wou die MWU-algemene raad ’n ondersoek loods na die 
moontlikheid om ’n meer konstante maandelikse inkomste vir veral 
(laagbesoldigde) ondergrondse dagloonmynwerkers te bewerkstellig. Teen die 
vroeë 1960’s was die mynlone nog uiters swak en in vele mynwerkersgesinne 
het daar broodgebrek geheers. In 1963 het die ondersoek uiteindelik 
gerealiseer. Die gedagte was om die verdienste van jong mynwerkers, wat nog 
nie (meer winsgewende) kontrakwerk bekom het nie, sowel as dié van ou 
dagloonmynwerkers, wat nie meer in staat was om kontrakwerk te verrig nie, 
op ’n verbeterde, vasgestelde basiese loon te plaas, gebaseer op 26 werksdae 
per maand. Die Goudprodusentekomitee van die KVM was bereid om ’n 

                                            
489 Die Mynwerker, 3.3.1965, p. 1 (Die gewraakte storie); The Star, 7.3.1965 (Africans in mine 
jobs – row looms); Rand Daily Mail, 15.4.1964 (Hoofartikel); Die Vaderland, 4.3.1965, (N.P. 
Dringend na Minister oor nuwe reëling vir mynwerkers); Ibid., 9.3.1965 (Nog ’n stap in 
myngeskil); Dagbreek en Sondagnuus, 28.3.1965 (D Richard: Maak ’n einde aan die 
Broedertwis); Die Volksblad, 27.5.1965 (Kleurslagboom in myne sal bly); Sunday Times, 
14.3.1965 (Nats. In Colour-Bar Row); Ibid., 30.5.1965 (Grundling now invited to meet “rebel” 
miners). 
 
490 Sien Die Mynwerker, (Vonke gaan spat) en (Een man wat te veel praat); Ibid., 17.3.1965, 
pp. 1, 7 (Die berg baar toe net ’n muis), pp. 1, 2 (Die myngroep reageer) en p. 4 (Hoofartikel); 
(SAB) A 312 NP Mynwerkersgroep 1958-1966: B van Wyk en PC Pelser – Redakteur, 
15.3.1965, pp. 1-2; Die Transvaler, 4.3.1965 (Geen blanke sal vervang word in myne). 
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basiese maandelikse minimumloon vir dagloners op die proef te stel en 
terselfdertyd hulle werkstatus te verhoog deur hulle van sekere take te onthef 
wat die mynregulasies aan hulle opgelê het. 
 
In daardie stadium kon ’n blanke dagloner wel sy verdienste aanvul deur bo en 
behalwe sy normale werk ook toesig te hou – die sogenaamde 
waarnemingsdienste – oor die swart werkspanne van ander dagloners wat met 
siekte- of vakansieverlof afwesig was of wat uit diens van die mynbedryf getree 
het en wie se poste weens ’n tekort aan aansoekers of om een of ander rede 
nie gevul is nie. Deurdat sodanige dagloner soms oor meer werkspanne toesig 
gehou het as wat hy met gemak kon behartig, het hierdie inkomste-aanvullende 
werk te veeleisend begin word, sodat die mynwerker se gesondheid daardeur 
benadeel is. Onder die beoogde maandloonstelsel sou die dagloonmynwerker 
se verdienste verhoog word wat dus die noodsaaklikheid vir 
waarnemingsdienste sou uitskakel. Die uitbuiting van blanke mynwerkers as 
gevolg van die stelsel van waarnemingsdienste, waarvoor hulle hul gesondheid 
vir ’n geringe addisionele inkomste moes opoffer, is dan ook as een van die 
vernaamste redes deur die MWU-bestuur aangevoer waarom hulle die 
proefneming sou steun. 
 
Verder was daar ook die probleem dat ’n spanbaas (’n blanke mynwerker in 
beheer van ’n seksie van ’n myn en die houer van ’n skietsertifikaat) aan die 
begin van elke skof al sy werkplekke in die myn persoonlik moes inspekteer en 
beveilig voordat werk daarin hervat kon word. Die implikasie daarvan was dat 
sommige arbeiders in sy span dan soms vir ’n uur of meer na die aanvang van 
die skof ledig moes bly. Onder die beoogde nuwe stelsel sou daar altyd ’n 
bevoegde sogenaamde “nie-ingelyste persoon” (’n opgeleide swart mynwerker 
of “boss boy”) in elke werkplek of in die onmiddellike omgewing van sodanige 
werkplek aanwesig wees. So ’n bevoegde “nie-ingelyste” persoon sou dan 
byderhand wees indien die werkplek onveilig sou raak terwyl die blanke 
spanbaas elders besig was. Deurdat swart werkspanne dus nie so lank by die 
wagplekke sou moes vertoef terwyl die spanbaas eers self al die werkplekke 
moes inspekteer en beveilig nie, is voorsien dat die ertsproduksie in die myne 
opgestoot sou word. ’n Verdere bepaling van die proefneming was dat 
bevoegde “nie-ingelyste persone” springstowwe sou kon hanteer en in beheer 
daarvan wees mits dit in onoopgemaakte kaste was, waar sodanige persone 
volgens die bestaande mynregulasies slegs springstowwe in goedgekeurde 
houers of trokke kon hanteer. 
 
Die bevoegde “nie-ingelyste persone” wat onder die proefneming hierdie take 
sou oorneem, sou in wese nog dieselfde werk as voorheen verrig het, maar wel 
met verhoogde verantwoordelikhede omdat die omvang van volgehoue blanke 
toesig ingekort sou word. Die MWU wou van die KVM die versekering hê dat 
geen blanke mynwerker ontslaan sou word as gevolg van die reorganisasie wat 
met die proefneming gepaard sou gaan nie. Dit is egter aanvaar dat die 
reorganisasie tot gevolg sou hê dat in sekere gevalle dagloners by uittrede uit 
die mynbedryf nie deur “ingelyste persone” (byvoorbeeld blankes) vervang sou 
word nie. Soos reeds genoem, het die goudmynbedryf teen die 1960’s ook ’n 
groeiende tekort aan geskoolde mannekrag ondervind, alhoewel die MWU van 
mening was dat die belangrikheid van die tekort oordryf is. ’n Verdere probleem 
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was dat die naoorlogse vasgestelde goudprys ’n produktiwiteitskrisis in 
goudmyne veroorsaak het te midde van stygende produksiekostes. Verhoogde 
arbeidsproduktiwiteit was een van die voor-die-hand-liggendste oplossings vir 
hierdie probleme. Dit is voorsien dat die bedryfskoste sou verlaag as die 
reorganisasie wat met die proefneming gepaard sou gaan die getal poste wat 
deur “ingelyste persone” gevul moes word, sou verminder. Gevolglik het die 
KVM as’t ware gepoog om die kleurslagboom te “buig” en het die proefneming 
as ’n positiewe poging gesien om die beweerde tekort aan blanke arbeid ook 
met swart arbeid op te los. Die Kamer was daarom bereid tot die instelling van 
die maandloonstelsel in ruil vir die reorganisasie van ondergrondse 
werksbevoegdhede soos in die proefneming beliggaam. 
 
Die veronderstelling was dat, benewens die gunstiger maandloon waarop 
ooreengekom is, die diensvoorwaardes van die blanke mynwerker ook 
aansienlik sou verbeter. Hy sou van ’n hoër pensioen verseker wees en op 
beter verlofvoordele geregtig wees gedurende afwesigheid met vakansie- of 
siekteverlof. Op sý beurt sou die beter lone en diensvoorwaardes meebring dat 
mynwerkers minder geneë sou wees om na werkkringe buite die mynbedryf te 
gaan en dit sou dus groter arbeidsbestendigheid vir die mynbedryf meebring. 
 
Teen hierdie agtergrond het Gründling (namens die MWU) en die Transvaalse 
en Vrystaatse afdelings van die KVM vir TL Gibbs, die Staatsmyningenieur, in 
Maart 1964 om ’n tydelike vrystelling van die bepalings van sekere 
mynregulasies versoek ten einde hulle in staat te stel om die proefneming uit te 
voer. Die vrystellings het dus tot gevolg gehad dat sekere werk wat 
ooreenkomstig die regulasies slegs deur “ingelyste persone” gedoen kon word 
op ’n proefbasis in twaalf goudmyne ook deur “nie-ingelyste persone” gedoen 
kon word. Die proefneming het van Augustus 1964 tot 30 Junie 1965 geduur.491 

                                            
491 Sien (SAB) K 268, Verslag van die Kommissie van Ondersoek insake Proefnemings op 
sekere Myne, pp. 1, 3-9, 13, 16-21, 26-28, 34, 45, 47, 50-53 en Rekord van getuienis gelewer 
deur AE Gründling, 11.6.1965, pp. 2, 12, 14-15, 19-21; (INEG) PV 14, Marais Viljoen-
Versameling, Lêer nr. I. A23/1: Memorandum deur TL Gibbs: Reorganisasie van werk en 
verantwoordelikheid op goudmyne, 24.2.1965, pp. 1-3; Lipton, Capitalism and apartheid, pp. 
116-117; Lang, Bullion Johannesburg, pp. 420-421; Du Toit, South African Trade Unions, pp. 
67-68; Hepple, South Africa. A political and economic history, pp. 212-213; Herd, 1922. The 
Revolt on the Rand, p. 18; F Wilson, Labour in the South African Gold Mines 1911-1969, pp. 
115, 176; Davies, et al, The struggle for South Africa, p. 260; Hamilton, “The Role of the Mine 
Workers’ Union”, p. 26; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 1/266/8/2: MWU 
Verslag van die Algemene Sekretaris i.v.m. Werksaamhede van die Bestuurskomitee en die 
Uitvoerende Raad vir die afgelope jaar 1964, p. 2; Die Mynwerker, 7.2.1964 p. 7 (Gründling 
doen Verslag oor Werk in Afgelope Jaar); Ibid., 21.2.1964, p. 1 (Salarisbasis vir Mynwerkers?); 
Ibid., 12.6.1964, p. 13 (Sagte Antwoord keer die Grimmigheid af); Ibid., 3.2.1965, pp. 8-9 
(Gründling se Verslag aan Alg. Raad); Ibid., 28.4.1965, pp. 3-4 (Die Proefneming:Vraag en 
Antwoord); Die Transvaler, 4.3.1965 (Geen Blanke sal vervang word in Myne); Dagbreek en 
Sondagnuus, 28.3.1965 (D Richard: Maak ‘n Einde aan die Broedertwis); The Natal Mercury, 
20.4.1965 (Hoofartikel); Privaat onderhoud met mnr. M Janse van Rensburg, 2.7.2001; Privaat 
onderhoud met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001 en 29.1.2003; Privaat onderhoud met mnr W Ungerer, 
2.7.2001. Volgens artikel 12 van die Wet op Myne en Bedrywe van 1956 het die term “ingelyste 
persone” na blankes en Kleurlinge werksaam in die mynbedryf verwys, terwyl die term “nie-
ingelyste persone” swart mynwerkers geïmpliseer het. Bevoegdheidsertifikate, waarvan ’n 
dinamietskietsertifikaat een was, is volgens hierdie regulasies slegs aan “ingelyste persone” 
toegeken. 
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Alhoewel die lug tussen Cas Greyling, die NP-LV vir Ventersdorp, en die MWU-
bestuur oor die proefneming- en maandloonkwessie oënskynlik tydens ’n 
ontmoeting gesuiwer is, het die gespanne verhouding tussen die NP-
parlementêre mynwerkersgroep en die bestuur nie verbeter nie, veral omdat 
sommige van hierdie parlementariërs hulle tot die pers gewend het om hulle 
teenkanting teen die hele aangeleentheid te verwoord.492 Daarby het die 
houdings van beide die vakbondbestuur en die Aksiekomitee oor die 
proefneming ewe onversetlik geraak. Gevolglik is hierdie kwessies tydens ’n 
buitengewone vergadering van die MWU-algemene raad in April 1965 
bespreek. Gründling was van mening dat baie van die teenkanting teen die 
maandloonproefneming daaraan te wyte was dat selfs lede van die raad nie 
hulle pligte na behore uitgevoer het om die korrekte inligting aangaande die 
stelsel aan MWU-lede oor te dra nie. Daarby het die agitasie van die 
Aksiekomitee pogings van die bestuur, om die meriete van die proefneming aan 
die mynwerkers oor te dra, in baie gevalle gedwarsboom. So is die bestuur se 
voornemens om die proefneming ook na die steenkoolvelde uit te brei op die 
lange baan geskuif. 
 
Verder was die algemene raad beswaard oor die feit dat sommige lede van die 
NP-parlementêre mynstudiegroep, soos MJ van den Berg en HJ van Wyk, 
klaarblyklik vakbondaangeleenthede (van die MWU) tydens partypolitieke 
vergaderings bespreek het. Dit wil voorkom of daar moontlik ’n mate van 
politieke wedywering tussen Gründling en Van den Berg bestaan het. 
Desnieteenstaande het die algemene raad besluit om die 
maandloonproefneming voort te sit, maar het tog ook besluit om ’n referendum 
oor die aangeleentheid in Mei 1965 onder MWU-lede te hou. Voorts is besluit 
om die Minister van Mynwese te versoek om ’n kommissie van ondersoek aan 
te stel om die bewerings van die Aksiekomitee aangaande die proefneming te 
ondersoek.493 Die kommissie is in Mei 1965 aangestel en het bestaan uit dr. FJ 
Viljoen, die voorsitter van die Nywerheidshof wat ook die kommissievoorsitter 
was, mnr. JJ Greyling, die hooflanddros van Vereeniging en dr. PFS Janse van 
Rensburg, direkteur van Bantoe-arbeid. Die opdrag van die kommissie was om 

                                            
492 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die UitvoerendeRaad, 26.3.1965, pp. 3-5; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 21.5.1965, p. 16; The Natal 
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493 MWU-Argief, Notule van ‘n Buitengewone Vergadering van die Algemene Raad, 27.4.1965, 
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29.4.1965 (Kommissie kom oor Goudmyne); The Cape Times, 28.4.1965 (Mine Union’s Plea 
for Jobs Inquiry). Volgens ’n onbevestigde berig in Die Transvaler, 9.4.1965 (Gründling kry 
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algemene verkiesing in die Krugersdorp-kiesafdeling om die NP se kandidatuur uit te daag. 
Sien ook Dagbreek en Sondagnuus, 16.5.1965 (Skeuring oor Mynproefnemings). 
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verslag te doen aangaande die aard en doel van die proefneming en die 
loonvoorstelle daaraan verbonde, die moontlike voor- en nadele daarvan vir 
mynwerkers en die mynbedryf, asook die ekonomiese, arbeids- en ander 
implikasies daarvan. Daar die kommissie alle aspekte van die proefneming 
volledig sou ondersoek, het die Minister van Mynwese die MWU-bestuur ook 
versoek om hulle voorgenome referendum af te gelas.494 
 
Volgens die getuienis van die Aksiekomitee was hulle nie teen die 
maandloonproefneming as sodanig gekant nie (aangesien dit goeie 
diensvoorwaardes behels het), maar teen die reorganisasie van werk wat met 
die proefnemings gepaard gegaan het. Sommige lede van die Aksiekomitee 
het aanvanklik die proefneming gesteun, maar van houding verander toe hulle 
die implikasies daarvan begin besef het. Hulle het die volgende hoofpunte 
geopper: Blankes is deur swartes as gevolg van die proefneming vervang; die 
status van sommige swartes is daardeur verhoog; die skema het “in wese en 
in opset” inbreuk gemaak op die tradisionele kleurslagboom in die mynbedryf; 
en indien die skema permanent in die mynbedryf geïmplementeer sou word dit 
in die algemeen “geweldige onrus en ontsaglike probleme sou meebring”. 
Derhalwe het die Aksiekomitee hulle ten doel gestel “om die Blanke mynwerker 
te beskerm teenoor die opdringing van die Bantoe in die mynbedryf ten koste 
van die Blanke mynwerker”. Verder het hulle woordvoerders beweer dat die 
aard en omvang van die vrystellings van die wetlike bepalings wat met die 
maandloonstelsel gepaard gegaan het, nie behoorlik aan die mynwerkers 
verduidelik is toe hulle gevra is of die skema vir hulle aanneemlik was nie. By 
die vergaderings waar hierdie saak aan die mynwerkers gestel is, het die klem 
eerder geval op die beter lone en diensvoorwaardes wat beding is. 
 
Die Aksiekomitee se argument was dat die noodsaaklikheid om sekere vakante 
poste in die myne deur “ingelyste persone” te vul as gevolg van die proefneming 
verval het. Soortgelyk aan die situasie tydens die 1907-mynstaking is ook 
aangevoer dat daar ’n toename in sowel die getal boormasjiene as die getal 
(swart) spanne per (blanke) rotsbreker plaasgevind het en dat dit op sý beurt ’n 
vermindering van die getal “ingelyste persone” in die hand gewerk het om 
dieselfde produksie as voorheen te handhaaf. Die Aksiekomitee het ook ander 
besware gehad. Die veiligmaking van ondergrondse werkplekke was nog altyd 
die verantwoordelikheid van ’n “ingelyste persoon” wat die houer van ’n 
dinamietskietsertifikaat was. Omdat dit in sekere werkplekke aan “nie-ingelyste 
persone” oorgedra is, sou met minder van sekere tipes (blanke) dagloners 
klaargekom kon word. Werkgeleenthede van “ingelyste persone” in die 
mynbedryf sou derhalwe ingekort word en dit is voorsien dat die aantal 
“ingelyste persone” drasties verminder sou word. Verder was daar twyfel of 
“nie-ingelyste persone”, wat toe ook daardie werk in sekere omstandighede kon 
doen, altyd “opgewasse” vir die taak sou wees. Die verslapping van die wetlike 
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bepalings sou dus tot gevolg kon hê dat die veiligheid van werknemers in 
gevaar gestel kon word. 
 
Voorts was daar die beswaar dat sekere “ingelyste persone” aan bevoegde 
“nie-ingelyste persone” ondergeskik gestel sou word, deurdat laasgenoemde 
hulle sou kon belet om werkplekke binne te gaan waar spanne onder toesig van 
sulke “nie-ingelyste persone” werksaam was. Wanneer ’n rotsbreker ’n 
gevorderde ouderdom sou bereik en van werk in die ondergrondse afbouplekke 
sou moes afsien omdat dit fisies te veeleisend geword het, sou daar nie ligter 
werk, soos byvoorbeeld dié van koekepanopsigter, beskikbaar wees nie omdat 
dit aan bevoegde “nie-ingelyste persone” oorgedra sou wees. As sekere take 
wat eers slegs deur houers van dinamietskietsertifikate verrig kon word met die 
instemming van die MWU ook aan “nie-ingelyste persone” oorgedra sou word, 
sou dit die hande van die werkgewers sterk om mynwerk wat tradisioneel deur 
“ingelyste persone” verrig is, maar wat nie die besit van ’n 
bevoegdheidsertifikaat vereis het nie, aan “nie-ingelyste persone” oor te dra. 
Verder kon die voorsorgmaatreëls in verband met gevaarlike gasse in 
werkplekke wat deur “nie-ingelyste persone” veilig gemaak is nie aan daardie 
persone oorgelaat word nie “omdat hulle nie as opgewasse vir die taak beskou 
is nie”. Ook is dit as “ongewens” beskou dat die hantering van springstof in 
onoopgemaakte kaste aan “nie-ingelyste persone” toevertrou moes word. 
 
Die Aksiekomitee het beweer dat blanke mynwerkers wat oortollig geraak het 
as gevolg van die proefneming verplaas is. ’n Ander beweerde wanpraktyk 
onder die proefneming was dat te groot spanne en te veel werkplekke aan ’n 
mynwerker toegewys is. Dit was as gevolg van die verslapping van die wetlike 
bepaling dat ’n mynwerker nie in beheer geplaas moes word van werkers wat 
versprei was oor meer werkplekke as wat hy sonder buitengewone inspanning 
binne veertig minute kon besoek nie. Die besware teen die proefneming was 
ook gemik teen die teenprestasie wat van die blanke mynwerkers verlang is, 
naamlik dat die KVM dit as ’n voorwaarde gestel het dat die maandloonstelsel 
alleen toegepas kon word as die proefneming in sy geheel aanvaar sou word. 
Die moontlikheid van die vervanging van “ingelyste persone” op die myne as 
gevolg van die proefneming was vir die Aksiekomitee “die dun end van die wig” 
en daarin het hulle ’n ernstige bedreiging gesien vir die voortbestaan van werk 
wat hulle geglo het hulle toekom. Hulle het die kommissie daarop gewys dat 
baie metodes van vervanging reeds oor die jare heen in die mynbedryf 
plaasgevind het en dat daar nog slegs ’n paar werkrigtings was wat statutêr vir 
blankes beskerm is. Deur die verslapping van regulasies, soos behels in die 
proefneming, is wetlike vergunning daaraan verleen om die proses op groot 
skaal te laat deurdring tot meer verantwoordelike werk en indirek tot baie ander 
werk wat tradisioneel deur “ingelyste persone” verrig is.495 
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Die verslag van die Kommissie van Ondersoek insake Proefnemings op sekere 
Myne het in vele opsigte onomwonde die besware van die Aksiekomitee 
aangaande die maandloonproefneming beaam, te wete dat dit sou lei tot ’n 
vermindering van die aantal poste beskikbaar vir “ingelyste persone” op die 
myne. In sy verslag het die kommissie selfs van die getuienis van Gründling 
aangehaal waar hy verklaar het dat hy eerder 9 000 mynwerkers met ’n 
ordentlike loon werksaam in die myne verkies het as 16 000 “wat sterf van die 
honger”. Die kommissie het erken dat ’n vermindering van die aantal “ingelyste 
persone” in die mynbedryf nie slegs die arbeidsverhouding nog verder in die 
guns van “nie-ingelyste persone” sou swaai nie, maar ook ’n vermindering van 
toesig deur “ingelyste persone” tot gevolg sou hê. Die getalsverhouding tussen 
“ingelyste” en “nie-ingelyste persone” het inderdaad geleidelik ten gunste van 
laasgenoemde groep begin beweeg. Teen 1964 was 6324 ondergrondse 
dagloners as MWU-lede op goudmyne van die KVM werksaam. ’n Groot aantal 
van hierdie groep se werk sou in gedrang kom indien die reorganisasie volgens 
die proefneming permanent gemaak sou word, omdat hulle werk nie deur ’n 
skietsertifikaat of ’n ander bevoegdheidsertifikaat verskans was nie en omdat 
dit ook onder die direkte toesig van ’n “nie-ingelyste persoon” verrig sou kon 
word. Indien die proefneming dus landwyd aanvaar sou word, sou ’n 
aansienlike aantal van die beroepe wat deur lede van die MWU gevul was, 
sonder wetlike verskansing wees. 
 
Aangesien die direkte toesig van ’n “ingelyste persoon” nie meer nodig sou 
wees nie, sou sekere poste, byvoorbeeld dié van vervoerwerk (koekepanne en 
trokke), bestutting en pomp- en windasinstallering, voortaan sonder meer deur 
“nie-ingelyste persone” verrig kon word. Deurdat die “ingelyste persoon” nie 
meer al die werkplekke onder sy beheer voor die begin van ’n skof persoonlik 
sou hoef te inspekteer en veilig maak nie, maar dit slegs een keer elke agt uur 
hoef te besoek, sou daar baie minder toesighoudende (blanke) mynwerkers 
nodig wees. Omdat (blanke) skofbase slegs elke twee skofte in plaas van elke 
skof by die werkspanne hoef om te gaan, sou daar ook minder van hierdie poste 
in die mynbedryf nodig wees. Deur die toename van die aantal werkspanne 
onder die toesig van “ingelyste persone” sou die mynbedryf verder met minder 
van laasgenoemde kategorie werkers kon klaarkom. Boonop het die KVM 
toegegee dat die proefneming wel ten doel gehad het om sekere werk wat eers 
deur “ingelyste persone” verrig is mettertyd met hulle uittrede, hetsy as gevolg 
van natuurlike oorsake of andersins, aan bevoegde “nie-ingelyste persone” oor 
te dra. 
 
Rotsbrekers se posisies sou byvoorbeeld slegs veilig wees solank as wat die 
regulasies behoue sou bly dat slegs “ingelyste persone” in besit van 
dinamietskietsertifikate skietwerk kon doen. Baie van hierdie “ingelyste 
persone” was reeds op ’n vroeë leeftyd nie meer in staat om sulke werk te verrig 
nie en was daarom afhanklik van toesighoudende werk. Ongeveer 4 000 
toesighoudende dagloonmynwerkers se werk is nie deur bevoegheidsertifikate 
verskans nie. Wanneer die mynbestuur dus ’n “ingelyste persoon” se werk sou 
laat verval as gevolg van die addisionele dienste van bevoegde “nie-ingelyste 
persone”, sou dit eerste die werk wees van persone wat nie meer gereeld 
skietwerk verrig het nie. Werk wat vir rotsbrekers in die laaste jare van hulle 
diens in die mynbedryf behoue moes bly, sou dus as gevolg van die 
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proefneming, indien dit landwyd toegepas sou word, al minder word. 
Daarbenewens sou onsimpatieke werkgewers, indien hulle ontslae sou wou 
raak van minder doeltreffende persone, allerhande “indirekte metodes” kon 
toepas om die werksomstandighede vir laasgenoemde so moeilik te maak dat 
hulle genoodsaak kon wees om self ontslag te neem. Hierdie persone was 
meestal opgelei om slegs in die mynbedryf te werk. Hulle sou egter ’n 
heenkome in ’n ander myn moes gaan soek waar hulle beswaarlik opgeneem 
sou kon word, aangesien sodanige myn ook besig kon wees om van derglike 
persone in sy diens ontslae te raak. 
 
Die kommissie het dit verder duidelik gestel dat met die sluiting van marginale 
myne daar ook deeglik rekening gehou moes word van die feit dat heelwat 
“ingelyste” mynwerkers vrygestel word en dat sodanige persone sover moontlik 
weer in bestaande myne heropgeneem moes word. Werk wat alreeds 
gedeeltelik deur bevoegde “nie-ingelyste persone” oorgeneem is, kon egter 
kwalik weer teruggeneem en aan “ingelyste persone” gegee word. Die 
kommissieverslag het ook daarop gewys dat waar bevoegde “nie-ingelyste 
persone” as gevolg van die proefneming sekere toesighoudende pligte van die 
“ingelyste persone” oorgeneem het, die “gevaar” bestaan het dat sommige van 
hulle die “ingelyste persone” se gesag kon misken. Voorts is daar kommer 
uitgespreek dat die veiligheid van honderde wit en swart mynwerkers “in sekere 
omstandighede” aan die “oordeelsvermoë” van (bevoegde “nie-ingelyste”) 
persone onderwerp sou word “wat nie noodwendig lang ondervinding 
ondergrond het nie en dikwels ongeletterd” was. 
 
Ten opsigte van die MWU het die kommissie verklaar dat die proefneming ’n 
“ernstige en ongelukkige stryd” in sy geledere laat ontstaan het. Die feit dat die 
ontevredenes gekla het dat hulle nie na behore vooraf oor al die implikasies 
van die proefneming geraadpleeg en ingelig is nie kon ’n “oordeelsvergissing” 
van die vakbondbestuur gewees het deurdat laasgenoemde nie al die 
implikasies van so ’n proefneming besef het nie. “Persone buite die geskil” het 
daartoe bygedra dat om die aangeleentheid so te vertroebel dat baie 
mynwerkers self nie kon bepaal wat presies deur die proefneming beoog is nie. 
Dit is van meet af veroordeel terwyl sekere waardevolle aspekte daarvan nie 
erken en waardeer kon word nie. Die kommissie was bewus van die implikasies 
sou die proefneming afgelas word. Deur sodanige stap sou die mynwerkers ook 
die voordele wat die maandloonstelsel ingehou het, verbeur. Tog het die 
kommissie dit gestel dat hierdie voordele te eniger tyd opnuut beding kon word 
aangesien die maandloonstelsel heeltemal op sy eie meriete onderhandel kon 
word. 
 
Daarby het die kommissie dit beklemtoon dat die noodsaaklikheid van 
nywerheidsvrede in ’n kardinale bedryf soos die mynbedryf nie oorbeklemtoon 
kon word nie. Die feit dat die proefneming dus die inkrimping van die werkterrein 
van blanke mynwerkers geïmpliseer het, moes as ’n bedreiging vir 
nywerheidsvrede beskou word. Daarom was dit noodsaaklik dat die MWU sy 
konstitusionele stryd uitstryk en bylê sodat sy lede eensgesind kon saamwerk 
sonder inmenging van buite. Ten slotte het die kommissie verklaar: “Hoewel dit 
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duidelik is dat die proefneming sekere meriete inhou … dit nie onveranderd en 
in sy huidige vorm landwyd toegepas kan word nie”.496 
 
Intussen het die spanning binne MWU-geledere tussen voor- en teenstanders 
van die maandloonproefneming so groot begin raak dat dit gedreig het om 
hande uit te ruk en die vakbond te skeur. Op Welkom het gevegte tussen MWU-
lede oor die voor- en nadele van die proefneming uitgebreek. Die Aksiekomitee 
het ook hulle anti-Gründling-veldtog verskerp. Tydens verskeie 
protesvergaderings wat op die Wes-Rand en die Vrystaat gereël is, het die 
komitee sy strategie, om mosies van wantroue in die hoofsekretaris en sy 
bestuur in te stel, voortgesit. Daarteenoor het blitsstakings op verskeie 
steenkoolmyne begin voorkom ter ondersteuning van die uitbreiding van die 
proefneming na sodanige myne. Andersyds het blitsstakings weer onder 
mynwerkers op goudmyne in die Wes-Transvaal uitgebreek teen sekere van 
die organiseerders wat die MWU-bestuur daar aangestel het.497 Te midde van 
die oplaaiende oproer en onrus oor die maandloonproefneming het Gründling 
weereens aangebied om as hoofsekretaris van die MWU te bedank, maar dit is 
deur die algemene raad, wat ’n eenparige mosie van volle vertroue in hom 
gestel het, van die hand gewys.498 
 
Op die koop toe het die kontroversiële en verregse dr LJE (Ras) Beyers in 
obskure omstandighede as die segsman en regsadviseur vir die Aksiekomitee 
na vore getree. Dit blyk dat omstredenheid sy loopbaan gevolg het en dat hy ’n 
politieke Jakobyn in die ware sin van die woord was. Hy was terselfdertyd ’n 
flambojante, arrogante en militante karakter, asook ’n selferkende rassis – 
volgens Sitas ’n “rebel without a pause”. Beyers was ’n senior Pretoriase 
advokaat en beesboer wat voorheen professionele werk vir ’n aantal vakbonde, 
soos die blanke spoorwegwerkers, gedoen het. Hy het ’n doktorsgraad in die 
Regte aan die Universiteit van Leiden in Nederland verwerf en was in ’n stadium 
hoof van die Departement Handelsreg aan die Universiteit van Pretoria. Tydens 
die Tweede Wêreldoorlog was hy ’n voortvlugtige jong OB-offisier voor die 
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SAP-regering en het uiteindelik in diens van ’n Anglo American-kopermyn in 
Zambië getree. Daar het hy ’n amptenaar van die plaaslike blanke 
mynwerkersvakbond geword en was een van die leiers wat in 1944 ’n staking 
van meer as 800 mynwerkers in die koperstreek uitgeroep het ten einde ’n 
verhoging van bonusse af te dwing. 
 
Beyers is ook in ’n stadium as lid van die Pretoriase advokatevereniging 
geskors weens sy betrokkenheid by die rebellebeweging teen die MWU en het 
toe onafhanklik gepraktiseer. In 1954 het hy onsuksesvol as NP-kandidaat vir 
die kiesafdeling Sunnyside gestaan in die Transvaalse provinsiale 
raadsverkiesing van daardie jaar. In 1958 het hy weer onsuksesvol ’n 
nominasiestryd teen Jan Visse, die LV vir Prinshof, om ’n politieke kandidatuur 
vir die NP aangepak. As leier van die sogenaamde Nasionalistebond het 
Beyers verder gepoog om die AB te beveg en het groot publisitieit aan 
eersgenoemde liggaam verleen. Dit wil inderdaad voorkom of sy stryd teen die 
AB ook binne die kader van die “verkrampte-verligte-stryd” gestaan het wat in 
die 1960’s in Afrikanergeledere ontluik het. So het Beyers, wat homself duidelik 
in die kamp van die verkramptes bevind het, die Sondagblad, Dagbreek en 
Sondagnuus, daarvan beskuldig dat dit hom weens sy teenstand teen die AB 
aangeval het. Daarteenoor het die Aksiekomitee die redakteur van die koerant 
as ’n “kafferboetie” uitgekryt. Teen die middel van die 1960’s is Beyers 
klaarblyklik ook met die verregse Republikeinse Party geassosieer. Beyers het 
homself ook as “hewig anti-Brits-imperialisties” en anti-liberaal beskou, was 
teen “Anglo-Joodse kapitaliste” gekant en “was in sy hart eintlik ’n sosialis”. Hy 
sou by geleentheid glo ook gesê het dat “die rug van die Oppenheimers 
[eienaars van die Anglo American Corporation] gebreek moes word” en dat 
“kaffers gestuit moes word in hulle poging om blankes uit die industriële lewe 
van Suid-Afrika te druk”.499 
 
Tydens ’n vergadering van Klerkdorpse mynwerkers het Beyers te kenne gegee 
dat indien die NP-regering die permanente instelling van die 
maandloonproefneming sou goedkeur, hy “’n verraaier van die blankes van 
Suid-Afrika” sou wees. In die militante idioom van die Aksiekomitee het Beyers 
sy kleurbeskouinge soos volg toegelig: “Ek is ’n Nasionalis – maar ek sal die 
Regering met alles in my mag beveg as hy die kaffer die status van blanke 
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mynwerkers gee”. Daarby was hy uit eie erkenning ook nie ’n geesdriftige 
voorstander van die regering se Bantoetuislandbeleid nie.500 
 
Op sý beurt het die MWU-bestuur deur middel van Die Mynwerker aanvalle op 
Ras Beyers geloods, aangesien die Aksiekomitee glo daarop aanspraak 
gemaak het dat hulle hom die “hoofbestuurder” van die vakbond sou maak 
nadat hulle vir Gründling “uitgesmyt” het. Klaarblyklik het Beyers op versoek 
van die Aksiekomitee ingestem om verlof van sy Pretoriase regspraktyk te 
neem ten einde eersgenoemde as “interim algemene bestuurder” van die MWU 
“uit te help” vir ’n periode van drie tot ses maande. Die Mynwerker het egter 
verklaar dat Beyers nie ’n amptenaar van die MWU kon word nie, aangesien 
die grondwet bepaal het dat sodanige amptenaar minstens drie jaar lank ’n lid 
van die vakbond moes wees.501 
 
In onstuimige tonele wat herinner het aan die Hervormingsorganisasie se 
poging om die bestuur van die MWU tydens die algemene raadsvergadering 
van Februarie 1939 oor te neem, het ’n afvaardiging van die Aksiekomitee, wat 
onder andere uit At van Wyk, Dolf Prinsloo, Fred Short, AC Hayward en ene 
Du Toit bestaan het, met ongeveer 70 ondersteuners by ’n vergadering van die 
uitvoerende bestuur op 30 Junie 1965 opgedaag. Tydens oproerige 
omstandighede wat deur die polisie tot bedaring gebring moes word, het die 
opstandelinge ’n mosie van wantroue in die hele uitvoerende bestuur gestel en 
daarop aangedring dat hulle, en spesifiek Gründling as hoofsekretaris en PJ 
Henning as MWU-president, uit hulle poste bedank. Die afvaardiging het ook 
geëis dat ’n referendum oor die maandloonproefneming onder al die lede van 
die MWU gehou moes word en nie slegs onder diegene werksaam op die twaalf 
goudmyne waar die proefneming van krag was nie. Daarby het hulle op ’n 
verandering van die MWU-grondwet en op ’n onmiddellike verkiesing van nuwe 
ampdraers vir die vakbond aangedring en met geweld en stakings gedreig 
indien daar nie aan hulle eise gehoor gegee sou word nie. Uiteindelik is besluit 
dat ’n gesamentlike deputasie van die MWU-bestuur en die Aksiekomitee die 
Registrateur van Vakbonde sou gaan spreek oor moontlike wysigings aan die 
MWU-grondwet.502 
 
Teen die agtergrond van ’n dreigende algemene staking op al die Transvaalse 
en Vrystaatse goudmyne, is tydens hierdie onderhandelings, wat in Pretoria 
gehou is, is ’n tydelike ooreenkoms bereik. Ten einde ’n skeuring in die vakbond 

                                            
500 Die Transvaler, 1.7.1965 (C Pelser: Mynwerkers chaoties by stadsaal uiteen); Dagbreek en 
Sondagnuus, 4.7.1965 (Sluier gelig oor dr. Beyers, advokaat wat mynwerkers adviseer). Sien 
ook Sunday Chronicle, 13.6.1965 (Cheers from 23 for Beyers). 
 
501 Die Mynwerker, 12.5.1965, p. 1 (Die beloftemakende advokaat) en p. 6 (Hoofartikel); Ibid., 
26.5.1965, p. 1 (Nou nie meer R1,000 nie!); Ibid., 18.8.1965, p. 1 (Gaan dr. Beyers R15,000 
p.j. kry) en p.6 (Hoofartikel); Sunday Times, 2.5.1965 (V Graham: Miners want Beyers in – 
Grundling out); Ibid., 9.5.1965 (V Graham: Grundling quits but union says “no”). 
 
502 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 30.6.1965, pp. 9-12; 
The Star, 30.6.1965 (Rand police out as angry miners meet); Rand Daily Mail, 1.7.1965 (We’re 
in a position to strike – Beyers). I.v.m. die Hervormingsorganisasie se pogings om die MWU-
bestuur oor te neem, sien hfst. 2, pp. 78-79. 
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te verhoed, het die Aksiekomitee onderneem om hulle voorgestelde wysiging 
van die MWU-grondwet – onder andere ’n meer demokratiese verkiesing van 
skagverteenwoordigers – op skrif te stel eerder as om enige verdere protes- of 
stakingsaksie teen die MWU-bestuur te loods of om te eis dat onmiddellike 
verkiesings gehou word.503 Met hierdie ooreenkoms het die gisting onder 
ontevrede mynwerkers egter nog nie tot bedaring gekom nie. Daar was sprake 
dat HJJ Terblanche, ’n lid van die Aksiekomitee, ’n nuwe Konserwatiewe 
Werkersparty, wat “regs” van die NP sou staan, aan die Wes-Rand sou stig om 
die regering mee te beveg, aangesien hy laasgenoemde vir die goedkeuring 
van die maandloonproefneming verantwoordelik gehou het. Beide die MWU-
bestuur en die leiers van die Aksiekomitee het hulle egter van hierdie 
verwikkeling gedistansieer en hulleself as Nasionaal-gesind en ondersteuners 
van die NP-regering verklaar.504 
 
In Augustus 1965 is die verslag van die Kommissie van Ondersoek insake 
Proefnemings op sekere Myne vrygestel. In die lig van die geweldige 
teenreaksie wat dit in mynwerkersgeledere en spesifiek die Aksiekomitee 
ontketen het, asook die potensieel nadelige gevolge wat voortslepende 
stakings en ontwrigting vir die goudmynbedryf, en derhalwe ook vir die 
landsekonomie kon inhou, het die regering die aanbevelings van die kommissie 
aanvaar en die proefneming afgelas. Die handhawing van die kleurslagboom 
in die mynbedryf sou dus behou word. Gründling was enersyds teleurgesteld 
oor die besluit, maar andersyds bly dat die kommissie dit beklemtoon het dat ’n 
maandloonstelsel op sy eie meriete beding sou kon word.505 Ook die 
Aksiekomitee het verklaar dat met die afskaffing van die proefneming hulle 
“eerste doelwit” bereik is.506 Die Rand Daily Mail se kommentaar was egter dat 

                                            
503 Sunday Express, 1.7.1965 (Miners Reach Truce: Strike Averted); Sunday Times, 11.7.1965 
(V Graham: Mine “war” ends after amazing turnabout); The Star, 22.7.1965, p. 8 (“Rebel” 
miners are happier now); Die Mynwerker, 7.7.1965, p. 1 (Niemand haal voordeel uit die 
onrusstokery); Ibid., 21.7.1965, p. 1 (‘Aksie’ – mense het beloof om planne voor te lê – het nog 
nie) en (Raaispeletjie wys nuwe kiesplan is nie kinderspeletjie nie). 
 
504 Sitas, “Rebels without a pause”, p. 42; Die Transvaler, 2.8.1965 (Mynwerker-staking is gister 
afgelas); Ibid., 7.8.1965 (‘Dink jy hul sal my uit N.P. skors?’); Die Burger, 2.8.1965 (Mynwerkers 
sal nie meer staak nie); Die Mynwerker, 4.8.1965, pp. 1, 10 (Waarskuwing en vrae aan lede 
van die “Aksiekomitee”). I.v.m. die Konserwatiewe Werkersparty, sien ook Lewis, 
Industrialisation and trade union organisation, p. 86 en Du Toit, South African Trade Unions, p. 
64. 
 
505 Horrell, South Africa’s Workers, p. 95; Hepple, South Africa. A political and economic history, 
p. 213; Du Toit, South African Trade Unions, p. 68; Wilson, Labour in the South African Gold 
Mines, p. 115; Lang, Bullion Johannesburg, p. 421; Hamilton, “The Role of the Mine Workers’ 
Union”, p. 26; Die Mynwerker, 4.8.1965, p. 2 (Proef op Myne gaan gestaak word) en p. 3 
(Mynproef sal geleidelik reggestel moet word); Ibid., 18.8.1965, pp. 1, 2 (“Hoër basiese loon is 
nou ’n moet”) en (Proefneming: bevinding van Kommissie), p. 9 (Gründling oor gevolge van 
staking van Proefneming); Die Transvaler, 4.8.1965 (Bantoeproef op myne gaan gestaak word) 
en (Gründling sal werkers weer raadpleeg); Die Vaderland, 4.8.1965 (Hoofartikel); The Cape 
Times, 4.8.1965 (Keep mines colour bar orders cabinet); The Cape Argus, 4.8.1965 (New threat 
of unrest faces mining industry); The Pretoria News, 4.8.1965 (Hoofartikel); Ibid., 4.8.1965 
(Colour bar in mines to stay says Haak statement). 
 
506 Die Transvaler, 5.8.1965 (Aksiegroep van myners bly). 
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die regering bang vir sy eie “regse ekstremistiese” ondersteuners was en die 
proefneming met die oog op die 1966-algemene verkiesing afgelas het.507 
 
4.2.2 Die beëindiging van die Gründling-bewind en die destabilisering van die 
MWU 
 
Inderdaad het dit geblyk dat bogenoemde “sukses” die Aksiekomitee tot 
hernude ywer vir protesaksies teen Gründling en die MWU-bestuur aangevuur 
het. Die “skietstilstand” tussen die MWU en die Aksiekomitee was van korte 
duur aangesien die twee partye nie kon ooreenkom oor die wysiging van die 
MWU-grondwet nie. Die knelpunte was of organiseerders van die vakbond 
voortaan verkies moes word waar hulle tot in daardie stadium aangestel is en 
of die hoofsekretaris elke drie jaar verkies moes word, al dan nie. Ook wou 
Gründling steeds sekere aspekte van die afgestelde proefneming op die MWU 
van toepassing probeer maak. Die Aksiekomitee het ’n minimum maandloon 
van R300 vir elke mynwerker, beter pensioenvoordele en ’n ondersoek na die 
finansies van die MWU geëis. ’n Petisie, waardeur die MWU-bestuur gevra is 
om te bedank, is deur die Aksiekomitee onder mynwekers gesirkuleer. Die 
strategie was om die petisie deur 40% van die lede van die MWU (ongeveer 
7 000 mynwerkers) te laat onderteken. Dit sou die nodige regskrag verleen om 
volgens die vakbond se grondwet ’n bestuursverkiesing binne sestig dae af te 
dwing waar die bedanking van die bestaande bestuur versoek is. Daarby het 
Ras Beyers al sterker as ’n woelgees in die protesaksies van die Aksiekomitee 
na vore begin tree. Gründling het egter geweier om as hoofsekretaris te bedank 
en het aangevoer dat nie al die handtekeninge op die petisie wettiglik verkry is 
nie, dat dit nie volgens die MWU-grondwet aan hom in sy hoedanigheid as 
hoofsekretaris voorgelê is nie en dat die aantal handtekeninge in werklikheid 
slegs 26% van die totale lidmaatskap van die vakbond verteenwoordig het. 
 
As gevolg van die ontslag van sommige teenstanders van die 
maandloonproefneming het blitsstakings onder aansporing van die 
Aksiekomitee opnuut uitgebreek en teen September 1965 was byvoorbeeld 
slegs vier van die elf Vrystaatse goudmyne in volle produksie. Waar stakings 
gewoonlik weens geskille tussen mynbesture en mynwerkers onstaan het, het 
hierdie stakings egter as gevolg van die onoorbrugbare verskille tussen die 
verskillende faksies in mynwerkersgeledere self uitgebreek. Benewens die 
MWU het dus ook die mynbesture beheer oor die situasie begin verloor. Die 
Departement van Arbeid was eweneens magteloos om in te gryp aangesien 
daar geen wetgewing bestaan het waaronder die blitsstakings onwettig verklaar 
kon word nie.508 

                                            
507 Rand Daily Mail, 5.8.1965 (Hoofartikel). 
 
508 MWU-Argief, Notule van die Algeneme Raad, 27-28.1.1966, pp. 48, 50-51; Privaat 
onderhoud met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001 en 29.1.2003; Privaat onderhoud met mnr. Cor de 
Jager, 22.1.2004; (INEG) PV 14, Marais Viljoen-versameling, Lêer nr. I. A23/2: Verklaring deur 
Sy Edele Marais Viljoen, Minister van Arbeid, 15.10.1966, p. 1; Horrell, South Africa’s Workers, 
pp. 95-96; Du Toit, South African Trade Unions, pp. 68-69; Lang, Bullion Johannesburg, p. 421; 
Die Mynwerker, 1.9.1965, pp. 1-3 (Wysiging van Konstitusie); Ibid., 15.9.1965, p. 6 
(Hoofartikel); Ibid., 27.10.1965, p. 1 (Versoekskrif nou by die MWU) en p. 3 (“Staak die los 
Praatjies”); Ibid., 10.11.1965, pp. 1, 6 (Petisie vra die einde van die Vakbond-regsadvies); Ibid., 
24.11.1965, p. 1 (Petisie slaag nie), pp. 2-3 (Mislukte petisie) en p. 4 (Hoofartikel); Ibid., 
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Gedurende 1966 het die endemiese onrus en onverkwiklikheid in die geledere 
van die MWU onverpoos voortgeduur. Tydens die MWU-algemene 
raadsvergadring van Januarie 1966 het Gründling voorgestel dat die hele raad 
bedank en dat ’n verkiesing voor 26 Maart 1966 gehou word ten einde ’n nuwe 
bestuur te kies sodat die lug vir eens en altyd in die vakbond gesuiwer kon 
word. Die algemene raad het die voorstel geweier, maar Gründling het voet by 
stuk gehou deur self as hoofsekretaris te bedank aangesien hy nie meer kans 
gesien het om langer met die “ondermyning” van Aksiekomiteelede soos PJ 
Coetzer, PJ Paulus en GP Murray saam te leef nie.509 Gründling se 
voorgenome bedanking het egter nie gerealiseer nie en na samesprekings 
tussen hom en ministers Haak, Trollip en Marais Viljoen in Kaapstad, is besluit 
om die geskil in MWU-geledere in Februarie 1966 vir beslegting na die 
Nywerheidshof onder voorsitterskap van dr. FJ Viljoen te verwys. Die terme van 
opdrag van die Nywerheidshof het die volgende behels: Die mate waarin daar 
ontevredenheid bestaan het in die geledere van die MWU in verband met die 
bestuur van die vakbond, die oorsake van enige sodanige ontevredenheid en 
die stappe wat gedoen behoort te word om dit uit die weg te ruim; die voor- en 
nadele van die bestaande stelsel in die mynbedryf vir die reëling van lone en 
ander diensvoorwaardes, vergeleke met die nywerheidsraadstelsel ingevolge 
die Wet op Nywerheidsversoening; en enige aangeleentheid wat uit die 
ondersoek mag voortspruit en na die mening van die hof behandel behoort te 
word.510 
 
Ten spyte van bogenoemde stap het die Aksiekomitee steeds op die bedanking 
van die MWU-uitvoerende bestuur aangedring. Hulle aandrang op die 
bedanking is versterk toe 115 mynwerkers na ’n staking by die Vrystaat Geduld-
goudmyn ontslaan is. Toe daar teen Mei 1966 steeds geen tekens van ’n 

                                            
8.12.1965, p. 1 (Why petition did not succeed) en p. 6 (Dreigemente van stakings); Die 
Vaderland, 6.8.1965 (Ontevrede mynwerkers hou eersdaags verkiesing); Ibid., 27.8.1965 
(‘Mynwerkerstryd sal opnuut opvlam’); Ibid., 29.9.1965 (Rebelle se petisie by 
Mynwerkersvakbond); Die Burger, 18.9.1965 (Nuwe krisis in S.A. mynbedryf); Ibid., 20.9.1965 
(Groot moeilikheid dreig by goudmyne; Die Transvaler, 26.3.1966 (‘Mynwerkers sal wiele laat 
staan’); The Star, 6.8.1965 (Mineworkers want new leader); The Pretoria News, 6.8.1965 (Mine 
‘rebels’ move to oust Grundling); Sunday Express, 29.9.1965 (B Hitchcock: Managers sitting 
on power keg); Ibid., 31.10.1965 (B Hitchcock: I’ll stay until petition proved false: Grundling) en 
(“Rebels” Demand Finances Probe); Rand Daily Mail, 22.11.1965 (‘Rebel’ leaders’ challenge 
to Grundling); Sunday Times, 5.12.1965 (Rebel miners set for strike). Sien ook Sunday Times, 
18.4.1965 (V Graham: Mine Union Split Threatened) en The Cape Argus, 21.4.1965 
(Mineworkers in Showdown Soon). 
 
509 MWU-Argief, Notule van die Algemene Raad, 27-28.1.1966, pp. 47-50, 52-53; Ibid., Notule 
van die Buitengewone Vergadering van die Algemene Raad, 22.7.1966, p. 2; Horrell, South 
Africa’s Workers, pp.95-96; Die Mynwerker, 2.2.1966, p. 1 (Vrede in vakbond!). Laasgenoemde 
bron maak egter geen melding van Gründling se bedanking as hoofsekretaris nie. 
 
510 MWU-Argief, Notule van die Buitengewone Vergadering van die Algemene Raad, 
22.7.1966, pp. 2-3; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 24.2.1966, pp. 
1, 6-12; Du Toit, South African Trade Unions, p. 69; Wilson, Labour in the South African Gold 
Mines, p. 176; Die Mynwerker, 16.2.1966, p. 1 (Industrial Tribunal to examine complaints); Ibid., 
2.3.1966, p. 1 (Nywerheidshof by Uitv. Bestuur); Sunday Express, 27.2.1966 (Miners Quit Nat. 
Party – Too Liberal, They Say). 
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verkiesing vir ’n nuwe bestuur was nie het die Aksiekomitee op ’n algemene 
staking besluit wat op 20 Junie 1966 ’n aanvang sou neem en sou voortduur 
totdat die Gründling-bestuur tot sodanige verkiesing sou instem.511 Volgens die 
notules van die MWU-uitvoerende bestuur is ’n verkiesingsvoorstel egter op 22 
Junie 1966 aan die Aksiekomitee gedoen op voorwaarde dat laasgenoemde 
dan sou ontbind. Die verkiesing sou ook eers na die bekendmaking van die 
verslag van die Nywerheidshof plaasvind.512 
 
Die verkiesingsooreenkoms van 28 Junie het onder andere die volgende 
bepaal: Ter wille van die “goeie vrede” in die vakbond en in die beste belang 
van almal het die dagbestuur van die MWU by die uitvoerende bestuur en die 
algemene raad aanbeveel dat algemene verkiesings van 
skagverteenwoordigers, uitvoerende raadslede en algemene raadslede 
dwarsdeur die Republiek van Suid-Afrika gehou sou word op die volgende 
voorwaardes: Die dagbestuur het onderneem om so spoedig moontlik na die 
ondertekening van die ooreenkoms ’n buitengewone vergadering van die 
uitvoerende bestuur te belê met die spesifieke doel om hierdie voorstel aan te 
beveel en deur beide rade te laat bekragtig as synde in die beste belang van 
die vakbond in die geheel. Die Aksiekomitee het die aanbod in ’n “goeie gees” 
aanvaar as synde in die beste gemeenskaplike belang en met die vaste 
vertroue dat dit enige onenigheid in die vakbond uit die weg sou ruim. 
 
Voorts het die Aksiekomitee onderneem om geen kandidate amptelik te stel om 
aan enige verkiesing deel te neem nie, of om enige kandidaat se kandidatuur 
amptelik te bevorder nie, hetsy by wyse van vergadering of pamflet of op enige 
ander wyse nie. Die MWU-bestuur sou soos in die verlede hulle ook weerhou 
van enige deelname aan verkiesings, behalwe die pligte wat deur die 
konstitusie aan hulle opgelê is. Die Aksiekomitee het onderneem om geen 
georganiseerde (stakings) agitasie vanaf die datum van aankondiging van die 
verkiesing by wyse van publikasie van hierdie ooreenkoms te voer nie. Dit het 
die komitees egter vry gestaan om verslagvergaderings en gebruiklike 
komiteevergaderings te hou totdat die datum van ’n verkiesing van 
skagverteenwoordigers in hulle distrik afgekondig is. Die MWU sou ook die reg 
hê om verslagvergaderings te hou. 
 
Die hoofsekretaris het self aangebied om te bedank vanaf die datum wat die 
nuwe uitvoerende bestuur en algemene raad van die MWU hulle eerste 
vergadering sou hou en om sy heraanstelling aan die diskresie van hierdie 
liggame oor te laat, sowel as alle voorwaardes van sy aanstelling soos salaris 
en diensvoordele. Die Aksiekomitee sou outomaties ontbind in elke distrik om 
12 uur die middag van die dag wat elke verkiesing van skagverteenwoordigers 
in ’n distrik vooraf sou gaan. Verder het beide partye onderneem om hulle neer 
te lê by die bevindinge van die Nywerheidshof. Vanaf die kant van die MWU-
uitvoerende bestuur is die ooreenkoms onder andere deur Eddie Gründling, PJ 

                                            
511 Du Toit, South African Trade Unions, p. 69. Sien ook Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Raad, 22.7.1966, pp. 16-17. 
 
512 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 22.6.1966, p. 3; Du 
Toit, South African Trade Unions, p. 69. 
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Henning, die president, en DG Malan, die vakbond se prokureur, onderteken. 
Ondertekenaars van die kant van die Aksiekomitee het onder andere Ras 
Beyers, At van Wyk, PJ Coetzer, PJ Paulus, GP Murray, Maurice Meiring, Fred 
Short en DG Paulus ingesluit.513 
 
In Augustus 1966 is die verslag van die Nywerheidshof aangaande die dispute 
binne die MWU deur die uitvoerende bestuur aanvaar en is ’n mosie van volle 
vertroue deur die bestuur in Gründling as hoofsekretaris aangeneem. 
Terselfdertyd is daar ook besluit om ’n lastergeding, waarin Gründling 
skadevergoeding van PJ Coetzer van die Aksiekomitee geëis het, te laat 
vaar.514 Volgens die Nywerheidshof se verslag het sekere handelinge aan die 
kant van die Aksiekomitee, en in ’n sekere mate ook aan die kant van die MWU, 
wat gebaseer was “op eensydige verklarings, beuselagtige en ongegronde 
gerugte en algemene misverstande”, “slegte gevoelens” onder lede van die 
vakbond veroorsaak. Ontevrede MWU-lede en “buitestaanders” het klagtes 
aangegryp om ’n “atmosfeer van agterdog en wantroue” te skep sodat die 
bedanking van die hoofsekretaris en die verkiesing van ’n nuwe uitvoerende 
bestuur afgedwing kon word. Voorts het die hof bevind dat Gründling “’n baie 
knap en bekwame administrateur” was. In die tydperk van 1964 tot 1966 het 
die MWU “in werklikheid veel meer verbeterings in die loonskale van sy lede 
teweeggebring as gedurende ’n baie lang tydperk vantevore”. 
 
Daar was gevalle waar die ontevrede stakers later tot hulle ontnugtering moes 
uitvind dat hulle optrede onwettig was en dat hulle nie so sou opgetree het 
indien hulle vooraf die “regte leiding” ontvang het nie. In ander gevalle weer, is 
daar gestaak omdat die betrokkenes een of ander persoonlike grief teen ’n 
medelid of -lede gehad het wat geensins die werkgewers betrek het nie. Dit is 
interessant dat beide partye tydens die ondersoek dit vermeld het dat daar 
toekomstiglik aandag aan ’n skema gegee sou moes word om swart arbeid 
meer produktief op die myne aan te wend sodat sommige van die blanke 
mynwerkers se verantwoordelikhede verminder kon word en hulle meer 
produktiewe tyd tot hulle beskikking kon hê.515 
 
Die aanvaarding van die Nywerheidshof se verslag deur die MWU-uitvoerende 
bestuur was egter net die stilte voor die volgende storm. Beweringe deur die 
Aksiekomitee (wat intussen weer saamgestel is), dat die bestuur 
verantwoordelik was vir onreëlmatighede in verband met die nominasieproses 
van kandidate vir die komende MWU-verkiesing, het tot hernude stakings 
aanleiding gegee. In die lig van hierdie verwikkelinge was die Minister van 
Arbeid, Marais Viljoen, genoop om in te gryp en die 

                                            
513 Notule van die Buitengewone Vergadering van die Algemene Raad, 22.7.1966, pp. 4-9; Die 
Mynwerker, 6.7.1966, pp. 1, 3 (Algemene Verkiesings); Ibid., 3.8.1966, p. 1 (AE Gründling: 
Algemene Raad gee jawoord eenparig!). 
 
514 Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 26.8.1966, pp. 3-5. 
 
515 Horrell, South Africa’s Workers, p.96; Du Toit, South African Trade Unions, p. 69; Die 
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Nywerheidsversoeningswysigingswet deur die parlement te loods. Die regering 
het hom in belang van die landsekonomie verplig gevoel om die Wet op 
Nywerheidsversoening te wysig sodat daar ’n verbod geplaas kon word op 
stakings wat nie enige betrekking gehad het op aangeleenthede betreffende 
die verhoudings tussen werkgewer en werknemers nie. In wese was die 
wysigingswet ’n poging van regeringskant om die binnegevegte te verbied wat 
tussen die bestuur en ’n faksie binne die MWU deur middel van stakings 
gewoed het, aangesien die staat van mening was dat die huishoudelike 
aangeleenthede van ’n vakbond deur normale vakbondprosedures hanteer kon 
word.516 
 
Alhoewel die MWU amptelik met die regering gesimpatiseer het met die 
afsterwe van die Eerste Minister, dr HF Verwoerd, op 6 September 1966 en 
steun aan die NP se verkiesing van adv BJ Vorster as die nuwe Premier verleen 
het,517 was daar opmerklike teenkanting teen bogenoemde wysigingswet. Selfs 
Cas Greyling, die NP-LV vir Carletonville, was teen die tydsberekening van die 
wet gekant omdat dit volgens hom die komende MWU-verkiesings kon 
beïnvloed. Die Aksiekomitee het geweier om hulle stakingsplanne te laat vaar 
en gedreig dat hulle produksie op die meeste goudmyne sou laat lam lê. 
Bewerings is gemaak dat die Minister van Arbeid die kant van Gründling en die 
KVM gekies het. Daar was selfs sprake van die stigting van ’n nuwe regse 
politieke party, die Demokratiese Nasionale Party van Suid-Afrika, onder leiding 
van dr. Cor du Preez. Ras Beyers het egter verklaar dat die party weinig 
aanhang vanuit die geledere van die Aksiekomitee sou geniet, aangesien “meer 
as 90% van die mynwerkers” nog ingeskrewe lede van die NP was.518 Verder 
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Die Mynwerker, 14.9.1966, p. 1 (Fotoberig), p.2 (Dr Verwoerd – Ons Telegram), p. 6 
(Hoofartikel) en p. 12 (Foto). 
 
518 Sien MWU-Argief, Notule van die Noodvergadering van die Algemene Raad, 12.12.1966, p. 
16; (INEG) PV 14, Marais Viljoen-Versameling, Lêer nr. I. A23/2: Korrespondensie: C Greyling 
– M Viljoen, 17.10.1966; Ibid., Program van Beginsels van die Demokratiese Nasionale Party; 
Serfontein, Die verkrampte aanslag, p. 19; Du Toit, South African Trade Unions, p. 69; Sitas, 
“Rebels without a Pause”, p. 46; Die Mynwerker, 23.11.1966, pp. 1, 6 (‘n Snaakse Onderhoud 
deur mnr. Cas Greyling);The Daily News, 18.10.1966 (Miners’ strike spreads to Rand); The 
Natal Mercury, 19.10.1966 (All Eyes on Nat. Strike Bill Critic Today); Sunday Express, 
13.11.1966 (Beyers Denies Union Plan); Dagbreek en Sondagnuus, 13.11.1966 (Viljoen 
Waarsku Mynwerkers teen Nuwe Party); Ibid., 27.11.1966 (Dr. Beyers ontken bemoeiing met 
ander vakbond se bestuur); Die Burger, 14.11.1966 (Mynwerkers teen Nuwe Party 
Gewaarsku); Ibid., 16.11.1966 (O.V.S.-Mynrebelle se Oud-Leier Verlaat die N.P.); The Pretoria 
News, 21.11.1966 (Ras Beyers In New Movement); Die Transvaler, 24.11.1966 (Splintergroep 
sal myners nie misbruik); Ibid., 30.11.1966 (Steun nog V.d. Merwe se groep). Teen die begin 
van 1966 was daar selfs sprake van ’n kortstondige “ekstreem-regse” Republikeinse Party vir 
wie “duisende mynwerkers” glo in die algemene verkiesing van daardie jaar sou stem 
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was daar bewerings in die pers dat die groepering van dr Albert Hertzog binne 
die NP hierdie regse beweging, asook die Aksiekomitee finansieel ondersteun 
het, maar dis ten sterkste deur Hertzog ontken.519 
 
Teen die agtergrond van hierdie regse verwikkelinge het Gründling deur middel 
van Die Mynwerker gepoog om die nuwe algemene raad positief teenoor hom 
in te stel deur die voordele wat hy vir die mynwerkers beding het en die 
prestasies wat hy in die MWU vermag het uiteen te sit. Daarteenoor het hy 
Aksiekomiteelede, soos Ras Beyers, Fred Short en At van Wyk, as “politieke 
magsoekers” uitgekryt. Volgens Gründling wou hulle van die geld van die MWU 
gebruik maak om hulle politieke ambisie in nuwe politieke partye soos die 
Demokratiese Nasionale Party uit te leef.520 Sitas verklaar dat die Engelstalige 
pers in hulle dekking van die gebeure eweneens ’n pro-Gründling-veldtog 
gevoer het.521 
 
Intussen het die voortslepende twis tussen die Gründling-bewind en die 
Aksiekomitee inderdaad ’n drastiese wending geneem toe die 
verkiesingsproses vir ’n nuwe MWU-bestuur uiteindelik op 19 Oktober 1966 met 
die verkiesing van nuwe skagverteenwoordigers ’n aanvang geneem het. 
Volgens die ooreenkoms met die Nywerheidshof was die verkiesingsproses 
soos volg geskeduleer: Op 7 November sou die verkose 
skagverteenwoordigers die nuwe algemene raad aanwys, terwyl die 
nuutverkose algemene raad op 24 November die nuwe uitvoerende bestuur, 
waaronder die president, die visepresident, die tesourier, die trustees en ander 
ampsdraers sou kies. Op sý beurt sou die nuwe uitvoerende bestuur nie later 
nie as 19 Desember 1966 sy eerste vergadering hou waartydens Gründling sy 
bedanking as hoofsekretaris sou indien en waar sy heraanstelling (wat hy 
aangeneem het die geval sou wees) aan die goeddunke van die algemene raad 
en die uitvoerende bestuur oorgelaat sou word.522 
 
Sake het egter alreeds vir Gründling skeefgeloop toe die Aksiekomitee, na ’n 
onverkwiklike stryd wat ongeveer 2½ jaar lank gesloer het, die verkiesing van 
die nuwe MWU-algemene raad met ’n meerderheid van 28 teenoor 20 lede 
gewen het. Gevolglik is ook ’n meerderheid van 18 Aksiekomitee-gesinde lede 

                                            
aangesien die NP “te liberaal” geword het. Sien Sunday Express, 27.2.1966 (Miners Quit Nat. 
Party – Too Liberal, They Say). 
 
519 Sien Serfontein, Die verkrampte aanslag, p. 82; Du Toit, South African Trade Unions, p. 69; 
Sitas, “Rebels without a pause”, p. 45; Sunday Express, 20.11.1966 (Beyers, Hertzog Behind 
Steel Union Rebels); The Pretoria News, 21.11.1966 (Ras Beyers in new Movement); Die 
Transvaler, 22.11.1966 (Hertzog is nie by Myngeskil gemoeid); Financial Mail, 2.12.1966, p. 70 
(Disturbing the peace). 
 
520 Die Mynwerker, 9.11.1966, pp. 1, 5 (AE Gründling: Gründling bespreek dr. Ras Beyers) en 
p. 2 (AE Gründling: Vrae aan ‘Leier van Aksiekomitee’); Ibid., 23.11.1966, pp. 1, 4 (Rusie 
veroorsaak deur politieke magsoekers) en (R6-milj. ekstra aan pensioene). 
 
521 Sitas, “Rebels without a Pause”, p. 43. 
 
522 Du Toit, South African Trade Unions, p. 69; Die Mynwerker, 26.10.1966, p. 2 (Twee datums 
wat onthou moet word); Die Transvaler, 22.11.1966 (Gründling: Ooreenkoms is bindend). 
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tot die nuwe uitvoerende bestuur op 24 November 1966 verkies. Gründling is 
uiteindelik deur ’n voorafbeplande “staatsgreep” onder leiding van Ras Beyers 
uit die amp van hoofsekretaris gewerk. Die strategie was dat die vakature dan 
deur ’n tydelike hoofsekretaris gevul sou word totdat die Aksiekomitee 
grondwetlik in ’n posisie sou wees om Beyers uiteindelik as die nuwe 
permanente hoofsekretaris van die MWU aan te stel. Derhalwe het die 
uitvoerende bestuur in ’n versoekskrif daarop aanspraak gemaak dat hulle 
kragtens die grondwet met 24-uur kennisgewing ’n “noodvergadering” kon belê. 
Gründling het aanvanklik deur middel van prosedurele en grondwetlike 
maatreëls gepoog om sy afsetting te stuit en die nuwe uitvoerende bestuur die 
MWU-hoofkantoor in Johannesburg te verbied. Daarop het Maurice Meiring, 
die nuwe MWU-president, egter gedreig dat sou die Nasionale regering 
Gründling se kant kies deur die pasverkose uitvoerende bestuur met ’n 
polisieteenwoordigheid toegang tot die vakbondhoofkwartier te verbied, “hulle 
die grootste staking in die geskiedenis van die mynbedryf op hande sou hê”.523 
 
Die klimaks van die drama rondom die afsetting van Eddie Gründling as die 
hoofsekretaris van die MWU het op 25 en 26 November 1966 afgespeel. 
Tydens die eerste vergadering van die nuwe uitvoerende bestuur op 25 
November is eenparig besluit om die vergadering wat vir 30 November 1966 
belê is, en waartydens Gründling se bedanking en moontlike heraanstelling 
bespreek sou word, te kanselleer en hom onmiddellik as hoofsekretaris te 
skors. Hy kon sy MWU-motor en kantoorfasiliteite tydelik tot die afhandeling 
van die vakbond se state behou, maar moes hom weerhou van “gewone en 
daaglikse vakbondaangeleenthede”. Vervolgens het die vergadering, wat ook 
deur Ras Beyers bygewoon is, vir Francis (Fred) Short eenparig as 
waarnemende hoofsekretaris verkies. Short, ’n stigterslid van die Aksiekomitee, 
was ’n ou veteraan wat reeds sedert 1935 by verskeie protesaksies (onder 
andere die 1946-protesstaking teen die Brodrick-regime) ter wille van die 
mynwerkers betrokke was.524 
 
Short moes ook ’n bisarre insweringseed met sy aanstelling as waarnemende 
hoofsekteraris aflê waarin hy onderneem het om nie ’n lid van enige geheime 
organisasie en spesifiek die AB te wees nie. Die plegtigheid het Ras Beyers se 
persoonlike stempel gedra. Dit was veral teen Gründling as AB-lid gemik en 
tekenend van die veranderende gesigspunte en onverbloemde anti-houding 
wat die MWU as Afrikanerwerkersklasorganisasie in die lig van die 

                                            
523 Serfontein, Die verkrampte aanslag, p. 82; Horrell, South Africa’s Workers, p. 96; Dagbreek 
en Sondagnuus, 13.11.1966 (Beyers: ‘Ons neem oor’; Gründling: ‘Nie so maklik’); Sunday 
Times, 20.11.1966 (“Rebels” Pledge to oust Grundling); Die Vaderland, 22.11.1966 
(Noodvergadering van MWU geëis); Die Transvaler, 25.11.1966 (Mynchaos dreig ná oorname); 
Rand Daily Mail, 25.11.1966 (D Smith: ‘Rebel’ Miners Take Over); Privaat onderhoud met mnr. 
Cor de Jager, 22.1.2004; Mnr. W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001. 
 
524 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 25.11.1966, pp. 1-4; 
Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulis, 29.1.2003; Du Toit, South African Trade Unions, p. 69; 
Davies, et al, The struggle for South Africa, p. 261; Sitas, “Rebels without a Pause”, p. 45; 
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“verkramptes-verligtes-stryd” teenoor Afrikanerelite-organisasies soos die AB 
ingeneem het. Die eed, wat deur Beyers opgestel is, was glo ’n wysiging van 
die eed wat die Protestantse Nederlandse Geuse tydens die Tagtigjarige 
Oorlog teen Katolieke Spanje (1568–1648) afgelê het en was ’n weerspieëling 
van die rassehouding en reaksionêre konserwatisme wat die MWU in daardie 
stadium gekenmerk het: 
 

“Voor God en mens verklaar ek, Francis Short, dat ek gehou 
en getrou sal wees aan die beginsels van blanke vakbondwese 
in Suidelike Afrika, dat ek tot die dood toe met my lewe en bloed 
die voortbestaan van die blanke werker sal beskerm, dat ek 
kommunisme, alle vorme van liberalisme en linksgesindheid, 
hoe gering ook al, sal beveg met alle middele tot my beskikking, 
dat ek die aanslag van ‘Kaffer, Moor en Indiaan’ op die blanke 
werkerskring met man en mag sal beveg en ten slotte, dat ek 
nie ’n lid van die Broederbond of ander geheime organisasie is 
of nog sal word en alle Broederbond-indringing, sowel as 
invloede van geheime organisasies, uit ons vakbond sal weer. 
So help my God en sterk my swaardarm”.525 

 
Daarna is Beyers onder dieselfde eed in die pos van “permanente 
regsadviseur”, “betaalde amptenaar” en “klerk” ingesweer teen die stewige 
salaris van R16 000 per jaar plus ’n onthaaltoelaag, wat op ’n totale jaarlikse 
salarispakket van R19 500 neergekom het. Soos dr Albert Hertzog van ouds is 
hy ook op die bestuurskomitee (die dagbestuur van die MWU) gekoöpteer en 
sou tydelik vir die redaksionele komitee van Die Mynwerker, die vakbond se 
mondstuk, verantwoordelik wees. Dit was duidelik dat Beyers voortaan die 
intellektuele leierskap en de facto in beheer van die MWU sou wees, soos wat 
hy dit ook selfversekerd aan die pers oorgedra het. In dié hoedanigheid sou hy 
waarskynlik ’n ongesonde en selfs sterker mag agter die troon word as Hertzog 
se kortstondige invloed op die MWU-bestuur tydens die Ellis-bewind in die 
1950’s. So het die uitvoerende bestuur besluit om aan Beyers “’n vrye hand te 
gee om sy sake te reël soos dit hom pas”. Hy sou “oor alle sake toesighoudend 
kan optree soos hy dit in die beste belang van die vakbond sien” en hy kon “alle 
sentra waar vakbondlede hul bevind … besoek en die vakbond uitbou en 
reorganiseer tot die beste van sy vermoë om [die MWU] heg saam te snoer en 
’n magtige organisasie te maak”. Voorts sou Beyers oor alle vername besluite 
geraadpleeg word “in belang van die vakbond” en in die afwesigheid van die 
uitvoerende bestuur selfs sy eie diskresie kon gebruik. 
 
Dit wil ook voorkom of Short onseker van homself was, nie behoorlik 
opgewasse vir die taak van hoofsekretaris gevoel het nie en swaar op Beyers 
as sy intellektuele kruk gesteun het. So het hy die MWU-president en Beyers 

                                            
525 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 26.11.1966, p. 1; 
Wilson, Labour on the South African gold mines, p. 116; Sitas, “Rebels without a pause”, p. 46; 
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versoek om hom altyd te vergesel na alle samesprekings. Indien daar 
“moeilikheid” sou wees, sou hy graag daar saam met Beyers wou wees. 
Maurice Meiring, die nuwe MWU-president, was ’n soortgelyke mening 
toegedaan. Slegs PCC (Cor) de Jager het bedenkinge daaroor gehad dat daar 
’n “vrye hand” aan Beyers verleen word, aangesien sy posisie “maklik verkeerd 
begryp” kon word. Daarop het Beyers diplomaties toegegee dat dit miskien 
wenslik sou wees indien hy en die hoofsekretaris onder die direkte toesig en 
opdrag van die uitvoerende bestuur sou staan en “elkaar aanvul en mekaar se 
take vergemaklik”.526 
 
Maar op die volgende vergadering van 30 November 1966 is Beyers, wat toe 
ook die notules van die bestuursvergaderings hanteer het, se posisie verder 
verskans toe besluit is dat hy nie deur die hoofsekretaris ontslaan sou kon word 
nie, maar onder die seggenskap en toesig van die uitvoerende bestuur sou 
staan. Hierdie vergadering het ook as ’n “skoonmaakproses” van alle 
oorblywende Gründling-ondersteuners gedien. Al die MWU-organiseerders is 
voor die uitvoerende bestuur gedaag en in ’n soort kruisverhoor deur Beyers 
geneem waar hulle hul steun aan of teenstand teen Gründling, die gewraakte 
maandloonproefneming en die Aksiekomitee moes verduidelik. Uiteindelik is 
twee Gründling-ondersteuners, HS Havenga en WA du Plessis (laasgenoemde 
was die MWU-organiserende sekretaris) summier ontslaan, terwyl ’n ander 
organiseerder, BJJ Lategan, uit eie keuse bedank het. Gründling se summiere 
ontslag as hoofsekretaris vanaf 28 November is ook bekragtig. Hy moes sy 
MWU-motor afstaan en is die kantore van die vakbond verbied waarvan hy die 
sleutels op 1 Desember moes oorhandig.527 
 
Die Beyers-faksie van die Aksiekomitee se poging om die beheer van die MWU 
oor te neem, het egter spoedig geboemerang toe Gründling op 1 Desember 
1966 daarin geslaag het om ’n hofinterdik teen die aanstelling van Short en 
Beyers as hoofsekretaris en regsadviseur van die MWU, onderskeidelik, te 
verkry tot tyd en wyl die hof die hele aangeleentheid na behore kon ondersoek. 
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Die probleem was dat Short ’n voortsettingslid (afgetrede lid) was, terwyl 
Beyers glad nie ’n lid van die MWU was nie. Volgens die MWU-grondwet was 
hulle aanstellings dus onwettig. Gründling se regspan het geargumenteer dat 
die nuwe uitvoerende bestuur tydens sy “ontslag” nog nie na behore georden 
was nie en daarom was hierdie stap ook onwettig. Die regsbetoog het voorts 
beweer dat Beyers ’n “anti-Engelse, anti-Semitiese en anti-swart rassehater” 
was, asook ’n “Nasionaal-sosialis” wat as “regsadviseur vir die Ku Klux Klan” 
gedien het en ’n skeuring in die blanke vakbondbeweging in Zambië veroorsaak 
het. Tensy hy gestuit word, sou hierdie “anarchis” en “diktator” Suid-Afrikaanse 
vakbonde “onherstelbare skade aandoen”. Die hofinterdik het Beyers betreding 
van die MWU-hoofkantoor verbied, maar ook nie Gründling se posisie as 
hoofsekretaris herstel nie.528 
 
Waar die ontslag van Gründling as hoofsekretaris die MWU alreeds van ’n 
stabiele bestuur ontneem het, het die hofinterdik teen die Beyers-faksie die 
leierskapsvakuum vererger, wat die vakbond in chaos, wanorde en 
krisisbestuur gedompel het. Dit het ontwrigtende kragte ontketen wat selfs die 
voortbestaan van die MWU in gevaar gestel het. Ten einde die bevel van die 
hofinterdik na te kom, het die MWU-bestuur in ’n aantal noodvergaderings die 
aanstelling van GP Murray in die plek van Fred Short bekragtig, maar ook slegs 
as waarnemende hoofsekretaris. Murray was ’n veteraanlid van die Marievale-
goudmyn wat Springs in die algemene raad verteenwoordig het en aangesien 
sy aftrede ophande was, was hy bereid om die MWU tydelik in hierdie 
hoedanigheid van diens te wees. Die mate van chaos en verwarring waarin die 
MWU verkeer het, blyk byvoorbeeld uit die feit dat die vakbond as gevolg van 
diensvoorwaardes in daardie stadium dus die salarisse van drie 
hoofsekretarisse (Gründling, Short en Murray) moes betaal. Daarby het die 
MWU se uitbetalings aan regskostes in die dispuut tussen die Gründling-
bestuur en die Aksiekomitee in die tydperk 1963-1966 jaarliks gemiddeld 
R10 000 beloop. 
 
Die afwesigheid van ’n vaste hoofsekretaris het ook ’n negatiewe impak op die 
administrasie van die MWU gehad. Aangesien daar so baie agterstallige en 
opgehoopte werk in die kantoor van die hoofsekretaris was, het die 
bestuurskomitee besluit dat die organiseerders direk onder die toesig van die 
president sou staan. Verder sou die president en die bestuurskomitee “na hulle 
eie goeddunke en diskresie” optree in verband met enige onderhandelings en 
afvaardigings waarby die vakbond betrokke was. Insgelyks is die eerste 
vergadering van die nuwe algemene raad, waar die posisies van Gründling, 
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Short, Beyers en Murray na aanleiding van die hofinterdik bespreek en 
bekragtig moes word, deur wanorde en ongedissiplineerdheid gekenmerk 
sodat die president gesukkel het om orde te handhaaf. Met die ontslag van WA 
du Plessis, die organiserende sekretaris, was daar aanvanklik niemand anders 
gemagtig om tjeks te teken nie, sodat die MWU-personeel nie betaal kon word 
nie en die vakbond se werksaamhede tot stilstand gekom het. Voorts het die 
algemene raad besluit om enige poging tot die heraanstelling van Gründling as 
hoofsekretaris te beveg en te poog om Ras Beyers as “hul leier” en “breinkrag” 
in die MWU te herstel.529 
 
Intussen het dit geblyk dat daar nie meer eensgesindheid oor die posisie van 
Beyers in die geledere van die Aksiekomitee bestaan het nie en dat sy invloed 
op die MWU toenemend in omstredenheid gedompel is. Reeds binne enkele 
dae na sy aanstelling as MWU-regsadviseur en -klerk, en voordat die 
hofinterdik teen hom van krag geword het, het Beyers met die rekenmeester 
gebots omdat hy ’n ongespesifiseerde tjek van R3 000 wou trek. Verder is een 
van die damespersoneellede, me. A Calitz, deur sy toedoen ontslaan omdat sy 
geweier het om sekere kantoorsleutels aan hom te oorhandig.530 Maar in 
hoofsaak het prominente Aksiekomiteelede, soos At van Wyk en Cor de Jager, 
ook besorgd begin raak oor die geldigheid van Beyers se aanstelling in die 
MWU-bestuur, sy klaarblyklike ongesonde magsposisie en sy “fantastiese 
salaris”. Daarby het die Vrystaatse distriksbestuur van die MWU ’n mosie van 
wantroue in Meiring as president, die uitvoerende bestuur en Beyers aanvaar 
en besluit om vertoë tot die Minister van Arbeid oor laasgenoemde se posisie 
as die vakbond se regsverteenwoordiger te rig. Daar was selfs sprake dat die 
Vrystaters ’n wegbreek mynwerkersvakbond wou stig. Volgens Van Wyk is die 
mynwerkers “mislei” deur hierdie persone. Hy wou nie deel wees van ’n 
organisasie “wat deur dr. Beyers regeer word nie” en het ook verklaar dat hulle 
geskok was oor die “Ku Klux Klan”-insweringseed wat Short as hoofsekretaris 
afgelê het. Van Wyk het selfs beweer dat Beyers genader is om die leier van 
die Demokratiese Nasionale Party te word.531 
 

                                            
529 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 30.11.1966, p. 
21; Ibid., Notule van die Noodvergadering van die Uitvoerende Raad, 3.12.1966, pp. 1, 2, 5, 8; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 21.12.1966, pp. 5, 14; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Bestuurskomitee, 30.11.1966, p. 1; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Bestuurskomitee, 7.12.1966, p. 1; Ibid., Notule van die Vergadering van 
die Bestuurskomitee, 14.12.1966, p. 1; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Bestuurskomitee, 3.1.1967, p. 6; Ibid., Notule van die Noodvergadering van die Algemene 
Raad, 12.12.1966, pp. 1-5, 12, 15-17, 19-20; Rand Daily Mail, 25.11.1966 (D Smith: “Rebel” 
Miners Take Over); Ibid., 13.12.1966 (D Smith: Miners Reject Plan); Dagbreek ne Sondagnuus, 
ongedateerd (MWU verras met twee nuwe aanstelings); Privaat onderhoud met mnr. PJ 
Paulus, 29.1.2003. 
 
530 Die Transvaler, 1.12.1966 (MWU-base ontslaan nog 2). 
 
531 MWU-Argief, Notule van die Noodvergadering van die Algemene Raad, 12.12.1966, pp. 20-
21; Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 29.1.2003; Privaat onderhoud met mnr. Cor de 
Jager, 22.1.2004; Privaat onderhoud met mnr. M Janse van Rensburg, 2.7.2001; Sitas, “Rebels 
without a Pause”, p. 47; Die Transvaler, 28.11.1966 (Nòg ‘n Stryd teen Beyers); Ibid., 
29.11.1966 (OVS-Myners gaan by Min. kla); Rand Daily Mail, 29.11.1966 (D Smith: Free State 
Miners vow Fight to Death); Ibid., 1.12.1966 (D Smith: Grundling and two others are sacked). 
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Die onderliggende spanning wat in MWU-geledere oor die 
maandloonproefneming en die agitasie rondom die ontslag van Gründling 
voortgevloei het, het gedreig om middelpuntvlietende kragte in die vakbond te 
ontketen. Teen Desember 1966 was daar klaarblyklik vier faksies binne die 
MWU. Eerstens was daar die Beyers-groepering wat in beheer van die vakbond 
was en wat ook Fred Short, GP Murray en Maurice Meiring ingesluit het. 
Tweedens was daar die ontevrede Vrystaatse mynwerkers, met At van Wyk as 
segsman, wat die voorwaardes van Beyers se oorspronklike aanstelling wou 
wysig om te verhoed dat hy onbeperkte mag oor die MWU verkry. In die derde 
plek was daar ’n groep ontevrede Wes-Randse mynwerkers, onder leiding van 
PJ Paulus, DG Paulus, Flip Coetzer en Cor de Jager, wat ’n sogenaamde “anti-
Beyers-eed” gesweer het om heeltemal van Beyers se invloed in die vakbond 
ontslae te raak. En vierdens het Gründling nog ’n mate van steun onder ’n 
aantal algemene raadslede geniet.532 
 
Die voortslepende twis in die MWU het sy soveelste wending geneem toe At 
van Wyk téén Beyers gaan getuig het in Gründling se hofsaak teen die 
uitvoerende bestuur wat op die hofinterdik gevolg het. Van Wyk het in sy 
eedverklaring onder andere die volgende aangaande Beyers geopenbaar: 
 

“Ek wys met alle eerbied daarop dat die mynwerkers van Suid-
Afrika oorwegend bestaan uit persone wat nie ’n gevorderde 
skoolopleiding ontvang het nie en dat die titel ‘Doktor Advokaat’ 
’n groot indruk van hoë geleerdheid en groot aansien onder die 
mynwerkers verwerf het. Die algemene gevoel destyds was dat 
’n geleerde man met professionele status uit edele motiewe 
probeer om die mynwerkers se belange te beskerm. Dit is die 
indruk wat … Beyers probeer skep het en waarin hy geslaag 
het, omdat gevoelens baie hoog geloop het, [en] daar steeds 
gesoek was na ’nsterk leier met goeie aansien om rigting aan 
die protesbeweging te gee … Beyers se ophemeling van 
griewe en klagtes asook sy beskuldigings en dreigemente 
saam met die beloftes van groot inkomste en mag [het] byval 
gevind by die ontevrede mynwerkers … Dit is my oorwoë 
mening dat … Beyers sy voornemens (deur onweerstaanbare 
druk op die Kamer van Mynwese uit te oefen) sal uitvoer en 
daarmee dan die ekonomie van Suid-Afrika onherstelbare 
skade sal aandoen … Daarmee sal hy so ‘n magtige ledetal 
onder hom verenig dat hy die ekonomie van die land kan lamlê 
deur stakings te reël totdat aan alle eise toegegee is”.533 

 
Weens die gebrek aan stabiele bestuur en doelgerigte leiding in die MWU het 
die struwelinge in die vakbond teen die agtergrond van ‘n feitlik anargistiese 

                                            
532 Die Vaderland, 5.12.1966 (Mynwerkersunie: Vuurwerk word vanaand verwag); Rand Daily 
Mail, 6.12.1966 (Ras Beyers gets big support at districts’ meetings); Dagbreek en Sondagnuus, 
ongedateerd (Aksiekomiteelede wil Beyers uit MWU skop). 
 
533 Die Mynwerker, 11.1.1967, pp. 6, 8 (Eedsverklaring van At van Wyk). Sien ook Financial 
Mail, 2.12.1966, p. 70 (Disturbing the peace). 
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toestand in mynwerkersgeledere in Januarie 1967 voortgewoed. Dit word 
byvoorbeeld weerspeël in die chaotiese prosedurele besluitneming en lukrake 
notulering van die bestuurkomiteevergaderings.534 Ten eerste het die MWU-
bestuur ’n nuwe aanbod van die KVM om ’n maandloon in te stel, verwerp as 
slegs ’n gewysigde vorm van die oorspronklike en gewraakte 
maandloonproefneming van Augustus 1964. Volgens die bestuur sou die nuwe 
voorstelle op ’n verlies aan blanke werksgeleenthede in die myne neerkom, 
aangesien die helfte van die skofbase tot gewone mynwerkers, en die helfte 
van die mynkapteins op hulle beurt tot skofbase gedegradeer sou word. Die 
blanke mynwerker sou dalk ’n ietwat verhoogde status in die mynbedryf as 
gevolg van voorstelle verkry, maar vir alle praktiese doeleindes sou hy ’n 
toesighouer oor ’n geselekteerde groep (swart) boss boys word, terwyl 
laasgenoemde toegelaat sou word om die werk van blanke mynwerkers te 
doen. Die voorstel tot ’n loonsverhoging van R120 tot R220 per maand sou 
slegs ’n klein groep blanke mynwerkers bevoordeel. Verder het die MWU, wat 
nog steeds ’n minimum loonsverhoging van R300 per maand vir alle blanke 
mynwerkers geëis het, die KVM se loonsvoorstelle verwerp aangesien 
laasgenoemde self erken het dat die skema ’n addisionele wins van R55 miljoen 
vir die mynbedryf sou meebring.535 
 
Toe steenkoolmynwerkers boonop te kenne gegee het dat hulle belange 
geïgnoreer is, het hernude stakings in die alreeds oorverhitte atmosfeer 
uitgebreek. Die verswakte MWU-bestuur was klaarblyklik nie in staat om die 
situasie te hanteer of beheer nie. Benewens protes teen die KVM se voorstelle 
was daar selfs op sommige myne pamflette uitgedeel wat kritiek teen die 
optrede van Maurice Meiring en Ras Beyers uitgespreek het.536 As president 
van die MWU enersyds, maar ook as ondersteuner van Beyers as ’n woelgees 
in mynwerkersgeledere andersyds, het Meiring se eie posisie al hoe meer 
onuithoudbaar geraak. Hy is saam met 201 ander mynwerkers aangekla van 
aanhitsing tot onwettige stakings. 
 
Toe die Sunday Times op 15 Januarie 1967 berig dat sekere MWU-leiers ’n 
“showdown” van stakings met die regering as gevolg van die aanklag teen 
Meiring en die 201 ander mynwerkers beplan, het Marais Viljoen, die Minister 
van Arbeid, ’n sterk bewoorde verklaring uitgereik. Die regering was duidelik 
verontrus dat die toestand van anargie in die MWU en die onwettige stakings 
wat daaruit voorgevloei het, tot die ontwrigting van goud- en 
steenkoolproduksie kon lei, wat op sý beurt weer die landsekonomie kon skaad. 

                                            
534 Sien bv. MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Bestuurskomitee, 24.1.1967, pp. 
1, 4 en Ibid., Notule van die Vergadering van die Bestuurskomitee, 23.2.1967, pp. 2-4. 
 
535 Du Toit, South African Trade Unions, p. 70; Die Mynwerker, 11.1.1967, pp. 1-2 (Meiring 
vertel waarom aanbod van die mynkamer deur mynvakbond verwerp word); Sunday Express, 
4.12.1966 (New pay plan for miners before end of year). 
 
536 Sien (INEG) PV 14, Marais Viljoen-versameling, Lêer nr. I. A23/3: Pamflet, “Mynwerkers van 
die R.S.A.”; Du Toit, South African Trade Unions, p. 70; Die Mynwerker, 11.1.1967, pp. 5, 7 
Stakings word verduidelik); Ibid., 1.2.1967, p. 1 (Die Pamflet!); Die Burger, 23.1.1967 (Pamflet 
by myne versprei voor verhoor); Die Vaderland, 10.1.1967 (Mynwerkers dreig met groot 
opmars). 
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Daarby was die regering bekommerd dat die tyd en energie bestee aan hierdie 
stakings die mynwerkers slegs skade berokken het en niks in die sak gebring 
het nie, terwyl die dringende kwessie van nuwe loon- en diensvoorwaardes 
weinig aandag van die MWU-bestuur geniet het. Viljoen het Meiring en sy 
“trawante” as elemente beskou wat die regering wou ondermyn deur die 
mynwerkers tot onwettige stakings aan te hits en wet en orde te verontagsaam. 
Hulle het die mynwerkers se looneise en griewe gebruik om arbeidsonrus te 
stook met die “uitgesproke oogmerk” om die land in ellende te dompel om 
sodoende die regering te probeer breek. Die onwettige optrede kon dus nie 
verder geduld word nie en die lotgevalle van die mynwerkers nie langer aan 
Meiring oorgelaat word nie. Daarom is ‘n vervolgingsaanklag teen hom 
aanhangig gemaak, aldus Viljoen.537 
 
In die lig van die swak leierskapsituasie in die MWU het die regering dit ook 
goedgedunk om verder ten opsigte van die loononderhandelings in die vakbond 
in te gryp. Gevolglik het die Minister van Arbeid die volgende punte uitgespel. 
Enersyds het die regering die nuwe MWU-bestuur erken en verklaar dat die 
kleurslagboom ter wille van die blanke mynwerkers in die mynbedryf behoue 
moes bly. Die regering was van mening dat ’n sterk en stabiele 
mynwerkersvakbond absoluut noodsaaklik was vir die bedingingsproses om 
beter lone en diensvoorwaardes te verkry. Derhalwe het die regering voorgestel 
dat ’n spesiale bemiddelingskomitee in die lewe geroep word om so spoedig 
moontlik die loon- en diensposisie van die werkers in die goud- en 
steenkoolmyne te ondersoek en as bemiddelaar op te tree ten einde ’n 
bevredigende ooreenkoms tussen die MWU en die KVM te probeer 
bewerkstellig. Die regering wou nie aan die MWU voorskryf wie hulle president 
moes wees nie, maar het dit as voorwaarde gestel dat Maurice Meiring geen 
verdere deelname moes hê aan enige onderhandelings in verband met die 
diensposisie van die mynwerkers of die beslegting van enige arbeidsgeskil wat 
hulle geraak het nie.538 
 
Die Minister van Arbeid het dit in sy verklarings duidelik gestel dat die 
aanstelling van ’n bemiddelingskomitee slegs sou geskied indien die MWU 
daarom sou vra. Gevolglik is ’n driemankomitee in Februarie 1967 saamgestel, 
bestaande uit HW Tindale, die voorsitter van die Loonraad (voorsitter), en as 
lede drr. FJ Viljoen, die voorsitter van die Nywerheidshof en AS Jacobs, Adjunk-

                                            
537 Sien (INEG) PV 14, Marais Viljoen-versameling, Lêer nr. I. A23/2: Persverklaring uitgereik 
deur die Minister van Arbeid, 16.1.1967; Ibid., Toespraak gelewer deur mnr. Marais Viljoen, 
Minister van Arbeid, in die Volksraad op 27 Januarie 1967 oor die Mynwerkeraangeleentheid, 
pp. 3-4; Ibid., Verklaring deur Sy Edele Marais Viljoen, Minister van Arbeid, ongedateerd, pp. 
1-3; Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 29.1.2003; Du Toit, South African Trade Unions, 
p. 71; Sunday Times, 15.1.1967 (V Graham: Miners plan drastic moves to force a showdown 
with Govt.); Rand Daily Mail, 17.1.1967 Minister’s warning to strike leaders); Financial Mail, 
2.12.1966, p. 70 (Disturbing the peace). Sien ook MWU-Argief, Notule van die Vergadering van 
die Uitvoerende Raad, 21.12.1966, p. 6 en Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Raad, 24.1.1967, p. 33. 
 
538 (INEG) PV 14, Marais Viljoen-versameling, Lêer nr. I. A23/2: Toespraak gelewer deur mnr. 
Marais Viljoen, Minister van Arbeid, in die Volksraad op 27 Januarie 1967 oor die 
Mynwerkeraangeleentheid, pp. 1-5; Ibid., Verklaring deur Sy Edele Marais Viljoen, Minister van 
Arbeid, ongedateerd, pp. 1-5; Du Toit, South African Trade Unions, p. 70. 
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ekonomiese Raadgewer van die Eerste Minister se kantoor. Sekere MWU-
leiers het glo Viljoen en Jacobs se aanstellings onaanvaarbaar gevind omdat 
hulle na bewering onsimpatiek teenoor die mynwerkers gestaan het en lede 
van die AB was. Gegewe die vakbond se eie gebrek aan goeie 
onderhandelingsvermoëns in daardie stadium en in die lig van die subtiele, dog 
sterk druk vanaf regeringskant vir die instelling van sodanige komitee, het die 
MWU-bestuur egter geen keuse gehad as om die regeringsaanbod te aanvaar 
nie.539 
 
Intussen het Meiring se posisie as gevolg van ’n aantal verwikkelinge in MWU-
geledere verder onder druk gekom. Ten eerste het die algemene raad besluit 
om die MWU-grondwet ten opsigte van sy betaalde amptenare sodanig te 
wysig dat dit voortaan nie meer moontlik vir buitestaanders soos Beyers sou 
wees om lukraak in die bestuur opgeneem te word nie of vir enige 
hoofsekretaris om sy magsposisie so goed soos voorheen deur middel van 
prosedurele maatreëls te verskans nie. Ten opsigte van die hoofsekretaris is 
onder andere bepaal dat hy voortaan met ’n meerderheid van stemme in ’n 
algemene verkiesing verkies sou word, dat hy ten tye van sy verkiesing alreeds 
drie jaar lank ’n lid van die MWU moes wees en dat sodanige kandidaat en sy 
sekondante volwaardige lede van die vakbond moes wees. Sy ampstermyn sou 
vyf jaar wees (voordat hy homself weer herkiesbaar kon stel), maar die 
uitvoerende bestuur sou hom, indien hy nie sy pligte sou nakom nie, met 30 
dae kennisgewing kon ontslaan. ’n Kandidaat sou deur die uitvoerende bestuur 
gekeur word en moes hom by keuring bereid verklaar om hom aan die 
diensvoorwaardes en bepalings te onderwerp wat deur die MWU-grondwet op 
die amp gelê is. Daarby moes hy hom bereid verklaar om sy pligte uit te voer 
enkel in belang van die blanke mynwerker in die Republiek van Suid-Afrika en 
mag hy nie ’n lid wees of word van enige geheime organisasie nie. Verder het 
die algemene raad besluit om nie ’n regsadviseur aan te stel nie en om ook nie 
die grondwet te wysig om dit moontlik te maak nie.540 
 
Tweedens het PJ Paulus, Flip Coetzer en Cor de Jager, almal lede van die 
oorspronklike Aksiekomitee, ’n klagskrif wat beweerde ongrondwetlike besluite 
van die uitvoerende bestuur bevat, by die Registrateur van 
Nywerheidsvakbonde ingedien. Die klagskrif het onder meer verklaar dat die 
uitvoerende bestuur ongrondwetlik besluit het om aan Meiring ’n maandelikse 
honorarium, motor- en reistoelae te voorsien, dat die MWU-grondwet nie 
daarvoor voorsiening gemaak het dat hy terselfdertyd president en 

                                            
539 (INEG) PV 14, Marais Viljoen-versameling, Lêer nr. I. A23/2: Persverklaring deur Sy Edele 
Marais Viljoen, Minister van Arbeid, 1.2.1967; MWU-Argief, Notule van die Jaarlikse 
Vergadering van die Algemene Raad, 25-27.1.1967, pp. 44-45; Privaat onderhoud met mnr. PJ 
Paulus, 29.1.2003; Du Toit, South African Trade Unions, p. 70; Die Mynwerker, 1.2.1967, p. 2 
(Regering help met hoër Loonwet); Ibid., 15.2.1967, p. 2 (Myners vertrou op regering in 
onderhandelings) en p. 6 (Hoofartikel); Ibid., 1.3.1967, p. 2 (Parliament discusses problems of 
our union); The Cape Argus, 4.2.1967 (Miners’ ‘no’ to two nominees). 
 
540 MWU-Argief, Notule van die Jaarlikse Vergadering van die Algemene Raad, 25-27.1.1967, 
pp. 45-47; Die Mynwerker, 1.2.1967, p. 1 (Algemene Stemming vir Sekretaris); Ibid., 10.5.1967, 
p. 1 (Geen regsadviseur, sê die Algemene Raad); Die Vaderland, 25.1.1967 (MWU oorweeg 
wysiging van Grondwet). 
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organiserende sekretaris van die vakbond kon wees nie en dat ’n MWU-motor 
wederregtelik tot Ras Beyers se beskikking gestel is om beëdigde verklarings 
vir ’n hofsaak in te win.541 In die derde plek is Meiring ook deur die uitvoerende 
bestuur in die bek geruk. Ten spyte daarvan dat hy enersyds die posisie as 
MWU-president beklee het, is dit pertinent aan hom gestel dat daar hy ook 
tydelik as organiserende sekretaris gedien het, hy hom aan die gesag van GP 
Murray, as waarnemende hoofsekretaris en dus sy onmiddellike hoof, moes 
onderwerp. Voorts is besluit dat aangesien teenstrydige persverklarings 
namens die MWU soms by monde van die president en die hoofsekretaris 
gedoen is, Meiring voortaan geen sodanige verklarings sou uitreik sonder om 
Murray daarin te ken nie.542 
 
Op die koop toe het dit geblyk dat Meiring se eens hegte verhouding met Beyers 
ook uitgebak geraak het. In ’n klaarblyklike poging om sy eie posisie in die 
uitvoerende bestuur te beredder, ook in die lig van die Minister van Arbeid se 
opinie van hom, het Meiring in ’n ommeswaai per brief aan Marais Viljoen 
verklaar dat hy besluit het om hom van Beyers te distansieer. Dit wil voorkom 
of Meiring onder die indruk begin kom het dat Beyers steeds ’n ongesonde groot 
invloed in die MWU gehad het en dat hy en sy ondersteuners in die uitvoerende 
bestuur, hy wat Meiring is se posisie daar begin ondermyn het. Sodoende sou 
Beyers met die steun van Murray dan sy eie posisie in die vakbond ten koste 
van Meiring bevorder. Indien lidmaatskap van die MWU aan Beyers toegestaan 
sou word, wat hy glo selfs gedreig het om deur middel van die hof te bekom, 
sou hy “vanuit die hoofkantoor sy onrusstokery kon bewerkstellig”.543 
 
Klaarblyklik was Meiring se aanname, dat Beyers steeds met ondermynende 
bedrywighede in mynwerkersgeledere besig was ten einde ’n vastrapplek in die 
MWU-uitvoerende bestuur te verkry, korrek. Volgens koerantberigte het Beyers 
glo steeds bly poog, alhoewel onsuksesvol, om ’n sogenaamde “rooikaart” te 
bekom wat hom in staat sou stel om ’n mynwerker te wees. Vervolgens sou hy 
dan lidmaatskap van die MWU kon kry wat hom uiteindelik weer in staat sou 
stel om tot die bestuur verkies te word.544 Hy en ses van sy ondersteuners op 
die MWU-uitvoerende bestuur is selfs tydelik deur die veiligheidspolisie 
gearresteer en ondervra aangaande hulle bedrywighede in 
mynwerkersgeledere.545 

                                            
541 Dagbreek en Sondagnuus, 5.2.1967 (Opsienbare klagskrif oor MWU ingedien). Sien ook 
MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 24.1.1967, pp. 2, 4-5, 33. 
 
542 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 24.1.1967, pp. 34-35; 
Ibid., Notule van die Bestuurskomitee, 23.2.1967, pp. 2-3; The Cape Times, 10.2.1967 (Miners’ 
Strong Man); Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 29.1.2003. 
 
543 (INEG) PV 14, Marais Viljoen-versameling, Lêer nr. I. A23/2: Korrespondensie, M Meiring – 
Minister van Arbeid, 16.2.1967, pp. 1-3. Sien ook MWU-Argief, Notule van die Jaarlikse 
Vergadering van die Algemene Raad, 25-27.1.1967, p. 46, waar die raad weereens versoek is 
om voorsiening te maak vir die aansteling van ’n regsadviseur. 
 
544 Die Vaderland, 17.2.1967 (Beyers kan nou in myn werk); The Cape Times, 22.2.1967 
(Beyers is dismissed from mine). 
 
545 Sunday Times, 19.2.1967 (V Graham: Police quiz Beyers and executive); Privaat onderhoud 
met mnr. PJ Paulus, 29.1.2003. 
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Die onverkwiklike toedrag van sake in die MWU het ’n finale wending geneem 
tydens die uitspraak van Eddie Gründling se hofaansoek om sy afdanking as 
hoofsekretaris deur die nuwe MWU-uitvoerende bestuur ongeldig verklaar te 
kry. Die uitspraak het vir beide Gründling en sekere lede van die Aksiekomitee 
slegte nuus ingehou. Aan die een kant het die hof beslis dat Gründling se 
afdanking nie ongeldig was nie en dat hy slegs skadevergoeding van die MWU 
kon eis, sou hy enige gely het. Die beslissing van die hof was egter ook dat 
beide die aanstelling van Ras Beyers as MWU-regsadviseur en Fred Short as 
waarnemende hoofsekretaris ongeldig was – in die geval van Beyers omdat die 
vakbond se grondwet dit nie veroorloof het dat nie-lede in sodanige posisies 
kon dien nie, en in die geval van Short omdat hy ’n voortsettingslid en dus nie 
’n volle MWU-lid was nie. Voorts is Beyers verbied om in enige hoedanigheid 
enige vergadering van die uitvoerende en bestuurskomitees van die MWU by 
te woon, of om daarop gekoöpteer te word, of om enige MWU-kantoor in die 
hoedanigheid van klerk, regsadviseur of amptenaar van die vakbond te betree 
alvorens die grondwet daartoe gewysig sou word. 
 
Regter WG Trollip se uitspraak oor die posisie en invloed van Beyers in die 
MWU-bestuur was ook uiters insiggewend. Volgens Trollip was dit 
“onbegryplik” waarom Beyers die bestuur gelei het om van sulke “onnodige, 
lompe en omslagtige metodes” gebruik te maak om van Gründling ontslae te 
raak. Beyers was ’n “bekwame en daadkragtige persoon” en die lede van die 
nuwe uitvoerende bestuur, veral Meiring, wat hy bygestaan het om aan bewind 
te kom, het “hom verafgod en hom as ’n soort wondermens in hul huidige 
probleme beskou”. Verder het die regter verklaar: 
 

“Dit is om hierdie rede dat soveel omvattende en belangrike 
pligte aan hom [Beyers] toevertrou is, en vandaar die 
aansienlike vergoeding wat hulle ingestem het om aan hom te 
betaal … Dit is ook om hierdie rede dat hy vergaderings op hul 
uitnodiging of met hul toestemming bygewoon het op dieselfde 
wyse asof hy ’n lid van die bestuurskomitee was … Ek glo dat 
hul vertroue in sy advies en leiding op sodanige vergaderings 
by implikasie ’n afstanddoening of delegering van hul magte 
aan hom impliseer. Dit is ook strydig met die grondwet”.546 

 
4.3 Arrie Paulus en die herstabilisering van die MWU 
 

                                            
 
546 Die Mynwerker, 25.2.1967, p. 12 (Gründling se aansoek misluk); The Cape Times, 
10.2.1967 (Court rules against Beyers). 
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Teen Maart 1967 het die MWU-uitvoerende bestuur uiteindelik daadwerklike 
stappe gedoen om die administrasie van die vakbond reg te ruk deurdat die 
posisie sedert die oorname van die Aksiekomitee in November 1966 in oënskou 
geneem is. Daar GP Murray self verklaar het dat hy geensins belangstel in ’n 

permanente pos as hoofsekretaris nie, is PJ 
(Arrie) Paulus op 27 Februarie 1967 as die 
nuwe MWU-hoofsekretaris verkies – 
aanvanklik ook eers in ’n waarnemende 
hoedanigheid, maar op 26 Julie 1967 is hy 
permanent aangestel. Terselfdertyd is CPF 
(Flip) Coetzer as die nuwe (waarnemende) 
organiserende sekretaris verkies. Volgens ’n 
verklaring wat in Die Mynwerker gepubliseer 
is, moes die verkiesing van Paulus en Coetzer 
gesien word “as ’n poging van die kant van die 
uitvoerende komitee om die manne wat die 
stryd begin het, die geleentheid te gee om die 
sake van die MWU in orde te bring”.547 
 
Petrus Jacobus (Arrie) Paulus is op 25 

Februarie 1930 in Pretoria gebore. Nadat hy aan die Hoërskool Hercules 
gematrikuleer het, het hy vir een jaar as klerk by die Hercules-Munisipaliteit te 
Pretoria gewerk en daarna vir sewe jaar by Yskor. In 1954 is hy as leerling-
mynwerker by die Wes-Randse Mynskool ingeskryf en het na 19 maande diens 
op die Wes-Rand Consolidated-goudmyn as afbouer en later as ontwikkelaar 
aanvaar. Voor sy aanstelling by die MWU was hy ook werksaam by die 
Luipaardsvlei- en Libanon-goudmyne en by Rustenburg-Platina. As rotsbreker 
was hy een van die voorste inkomsteverdieners deur middel van kontrakwerk. 
Danksy sy ouer broer, DG Paulus, se aktiewe betrokkenheid by die MWU-
bestuur (laasgenoemde was by geleentheid die vakbond se visepresident), het 
Arrie ook belangstelling in MWU-bestuursaangeleenthede begin toon. In 1964 
was hy die sekretaris van die Aksiekomitee teen die maandloonproefneming. 
In teenstelling met baie van sy voorgangers, sou Paulus se administrasie van 
die MWU en sy persoonlike reputasie gekenmerk word as een wat totaal en al 
ontdaan was aan enige vorme van administratiewe of finansiële 
wanadministrasie. Onder sy leiding sou die vakbond vir ten minste die volgende 
tien jaar ’n stabiele bloeitydperk beleef. 
 
Paulus was ’n voorstander van beheerde kapitalisme en ’n goed-
georganiseerde vakbond wat oor die belange van blanke werkers in die 
mynbedryf waak. Hy was van mening dat swart werkers in daardie stadium nog 
nie “genoegsaam geskool is om die vakbondwapen behoorlik te hanteer nie” 
en dat “swart vakbonde oornag in die hande van linkse politieke agitators” sou 
beland. Daarom was die NP-regering se stelsel van swart werkkomitees die 

                                            
547 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 24.1.1967, p. 34; Ibid., 
Notule van die Buitengewone Vergadering van die Algemene Raad, 2.5.1967, p. 1; Privaat 
onderhoude met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001 en 29.1.2003; Privaat onderhoud met mnr. M Janse 
van Rensburg, 2.7.2001; Die Mynwerker, 1.3.1967, p. 2 (Veranderinge in bestuur van die MWU) 
en p. 6 (Hoofartikel); Ibid., 16.8.1967, p. 1 (Uitvoerende Raad Verras Paulus). 
 

 
Arrie Paulus 
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aangewese middel om die swartman se belange te beskerm. Volgens Paulus 
was gemengde vakbonde eweneens ongewens. ’n Stelsel van gelyke betaling 
vir gelyke werk was in wese diskriminasie teen beide wit en swart werkers. 
Aangesien wit werkers ’n “hoër lewenspeil” as swart werkers gehandhaaf het, 
sou in die geval waar beide groepe in dieselfde vakbond dieselfde lone ontvang 
het, die swart werkers met hulle “laer lewenspeil” bevoordeel word. 
Daarteenoor sou blanke werkgewers in tye van ekonomiese insinking uiteraard 
eerste van die swart werknemers ontslae raak wat weer op diskriminasie teen 
hulle sou neerkom, aldus Paulus. Hy sou hom daarvoor beywer om die belange 
van alle blanke mynwerkers ten beste te dien en te beskerm, die agterstallige 
loonsverhogings so gou moontlik deurgevoer te kry en terselfdertyd getrou aan 
die grondwet van die MWU bly.548 
 
Met die aanstelling van Arrie Paulus as nuwe hoofsekretaris het die onrus en 
ondermynende elemente in die MWU nie onmiddellik verdwyn nie. In ’n brief 
aan die Minister van Arbeid het DG Malan, die prokureur van die MWU, sy 
kommer oor die kwessie uitgespreek. Volgens hom was Paulus en Coetzer 
“eerlike en verantwoordelike Nasionaliste”, maar Maurice Meiring het ’n 
“turksvy” en steeds ’n “lastige proposisie” geblyk te wees wat dalk weer met die 
hulp van Ras Beyers “terug in die stoel” kon kom waar laasgenoemde dan ’n 
beter houvas op hom as die vorige keer sou kon kry. Die probleem was “om vir 
Ras Beyers en sy duiwelse invloed daaruit [die MWU] te hou”. Malan was 
daarvan oortuig dat indien Paulus en Coetzer daarin sou slaag om teen die 
einde van Maart 1967 hoër lone en pensioene vir die mynwerkers te beding, 
hulle posisies gevestig sou wees om die “saai van onrus en rusie” deur Beyers 
in mynwerkersgeledere te neutraliseer. Hy het ook gesuggereer dat Viljoen die 
Nasionaalgesinde pers versoek om simpatiek teenoor die Paulus-bewind te 
staan aangesien sensasionele beriggewing ’n bydraende faktor tot die onrus in 
die MWU die afgelope vier jaar was.549 Inderdaad het Beyers nog vir ’n aantal 
maande gepoog om mynwerkers te beïnvloed deur onder andere die regering 
se bemiddelingskomitee oor loon- en diensvoorwaardes as ’n klomp 
“kafferboeties” uit te kryt, wie se bemiddelingspogings slegs tot die vervanging 
van die blanke werkers en die “verswarting” van die mynbedryf sou lei”.550 
 
Met die Beyers-element finaal uit die weg geruim,551 het Paulus ironies genoeg 
daarin geslaag om tog ’n suksesvolle maandloonskema, wat ’n gemiddelde 

                                            
548 JA Grey Coetzee, Industrial Relations in South Africa, pp. 212-215; Leach, The Afrikaners, 
pp. 85-87; Hamilton, “The Role of the Mine Workers’ Union”, p. 26; Barnard, “Die Rol van die 
Mynwerkersunie”, p. 9; Die Mynwerker, 1.3.1967, p. 1 (Sal harder werk as ooit, sê nuwe 
sekretaris); Ibid., 16.8.1967, p. 1 (Uitvoerende Raad verras Paulus); The Star, 31.1.1985, p. 17 
(G van Staden: The African who couldn’t come to terms with Africa); Privaat onderhoud met 
mnr. PJ Paulus, 3.7.2001. 
 
549 (INEG) PV 14, Marais Viljoen-versameling, Lêer nr. I. A23/2: Korrespondensie, DG Malan – 
Minister van Arbeid, 10.3.1967, pp. 1-2. 
 
550 Ibid., Memorandum, Meeting of Dissident Miners, Welkom, 20.6.1967, pp.1-2; Die 
Transvaler, 23.6.1967 (Beyers praat met myners); Die Mynwerker, 6.12.1967, p.1 (Beyers wou 
nie “vuil geld van myners hê!”). 
 
551 In Julie 1967 het die uitvoerende bestuur ‘n vroeëre besluit herroep wat Beyers ‘n lid van die 
MWU sou maak en in Augustus 1967 het Cor de Jager, ‘n Paulus-ondersteuner, vir Maurice 
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verdienste van ongeveer R300 per maand per werker, asook gunstige 
pensioen-, siekte-, ongeluks- en verlofvoordele bedra het, vir blanke 
mynwerkers te beding. Dit het op 1 Mei 1967 vir steenkoolwerkers en op 1 Junie 
1967 vir goudmynwerkers van krag geword. Hy het egter sy hande vol gehad 
om te verduidelik dat geen vrystellings of toegewings op ’n verslapping van die 
kleurslagboom neergekom het nie en dat geen werk van blanke mynwerkers 
deur swartes oorgeneem sou word nie. Paulus moes hom selfs voor ’n 
buitengewone vergadering van die algemene raad verdedig dat hy nooit op sy 
eie samesprekings met die KVM oor die maanloonskema gevoer het nie, maar 
altyd te same met lede van die uitvoerende bestuur onderhandel het. Met die 
hoofsekretaris se verduidelikings tot die tevredenheid van die raad is ’n mosie 
van vertroue in hom en Coetzer aangeneem. Daarmee het die onverkwiklike 
sage van die maandloonskema, wat sedert die Gründling-bewind gewoed het 
en met soveel onrus, tweedrag en ontwrigting gepaard gegaan het dat dit die 
voortbestaan van die MWU in gevaar gestel het, uiteindelik tot rus gekom. 
Tydens die Paulus-bewind het stabiliteit en vrede dus weer tot die vakbond 
teruggekeer.552 
 
Die maandloonooreenkoms van 1967 was inderdaad ’n triomf vir blanke 
mynvakbonde soos die MWU deurdat die kleurslagboom in die mynbedryf 
behou is. Swart werkspanne sou voortaan nie meer aan die begin van elke skof 
hoef te wag totdat die wit mynwerker in beheer van hulle seksie die hele 
werkarea beveilig het nie, maar kon onmiddellik na inspeksie van ’n spesifieke 
werkplek begin werk. ’n Blanke mynwerker sou voortaan twee of drie swart 
werkspanne beheer. Hy sou ’n boss boy kon aansê om ’n swart werkspan te 
laat werk in ’n gebied waar daar nie sedert die vorige inspeksie geskiet is nie 
op voorwaarde dat die blanke mynwerker dit self binne twee uur besoek en ook 
êrens gedurende die skof inspekteer. Deur die uitskakeling van hierdie 
wagtydperk het blanke mynwerkers die leeueaandeel aan enige verhoogde 
produktiwiteit verkry aangesien hulle salarisse sodoende verhoog is. Die 
verbeterde salaris- en ander byvoordele het die totale blanke loonrekening met 
11% verhoog en die KVM het onderneem om geen blanke mynwerker af te 
dank nie. Die belangrikste toegewings was dat swart mynwerkers behulpsaam 

                                            
Meiring as MWU-president opgevolg, aangesien laasgenoemde bedank het omdat hy die 
mynbedryf verlaat het. Sien Die Mynwerker, 5.7.1967, p.1 (Ras Beyers Finaal Uit); Ibid., 
2.8.1967, p.1 (Cor de Jager die nuwe President) en (Maurice Meiring neem afskeid); Die 
Burger, 4.5.1967 (M.W.U. breek finaal met Dr. Ras Beyers). 
 
552 Sien bv. MWU-Argief, Notule van die Buitengewone Vergadering van die Algemene Raad, 
2.5.1967, pp. 6-9, 12; (INEG) PV 14, Marais Viljoen-versameling, Lêer nr. I. A23/2: 
Persverklaring deur Sy Edele Marais Viljoen. Minister van Arbeid, 29.6.1967, pp. 1-2; Privaat 
onderhoude met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001 en 29.1.2003; Horrell, South Africa’s Workers, p. 
96; Die Mynwerker, 29.3.1967, pp. 1, 3 (R260 minimum vir steenkoolwerkers); Ibid., 12.4.1967, 
p. 1 (Steenkoolmyners kry meer van 1 Mei af), p. 3 (Paulus betreur poging om weer rusie te 
stook), p. 4 (Vyf konsessies in steenkoolmyne) en p. 7 (Hoofartikel); Ibid., 26.4.1967, p. 1 (Nuwe 
salaris-ooreenkoms) en (Slegs myner mag skietwerk doen), p. 4 (Hierdie toegewings is 
gemaak) en (Oortyd en verlof) en p. 7 (Paulus antwoord Gründling); Ibid., 10.5.1967, p. 1 (Geen 
regsadviseur, sê die Algemene Raad); Ibid., 24.5.1967, p. 1 (2 Verlofskemas), p. 5 (Vrede in 
die mynbedryf is verseker) en p. 10 (Hoofartikel); Ibid., 7.6.1967, pp. 4, 6, 8 (Ooreenkoms met 
kamer); Ibid., 21.6.1967, p. 6 (Hoofartikel); Die Transvaler, 20.6.1967 (Mosie van wantroue in 
Paulus); Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 2.7.2001. 
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kon wees by die skietproses deur ontstekers en boorgate voor te berei, en 
ongelaaide springstowwe weg te sluit. Skietwerk sou steeds deur 
gesertifiseerde blanke mynwerkers gedoen word. Swartes kon ook 
ondergrondse lokomotiewe bestuur wat blanke mynwerkers vervoer het met ’n 
spoedbeperking van tien myl per uur.553 Ten opsigte van hulle ekonomiese 
posisie het die Paulus-bewind dus die pendulum in die guns van die blanke 
mynwerkers laat swaai.554 
 
Aanvanklik was die MWU se verhouding met die regering van Eerste Minister 
BJ Vorster tydens Paulus se administrasie op goeie voet. Soos dit die tradisie 
tydens die Ellis-bewind was, het ’n MWU-afvaardiging onder leiding van Paulus 
in 1968 die Eerste Minister en die Ministers van Arbeid en van Mynwese te 
Kaapstad in verband met mynwerkeraangeleenthede besoek. En in April 
daardie jaar het Die Mynwerker berig dat dit die eerste keer ooit was dat die 
Minister van Mynwese en Beplanning (in daardie stadium was dit dr. Carel de 
Wet) die hoofkantoor van die MWU in ’n amptelike hoedanigheid besoek het. 
Dit is opgevolg met ’n aankondiging deur die minister dat toelaagverhogings 
aan pneumokonioselyers en aan die weduwees en wese van mynwerkers 
toegestaan is.555 
 
4.4 Die MWU en toenemende druk op blanke werkreservering 
 
Met die toenemende druk vanaf die kant van die KVM om swart werkers in 
halfgeskoolde en geskoolde posisies te plaas, op grond van die aanname dat 
die mynbedryf ’n tekort aan geskoolde mannekrag ondervind het, het blanke 
vakbonde inisiatiewe begin loods waarin die MWU ’n leidende rol gespeel het. 
In Julie 1968 het die MWU, die SAED&FA en die Suid-Afrikaanse Vereniging 
van Reduksiewerkers weggebreek van die Federasie van Mynvakbonde (FMV) 
om die Federasie van Mynproduksiewerkers (FMPW) te stig. Waar die FMV na 
die wegbreek van die genoemde vakbonde slegs uit ambagsvakbonde bestaan 
het, het die nuwe FMPW bestaan uit vakbonde wat direk verbind was aan 
produksie in die mynbedryf en sou derhalwe vorentoe afsonderlik met die KVM 
oor werknemersaangeleenthede onderhandel. In effek sou dit daarop kon 
neerkom dat die FMPW voortaan lede uit alle seksies van die blanke 
arbeidsmag kon werf en hom nie meer gebonde ag aan die geslote geledere-
ooreenkoms van 1937 nie. Die MWU, wie se lidmaatskap gedurig tussen die 
SAKVA en die Koördinerende Raad van Suid-Afrikaanse Vakunies geossilleer 
het, het sedert sy vorige onttrekking aan eersgenoemde in 1962 klaarblyklik 
weer daarby aangesluit. In 1969 het die MWU nogeens daaraan onttrek, 
aangesien die Konfederasie glo te linksgesind vir die vakbond geraak het. Die 
MWU het egter deur middel van die FMPW by die SAKVA geaffilieerd gebly en 
na ’n kortstondige terugkeer na die Koördinerende Raad ook weer aan daardie 

                                            
553 Horrell, South Africa’s Workers, pp. 96-97; Wilson, Labour in the South African Gold Mines, 
pp. 116-117; Hamilton, “The Role of the Mine Workers’ Union”, pp. 27-28, 32-33. 
 
554 Barnard, “Die Rol van die Mynwerkersunie”, p. 78. 
 
555 Sien Die Mynwerker, 21.2.1968, p. 1 (Afvaardiging by Eerste Minister); Ibid., 1.5.1968, p. 1 
(Dr. De Wet lê skema aan Premier voor); Ibid., 29.5.1968, p. 1 (Minister kondig verhogings 
aan). 
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organisasie onttrek. Volgens Die Mynwerker was die totstandkoming van die 
FMPW ’n poging om ’n verdere “aanslag op die kleurlyn” in die mynbedryf af te 
weer. Daarby sou Die Mynwerker voortaan ook as mondstuk vir die 
reduksiewerkers optree.556 
 
In November 1968 het dr. AJ Norval, ’n gewese voorsitter van die Raad vir 
Handel en Nywerheid, voorgestel dat die goudmyne se lewe verleng kon word 
deur 75% van die blanke mynwerkers met swart mynwerkers te vervang en 
deur meer meganisasie in goudmyne toe te pas. Daarop het Marais Viljoen, die 
Minister van Arbeid, verklaar dat “solank die Nasionale Party Suid-Afrika regeer 
… die kleurslagboom ook in die mynbedryf gehandhaaf [sal] word” aangesien 
dit om “die handhawing van arbeidsvrede” gegaan het.557 Hierdie standpunt is 
beaam deur die Minister van Mynwese toe hy die opening van die 1969-
jaarkongres van die MWU-algemene raad waargeneem het. Hy het die 
aanwesiges verseker dat in alle gevalle waar daar aanpassings aan die status 
quo van die kleurslagboom gemaak sou word die MWU eers geraadpleeg sou 
word.558 
 
Tog sou die swart “insypeling”, of “dun end van die wig”, soos Arrie Paulus dit 
gestel het, voortduur in die mynbedryf, wat stelselmatig daartoe sou lei dat die 
onweerswolke weer in MWU-geledere begin saampak het. In Maart 1969 het 
Paulus namens junior amptenare van die Vereniging van Ondergrondse 
Amptenare van Suid-Afrika (VOA) deur middel van Die Mynwerker beswaar 
gemaak teen die indiensneming van swartes as monsternemers (samplers), 
ondergrondse opmeters en ventilasie-amptenare. Volgens die VOA self was 
daar glo nie genoeg blankes vir die werk beskikbaar nie. Alhoewel VOA-lede 
nie deel van die MWU of die FMPW gevorm het nie, was Paulus se argument 
dat hierdie stap blanke mynwerkers wel direk geraak het. Aangesien die werk 
van die amptenare volgens hom die vergoeding en veiligheid van 

                                            
556 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 26.6.1968, p. 22; Ibid., 
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Federasie); Ibid., 18.9.1968, p. 1 (Die Mynwerker ook mondstuk van reduksiewerkers); Ibid., 
5.3.1968, p. 1 (Gevaar bedreig die junior amptenare); Du Toit, South African Trade Unions, p. 
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557 Wilson, Labour in the South African Gold Mines, p. 117; Die Mynwerker, 27.11.1968, p. 1 
(’n Lawwe voorstel val deur die mat), pp. 1-2 (Regering sal blanke mynwerker nie in steek laat) 
en p. 5 (Paulus slaan Norval hok); Die Vaderland, 22.11.1968 (Kleurslagboom sal bly 
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558 Die Mynwerker, 5.2.1969, pp. 1, 3 (Blanke myners sal bly, sê minister in sterk boodskap). 
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kontrakwerkers beïnvloed het, en daardie amptenaarposte mettertyd heeltemal 
kon “verswart”, was die MWU besorgd dat swartes dalk nie aan dieselfde streng 
opleidingstandaarde (’n Junior Sertifikaat) as blankes sou hoef te voldoen nie. 
Gevolglik het die MWU die Minister van Arbeid gevra om in te gryp, wat op sý 
beurt die president van die KVM versoek het om die reëling in verband met 
swartes in VOA-poste te herroep.559 
 
Toe ’n dooiepunt oor die kwessie bereik is, het die minister dit na die 
Nywerheidshof vir uitsluitsel verwys.560 Danksy die besware van die MWU het 
die Nywerheidshof beslis dat die poste van monsterneming, mynopmeting en 
ventilasiewerk vir blankes (in blanke gebiede) gereserveer sou word. Volgens 
Paulus was die mynbase en die VOA se verweer, dat daar nie genoeg blankes 
was om hiedie poste te vul nie, “hopeloos oordryf” sodat “goedkoper nie-
blankes” eerder aangestel kon word. Volgens getuienis voor die Nywerheidshof 
het ’n swart monsternemer in daardie stadium byvoorbeeld R33 per maand 
teenoor ’n wit monsternemer se R200 per maand verdien.561 Tog het Paulus in 
1970 en 1973 ’n beroep op die blanke mynwerkergemeenskap gedoen om 
meer blankes, veral jong seuns met ’n standerd 8- of matriekkwalifikasie, vir die 
mynbedryf te werf om monsternemers te word. Volgens die syfers van die 
Staatsmyningenieur was daar toe ook ’n tekort van ongeveer 500 mynwerkers 
met skietsertifikate. Indien die tekort nie met Suid-Afrikaanse, of selfs blanke 
immigrante aangevul kon word nie, sou die mynbase net weer op die 
“advancement of the African” in die myne aandring. Paulus was van mening dat 
die blanke tekorte opgelos sou word indien hulle voldoende besoldiging sou 
ontvang.562 
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Help asseblief om hierdie poste te vul). Sien ook Ibid., 2.1.1975, p. 2 (Myners, vir u seuns wag 
daar ’n groot toekoms in ons mineralebedryf); Ibid., 24.5.1978, p. 1 (PJ Paulus: ’n Versoek aan 
studente in Mynkollege) en (SAB) K364, Kommissie van Ondersoek na Arbeidswetgewing 
1977-1980, Vol. 24, Agendas en Notules, Lêer no. AK2/2/6/1, Notule van die derde vergadering 
van die Du Toit Subkomitee, 7.2.1978, pp. 121-122. 
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In 1970 en 1971 het die MWU ook ander “oorwinnings” vir blanke 
werkreservering behaal. Ten eerste het die MWU beswaar gemaak teen ’n 
regeringsbesluit dat swart mynwerkers voortaan mynwerk in swart tuislande 
sou kon doen wat in (blank) Suid-Afrika vir wit mynwerkers gereserveer was. 
Volgens Paulus was dit die MWU se “oomblik van waarheid”, aangesien dit ’n 
nuwe “advancement of the African”-agitasieveldtog in die blanke myngebiede 
sou aanspoor. Gevolglik het die vakbond hom van hierdie regeringsbesluit 
gedistansieer en geweier om hulle samewerking te gee om swartes vir daardie 
doel op te lei. Die Minister van Mynwese het egter aan ’n MWU-afvaardiging 
die versekering gegee dat blanke mynwerkers in swart tuislande nie deur die 
toepassing van die beleid hulle werk sou verloor nie. In die tweede plek is daar 
Februarie 1970 afgekondig dat die Nywerheidsversoeningswet van 1956 nie 
meer op die swart tuislande van toepassing sou wees nie. Die MWU was egter 
bekommerd dat in die geval van dispute tussen werkgewers en werknemers in 
sodanige gebiede hy hom nie langer namens sy lede op die bepalings van die 
wet sou kon beroep nie. Na vertoë tot die regering is die 
Nywerheidsversoeningswet toe weer op die tuislande van toepasing 
gemaak.563 Daarby is Paulus se pleidooie vir die behoud van blanke 
werkreservering, sy argumente téén gelyke werksgeleenthede en loonskale vir 
swart en wit werkers (die sogenaamde “rate for the job”) en sy waarskuwings 
teen die indringing van swartes in blanke vakbonde, in die vroeë 1970’s 
herhaaldelik, ook in die parlement, deur die Minister van Arbeid beaam.564 

                                            
563 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 30.9.1970, pp. 2-3; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 29.10.1970, pp. 1, 12, 18; Ibid., 
Notule van die Jaarlikse Vergadering van die Algemene Raad, 28-29.1.1971, p. 24; Horrel, 
South Africa’s Workers, pp. 97-98; Du Toit, South African Trade Unions, pp. 71, 137; Lipton, 
Capitalism and apartheid, p. 117; (INEG) PV 451, JAM Hertzog-versameling, Lêer nr. 
1/266/7/5: Koerantknipsel, 11.10.1970 (Tuislandmyne kan wit werker uit bedryf dwing: MWU); 
Die Mynwerker, 16.9.1970, pp. 1, 5 (PJ Paulus: Al Weer: “Advancement of the African”); Ibid., 
14.10.1970, pp. 1, 2 (PJ Paulus: Ons betreur besluit oor opleiding van Bantoe-myners); Ibid., 
28.10.1970, pp. 1-2 (PJ Paulus: Brief van Minister van Mynwese en Arrie Paulus se antwoord); 
Ibid., 11.11.1970, p. 1 (PJ Paulus: Beleid van die Regering in die Bantoegebiede); Ibid., 
9.12.1970, p. 1 (PJ Paulus: Training: Bantu Miners); Ibid., 10.2.1971, p. 5 (Paulus se 
Jaarverslag aan Algemene Raad); Ibid., 10.3.1971 (B Buys: L.V. reageer op MWU-
vergadering); Ibid., 2.6.1971, p. 1 (MWU kan weer namens lede optree in Bantoegebiede); Ibid., 
16.11.1971, p. 1 (PJ Paulus: Herstel van Wet verseker gemoedsrus); Ibid., 3.11.1971, p. 2 (PJ 
Paulus: Opleiding van Bantoes Versekering gegee deur Rustenburg se L.V.); Rand Daily Mail, 
14.10.1970 (De Wet Raps White Miners); Ibid., 15.10.1970 (Homelands: few miners would 
qualify); Ibid., 17.10.1970, pp. 1-2 (J Chisholm: Paulus questions De Wet letter on miners); 
Ibid., 20.10.1970 (P Weech: Paulus in new challenge to De Wet); Ibid., 23.10.1970 (Paulus 
makes Pledge on Africans), (Assurance to miners’ leaders by De Wet) en (Paulis’s dramatic 
pledge on African miners); Ibid., 24.10.1970 (S Stiles: Formula for Mining explosion); The Star, 
23.10.1970 (Miners’ team will fight state plan); Ibid., 26.11.1970 (Back-down over African 
miners); Die Transvaler, 1.10.1970 (Mynunie gekant teen beleid van Bantoes se opleiding); 
Ibid., 14.10.1970 (De Wet nooi myners om te gesels); Ibid., 16.10.1970 (Myners het 
toegestem); Ibid., 23.10.1970 (Mynwerkers: ‘Daar is g’n krisis’); Ibid., 18.5.1971 (Mynwerkers 
in tuislande beskerm); Die Beeld, 11.10.1970, pp. 12-13 (Party gaan nie stem). 
 
564 Sien bv. Debatte van die Volksraad, Deel 27, 5 Mei – 21 Junie 1969, pp. 6520-6521; Die 
Mynwerker, 29.4.1970, p. 1 (PJ Paulus: Stop infiltrasie in mynbedryf); Ibid., 24.6.1970, p. 1 (PJ 
Paulus: Blanke sal nie verdring word); Ibid., 5.8.1970, p. 1 (PJ Paulus: ‘n Beroep op die Minister 
van Arbeid); Ibid., 16.9.1970, pp. 1, 5 (PJ Paulus: Al weer: “Advancement of the African”); Ibid., 
22.9.1971, p. 1 (PJ Paulus: Arrie Paulus praat met Tom Murray, Grobbelaar en Kie); Ibid., 
1.12.1971, pp. 1, 4, 5 (PJ Paulus: Ons standpunt oor bevordering van die Bantoe); Ibid., 
22.3.1972, p. 1 (PJ Paulus: Paulus se artikel in Die Metaalwerker); Ibid., 12.7.1972, p. 1 (PJ 
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Ook in verskeie ander opsigte het die MWU in die laat sestiger- en vroeë 
sewentigerjare ’n bloeitydperk beleef. Ten eerste is die verliese wat die 
vakbond as gevolg van die twis rondom die sage van die 
maandloonproefneming opgedoen het teen 1969 in ’n aansienlike netto wins 
omskep. Teen April 1970 het die KVM uiteindelik amptelike erkenning aan die 
skagverteenwoordigers van die MWU verleen en in 1972 is Republiekdag as ’n 
statutêre vakansiedag deur die Kamer erken. Met die verhoging van die 
goudprys het die lede van die MWU ruim verbeterings in hulle vergoedings- en 
byvoordelepakette ervaar ten opsigte van salarisse, 
pneumokoniosevergoeding, siekteverlof, sterftefonds, 
mynongelukskompensasie, vakansiebonusse, mediese en 
pensioenvoordele.565 Daarby is die Volkstrust-gebou, op die hoek van Melle- 
en De Kortestraat in Braamfontein, Johannesburg, in 1970 as nuwe MWU-
hoofkwartier vir die bedrag van R980 000 aangekoop. Soos reeds genoem, is 
die vorige hoofkantoor, die omstrede Transafrika-gebou, in 1965 vir R500 000 
verkoop omdat die opbrengs op die gebou op ’n verlies uitgeloop het. 
Aangesien die nuwe gebou met die beklinking van die transaksie nog in aanbou 
was, het die MWU, wat sedert 1965 kantore in Siemenshuis, Braamfontein, 
gehuur het, sy nuwe hoofkwartier eers in Mei 1971 betrek.566 Die MWU het 

                                            
Paulus: Toenemende gevare gaan blanke werkers bedreig); Ibid., 4.10.1972, pp. 1-2 (PJ 
Paulus: Bantoe vakbonde: Blanke werkers moet protesteer); Ibid., 29.11.1972, p. 1 (PJ Paulus: 
Paulus stel reguit vrae aan mnr. Mick McCann) en p. 9 (Werkreservering is noodsaaklik vir 
Arbeidsvrede en behoud van Blanke Werker, sê Minister); Ibid., 20.12.1972, p. 1 
(Kersboodskap: P.J.Paulus) en p. 11 (Sê net vir ons as Blankes afgedank word vra Regering); 
Ibid., 24.10.1973, p. 5 (Marais Viljoen: “Werkreservering bly … en geen Bantoe-vakbonde). 
 
565 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 28.5.1969, p. 2; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 19.3.1970, p. 4; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 26.5.1971, p. 4; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Raad, 22.12.1971, p. 3; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 26.1.1972, p. 3; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene 
Raad, 29-30.1.1970, pp. 8-10; Ibid., Notule van die Jaarlikse Vergadering van die Algemene 
Raad, 27-28.1.1972, p. 9; Ibid., Notule van die Jaarlikse Kongres van die Algemene Raad, 22-
23.1.1974, pp. 6-10; Hamilton, “The Role of the Mine Workers’ Union”, p. 28; Die Mynwerker, 
18.2.1970, p. 1 (1969 was blomjaar vir die MWU) en pp. 3-4 (Algemene Raad kry 1969-oorsig 
van die sekretaris); Ibid., 1.4.1970, pp. 1, 2, 6 (Skagverteenwoordigers voortaan erken); Ibid., 
26.1.1972, p. 1 (PJ Paulus: Belangrike inligting oor Republiekdag); Ibid., 23.2.1972, pp. 1, 3, 4 
(Wat die MWU in afgelope jaar vir lede verkry het); Ibid., 19.4.1972, pp. 1, 3 (PJ Paulus: Myne 
gesluit op 31 Mei); Ibid., 15.11.1972, p. 1 (PJ Paulus: Pensioen met 12½% op van 1 Jan. ’73); 
Ibid., 20.12.1972, p. 1 (Kersboodskap: P.J. Paulus); Ibid., 19.12.1973, p. 12 (Wat in sewe jaar 
van nuwe bewind vir MWU-lede verkry is). 
 
566 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 28-29.1.1965, pp. 29-30; 
Ibid., Notule van die Buitengewone Vergadering van die Algemene Raad, 21.8.1970, pp. 1-2; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 29.7.1970, p. 6; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 29.10.1970, pp. 16-17; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Raad, 25.11.1970, pp. 18-23; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Raad, 28.4.1971, p. 3; Die Mynwerker, 24.3.1971, p. 1, 2 (PJ 
Paulus: Ons gaan trek na ons eie gebou); Ibid., 23.2.1972, p. 4 (Wat die MWU in afgelope jaar 
vir lede verkry het); Ibid., 5.5.1971, p. 1 (PJ Paulus: Ons verskuif na ons eie gebou in 
Braamfontein). I.v.m. die MWU se swak opbrengs op die belegging in Transafrika-huis, sien 
ook voetnoot 18, p. 180 hierbo en hfst. 3, pp. 150-151. 
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egter daarin geslaag om sy nuwe hoofkwartier in 1977, binne ses jaar, af te 
betaal.567 
 
Teen die einde van 1972 het Arrie Paulus in sy Kersboodskap die verwagting 
uitgespreek dat ’n “sterker aanslag” verwag kon word op die posisie van die 
blanke werker deur middel van “verbete pogings” om swart werkers in blanke 
werkkringe te laat “infiltreer”.568 Gevolglik het hy in 1973 voortgegaan om enige 
lid van die Raad van Mynvakbonde (wat gesamentlik deur die FMV en FMPW 
en hulle onderskeie geaffilieerde vakbonde gevorm is), wie se optrede na sy 
mening die kleurslagboom in die mynbedryf geërodeer het en derhalwe ook die 
posisie van die MWU in gevaar kon stel, te kritiseer en te veroordeel.569 
Benewens die VOA het Paulus ook die Amalgamated Engineering Union, ’n lid 
van die FMV, gekritiseer omdat die vakbond ten gunste daarvan was dat 
swartes opgelei moes word om dieselfde werk as blankes te doen. Dit sou 
volgens Paulus daartoe lei dat werkgewers eerder swartes as wittes in diens 
neem.570 Daarby was hy ten gunste daarvan dat swart vakbonde deur middel 
van wetgewing verbied moes word.571 
 
In 1973 het die KVM ooreenkomste met die SAED&FA aangegaan waardeur 
hulle tot amptenare met hoër salarisse bevorder sou word. In ruil daarvoor is 
die omstandighede waaronder swartes toegelaat is om ondergrondse 
lokomotiewe te bestuur, uitgebrei. Ooreenkomste is ook met die hysmasjiniste 
en die reduksiewerkers aangegaan waarvolgens hulle status tot dié van 
amptenare met gepaardgaande loonsverhogings verander is. Laasgenoemde 
twee groepe sou in ’n nuwe amptenarevereniging, die Suid-Afrikaanse 
Tegniese Amptenarevereniging, georganiseer word. Dit het die blanke 
vakbondmag in die goudmynbedryf tot 16 435 gereduseer, waarvan 7 738 
mynwerkers met skietsertifikate was en wat lede van die MWU was. Paulus se 
kritiek teen die amptenaarstatus van die genoemde groepe was dat die KVM 
blanke lede van die verskillende vakbonde in die mynbedryf wou afrokkel sodat 
hulle nie as ’n effektiewe, verenigde blanke werkersmag sou kon optree in 
onderhandelingseise met die Kamer nie, veral ten opsigte van kwessies soos 
blanke werkreservering en hoër lone. So is amptenare volgens mynregulasies 
byvoorbeeld nie toegelaat om te staak nie. Die doel van die amptenaarstatus 

                                            
567 MWU-Argief, Notule van die Bestuurskomitee, 23.11.1977, p. 1; Die Mynwerker, 23.11.1977, 
p. 5 (PJ Paulus: MWU-gebou binne ses jaar afbetaal). 
 
568 Ibid., 20.12.1972, p. 1 (Kersboodskap: P.J. Paulus). 
 
569 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 51; Hamilton, “The Role of the Mineworkers’ 
Union”, pp. 27, 44. Sien ook bv. Die Mynwerker, 16.1.1974, p. 1 (PJ Paulus: ’n Paar lesse aan 
’n “jongeling”) en p. 4 (RJ Coetzee: ’n Sarkastiese “ondergrondse” aanval op MWU). 
 
570 Die Mynwerker, 22.3.1972, p. 1 (PJ Paulus: Paulus se Antwoord op Artikel in Die 
Metaalwerker) en pp. 1-2 (Ingenieurs wil nou gelyke betaling aan nie-blankes gee); Ibid., 
20.9.1972, p. 6 (Sekretaris van AEU glad nie gelukkig met ons nie); Ibid., 29.11.1972, p. 1 (PJ 
Paulus: Paulus stel reguit vrae aan Mnr. Mick McCann); Ibid., 5.12.1973, p. 1 (PJ Paulus: Die 
AEU se more- en aandpraatjies moet darem ooreenkom). 
 
571 Die Mynwerker, 27.3.1974, p. 1 (PJ Paulus: Bantoevakbonde in S.A. moet verbied word 
deur wetgewing). 
 



 227 

was om die weg te baan vir die bevordering van swartes in die mynbedryf ten 
koste van blanke werkers. Daarom sou die MWU hom bly beywer vir die ideaal 
van ’n verenigde vakbond vir alle blanke werkers in die mynbedryf aangesien 
die vorming van ’n “wit mag” die enigste manier was om te verseker dat die 
blanke staande bly en sy magsposisie behou, aldus Paulus.572 
 
’n Volgende ernstige dispuut waardeur die MWU en die KVM kragte sou meet, 
was die kwessie van ’n vyfdag-werkweek. Reeds in 1969 het Paulus die 
kwessie in die openbaar opgehaal, alhoewel die KVM die eis aanvanklik 
geweier het. Die MWU het egter voortdurend druk daarvoor bly uitoefen, onder 
andere deur ’n algemene staking as alternatief te suggereer en om die regering 
te versoek om ’n versoeningsraad te benoem. Die vakbond se standpunt, dat 
sodanige werkweek wel ekonomies haalbaar was, was op verhoogde produksie 
gegrond. Die versoeningsraad tussen die MWU en die KVM het aanvanklik 
egter ’n dooiepunt oor die instelling van ’n vyfdag-werkweek bereik. Gevolglik 
het die vakbond ’n stakingstemming onder sy lede gehou waarvan 88,72% ten 
gunste van ’n staking was. ’n Ultimatum van sewe dae is aan die KVM en die 
regering gestel om die dooiepunt op te los alvorens die MWU tot ’n staking sou 
oorgaan. In ’n vergadering met die nuwe Minister van Arbeid, mnr. SP (Fanie) 
Botha, en die Minister van Finansies, sen. Owen Horwood, is die land se 
netelige finansiële posisie, as gevolg van die premium op ingevoerde 
kapitaalgoedere en vergrote verdedigingsuitgawes na aanleiding van ’n 
verslegtende veiligheidsituasie, aan die MWU-algemene raad geskets. Maar 
eers na die tussenbeidetrede van die Eerste Minister is die dreigende staking 
in Augustus 1976 afgeweer. Daar is ooreengekom dat die MWU sy eis om die 
instelling van ’n vyfdag-werkweek tydelik sou laat vaar, afhangende van ’n 
regeringskommissie van ondersoek oor die implikasies en haalbaarheid van 
sodanige werkweek ten opsigte van mynproduksie. Tussentydse finansiële 
voordele en nuwe werksmetodes vir MWU-lede het ook alreeds in September 
1976 van krag geword.573 

                                            
572 Lang, Bullion Johannesburg, pp. 460-461; Lipton, Capitalism and apartheid, pp. 207-208; 
Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 32; Hamilton, “The role of the Mine Workers’ 
Union”, p. 44; Die Mynwerker, 6.9.1972, pp. 1-2 (Kamer-aanbod aan dDrywers en stokers vol 
vanggate); Ibid., 17.1.1973, p. 3 (PJ Paulus: Hysmasjiniste, dink diep voordat julle op 22 Jan. 
stem), p. 5 (So beplan die Goudmynbase!) en p. 10 (PJ Paulus: Voordele van masjiniste beloop 
R25 per maand); Ibid., 14.2.1973, p. 1 (PJ Paulus: Die besluit van die hysmasjiniste en die 
MWU se toekomsbeleid); Ibid., 28.2.1973, p. 6 (Aanslag op die blanke werker se brood is aan 
die gang, sê Paulus); Ibid., 29.8.1973, p. 1 (PJ Paulus: Hierdie “tegniese” berg baar toe ’n 
muis); Ibid., 12.9.1973, p. 8 (“Kamer het werkers met slap riem gevang”); Rand Daily Mail, 
6.1.1973 (P Wellman: Status offer is threat to union – miners); Die Transvaler, 10.1.1973 
(Baasskap vir die MWU voorspel); The Star, 23.1.1973 (Mine-Hoist Men End Union ‘Dream’); 
Rapport, 28.1.1973, p. 12 (F Swart: Paulus se droom verpletter); Sunday Times, 28.1.1973 (J 
Kraft: Paulus blamed for miners’ split); The Star, 23.1.1973 (Mine hoist men end union ‘dream’). 
 
573 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Raad, 28.4.1976, p. 9; Ibid., 
Notule van die Spesiale Algemene Raadsvergadering, 16.7.1976, pp. 1-4; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1977, pp. 2-3, 16; Hamilton, “The Role of the 
Mineworkers’ Union”, pp. 28, 60; Privaat onderhoud met mnr. SP Botha, 27.5.2002; Die 
Mynwerker, 1.6.1969, p. 1 (PJ Paulus: Ons dring aan op vyfdag-week); Ibid., 22.1.1975, p. 1 
(PJ Paulus: Vyfdagweek gaan punt nommer een vir Alg. Raad wees); Ibid., 11.6.1975, p. 1 (PJ 
Paulus: Staking oor die vyfdagweek is die laaste uitweg); Ibid., 21.7.1976, pp. 1-2 (PJ Paulus: 
Die vyfdagweek) en p.5 (Paulus se verklaring oor mislukking van die Versoeningsraad); Ibid., 
4.8.1976, pp. 1-2 (PJ Paulus: Regering en kamer het sewe dae om staking te voorkom) en 
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Die kommissie van ondersoek, onder leiding van prof. DG Franzsen en 
waarvan Paulus namens die MWU ook ’n lid was, kon teen Maart 1977 nog nie 
’n algemeen aanvaarbare oplossing vir die kwessie van die vyfdag-werkweek 
bied nie. Alhoewel die kommissie die beginsel van ’n vyfdag-werkweek 
ondersteun het, het dit ook bevind dat die instelling van sodanige skofrooster 
nie in daardie stadium deur die mynbedryf bekostig kon word nie. As interim 
oplossing is voorgestel dat die bestaande proefperiode van ’n werkweek van 
11 skofte per 14 dae met ’n verdere jaar verleng word sodat aanvullende 
ondersoeke en onderhandelings kon plaasvind. Dit was ’n kompromis tussen 
die geëisde 10 en bestaande 12 skofte wat per 14 dae gewerk is. Die Franzsen-
kommissie van Ondersoek het twee moontlikhede vir die implementering van 
’n vyfdag-werkweek voorgestel. Eerstens kon ’n sewedag-produksieweek 
ingestel word wat Saterdae en Sondae sou insluit, maar wat daarvoor 
voorsiening sou maak dat mynwerkers twee dae per week van diens af sou 
wees. Alternatiewelik kon die mynbedryf op ’n sesdag-produksieweek bly, maar 
dan sou die mynwerkers elke Sondag, asook een ander dag per week van diens 
af wees wat op ’n rotasiebasis sou funksioneer. Sodoende sou kapitaal-
intensiewe myntoerusting ekonomies gesproke ten volle in produksie en 
operasioneel gehou kon word en mynwerkers fisies steeds vyf dae per week 
werk.574 
 
Alhoewel die MWU nie met die voorstelle, wat Sondagwerk as produksiedag 
sou insluit, gediend was nie, het die ondersoeke van die Franzsen-kommissie 
in die loop van 1978 tot frustrasie van die vakbond voortgesloer.575 Die 

                                            
(Verklaring na sitting van Alg. Raad); Ibid., 18.8.1976, p. 1 (PJ Paulus: Staking oor die 
vyfdagweek nog gla nie uitgesluit); Ibid., 1.9.1976, pp. 1-2 (PJ Paulus: Eerste Minister voorkom 
staking oor 5 dag-week); Ibid., 2.2.1977, pp. 1-2 (PJ Paulus: Cor de Jager roer “eina-saak” aan 
op Algemene Raad); Ibid., 11.10.1978, p. 1 (PJ Paulus: MWU verlang verslag binne twee weke, 
of…!); The Star, 23.1.1975 (Mines union to seek strike go-ahead); Ibid., 28.1.1975 (Miners’ 
general strike threat); Rand Daily Mail, 29.1.1975 (J Imrie: Mines enter dispute on 5-day week); 
Ibid., 29.7.1976 (D Marshall: Miners’ ‘yes’ to strike); Die Beeld, 7.7.1975 (Myners reg om nou 
te staak); Die Transvaler, 24.1.1975 (Myners wil staak oor vyfdagweek); Ibid., 4.7.1975 (T 
Coetzee: Dispuut verklaar oor myntwis); Ibid., 17.10.1975 (Paulus dreig oor myne se 5 dae); 
Ibid., 3.8.1976 (T Coetzee: Uitslag bly onseker); Die Vaderland, 17.7.1975, p. 4 (Toegewings 
en voorwaardes); Beeld, 17.2.1978 (H van Deventer: Arrie Paulus – ’n vurige vegter vir sy 
mense). 
 
574 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 24-25.1.1978, pp. 2-3, 
6-9; Privaat onderhoud met mnr. SP Botha, 27.5.2002; Hamilton, “The Role of the Mineworkers’ 
Union”, p. 60; Yudelman, The emergence of modern South Africa, p. 269; Die Mynwerker, 
30.3.1977, p. 1 (Verslag van Franzsen-Kommissie); Ibid., 13.4.1977, p. 1 (PJ Paulus: Die 5-
dagweek: Ons kommentaar op bevinding van kommissie) en pp. 3-4 (Interim Report of 
Commission of Inquiry into 5-day Working Week); Ibid., 1.2.1978, pp. 1, 4 (So ontwikkel 
besprekings oor 5-dagweek!); The Citizen, 25.3.1977 (Five-day week on mines ‘too costly’); 
Die Transvaler, 14.10.1978 (Mynwerkers sal Maandag weet van 5-dagweek). 
 
575 Die Mynwerker, 13.4.1977, p. 1 (PJ Paulus: Die 5-dagweek: Ons kommentaar op bevindinge 
van kommissie); Ibid., 1.2.1978, p. 2 ( Cor de Jager se beroep op lede om soos een man saam 
te staan); Ibid., 15.2.1978, pp. 1, 2 (PJ Paulus: Negotiations on five day week still going on); 
Ibid., 11.10.1978, pp. 1, 3 (PJ Paulus: MWU verlang verslag binne twee weke, of…!); Financial 
Mail, 15.9.1978, p. 960 (The Mines); The Citizen, 28.9.1978, p. 15 (T Coetzee: Miners issue 
ultimatum); Die Transvaler, 14.10.1978, p. 3 (Mynwerkers sal Maandag weet van 5-dagweek). 
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kommissie se finale verslag het die wenslikheid van ’n vyfdag-werkweek egter 
verwerp. Daar is aanbeveel dat die stelsel van 11 skofte per 14 dae voorlopig 
behou word. Die kommissie het toegegee dat die goudmynbedryf in die 
afsienbare toekoms verplig sou wees om die instelling van ’n vyfdag-werkweek 
in die plek van ’n sewedag-mynweek te oorweeg. Dit sou egter nie gedoen kon 
word voordat aanpassings aan die tegnologie en werkprosedures gemaak is 
nie. Ten spyte van die MWU se argument van verhoogde produksie, het die 
kommissie bevind dat indien werk op Saterdae gestaak sou word produksie 
met minstens 12% sou daal. Só ’n verlies aan produksie sou Suid-Afrika jaarliks 
R400 miljoen aan verlore uitvoere kos en ’n ernstige uitwerking op die 
betalingsbalans hê. Daarby het die instelling van die stelsel van 11 skofte per 
14 dae ’n produksieverlies van 6% deur swart ondergrondse werkers 
meegebring. Dit sou feitlik onmoontlik wees om by te hou met alle 
Saterdagwerk deur mynwerkers te versoek om vrywilliglik op daardie dae te 
werk. Voorts het die kommissie verklaar dat die handhawing van die bestaande 
produksievlakke ingevolge ’n vyfdag-werkweek sou vereis dat die arbeidsmag 
op die myne vergroot en dat bykomende afbouplekke ontwikkel sou moes word 
– ’n situasie waarvoor die meeste ouer myne nie ontwerp was nie.576 
 
Ten spyte van die MWU se verwerping van die Franszen-kommissie se finale 
gevolgtrekkings en verdere onderhandelinge met die KVM oor die instelling van 
’n vyfdag-werkweek, gebaseer op ’n Maandag-tot-Vrydag-skofrooster,577 moes 
die vakbond uiteindelik toegee aan die status quo soos in die verslag bevind. 
In Augustus 1979 is die aftog oor die aangeleentheid geblaas met ’n 
aankondiging van Paulus in Die Mynwerker. Hy het verklaar dat Fanie Botha, 
die Minister van Mynwese, in die dispuut aan die kant van die KVM gestaan het 
en dat die toegewings wat die Kamer in die onderhandelingsproses van die 
vakbond verlang het “op fyn berekende en geleidelike uitskakeling van die 
blanke werker in die mynbedryf” neergekom het. Buitendien is die MWU se 
saak ondergrawe deur baie van sy lede wat op hulle vry Saterdae skofte ter 
wille van oortydbetaling gewerk het.578 Aangesien Arrie Paulus persoonlik ’n 

                                            
576 Die Mynwerker, 25.10.1978, p. 1 (Franzsen-Kommissie nie te vinde vir ‘n Vyfdag-week); 
The Pretoria News, 16.10.1978, p. 4 (Commission Rejects 5-Day Week in Mines); The Citizen, 
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(Franzsen-kommissie oor 5-daeweek); Oggendblad, 18.10.1978, p. 8 (Aanvaar bevinding). 
 
577 Die Mynwerker, 8.11.1978, pp. 1, 2 (PJ Paulus: Hoof Doelwit van Mynwerkersunie nou 
Vyfdagwerkweek); Die Afrikaner, 27.10.1978, p. 11 (MWU besluit die week wat om te doen oor 
vyfdagweek); Die Transvaler, 19.10.1978, p. 4 (Vyf daeweek: Paulus sê dit kos 2 jaar); Ibid., 
28.10.1978, p. 4 (Myners weer by Kamer); Ibid., 9.11.1978, p. 17 (Myners praat weer oor 
werkweek); Beeld, 19.10.1978, p. 2 (Paulus sê nee vir verslag); Ibid., 31.10.1978, p. 4 (T 
Fourie: Paulus los nie sy vyfdag-week); Ibid., 1.11.1978, p. 3 (Myners se werkure bespreek); 
Ibid., 8.11.1978, p. 3 (Stryd woed oor werkweek); Rand Daily Mail, 26.10.1978, p. 2 (R de 
Villiers: Miners still seek 5-day week); The Citizen, 19.10.1978, p. 13 (T Coetzee: (We talk again 
– Paulus). 
 
578 Die Mynwerker, 6.7.1977, p. 1 (PJ Paulus: Die “ongehoorsames” nie beskerm deur 
Vakbond); Ibid., 7.12.1977, pp. 1, 4 (PJ Paulus: Min. Botha, dis vir u aandag!); Ibid., 1.2.1978, 
p. 1 (Paulus waarsku teen planne van Anglo-American); Ibid., 15.2.1978, p. 2 (PJ Paulus: 
Negotiations on five day week still going on); Ibid., 18.2.1978, p. 3 (PJ Paulus: Klerksdorp-
myner drie maande geskors); Ibid., 8.8.1979, p. 1 (PJ Paulus: Onderhandelings oor die 5-dag 
week deur die MWU afgelas); Ibid., 5.9.1979, p. 4 (‘Subtle way of getting rid of Whites’ – Paulus) 
en p. 5 (PJ Paulus: Die Vyfdagweek: Arrie se antwoord op Kamer-verklaring); MWU-Argief, 
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groot dryfkrag agter die eis om die instelling van ’n vyfdag-werkweek was, skep 
die beskikbare bronne die indruk dat hy kritiek in vakbondgeledere moes 
verduur vir die strategie wat die MWU in die dispuut gevolg het.579 
 
Hoe dit ook al sy, na aanleiding van Paulus se jaarverslag aan die algemene 
raadsvergadering van 1977, het Die Mynwerker verklaar dat die MWU in terme 
van die verkryging van finansiële en ander byvoordele, asook verbeterde 
werksvoorwaardes, sedert 1967 “tien goue jare” beleef het.580 Volgens ’n 
onderhoud met die Rand Daily Mail het Paulus verder te kenne gegee dat die 
posisie van ondergrondse blanke mynwerkers veilig was solank as wat hy daar 
was om daaroor te waak.581 Tog is skrywers soos Lang, Lipton, Du Toit, 
Hamilton en Barnard dit eens dat die MWU sedert 1967 in ruil vir hoër lone van 
heelwat van die persoonlike take van blanke houers van skietsertifikate afstand 
gedoen het sonder dat ekstra toesighoudende take aan hulle toegeken is. So 
het die vakbond ook in 1973, in ruil vir hoër lone en ander byvoordele, tot ’n 
voorstel van die KVM ingestem dat sekere beperkte take aan swart spanleiers 
in goud- en steenkoolmyne onder toesig van MWU-lede afgedeel word en dat 
opleiding van tot agt weke aan swart mynwerkers ingestel word. 
 
Alhoewel die MWU toegewings vir die beperkte opleiding van swart 
mynwerkers gemaak het, het die vakbond daarin geslaag om sy mag, gegrond 
op sy verhouding met die NP-regering, te gebruik om arbeidskwessies in die 
mynbedryf te beheer. In 1976 het die MWU ingestem dat swartes toegelaat 
word om ongeopende dinamiethouers te vervoer en weg te sluit en twee jaar 
later sou ’n ooreenkoms met mynowerhede gesluit word waarvolgens swart 
mynwerkers springstof in die skietgate kon laai onderhewig aan sekere 
voorwaardes. In die lig van die geleidelike verslapping van die kleurslagboom 
was die MWU dus nie ongeneë om arbeidspraktyke te wysig en sekere 
toegewings te maak nie.582 
 

                                            
Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1979, pp. 11-12, 22; Ibid., Notule 
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HOOFSTUK VYF: “DIE NASIONALE REGERING IS NIE MEER DIESELFDE 
AS DIE NASIONALE PARTY SOOS ONS HOM IN 1948 AAN DIE BEWIND 
HELP BRING HET NIE”. DIE WIEHAHN-VERSLAG EN SY NAGEVOLGE, 

1977–1987 
 
 

5.1 Inleiding 
 
Soos reeds in hoofstuk vier genoem, sou dwingende ekonomiese en politieke 
faktore teen die einde van die sestiger- en vroeë sewentigerjare die NP-
regering onder druk begin plaas en dwing om aanvanklik sy ekonomiese, maar 
later ook sy politieke beleid, drasties te verander. So was die middel van die 
sewentigerjare volgens Beinart ’n keerpunt in die politieke en ekonomiese 
geskiedenis van Suid-Afrika. Op arbeidsterrein is die vroeë sewentigerdekade 
gekenmerk deur ’n gewelddadige en militante stryd en opposisie teen die 
regering se beleid van die kant van die swart arbeidsmag. Gedurende 1970 
(274), 1973 (189) en 1975 (148) het stakingsinsidente onder swart werkers 
voorgekom. 
 
Veral die onverwagse stakings van Januarie tot Maart 1973 in Durban, waaraan 
ongeveer 61 000 swart werkers deelgeneem het, het die mislukking van die 
Wet op Bantoe Arbeid (Beslegting van Geskille) van 1953, om swart 
arbeidsverhoudinge te reguleer en as lewensvatbare alternatief vir swart 
vakbonde te dien, onderstreep. Selfs nadat die stakings tot ’n einde gekom het, 
het werksoponthoude met tussenposes selfs in die Oos-Kaap en die Transvaal 
voorgekom. Die Durbanse stakings het nie onmiddellike of duidelike oorsake 
gehad nie, maar die stakingsaksies was ’n aanduiding van die algemene 
ontevredenheid wat onder swart werknemers geheers het. Uiteindelik sou 
hierdie stakings ’n waterskeiding ten opsigte van arbeidsverhoudinge in Suid-
Afrika teweegbring. Dit het vir die regering duidelik geword dat 
arbeidshervorming noodsaaklik geword het, ook vanweë die blanke 
mannekragtekort, en dat die belange van swart werkers in die 
arbeidsverhoudingestelsel geakkommodeer sou moes word. So het die 
parlement reeds in Junie 1973 die Wysigingswet op die Reëling van Swart 
Arbeidsverhoudinge aanvaar waardeur swart werkers se reg tot stakings onder 
sekere voorwaardes gewettig is. Daar was ook probleme met swart stedelike 
plakkery en instromingsbeheer. Op die koop toe het die 1973-stakings die 
herontwaking van die swart arbeidsbeweging tot gevolg gehad. 
 
Benewens die stakings het die internasionale oliekrisis van dieselfde jaar, 
groeiende werkloosheid en wêreldwye resessie en inflasie veroorsaak dat die 
hoë groeikoers van die 1960’s nie volgehou kon word nie. Dit, en die steeds 
toenemende internasionale kritiek teen die apartheidsbeleid, het swart 
ontevredenheid net verder aangevuur. In 1975 het Portugal hom aan sy 
voormalige kolonies in Angola en Mosambiek onttrek waar swart 
bevrydingsbewegings die bewind oorgeneem het. In Suid-Afrika het hierdie 
laaste Europese koloniale onttrekking uit Suider-Afrika, tesame met die Suid-
Afrikaanse betrokkenheid by ’n eskalerende en onbekostigbare grensoorlog 
teen die “frontliniestate”, politieke onsekerheid oor die lot en toekoms van 
blankes in lande soos Suid-Afrika, Suidwes-Afrika en Rhodesië veroorsaak. En 
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om alles te kroon, het politieke frustrasie onder die swart jeug tot uitbarsting 
gekom met die Soweto-opstand van 1976. 
 
Na die Soweto-opstand het die Afrikaner-establishment sy selfvertroue verloor 
en het sy bestaande politieke planne begin opdroog. Teen daardie tyd het die 
NP en sy aanverwante Afrikaner kulturele steungroepe se beheer oor 
Afrikaneridees en -identiteit, asook oor ander sosiale groepe, begin taan. Dit 
het toe ook duidelik geword dat die bepalings van die Wet op die Reëling van 
Bantoe-Arbeidsverhoudinge van 1973, wat voorsiening vir swart 
skakelkomitees gemaak het, nie die probleem van swart werkersmilitantheid 
opgelos het nie. Swart onluste het ’n kapitale uitvloei en ’n afname aan 
immigrantevloei, asook ’n afname in sakevertroue tot gevolg gehad. Daarby is 
Suid-Afrika al hoe meer met sanksies en disinvestering gedreig, terwyl multi-
nasionale maatskappye in die Republiek toenemend deur 
indiensnemingspraktyke, soos die Amerikaanse Sullivan-kode, gedwing is om 
swart werkers in diens te neem in arbeidsektore wat streng gesproke as blanke 
werk beskou is. Apartheid, wat een van die groot morele kruistogte in die wêreld 
geword het, het dus politieke en ekonomiese onstabiliteit in die hand gewerk 
wat nadelig vir arbeidsvrede was. 
 
Die som van hierdie faktore het tot ’n dalende groeikoers aanleiding gegee en 
die NP-regering gedwing om sy beleidsrigtings te heroorweeg. ’n Siklus van 
opstand, hervorming en onderdrukking het gevolg. In 1978 het die sogenaamde 
Inligtingskandaal die Vorster-bewind tot in sy fondamente geskud toe dit aan 
die lig gekom dat staatsfondse misbruik is om die regering se openbare beeld 
te bevorder. Dit het uiteindelik tot die bedanking van Vorster as Eerste Minister 
en tot die bewindsaanvaarding van PW Botha gelei. In Rhodesië het die blanke 
setlaarsregering uiteindelik voor swart nasionalisme geswig toe die eerste 
swart regering onder leiding van Robert Mugabe in 1980 in die nuwe Zimbabwe 
aan bewind gekom het. Ook dit het die vrese van ’n “swart gevaar” in 
konserwatiewe blanke kringe in Suid-Afrika lewend gehou. Maar streeksdruk, 
tesame met interne uitdagings, sou bydra tot regeringshervorming in die 
periode na 1978. Die Soweto-opstand het die regering gedwing om stedelike 
swart lewensomstandighede te herbedink en PW Botha het blankes gemaan 
om “aan te pas of om te sterf”. Die NP het aan metodes begin dink hoe om sy 
ideologie te ontras en ’n meer inkorporerende beeld te projekteer – ’n staat wat 
in die breë sin van die woord nasionaal eerder as ’n blote Afrikanerstaat was. 
 
In aansluiting by die heroorweging van politieke denke het die regering, soos in 
hoofstuk vier bespreek, ook nader aan die sakesektor begin beweeg en 
hoëprofiel konsulterende konferensies met besigheidsbelange gehou. 
Sakebelange is meer volledig betrek by regeringskommissies en adviesrade. 
Dit het tot ’n toename van regeringskommissies van ondersoek na sleutel 
ekonomiese kwessies gelei, wat daartoe bygedra het om die intellektuele en 
ideologiese milieu vir hervorming uit te brei. So het die Riekert-kommissie van 
Ondersoek van 1979 die kwessie van vaardigheidstekorte en 
mannekragvereistes in die ekonomie aangespreek. Dit het onder andere 
aanbeveel dat sekere stedelike swartes permanente verblyfreg in “blanke” 
stede, sowel as groter mobiliteit tussen stedelike sentra en groter beheer oor 
swart dorpsgebiede moes verkry. Op politieke terrein het die regering se 
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verligte hervormingsdenke tot konstitusionele veranderinge gelei. Die senaat is 
afgeskaf en ’n presidentsraad is in 1980 in die plek daarvan gestel. In 1983 het 
’n nuwe grondwet in werking getree nadat dit in ’n referendum slegs vir blankes 
goegekeur is. Dit het voorsiening gemaak vir ’n sogenaamde 
Driekamerparlement waardeur stemreg ook na Kleurlinge en Indiërs uitgebrei 
is, maar waar swartmense se politieke regte tot swart tuislande beperk was. 
Hierdie politieke hervormings sou onder andere tot regse teenreaksie 
aanleiding gee toe dr. Andries Treurnicht en 21 NP-LV’s die party verlaat het 
om die Konserwatiewe Party in 1982 te stig waarna die NP se steun geleidelik 
begin afneem het.583 
 
Die konserwatiewe element in die MWU het met groot kommer die 
verwikkelings op ekonomiese en konstitusionele terrein waargeneem. Maar dit 
sou by uitstek die verslag en aanbevelings van die Wiehahn-kommissie van 
Ondersoek en die implikasies daarvan vir blanke arbeid wees, waarteen die 
vakbond hewiglik sou reageer. Aangesien hulle so lank staatsbeskerming 
geniet het, was wit werkers totaal onvoorbereid op sosio-ekonomiese 
hervormings en swart bevordering wat hulle as ’n direkte bedreiging vir hulle 
posisie gesien het. Dit sou die slagordes vir die volgende stryd, waarby die 
MWU betrokke sou raak om hierdie hervormings op elke vlak te probeer 
dwarsboom, weer spoedig opstel. Baie blanke werkers het die desegregasie 
van openbare geriewe en die moontlikheid om onder swartes te werk, verfoei. 
Daarby was daar die vrese dat hulle deur swartes vervang, of dat hulle 
loonvlakke deur goedkoper swart arbeid ondermyn kon word. Terselfdertyd het 
die getalle van die blanke werkers in verhouding tot die totale Suid-Afrikaanse 
arbeidsmag, en daarmee saam hulle waarde as bekleërs van skaars 
vaardighede, bly afneem. Gevolglik het hulle industriële en politieke mag om 
invloed oor arbeidswetgewing en -aangeleenthede uit te oefen 
dienooreenkomstig verminder.584 
 
Die politieke en ekonomiese veranderinge wat begin intree het, sou die 
verhouding tussen die NP en die MWU uiteindelik nie net versuur nie, maar van 
die kant van die vakbond in bittere vyandskap laat oorgaan. Dié keer sou dit nie 
’n stryd van twis en tweedrag binne die vakbond self wees nie, maar ’n stryd 
tussen die MWU en die regerende party. Waar die vorige militante botsings 
tussen die vakbond en die regering van die dag – dié van die eerste twee 
dekades van die twintigste eeu – op bloedige geweld en lewensverlies sou 
uitloop, het die MWU hom in sy dispuut met die Vorster-, en later PW Botha-
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regering tydens die laat 1970’s en vroeë 1980’s, hoofsaaklik tot ’n 
konfronterende politieke verset en protes gewend. 
 
5.2 Die aanstelling van die Wiehahn-kommissie van Ondersoek 
 
5.2.1 Die Wiehahn-kommissie en die aanloop tot die staking van 1979 
 
Teen bogenoemde agtergrond het die regering die Kommissie van Ondersoek 
na Arbeidswetgewing op 21 Junie 1977 aangestel. Dit moes ondersoek instel 
na arbeidswetgewing en die hele stelsel van arbeidsverhoudinge in Suid-Afrika 
en aanbevelings in die verband maak sodat daar gepoog kon word om 
arbeidsvrede in die toekoms te verseker. Die kommissie het onder die 
voorsitterskap van prof. Nic Wiehahn, arbeidsadviseur van die Minister van 
Arbeid en professor in Arbeidsverhoudinge aan die Universiteit van Suid-Afrika, 
gestaan en het in die volksmond as die Wiehahn-kommissie bekend geraak.585 
Douwes Dekker is van mening dat die instelling van die Wiehahn-kommissie 
ook te wyte was aan die toenemende druk van die georganiseerde handel teen 
diskriminerende en beperkende arbeidswetgewing, die opkoms van swart 
vakbonde sonder legitimiteit en die onmoontlikheid om dit langer te onderdruk, 
sowel as toenemende oorsese druk wat dit al hoe moeiliker vir Suid-Afrika 
gemaak het om lenings in die buiteland te bekom.586 
 
As gevolg van ’n aantal faktore was die MWU in ’n kwesbare posisie in soverre 
dit die ondersoek en aanbevelings van die Wiehahn-kommissie ten opsigte van 
die Suid-Afrikaanse arbeidstoneel betref het. Ten eerste is die vakbond se 
onbuigsame standpunt oor die behoud van blanke werkreservering toenemend 
ondermyn deur verskeie ander werknemersorganisasies in die mynbedryf, soos 
die VOA en ambagsvakbonde, wat sedert die 1970’s ingestem het dat swart 
werkers tot hulle beroepe toegelaat kon word. Ten opsigte van die bedinging 
van die posisie van blanke werkers het dit die MWU dus al hoe meer geïsoleerd 
gelaat. ’n Baie belangrike rede vir die ambagsvakbonde se inskiklikheid teenoor 
die MWU se besliste houding was egter dat die tegnies goed-gekwalifiseerde 
ambagslui se posisies baie meer versekerd was teen swart indringing as dié 
van die blanke mynwerkers aangesien hierdie kwalifikasies hulle in staat gestel 
het om vryelik tussen bedrywe te beweeg. Daarteenoor sou die posisies wat 
deur blanke mynwerkers beklee is, die eerste beroepsvlak wees waartoe swart 
werkers bevorder kon word. Met ’n relatief lae skolastiese opleiding en 
beroepsopleiding spesifiek op vaardighede in mynwerk gefokus, het baie van 
die blanke mynwerkers se werk al hoe meer toesighouding oor swart werkers 
behels – laasgenoemde waarvan sommige sonder formele opleiding en 
sertifikate ook bekwaam in mynwerk geraak het. 
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Die blanke mynwerkers se werk was dus ’n beroep, nie ‘n ambag nie, en hulle 
vaardighede was nie in ander bedrywe algemeen bemarkbaar nie. Daarom was 
die bedreiging van hulle posisies meer onmiddellik en hulle vrese oor 
werksekuriteit, dat hulle vervang kon word en dat hulle verdienstes afgehang 
het van die uitsluiting van swartes van gekwalifiseerde mynwerk, rasioneel. 
Soos reeds genoem, het die vakbondledetal in die mynbedryf ook begin afneem 
weens die onpopulariteit van mynwerk onder blankes. Die sterk 
onderhandelingskrag en die daarmee gepaardgaande relatiewe hoë 
loonstrukture van die MWU was dus geleë in statutêre werkreservering, soos 
verskans in die Wet op Myne en Bedrywe, en dit kon maklik geërodeer word 
indien hulle hul beroepsmonopolie in die mynbedryf sou verloor. Waar blanke 
werkers danksy ekonomiese groei en ontwikkeling ’n dalende persentasie van 
die totale Suid-Afrikaanse arbeidsmag uitgemaak het, het hulle industriële en 
politieke mag dienooreenkomstig ook begin afneem. Volgens Lipton het hierdie 
verlies van beheer oor die veranderende arbeidsituasie blanke werkers al hoe 
meer met die voldwonge feit van swart arbeidsbevordering by die 
onderhandelingstafel gekonfronteer. 
 
’n Tweede faktor het gewentel rondom die verhouding tussen die MWU en die 
NP. Die tradisie van onbelemmerde toegang tot en hegte bondgenootskap met 
die regerende party het daartoe gelei dat die MWU op politieke ondersteuning 
eerder as arbeidsorganisering staatgemaak het om sy posisie te beskerm en te 
bevorder. Maar hierdie vrye toegang tot die regering en selfs die kabinet in 
gevalle waar hulle ongelukkig was met wetgewing rakende die mynbedryf, het 
egter begin verander aangesien die NP hom nie meer so maklik aan die klagtes 
van die mynwerkers, met hulle dalende invloed as arbeidsmag en politieke 
faktor, gesteur het nie.587 Trouens, tydens die ampstermyn van Fanie Botha as 
Minister van Arbeid (later Mannekrag) het die verhouding tussen die 
Departement van Arbeid en die MWU tot een van algehele en wedersydse 
wantroue verbrokkel en tussen Botha en Arrie Paulus, die hoofsekretaris van 
die MWU, het daar ’n gevoel van wedersydse afkeer ontstaan. Alhoewel Botha 
met sy aanstelling as Minister van Arbeid in 1976 bevestig het dat die blanke 
werker beskerm moes word en dat dit slegs gedoen kon word deur 
werkreservering op die wetboek te hou, is die Wiehahn-kommissie ’n jaar later 
aangestel om, onder andere, spesifiek ook werkreservering te ondersoek.588 
Volgens Botha was dit vir die MWU en die mynwerkers, wat andersins onder 

                                            
587 Lipton, Capitalism and apartheid, pp. 207, 210-214, 309; C Cooper, “The Mineworkers’ 
Strike”, South African Labour Bulletin, 5,3 (October 1979), p. 5; Wiehahn, Die volledige 
Wiehahn-verslag, pp. 730-731, 737; Giliomee, Afrikanermag, pp. 202-203; Hamilton, “The Role 
of the Mineworkers’ Union”, pp. 92, 94; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 116; 
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588 Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. SP Botha, 
27.5.2002; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie’, pp. 32, 34, 114; Hamilton, “The Role of 
the Mineworkers’ Union”, p. 27; Friedman, Building tomorrow today, p. 164. Die MWU-
uitvoerende bestuur het alreeds so vroeg as 1975 kommer oor regeringsbeleid i.v.m. 
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Uitvoerende Bestuur, 26.2.1975, pp. 13-14; Die Mynwerker, 26.5.1976, p. 1 (PJ Paulus: Ons 
steun die Diamantslypers in hul stryd); Ibid., 23.6.1976, p. 6 (Werkreservering word behou – 
Min Botha); Ibid., 7.7.1976, p. 1 (Eenheid of ondergang sê Paulus); Ibid., 16.4.1980, pp. 7-8 
(Hoe N.P. se arbeidsbeleid verander het). 
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die Departement van Mynwese geressorteer het, onaanvaarbaar om betrek te 
word by ’n ondersoek van die Departement van Arbeid wat ’n wesenlike invloed 
op hulle beroep kon uitoefen.589 
 
’n Minder belangrike, maar tog insiggewende faktor wat die MWU kwesbaar 
gemaak het, was die wyse waarop beide die Afrikaanse en Engelstalige 
establishment-pers die vakbond en Paulus as militante, reaksionêre en rigiede 
remskoene teen noodsaaklike verandering op die arbeidsterrein gedemoniseer 
het. Daartoe sou die MWU self heelwat bydra deur sy leiers se militante 
uitsprake tydens die mynstaking van 1979. Volgens Lipton is ’n intensiewe 
veldtog in die pers van stapel gestuur om blanke werkers oor die ekonomiese 
en politieke prys van apartheid in te lig en hulle tot die noodsaaklikheid van 
verandering te oortuig.590 
 
In die lig van bogenoemde faktore het die MWU dan ook in ’n memorandum en 
in verbatim getuienis aan die Wiehahn-kommissie van Ondersoek verklaar dat 
dit die beleid van afsonderlike ontwikkeling met aparte werksgebiede vir blanke 
en swart werkers voorgestaan het. Die status quo van die Wet op Myne en 
Bedrywe ten opsigte van werkreservering moes onveranderd gelaat word 
aangesien werkreservering “die enigste beskerming vir die [blanke] 
minderheidsgroep” teen swart verdrukking was. Geen swart vakbonde moes in 
blanke gebiede erken word nie. Daarby wou die MWU geensins deel wees van 
enige veelrassige vakbond of bedingingskomitee vir die mynbedryf nie. Arrie 
Paulus en Flip Coetzer se redenasie voor die mynbedryfsubkomitee van die 
Wiehahn-kommissie was dat die logiese konsekwensie van die uitvoering van 
die swart tuislandbeleid en afsonderlike ontwikkeling sou beteken dat alle swart 
werkers uiteindelik “buitelanders” sou word. 
 
As “buitelanders” sou hulle dus nie op vakbonderkenning in blank Suid-Afrika 
kon staatmaak nie. Buitendien was swart trekarbeiders vanuit die onafhanklike 
swart state rondom Suid-Afrika volgens Paulus-hulle vatbaar vir gevaarlike 
ideologieë soos die Marxisme. Paulus het onomwonde verklaar dat sou daar 
enige swartes oor lede van die MWU in die mynbedryf aangestel word, Suid-
Afrika “geen arbeidsvrede meer sou ken nie”, en dat daar “wrywing” en 
“arbeidsonrus” sou wees aangesien die vakbond se lede “beslis nie onder ’n 
anderkleurige [sou] werk nie”.591 Vanuit die getuienis het dit geblyk dat die wit 

                                            
589 Privaat onderhoud met mnr. SP Botha, 27.5.2002. 
 
590 Lipton, Capitalism and apartheid, pp. 215, 309; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, 
pp. 48, 64, 66, 80, 116-118. Sien ook bv. MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die 
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nare rusie); Ibid., 25.11.1970, p. 3 (PJ Paulus: Rand Daily Mail) en (“Mining Engineer”: Our 
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vir sy mense); The Star, 31.1.1985, p. 17 (G van Staden: The African who couldn’t come to 
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591 (SAB) K364, Vol. 24, Agendas en Notules, Lêer no. AK2/2/6/1, Notule van die derde 
vergadering van die Du Toit Subkomitee, 7.2.1978, pp. 93-95, 104, 106-108, 113; Ibid., Vol. 33, 
Vertoë en Kommentaar deur Vakverenigings, Lêer no. AK6/3/1/1/4, Vol. II: Memorandum in 
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mynwerker in ’n verhouding van paternalisme en kulturele en biologiese 
meerderwaardigheid teenoor die swart werker gestaan het wat teen die 
totstandkoming van ’n bondgenootskap met swart arbeiders ingedruis het. So 
is daar veral twyfel oor die oordeelvermoëns van swartes ten opsigte van 
veiligheid in die werkplek uitgespreek as sou dit maklik tot mynongelukke 
aanleiding kon gee.592 
 
Hierdie standpunte van die MWU het as voorspel gedien tot die vakbond se 
hewige reaksie wat sou volg op die bevindinge en aanbevelings van die 
Wiehahn-kommissie. So het Die Mynwerker in 1977 en 1978 in ’n reeks artikels 
’n geheime maar blatante plan onthul waardeur die Anglo American 
Corporation (AAC), na wie sarkasties as die “African Advancement 
Corporation” verwys is, glo sou poog om die MWU te breek. Die plan sou 
vermag word deur MWU-lede enersyds tot die status van mynamptenare te 
verhoog deur ooreenkomste met individuele mynwerkers op verskeie myne aan 
te gaan, maar andersyds ook deur vir die bevordering van goedkoper swart 
mynwerkers in sekere (blanke) poste voorsiening te maak. Sodoende sou die 
getalle van MWU-lede in die myne verminder kon word. Deur boonop aan swart 
mynwerkers opleiding te gee en ’n gebeurlikheidsplan op te stel, sou dit ook 
moontlik wees om myne te bedryf in die geval ’n stakingsaksie deur die MWU. 
Die Mynwerker was van mening dat die finale komponent van die AAC-strategie 
die erkenning van ’n ras-geïntegreerde vakbond vir swart mynwerkers was.593 
Die ACC-“onthullings” het ook daartoe bygedra om die tradisionele verhouding 
van antagonisme, vrees en wantroue wat tussen die mynhuise en die MWU 
geheers het verder te vergroot.594 
 

                                            
verband met Arbeidswetgewing, 1.12.1977 pp. 1-2, 4, 8; MWU-Argief, Notule van die 
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Mynwerker, 7.2.1979, p. 3 (Alle blanke werkers moet lid van een vakbond wees). 
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steek beleid weg onder baie woorde) en p. 2 (Hoe Anglo-American u toekoms sien!); Ibid., 
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Volgens Lipton het NP-politici, wat voorheen maklik aan MWU-klagtes aandag 
gegee het, geweier om op die aantygings oor die AAC te reageer. Sonder die 
politieke ondersteuning waaraan die MWU so lank reeds gewoond was, was 
die vakbond nie daartoe in staat om hierdie stelselmatige ondermyning van sy 
posisie teen te werk nie. Daarby het die inkrementele verandering van 
arbeidsregulasies – eerder deur vrystellings as die wysiging van wetgewing – 
dit takties moeilik vir die MWU gemaak om bewese veranderings in die 
arbeidsbedeling uit te lig ten einde ander teenstanders van die gewaande nuwe 
arbeidsbeleid te oortuig dat die regering daaroor gekonfronteer moes word.595 
 
In 1977 het die Minister van Arbeid alreeds twee van die 25 
werkreserveringvasstellings van die Nywerheidsversoeningswet van 1956 
opgeskort en 18 geheel en al teruggetrek.596 Ander verwikkelinge op die 
arbeidsterrein, wat eventueel die verhouding tussen die MWU en die regering 
onherstelbaar sou vertroebel, het ook gevolg. In Maart 1978, slegs drie maande 
na die onafhanklikwording van die swart tuisland Bophuthatswana in Desember 
1977, het die eerste verhoudingsprobleme uitgebreek met MWU-lede wat daar 
werksaam was. ’n Blanke mynwerker, wat daarvan beskuldig is dat hy ’n swart 
werker aangerand het, is uiteindelik onskuldig bevind, maar die MWU het 
daarteen beswaar gemaak dat eersgenoemde deur swart polisiemanne van 
Bophuthatswana aangekla is. Paulus het met ’n staking gedreig, sou so iets 
weer gebeur, aangesien hy daarvan oortuig was dat daardie myne nie sonder 
wit mynwerkers sou kon klaarkom nie. Daarby was die Suid-Afrikaanse Wet op 
Myne en Bedrywe, waarvolgens swart werkers nie ’n skietsertifikaat kon bekom 
nie, ook nog in Bophuthatswana van krag en het die MWU geweier om swartes 
ter verkryging van die sertifikaat op te lei.597 
 
Teen die agtergrond van groeiende onrus in blanke mynwerkersgeledere oor 
die Wiehahn-kommissie het Fanie Botha as Minister van Arbeid in Mei 1978 die 
versekering gegee dat geen verandering in die werkomstandighede of 
wetswysiging in die mynbedryf sou geskied tensy sodanige veranderings vooraf 
deur die werkgewers en werknemers in die bedryf bespreek en goedgekeur is 
nie. Botha het ook verklaar dat hy aan ’n afvaardiging van die Raad van 
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Mynvakbonde gesê het “dat daar geen sprake van eensydige ministriële 
optrede [kon] wees nie”. Vir Paulus was Botha se woorde “soos musiek in ons 
ore” en het hy hulde aan die minister gebring vir sy versekerings.598 
 
Maar teen Augustus 1978 het Botha egter begin suggereer dat werkreservering 
op aanbeveling van die Wiehahn-kommissie geskrap kon word599 en in Oktober 
moes hy ’n versoeningsraad aanstel om ’n loongeskil op die O’OKiep-kopermyn 
in Namakwaland op te los. Die werklike rede vir die geskil was die aanstelling 
van ’n Kleurling op ’n skakelkomitee deur die 
O’OKiep-kopermaatskappy. Op dié wyse het 
die MWU getoon dat daar nie meer sprake 
van enige toegewings was nie, maar dat die 
vakbond alle statutêre middele tot sy 
beskikking sou aanwend om die 
kleurslagboom in die mynindustrie te 
handhaaf.600 En tydens ’n openbare 
vergadering van Botha te Carletonville in 
November 1978 het om en by 500 
mynwerkers uitgestap nadat hulle hom 
uitgejou en W Ungerer, die plaaslike MWU-
organiseerder, ’n mosie van wantroue in hom 
gestel het oor die vyfdag-werkweek-kwessie, 
die instelling van die Wiehahn-kommissie en 
sy houding jeens die afskaffing van 
werkreservering.601 
 
Alles het daarop gedui dat die MWU en die PW Botha-regering op ’n botsing 
oor arbeidsbeleid afgestuur het waarby werkgewers in die mynbedryf ook 
betrokke sou raak. Die vakbond se optrede voor en na die bekendmaking van 
die eerste deel van die verslag van die Wiehahn-kommissie was ’n aanduiding 
van die mate van vervreemding wat tussen die MWU en die NP-regering begin 
intree het. So het Cor de Jager tydens sy presidentsrede voor die algemene 
vergadering in Januarie 1979 die onrus, kommer en onsekerheid van die blanke 
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mynwerkers oor die komende verslag verwoord deur te verklaar dat die jaar 
“donker begin” het. Hy het voorspel “dat dit maar weer die blanke werker sal 
wees wat aan die kortste ent gaan trek”.602 
 
Ook het Paulus, na aanleiding van gerugte dat die Wiehahn-verslag moontlik 
die afskaffing van onder andere werkreservering sou aanbeveel, in geen 
onduidelike taal nie gewaarsku dat dit ’n herhaling van die 1922-konflik sou kon 
veroorsaak: “Die Mynwerkersunie sal nooit toelaat dat daar arbeidsgelykheid in 
die mynbedryf kom en dat ’n swarte die brood uit ’n witte se mond neem nie, al 
beteken dit ook dat die 1922-staking herhaal word en broer teen broer moet 
baklei”. Die MWU sou nooit werkintegrasie toelaat nie – daaroor sou die blanke 
mynwerker “nie ’n duim terugstaan nie”. Verder sou die vakbond toesien dat die 
werk van die blanke mynwerker blank bly. Swart werkers was “gasarbeiders” in 
Suid-Afrika en tussen hulle en die wit werkers sou daar altyd skeiding bly, aldus 
Paulus. Daarmee het hy die koers aangedui wat die MWU vorentoe te midde 
van ’n veranderende arbeidsbedeling sou inslaan.603 
 
5.2.2 Die staking van 1979 
 
Die teerling is uiteindelik gewerp toe 83,7% van die 223 MWU-lede op die 
O’Okiep-kopermyn op 22 Februarie 1979 besluit het om tot ’n staking oor te 
gaan. Op 25 Februarie is die staking deur die MWU-hoofkantoor goedgekeur 
en dit het met die aandskof op 5 Maart 1979 ’n aanvang geneem. Soos hierbo 
genoem, is ’n versoeningsraad in Oktober 1978 op die myn aangestel om ’n 
loongeskil op te los, maar die kwessie van die beskerming van die posisie van 
die blanke mynwerker teenoor ’n geleidelike verslapping van werkreservering 
was onderliggend aan die staking. Reeds in daardie jaar het die MWU 
aangedring op die verskuiwing van die O’Okiep-kopermaatskappy se totale 
Kleurlingwerksmag van 1584 man vanaf die Nababeep-myn na die Rietberg-
myn by Concordia, ’n Kleurlingreservaat noord van O’Okiep. Die maatskappy 
het die versoek as onprakties, teenproduktief en onregverdig bestempel en 
terselfdertyd die MWU die versekering gegee dat hy nie van plan was om 
blankes se poste met Kleurlinge te vul nie. Waar die loongeskil in 1978 reeds 
opgelos is, kon geen ooreenkoms oor die kwessie van Kleurlingarbeid bereik 
word nie. Toe drie Kleurlingambagsmanne dus in Februarie 1979 vanaf die 
Rietberg- na die Nababeep-myn oorgeplaas is in poste wat volgens die 
werkreserveringsregulasies van die Wet op Myne en bedrywe aan blankes 
toegesê is, het die staking uitgebreek. 
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Die mynmaatskappy het egter kort na die aanvang van die staking al die 
stakende werkers op O’Okiep afgedank. Die mynbestuurder is glo nie amptelik 
ingelig dat die MWU ontevrede was met die aanstelling van die drie 
Kleurlingambagsmanne nie en volgens hom was die vakbond se eise 
buitendien strydig met die maatskappy se beleid van die uitskakeling van 
rassediskriminasie. Op 6 Maart 1979 het die MWU gereageer deur aan te 
kondig dat ’n landswye blitsstaking van blanke mynwerkers ook by platina-, 
goud- en steenkoolmyne in simpatie met die afgedankte mynwerkers op 
O’Okiep uitgebreek het. Ongeveer 9000 mynwerkers van die MWU se ledetal 
van ongeveer 16 800 het in nagenoeg 70 myne aan die staking deelgeneem. 
Slegs werkers in myne aan die Oos-Rand en Evander het nie gestaak nie. 
 
In die lig van die afwagting op die bevindinge en aanbevelings van die Wiehahn-
kommissie, het die landswye staking dus as katalisator gedien vir die 
mobilisering van die protes van blanke mynwerkers om die regering te waarsku 
oor die gevolge van die moontlike afskaffing van werkreservering. Dit was 
duidelik dat die Minister van Arbeid se versekerings, dat die MWU geraadpleeg 
sou word indien enige veranderings aan die arbeidsbedeling aangebring sou 
word, hulle nie oortuig het nie. Ook die KVM was van mening dat die staking in 
die eerste plek nie teen die werkgewers gerig was nie, maar teen die regering. 
Die Kamer het egter die staking as onwettig beskou, aangesien die MWU nie 
sy voornemens om te staak volgens prosedures soos in die 
Nywerheidsversoeningswet uiteengesit, bekendgemaak het nie. In terme van 
die KVM se ooreenkoms met die MWU, dat kontrakte outomaties beëindig word 
in die geval van enige staking, is alle stakende mynwerkers gevolglik afgedank 
en hulle opgehoopte byvoordele ook as verbeurd verklaar. Indien die staking 
sou voortduur, sou stakende mynwerkers selfs huise wat die eiendom van 
mynmaatskappye was binne sewe dae moes ontruim. Hulle sou wel van meet 
af om herindiensneming aansoek kon doen, maar die mynwerkers het juis in 
hulle afdanking en verlies aan byvoordele voldoende rede gesien om met die 
staking voort te gaan.604 
 
Oor die status en motiewe van die staking is die beskikbare inligting teenstrydig. 
Cooper verklaar tereg dat die establishment-pers bevooroordeeld teen die 
MWU ingestel was en dat daar ’n gebrek aan persdekking oor die sieninge van 
die mynwerkers self aangaande die stakingsaangeleentheid was.605 Daarby het 
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The Star, 7.3.1979 (Strike hits mines); Ibid., 8.3.1979 (Tough line on miners sparks a new 
threat); Die Transvaler, 8.3.1979 (9 000 se werk in gedrang); Beeld, 10.3.1979, p. 1 (’n Lelike 
wending in staking); Die Oosterlig, 16.3.1979, p. 6 (Staking was teen die staat); Rand Daily 
Mail, 8.3.1979, p. 1 (R de Villiers: Crackdown on wild cat mine strike); The Citizen, 10.3.1979 
(A de Bruyn and S de Vries: Mine strike spreads); The Natal Mercury, 16.3.1979, p. 10 (Lessons 
from the strike); Sunday Times, 11.3.1979, p. 2 (G Allen and R Wilson: Police called to strikers). 
 
605 Cooper, “The Mineworkers’ Strike”, pp. 23-24. Sien ook Privaat gesprek met mnr. W 
Ungerer, 2.7.2001; Die Mynwerker, 21.3.1979, p. 1 (PJ Paulus: Die werkstilstand); Ibid., 
2.5.1979, pp. 1-2 (O’Okiep en die Mynwerkersunie); Die Transvaler, 8.3.1979, p. 14 (Die 
staking); Beeld, 8.3.1979, p. 8 (Konfrontasie); Ibid., 9.3.1979, p. 12 (Nie so nie); Ibid., 



 242 

die notuleboek van die MWU-uitvoerende bestuur vir die tydperk Julie 1976 tot 
Junie 1979, wat in alle waarskynlikheid meer lig op die vakbond se besluite oor 
die staking sou kon werp, klaarblyklik ook verlore geraak. 
 

Volgens Paulus en Cor de Jager, die MWU-
president, was dit wat op ’n landswye staking 
uitgeloop het aanvanklik bedoel om ’n 
“spontane” daglange wegbly-aksie uit 
simpatie met die O’Okiep-stakers te wees, 
maar as gevolg van die KVM se summiere 
ontslag van al die stakers is besluit om 
daarmee vol te hou totdat hulle verlies aan 
byvoordele herstel sou wees. Die MWU sou 
ook om ’n hofinterdik aansoek doen indien die 
KVM sy dreigement sou uitvoer om werkers 
uit mynhuisvesting te sit. By monde van 
Paulus het die MWU-bestuur verder verklaar 
dat dit niks met die uitbreek van die landswye 
mynstaking te doen gehad het, óf daarvan 
geweet het, óf mynwerkers enigsins 
aangemoedig het om te staak nie en dat ook 
dit ’n “spontane” reaksie was. Paulus, wat 

hom ten tye van die uitbreek van die landswye mynstaking op O’Okiep bevind 
het om die plaaslike staking te organiseer, het die Minister van Arbeid op 7 
Maart 1979 telefonies aangaande die “ongevraagde” (landswye) staking ingelig 
en versoek dat die Departement van Arbeid in die dispuut ingryp. 
 
Die KVM het egter die aanspraak van ’n “spontane” staking betwyfel aangesien 
goed-georganiseerde MWU-takvergaderings glo vooraf in verskeie mynstreke 
voorgekom het. Die Kamer het voorts te kenne gegee dat 
skagverteenwoordigers mynwerkers ingelig het dat daar tydens ’n MWU-
uitvoerende bestuursvergadering van 28 Februarie 1979 (dus ’n week voordat 
die O’Okiep-staking uitgebreek het) eenparig op ’n staakplan en -datum besluit 
is maar dat mynbesture glad nie daaroor gewaarsku is nie. Soortgelyke 
onhullings het in Die Transvaler van 9 Maart 1979 verskyn. ’n Dokument is 
gepubliseer wat van die Witbank-tak van die MWU bekom is en waarvolgens 
alle MWU-lede, wat op 7 Maart dagskof sou werk, moes staak uit protes teen 
die “oorname van blanke werk” deur Kleurlinge op O’Okiep. Volgens Barnard 
is die beweerde stakingsbesluit van die uitvoerende bestuur opgevolg met 
verskeie vergaderings wat die aand van 6 Maart op verskeie myndorpe in die 
Transvaalse en Vrystaatse goudvelde gehou is. So het Vrystaatse mynwerkers 
tydens ’n vergadering op Welkom dié dag besluit om nie ’n staking nie, maar ’n 
“protesaksie” op 7 Maart te begin. Tydens ’n massavergadering van 
mynwerkers op Westonaria, wat ook op 7 Maart gehou is, is besluit om te staak 
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ter wille van die behoud van werkreservering en uit protes teen Fanie Botha se 
voorgestelde arbeidsbeleid wat volgens hulle daartoe sou lei dat die mynbase 
swartes teen laer lone in blanke poste aanstel. 
 
Paulus het verder kategories ontken dat enige stakingsbesluit, om ’n daglange 
wegbly-aksie te organiseer, deur die MWU-bestuur geneem is. Hy het wel 
erken dat die moontlikheid van ’n landswye mynstaking tydens die 
bestuursvergadering van 28 Februarie geopper is (die notule van die algemene 
raadsverdadering van Januarie 1979 verwys ook na ’n voorstel dat met ’n 
staking op O’Okiep voortgegaan moes word indien die “Kleurlingkwessie” nie 
opgelos kon word nie), maar dat hy die aanwesiges daarvan afgeraai het. Dit 
het nie sy goedkeuring weggedra nie, aangesien die omstandighede glo nie 
daarvoor ryp was nie en omdat daar buitendien te min tyd was om sodanige 
staking te organiseer. Toe die gebeure sy verloop geneem het, het hy egter sy 
volle gewig agter die stakers ingegooi en die stakingspoging heelhartig 
ondersteun. Volgens Paulus was die dokument wat deur die MWU-
organiseerder op Witbank uitgereik is op ’n “misverstand” gebaseer. Hy het 
verduidelik dat MWU-takvergaderings moes saamval met die aanvang van die 
O’Okiep-staking wat aanvanklik vir 6 Maart beplan is. Laasgenoemde is toe in 
ieder geval na die middag van 5 Maart vervroeg. Die takvergaderings het die 
O’Okiep-verwikkelinge en die verwagte uitkoms van die Wiehahn-verslag in 
opvolging van die bestuursvergadering van 28 Februarie bespreek. Dit was dus 
tydens hierdie MWU-takvergaderings dat derhalwe “spontaan” besluit is om 
arbeid in simpatie met die O’Okiep-mynwerkers te weerhou, aldus Paulus. 
 
Hoe dit ook al sy, alhoewel sekere MWU-lede klaarblyklik kennis gedra het dat 
een of ander stakingsaksie sou plaasvind, was die aard daarvan en rede 
daarvoor by die meeste mynwerkers onbekend en is daar vooraf geen 
amptelike stakingstemming in die vakbond gehou nie. Daarby is die Raad van 
Mynvakbonde nie oor enige stakingsvoorneme ingelig of geraadpleeg nie. Dit 
blyk verder dat daar wel gevalle van intimidasie deur staakwagte was teenoor 
mynwerkers wat op 9 Maart reeds na hulle werk wou terugkeer. Die MWU-
bestuur het eweneens gedreig om vakbondlede te skors wat werk wou hervat 
voordat die konflik opgelos is. Beide die MWU en die KVM het verskeie 
aansprake en teenaansprake aangaande stakersgetalle gemaak om die 
sukses, aldan nie, van die staking te bewys en sodoende hulle eie beeld onder 
die mynwerkers te bevorder. Op die goudmyne alleen was die wegblysyfer 
tussen 60% en 80%. Die KVM het egter van lede van die VOA gebruik gemaak 
om sekere posisies van die stakende mynwerkers te vul ten einde enige afname 
in produksie tydens die staking so veel as moontlik te minimaliseer. 
 
Intussen het Fanie Botha verskeie versoeke van Paulus, dat die Departement 
van Arbeid in die dispuut ingryp, geweier. Hy het verklaar dat die staat nie sou 
inmeng nie, maar dat die werkgewers en werknemers self hulle geskil, wat hy 
as ’n huishoudelike aangeleentheid beskou het, moes oplos. Gevolglik is ’n 
mosie van wantroue in Botha tydens ’n mynwerkersvergadering op Rustenburg 
gestel. Daarby was die MWU se pogings om ’n onderhoud met die Eerste 
Minister te verkry ewe onsuksesvol. Die KVM het ook vasgestaan by sy besluit 
dat geen onderhandelinge hervat sou word alvorens die stakers bereid sou 
wees om weer te begin werk nie. En teen 13 Maart het ’n konstante stroom 
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mynwerkers aansoek om heraanstelling in hulle poste begin doen. In die lig van 
al hierdie faktore het die MWU-uitvoerende bestuur, in ’n vergadering wat feitlik 
die hele dag geduur het, met 17 stemme teen 2 besluit om die staking af te 
gelas. Op 14 Maart 1979 het stakers landswyd na hulle werk begin terugkeer. 
Volgens Paulus het die MWU-bestuur die besluit geneem op versoek van die 
Minister van Arbeid, terwyl die KVM beweer het dat die vakbond die staking 
afgelas het omdat daar teen 13 Maart slegs 40% van die mynwerkers nog aan 
die staking deelgeneem het.606 
 
Uiteraard het verskeie kommentators, veral die Afrikaans- en Engelstalige 
establishment-pers, uitgebreid op die staking gereageer. Deur die bank het die 
pers die MWU vir sy “gevaarlike militantheid” en “skrikmaak”-taktiek veroordeel 
wat uiteindelik net op ’n nederlaag vir die mynwerkers uitgeloop het en hulle 
saak, sowel as die beeld van die MWU-leierskap, “onberekenbare skade” 
aangedoen het. Ander redes vir die “algehele mislukking” van “een van die 
grootste fiasko’s in ons moderne arbeidsgeskiedenis” was die feit dat ’n groot 
aantal blanke mynwerkers die staking geïgnoreer het. Die pers was van mening 
dat die mynwerkers se voorheen kwesbare materiële posisie van swak 
vergoeding, voordele en werksekuriteit teen 1979 nie meer bestaan het nie. 
Volgens James Zurich, president van die Spoorweg 
Ambagspersoneelvereniging, het die redes vir die wetlike beskerming van die 
blanke werker daarom grootliks verval. Die pers het ook verklaar dat die 
mynwerkers se mislukte waagstuk om die staat oor ’n nuwe arbeidsbedeling uit 
te daag die gevolg van “swak leiding” deur Paulus en die MWU-bestuur was 
omdat hulle die blanke mynwerkers se wil om te staak oorskat het. In hierdie 
opsig het dit die gebreke blootgelê in die MWU se strategie om die blanke 
werker teen ’n verandering in arbeidsbeleid te probeer beskerm.607 
 
Carole Cooper is van mening dat Paulus met die staking wou demonstreer dat 
die blanke mynwerker onvervangbaar vir die mynbedryf was en dat produksie 
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sonder hulle ernstig benadeel sou word. Sy gee ook toe dat in die lig van die 
toename in vaardigheidsvlakke van swart mynwerkers die vrese van blanke 
mynwerkers, dat hulle uiteindelik deur eersgenoemde as gevolg van druk deur 
die mynhuise vervang kon word, ’n werklikheid was. Die staking het juis die 
KVM laat besef dat ’n blanke werkstilstand ’n geleentheid geskep het om 
swartes in geskoolde myntake soos die verkryging van skietsertifikate op te lei. 
Die sterk stakersolidariteit op die platinamyne by Rustenburg was te wyte aan 
die vrese oor blanke werksekuriteit in die onafhanklike tuisland 
Bophuthatswana. Daarteenoor was die gebrek aan steun vir die staking op die 
Oos-Rand te danke aan die plaaslike MWU-organiseerder wat nie sy lede wou 
uitbring nie. Hy het egter kort daarna uit sy posisie bedank. Alhoewel geen 
nadere besonderhede verkry kon word nie, was daar klaarblyklik ook 
onderlinge ontevredenheid in mynwerkersgeledere oor die MWU-bestuur se 
hantering van die staking. Baie mynwerkers was eenvoudig net nie bereid om 
hulle voordele soos gesubsidieerde mynhuisvesting te verloor nie. Dit blyk ook 
dat die MWU-ledetal op O’Okiep na afloop van die staking dramaties van 223 
na 52 geval het. Die moontlikheid dat van hierdie lede as gevolg van die dispuut 
weer elders in myne betrekkings gekry het, kan egter nie buite rekening gelaat 
kan word nie, aangesien die betrokke mynbestuur toe die geslote geledere-
ooreenkoms met die MWU opgesê het. 
 
Verder het Fanie Botha en die regering getoon dat hulle onwettige blitsstakings 
in die mynbedryf nie sou duld nie en dat hulle selfs bereid was om deur middel 
van wetgewing ’n herhaling daarvan te voorkom. Botha het in die parlement ’n 
direkte waarskuwing aan Paulus gerig om nie sy eie vorm van “mynpolitiek” te 
skep nie. Volgens O’Meara was dit nog ’n aanduiding van die veranderende 
verhouding en die groeiende gaping wat tussen die belange van die staat en 
die blanke werkers ontstaan het en van die skeurings wat in Afrikanergeledere 
sedert die stigting van die Herstigte Nasionale Party in 1969 begin voorkom het. 
Die feit dat sekere sektore van die blanke arbeidsbeweging, in teenstelling met 
die MWU, ’n meer toegeeflike houding teenoor beheerde verandering van die 
arbeidsbedeling ingeneem het, het dit ook makliker vir die staat gemaak om 
beleidsrigtings in te slaan wat die vakbond probeer teenstaan het. So het lede 
van die VOA se bereidwilligheid om van die stakers se werk te verrig ook 
daartoe bygedra om die stakingspoging te ondermyn.608 
 
Professor Nick Wiehahn plaas ’n ander interessante perspektief op die 
tydsberekening van die staking. Volgens hom het die regering vooraf inligting 
bekom dat die MWU ’n staking wou reël uit protes teen en om saam te val met 
die bekendstelling van die eerste gedeelte van die Wiehahn-verslag. In hierdie 
opsig stem sy verklaring ooreen met die sieninge van Cooper en Friedman. Op 
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Wiehahn se voorstel het die regering toe die tertafellegging van die verslag 
vertraag sonder om die media of enigiemand anders daaroor in te lig. Die MWU 
kon dus toe nie die Wiehahn-verslag as gronde vir die 1979-mynstaking 
aanvoer nie.609 In ’n gesprek met W Ungerer, voormalige hoofsekretaris van die 
MWU, is die suggestie ook gelaat dat die MWU-bestuur met die landswye 
staking van 6 tot 13 Maart 1979 dit moontlik in die vooruitsig gestel het dat dit 
simbolies moes saamval met die klimaks van die ekstremistiese fase van die 
1922-staking, naamlik 6 tot 14 Maart 1922.610 
 
In sý reaksie op die staking het Paulus verklaar dat dit nie in die eerste plek oor 
die bevordering van drie geskoolde Kleurlinge gegaan het nie, maar oor die 
beginsel van die behoud van blanke werkreservering. Hy het sy stelling van 
1969 herhaal, naamlik dat optredes soos dié van die O’Okiep-mynbestuur slegs 
“die dun end van die wig was” om eerstens werkintegrasie, dan sosiale 
integrasie en uiteindelik volledige rasse-integrasie in Suid-Afrika te 
bewerkstellig. Paulus het ook beweer dat aangesien nege van die elf direkteure 
van die O’Okiep-kopermaatskappy Amerikaanse burgers was, dit ’n poging 
deur die Amerikaanse regering en die Central Intelligence Agency was om 
politieke druk op Suid-Afrika toe te pas om sy apartheidsbeleid te wysig. Die 
bewerings oor ’n verswakking van en twis in die geledere van die vakbond na 
aanleiding van die staking het hy as anti-MWU-propaganda afgemaak en 
verklaar dat dit juis tot ’n konsolidering van blanke mynwerkers gelei het. Tog 
is Barnard van mening dat dit Paulus en die MWU se beeld in 
mynwerkersgeledere skade berokken het.611 W Ungerer is dit eens dat die 
staking misluk het en is van mening dat die vrouens en gesinne van stakers se 
vrese vir materiële ontberings en hongersnood ook geweldig druk op die MWU-
bestuur geplaas het om dit uiteindelik af te gelas.612 
 
Na afloop van die staking het die MWU gepoog om deur middel van 
onderhandeling met die KVM soveel as moontlik van die stakers se verbeurde 
byvoordele herstel te kry. Die MWU-bestuur kon egter geen bevredigende 
ooreenkoms bereik nie en het ’n dispuut met die Kamer verklaar. Verder het die 
vakbond aansoek gedoen om die samestelling van ’n versoeningsraad en 
Paulus het selfs gedreig om ’n stakingstemming te hou indien die 
versoeningsraad nie daarin sou slaag om die twispunt op te los nie. Die 
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Cooper, “The Mineworkers’ Strike”, pp. 18, 20; Die Afrikaner, 6.4.1979, p. 4 (Nuwe 
bondgenote); Rand Daily Mail, 27.3.1979, p. 3 (R de Villiers: ‘Strikes hit at CIA pressure’). 
 
612 Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 2.7.2001. 
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versoeningsraad het inderdaad misluk,613 maar gegewe die oorwig van faktore 
wat die vakbond tot ’n beëindiging van die staking gedwing het, wil dit voorkom 
of enige verdere pogings van die MWU om toegewings in hierdie verband van 
die KVM af te dwing in die sand geloop het. Buitendien het die O’Okiep-
kopermaatskappy na die staking alle ooreenkomste met die MWU opgesê en 
verskeie pogings van die vakbond om dit heringestel te kry, hetsy deur middel 
van vertoë aan die Minister van Arbeid of verwysing na die Nywerheidshof, was 
tevergeefs.614 
 
Alles in ag genome, blyk dit dat die mynstaking van 1979 ’n laaste desperate, 
maar futiele poging van die blanke mynwerkers was om ’n verandering van die 
Suid-Afrikaanse arbeidsbedeling, wat op apartheidswetgewing gebaseer was, 
te probeer stuit. 
 
5.2.3 MWU-reaksie op die bevindinge en aanbevelings van die Wiehahn-
kommissie. 
 
Die eerste strofe van ’n hekeldig wat deur “Makaljan”, alias Johan van Zyl, ’n 
MWU-bestuurslid, oor die werksaamhede van die algemene raad geskryf is, is 
’n goeie aanduiding van die tipe reaksie wat sekere aspekte van die Wiehahn-
verslag by die MWU sou ontketen: 
 

“Raadsittings bly maar snaakse goed 
Soms juig ons saam, soms kook die bloed. 
As jy nou daar wil oorlog hê 
Moet jy net intergrasie [sic] sê”.615 

 
Op 1 Mei 1979 is die eerste deel van die langverwagte Wiehahn-verslag in die 
parlement ter tafel gelê.616 Alhoewel die MWU verwag het dat die verslag 
negatief teenoor kwessies soos werkreservering sou staan, was die regering 
se aanvaarding van die kommissie se aanbevelings nogtans ’n groot skok. 
Blanke werkers sou skielik nie meer kon terugval op regeringsbeskerming 
nie.617 Onder andere het die Wiehahn-kommissie aanbeveel dat vakbondregte 
ook aan swart werkers verleen moes word en dat werkreservering en 
afsonderlike geriewe in fabrieke, winkels en kantore afgeskaf moes word. 
Bepalings in verband met diensvoorwaardes en arbeidspraktyke in die 
mynbedryf moes vanaf die Departement van Mineraal- en Energiesake (waarin 
die Departement van Mynwese uiteindelik sou opgaan) na die nuwe 

                                            
613 Cooper, “The Mineworkers’ Strike”, pp. 9, 18-19; Hoofstad, 27.3.1979, p. 18 (Blanke 
mynwerkers). 
 
614 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1982, p. 
17; Davies, et al, The struggle for South Africa, p. 261 en Die Mynwerker, 10.2.1982, p. 10 
(Sekretaris se jaar-oorsig aan Kongres). 
 
615 Die Mynwerker, 16.3.1983, p. 6 (“Makaljan”: Erns en humor in MWU-Algemene Raad). 
 
616 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 36. 
 
617 Giliomee en Adam, Afrikanermag, p. 203; Lipton, Capitalism and apartheid, p. 322. 
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Departement van Mannekrag (voorheen Arbeid) oorgedra word. Die begrip 
“ingelyste persoon” moes deur die nie-differensiërende begrip “bevoegde 
persoon” vervang word. Daarby moes die geslote geledere-ooreenkomste in 
die mynbedryf ook vervang word.618 
 
Waar Paulus teen 1971 van mening was dat die MWU se “oomblik van 
waarheid” aangebreek het omdat die aanstelling van swart mynwerkers in die 
tuislande ’n “advancement of the African”-agitasieveldtog in blanke myngebiede 
sou aanspoor,619 het hierdie oomblik inderdaad nou ’n werklikheid geword. 
Volgens Barnard was die aanstelling van die Wiehahn-kommissie en die 
regering se daaropvolgende aanvaarding van die kommissie se aanbevelings 
die vernaamste oorsaak van die breuk wat eventueel tussen die MWU en die 
NP sou ontstaan.620 
 
Deur middel van die kolomme van Die Mynwerker het Paulus in geen 
onduidelike taal nie die MWU se verwerping van die Wiehahn-verslag en –
aanbevelings verwoord en Minister Fanie Botha die hoofsondebok vir hierdie 
toedrag van sake gemaak. Volgens Paulus het die verslag vir die blanke werker 
van Suid-Afrika “selfmoord” beteken. Die sogenaamde waarborge wat dit vir 
blanke werkers ingehou het, was eerder ’n “gestadigde arseenvergiftiging” 
omdat daardie werkers se werksposisies so stadig weggekalwe (“vergiftig”) sou 
word dat hulle dit nie sou agterkom nie. So was die wysiging van die Wet op 
Nywerheidsversoening in 1979, waardeur swart trekarbeiders met permanente 
verblyfreg in blanke Suid-Afrika alreeds toegelaat is om aan swart vakbonde te 
behoort, ’n versuikering van die “arseenpil”. Die aanbeveling dat swartes 
dieselfde opleiding as blankes sou geniet en dat hulle enige plek en te eniger 
tyd in diens geneem kon word, is gesien as ’n wegwysing van blanke 
skoolverlaters vir opleiding ten gunste van swart werkers. Die opleiding van 
swart arbeiders sou noodwendig deur blankes gedoen moes word en sou 
laasgenoemde weier, sou hulle die gevaar loop om hulle werk te verloor.621 
Paulus was van mening dat daar ’n oplaaiende verontwaardiging in blanke 
werkerskringe geheers het oor die “koelbloedige verwerping” van die ankers 
wat nog altyd die wit werker teen “onbillike mededinging van laerbesoldigdes” 
beskerm het omdat die owerheid eersgenoemde “vergeet” het om “doelbewus” 
op integrasie af te stuur.622 
 

                                            
618 Slabbert en Steyn, Vakbondwese en arbeidsverhoudinge, pp. 21-22; Lang, Bullion 
Johannesburg, pp. 468-469; Friedman, Building Tomorrow Today, pp. 152, 155-156. Sien ook 
Wiehahn, Die volledige Wiehahn-verslag, pp. 89, 92, 124, 141-142 en148. 
 
619 Sien hfst.4, p. 206. 
 
620 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 35. 
 
621 Ibid., pp. 47, 81; Die Mynwerker, 11.7.1979, p. 1 (PJ Paulus: “Wiehahn-arseenpil” slegs 
tydelik bietjie versuiker); Ibid., 26.11.1980, p. 1 (PJ Paulus: Wanneer regering sê nee – Pasop!). 
Sien ook Ibid., 30.5.1979, pp. 6-7 (W Ungerer: Die toekoms van die blanke werker op die 
spel!!..). 
 
622 Die Mynwerker, 26.12.1979, p. 1 (PJ Paulus: Kersvreugde, maar ’n sombere toekoms wag 
in 1980). 
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Verder het Paulus dit uitdagend en openlik in die MWU-mondstuk gestel dat hy 
tydens ’n SAKVA-vergadering te Pretoria vir Botha daarvan beskuldig het dat 
die regering met die aanvaarding van die Wiehahn-verslag “die grootste 
verraad teen die blanke werkers in Suid-Afrika gepleeg het sedert 1922”. Voorts 
is Botha daarvan beskuldig dat hy sy beloftes, dat hy met die mynwerkers 
oorleg sou pleeg voordat hy enige veranderings aan arbeidswetgewing sou 
oorweeg, en dat swart vakbonde nooit in Suid-Afrika erkenning sou kry nie, 
verbreek en daaroor gelieg het. Anders as die geloofwaardige versekerings van 
die destydse Minister van Arbeid, Marais Viljoen, dat blanke werkreservering 
en werkgeleenthede te alle tye gewaarborg sou word, het die regering nou 
“bollemakiesie” daaroor geslaan. Daarby het Die Mynwerker ’n referaat van 
prof. WA Kleynhans voor ‘n SAKVA-kongres, waarin hy aangetoon het hoedat 
daar “ministriële bollemakiesie” oor die NP se arbeidsbeleid geslaan is, in ’n 
aantal opvolgartikels gepubliseer. 
 
Botha is ook daarvoor verwyt dat hy onsimpatiek was en nie sy samewerking 
aan die MWU wou gee oor mynwerkeraangeleenthede nie in teenstelling met 
die hartlike samewerking van “ál” sy voorgangers waaraan die vakbond 
gewoond was. Volgens Paulus was Botha se gebrek aan samewerking en sy 
distansiëring van die vakbond eweneens daarvoor verantwoordelik dat die 
MWU nog nie daarin kon slaag om ’n vyfdag-werkweek in die mynbedryf 
ingestel te kry nie, dat blanke mynwerkers by die O’Okiep-kopermaatskappy 
deur Kleurlinge “verdring” is, dat blanke mynwerkers in Bophuthatswana 
benadeel is en dat die Mediese Buro vir Mynwerkers steeds nie tot die 
bevrediging van die mynwerkers gefunksioneer het nie. Die Mynwerker het 
selfs ’n stembrief afgedruk waarop mynwerkers vir of teen die Wiehahn-verslag 
kon stem. Dit sou deur die onderskeie skagverteenwoordigers bymekaar 
gemaak word en aan die MWU-hoofkantoor gepos word. Paulus het hierdie 
stap opgesom deur te verklaar: “Ek laat dit dus aan u en Suid-Afrika oor om self 
te besluit wie die belange van die Blanke werkers die meeste op die hart dra, 
ek of mnr. Fanie Botha”.623 In die volgende uitgawe van Die Mynwerker is berig 

                                            
623 Sien bv. Ibid., 16.5.1979, pp. 1-2 (PJ Paulus: Die grootste verraad teenoor blanke 
mynwerkers!) en (Stem nou oor Fanie se planne); Ibid., 30.5.1979, p. 1 (PJ Paulus: Min. Fanie 
Botha het geen simpatie met mynwerkers), p. 3 (Geen antwoord op hierdie brief) en (Nog ’n 
brief, maar geen antwoord), p. 4 (“Minister van Mynwese” by Premier verkla oor gebrek aan 
samewerking); Ibid., 13.6.1979, p. 1 (PJ Paulus: Min. Fanie Botha maak ’n blaps in die 
Volksraad); Ibid., 27.6.1979, pp. 1-2 (PJ Paulus: Ons sê “welkom” aan Min. F.W. de Klerk); 
Ibid., 19.9.1979, pp. 1-3 (PJ Paulus: Paulus antwoord Volksraadslid oor Wiehahn-verslag); 
Ibid., 17.10.1979, p. 3 (PJ Paulus: Ons leer Minister Fanie Botha om hom eers van die feite te 
vergewis); Ibid., 20.2.1980, pp. 3-4 (Nas. Party loop nie meer pad van Blanke werker); Ibid., 
5.3.1980, pp. 4-6 (Hoe Nasionale Party se Arbeidsbeleid volmaak bollemakiesie geslaan het); 
Ibid., 19.3.1980, p. 7 (Hoe NP se Arbeidsbeleid verander het); Ibid., 2.4.1980, pp. 7-8 (Hoe NP 
se arbeidsbeleid verander het); Ibid., 16.4.1980, pp. 1-2 (PJ Paulus: Liberale leiers en Min. 
Botha word uitgedaag) en pp. 7-8 (Hoe N.P. se arbeidsbeleid verander het); Ibid., 30.4.1980, 
pp. 7-8 (Hoe die N.P. van beleid verander het); Ibid., 20.8.1980, p. 3 (PJ Paulus: Byna elke NP-
beleidspunt van 1948 is nou oorboord); MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, September 1979, p. 3; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Bestuurskomitee, 16.5.1979, p. 1; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 57-58, 81-
83; Lipton, Capitalism and apartheid, p. 205; The Cape Times, 5.5.1979, p. 2 (G Kling: MWU 
boss storms out of meeting with Botha); Oggendblad, 17.5.1979, p. 3 (Myn-unie verwerp 
Wiehahn-verslag); Beeld, 17.5.1979, p. 9 (Konfederasie is uit vir MWU); Privaat onderhoud met 
mnr. SP Botha, 27.5.2002. 
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dat die werkers met die stemming die verslag en sy aanbevelings 
“oorweldigend” verwerp het.624 
 
Inderdaad was die MWU se afkeur van Botha so sterk dat Paulus, toe 
eersgenoemde die portefeulje Mynwese aan FW de Klerk afgestaan het om 
voortaan net op Mannekrag te konsentreer, die volgende boodskap aan Botha 
gerig het: “Dankie dat u gegaan het”.625 Daarby het die MWU-bestuur en –
organiseerders se tradisionele Kersboodskappe hierdie jaar (1979) ’n uiters 
sombere toon gehandhaaf. Vir hulle was dit ‘n “rampspoedige” en “pikswart” 
jaar “van weggee tot daar niks meer oor was om weg te gee nie”. 1980 is met 
“siddering” begroet omdat al wat internasionale en plaaslike liberale instansie 
was slegs een enkele doelwit voor oë gehad het, naamlik “om finaal en 
onherroeplik die hoekpilare af te breek waarop blanke vakbonde in Suid-Afrika 
sedert die vroegste jare gesteun het”.626 
 
Eweneens het die 1980-jaarkongres van die MWU-algemene raad ’n 
verdoemende oordeel oor die eerste deel van die Wiehahn-verslag 
uitgespreek. In ’n atmosfeer van afwagting het Paulus deur middel van Die 
Mynwerker verklaar dat die kongres “stellig van die belangrikste in die 
geskiedenis van die Vakbond beskou [kon] word”. Tydens die kongres het 
verskeie sprekers, soos Cor de Jager, die MWU-president, Attie Nieuwoudt, die 
president van SAVKA, en Paulus in die teenwoordigheid van FW de Klerk as 
die nuwe Minister van Mynwese, weereens hulle misnoeë met Fanie Botha te 
kenne gegee. Waar werkreservering ‘n paar jaar gelede nog die “slagspreuk” 
van die NP was en as teenvoeter teen kommunisme gebruik is, het Botha 
volgens hulle die blanke vakbonde nie genoeg tyd gegun om voorgestelde 
veranderinge aan die Nywerheidsversoeningswet oor hierdie kwessie te 
bestudeer nie; hy was nooit ’n vriend van die blanke werker nie en het hom aan 
die kant van die werkgewer geskaar. Daarby was die MWU verheug dat De 
Klerk in sy plek as minister aangestel is. Die kongres het ook eenparig die 
volgende formele besluit geneem: 
 

“… dat die Wiehahn verslag in sy geheel verwerp word, en dat 
die Mynwerkersunie sover dit die behoud van die blanke 
aangaan, altyd sal veg en alle verslae sal teenstaan en dat tot 
die einde alles in die stryd gewerp sal word om die blanke 
mynwerker te beskerm al is die prys ook hoe hoog”.627 

                                            
624 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 58; Die Mynwerker, 30.5.1979, p. 7 (W 
Ungerer: Die toekoms van die blanke werker op die spel!!..). 
 
625 Die Mynwerker, 27.6.1979, pp. 1-2 (PJ Paulus: Ons sê “welkom” aan min. F.W. de Klerk). 
 
626 Sien Ibid., 26.12.1979, p. 1 (PJ Paulus: Kersvreugde, maar ’n sombere toekoms wag in 
1980) en pp. 3-4, 9 (Kersboodskappe van organiseerders). 
 
627 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1980, pp. 1-4, 8, 
22, 25; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 18.12.1979, p. 8; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.8.1980, p. 5; Barnard, “Die rol van 
die Mynwerkersunie”, p. 81; Lipton, Capitalism and apartheid, pp. 205, 323; Die Mynwerker, 
23.1.1980, p. 1 (PJ Paulus: Algemene Raad gaan aanstaande week groot sake bespreek); 
Ibid., 6.2.1980, pp. 1-2, 6 (Die Algemene Raad), pp. 3-4, 6 (Attie en Arrie snoer kragte om vir 
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Intussen het die onsekerheid wat die bekendmaking van die eerste gedeeltes 
van die Wiehahn-verslag in blanke mynwerkersgeledere veroorsaak het, ook ’n 
uitwerking op die posisie van MWU-lede gehad wat in Bophuthatswana 
werksaam was. So het die MWU wesenlike besware geopper teen die opleiding 
van Tswanas. Hoofsaaklik was dit omdat hulle gevrees het dat MWU-lede in 
die tuisland hul werk kon verloor nadat die ooreenkoms met Suid-Afrika, 
waarvolgens swart mynwerkers in Bophuthatswana nie skietsertifikate sou 
bekom nie, teen die einde van 1979 sou verval. Ook is daar gevrees dat die 
regering van Bophuthatswana nie die MWU as die verteenwoordigende 
vakbond vir blanke mynwerkers sou erken nie. Gevolglik was die regering van 
Bophuthatswana se besluit vroeg in 1979, om die klousules oor 
werkreservering in die (Suid-Afrikaanse) Wet op Myne en Bedrywe te herroep 
of te amendeer, ten einde Tswanas op te lei sodat hulle skietsertifikate kon 
bekom, nie ’n verrassing nie. Tswanas kon egter nie in hierdie 
beroepskategorie indiens geneem word nie, aangesien die geslote geledere-
beginsel ook in myne in Bophuthatswana gegeld het. Gedurende 1979 en 1980 
het die Bophuthatswana-arbeidskwessie bly sloer en het die MWU sy houvas 
op arbeidsverhoudinge en die status quo aangaande werkreservering in die 
tuisland bly handhaaf. 
 
Die Suid-Afrikaanse regering het selfs teen 1980 by monde van die Minister 
van Mynwese gepoog om druk op die MWU te plaas om sy teenkanting teen 
die opleiding van swart mynwerkers in die swart tuislande te laat vaar. Die 
regering was van mening dat dit onregverdig was dat slegs 1500 wit 
mynwerkers, wat 50% van die mynwerkers in Bophuthatswana behels het, hulle 
die reg voorbehou het om Tswanas in hulle eie land opleiding- en 
arbeidsvoorregte te ontsê. Die MWU was egter steeds nie van plan om toe te 
gee aan die opleiding van swart werkers in die tuisland nie en nóg die 
Bophuthatswana-regering, nóòg die Platina-mynbesture kon daarin slaag om 
tot ’n vergelyk met die vakbondbestuur te kom. Vanaf 1982 is geriewe in 
Bophuthatswana se myne geleidelik oopgestel vir alle rasse en het MWU-lede 
gekla oor die oopstelling van geriewe op die Rustenburg-platinamyn. Gevolglik 
het die MWU in verskeie briewe aan die Suid-Afrikaanse Minister van 
Mannekrag hom herinner aan sy beloftes dat gedwonge werkintegrasie nie in 
Bophuthatswana sou plaasvind nie.628 

                                            
blanke werker se toekoms te veg); Rand Daily Mail, 30.1.1980 (S Friedman: Union chiefs’ 
stormy clash with De Klerk); Hoofstad, 30.1.1980, p. 10 (Waarom konfrontasie?). 
 
628 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.6.1980, pp. 
1-2; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.1.1981, p. 2; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.2.1981, p. 2; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.3.1981, p. 2; Ibid., Notule van die Vergaderig van 
die Uitvoerende Bestuur, 26.8.1981, pp. 8-9; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Algemene Raad, 29-30.1.1980, pp. 10, 32; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene 
Raad, 27-28.1.1981, p. 9; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 26-
27.1.1982, pp. 16-17; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1984, 
p. 20; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 91-92; Lipton, Capitalism and apartheid, 
p. 118; Die Mynwerker, 11.6.1980, p. 2 (PJ Paulus: Druk op myners in Rustenburg); Ibid., 
13.1.1982, p. 1 (Geen beskerming in swart state! Dis amptelik!); Ibid., 10.2.1982, p. 10 
(Sekretaris se jaar-oorsig aan Kongres); Die Vaderland, 13.5.1978 (J Coetzee: Myntwis broei 
oor swart werkers); The Citizen, 30.1.1980, p. 10 (K Macleod: Training Black miners must be 
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Barnard is van mening dat die MWU met sy strategie ten opsigte van die posisie 
van blanke mynwerkers in Bophuthatswana wou seker maak dat hulle ’n 
ooreenkoms kry wat nie gewysig kon word nie. Die vakbond het gepoog om die 
twee regerings teen mekaar af te speel, aangesien Bophuthatswana 
aangewese was op blanke mynwerkers en verlief moes neem met ’n 
apartheidsreëling in ’n “onafhanklike” swart staat. Daarteenoor was die 
werkreserveringsbepaling ’n verleentheid vir Suid-Afrika wat graag die volle 
onafhanklikheid van ’n swart tuisland en dus die sukses van sy tuislandbeleid 
wou bewys. Solank as wat Bophuthatswana met die werkreserveringseise van 
die MWU verlief moes neem, het die vakbond ’n wapen gehad om teen die 
Wiehahn-kommissie te gebruik. In hierdie opsig het die MWU inderdaad oor ’n 
sterk politieke hefboom beskik.629 
 
Kort na die aanvaarding van die eerste gedeeltes van die Wiehahn-verslag het 
Paulus deur middel van Die Mynwerker op die negatiewe implikasies van die 
regering en “Minister Fanie Bollemakiesie Botha” se “Frankenstein-monster” 
(die nuwe arbeidsbeleid) vir blanke werkers begin wys. So is voorbeelde van 
swart stakings en die afskaffing van gesegregeerde openbare geriewe by die 
Ford-motoraanleg in Port Elizabeth en by die Sigma Motor Korporasie te 
Pretoria gepubliseer. Volgens Paulus was dit ’n bewys daarvan dat die regering 
met die toelating van swart vakbonde “’n tier aan die stert beetgekry het wat 
enige oomblik kon omspring”. Hy het voorspel dat indien nie aan hulle eise om 
loonsverhogings voldoen sou word nie hulle die ekonomie sou kon lamlê vir ’n 
politieke oorname.630 
 
In afwagting op die verskyning van die sesde deel van die Wiehahn-verslag, 
wat spesifiek op die mynbedryf betrekking sou hê, het die MWU-leierskap deur 
middel van militante en veroordelende uitsprake gepoog om ’n strydlustige 
gees in mynwerkersgeledere te skep. So is daar gespekuleer dat die verslag 
die verwydering van die begrip “geskeduleerde (of ingelyste) persone” uit die 
Wet op Myne en Bedrywe, waardeur skietsertifikate aan swartes toegeken sou 
kon word, asook die opleiding en aanstelling van swartes in alle poste in die 
mynindustrie en volle werksintegrasie wat op hernude “Black Advancement” 

                                            
solved, MWU warned) en (Union boss lashes training scheme); Rand Daily Mail, 30.1.1980 
(Miners’ training causes clash); Ibid., 31.1.1980, p. 10 (Same miners, different Nats); Beeld, 
29.1.1980, p. 10 (‘Myners moet besluit’); Ibid., 30.1.1980, p. 12 (Opleiding is net billik); The 
Star, 30.1.1980, p. 24 (Getting tough on the underminers). 
 
629 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 92. Sien ook Die Mynwerker, 6.8.1980, p. 6 
(PJ Paulus: Kommentaar). 
 
630 Die Mynwerker, 28.11.1979, pp. 5, 7 (PJ Paulus: Gedeelde toilette en geriewe gaan) en p. 
12 (Groot onrus in fabrieke dreig tussen wit en swart werkers); Ibid., 16.4.1980, p. 6 (Reuse 
sukses in Carletonville); Ibid., 9.7.1980, pp. 1, 3 (PJ Paulus: Gevaarlike pad van Fanie Botha 
en sy voorsêer); Ibid., 6.8.1980, p. 1 (PJ Paulus: Tradisionele arbeidsvrede kry ’n verdere 
knou:); Ibid., 3.9.1980, p. 1 (PJ Paulus: Registrasie nie meer nodig vir vakbonde!) en p. 6 
(Complete Integration at Sigma Motor Corporation); MWU-Argief, Notule van die Vergadering 
van die Algemene Raad, 29-30.1.1980, pp. 9-10, 22; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Algemene Raad, 27-28.1.1981, p. 2. Sien ook privaat onderhoud met mnr. SP Botha, 
27.5.2002. 
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sou neerkom, sou aanbeveel. Dat die kloof van verwydering tussen die NP-
regering en die MWU al hoe groter geword het, was duidelik toe Cor de Jager 
tydens sy presidentsrede van 1981 voor die algemene raad verwytend verklaar 
het: “Die Nasionale Regering van 1981 is voorwaar nie meer dieselfde as die 
Nasionale Party soos ons hom in 1948 aan die bewind help bring het nie”. Waar 
die owerheid in 1948 nog na die “belangrike stem” van die blanke mynwerkers 
geluister het en hulle van ’n simpatieke ontvangs verseker was, het hulle nou 
stank vir dank van hulle regering gekry. Die Minister van Mannekrag het 
skynbaar eerder geluister na kapitaliste en vakbonde wat swartes wou 
bevoordeel en wat die “geldkoffers” ten gunste van die werkgewers wou vul. 
 
De Jager het ook die ou MWU-dreigement van ’n herhaling van die 1922-
staking geopper indien die regering aan die Wet op Myne en Bedrywe sou 
“torring” deur werkintegrasie op die blanke mynwerkers af te dwing en 
skietsertifikate aan swart mynwerkers toe te ken. Indien skietsertifikate eers 
aan swartes toegeken sou wees, sou daar geen rede wees waarom hulle nie 
ook skofbase, mynkapteins, mynbestuurders en selfs algemene bestuurders 
sou kon word nie en dan sou geen blanke mynwerker meer van sy werk 
verseker wees nie. De Jager het die regering gewaarsku dat die swartes nie 
met die toegewings wat alreeds gemaak is tevrede sou wees nie, aangesien 
“politieke oorheersing en niks minder nie” hulle doel was. Paulus het daaraan 
toegevoeg dat aangesien alle werkers voortaan aan vakbonde in Suid-Afrika 
kon behoort – selfs werkers uit “kommunisties-gesinde state” soos Mosambiek, 
Lesotho, Botswana en Zambië – kommunisme dan maklik sodanige vakbonde 
sou kon infiltreer.631 Vanuit die oogpunt van die MWU-bestuur was die enigste 
ligpunt in daardie stadium die feit dat die vakbond se ledetal op 18 266 te staan 
gekom het en dat die finansiële boekjaar met ’n aansienlike netto wins van 
R283 715 afgesluit is.632 
 
In November 1980 is Deel 6 van die Wiehahn-verslag, wat handel oor 
wetgewing in verband met arbeidsverhoudinge in die mynbedryf, soos die 
kwessie van werkreservering en die uitreiking van skietsertifikate aan swartes, 
gefinaliseer.633 Die MWU se ergste vrese, soos Cor de Jager dit sou stel, is 

                                            
631 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 27-28.1.1981, pp. 1-2, 4, 
8-9; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 18.12.1979, p. 8; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 15.12.1980, p. 2; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 16.9.1981, pp. 8-9; Barnard, “Die rol van die 
Mynwerkersunie”, pp. 48, 56; Lipton, Capitalism and apartheid, p. 118; Friedman, Building 
tomorrow today, pp. 164, 173; Die Mynwerker, 26.11.1980, p. 1 (PJ Paulus: Wanneer regering 
sê nee – Pasop!); Ibid., 24.12.1980, p. 3 (Kersboodskappe van organiseerders); Ibid., 
28.1.1980, pp. 2-5 (“Toegewings sal die swartes nie tevrede stel nie” – Cor de Jager); Ibid., 
25.2.1981, p. 1 (PJ Paulus: Is dit die begin van Wiehahn No. 6?); Ibid., 25.3.1981, p. 1 (PJ 
Paulus: Gee ons feite vóór 29 April!); Ibid., 22.4.1981, p. 1 (PJ Paulus: Die brief van min. S.P. 
Botha het nie gekom!); Die Afrikaner, 7.10.1981, p. 16 (Alle oë nou op leiers van MWU). Sien 
ook privaat onderhoud met prof. N Wiehahn, 30.5.2002. 
 
632 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 27-28.1.1981, pp. 13, 
20-21; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1982, pp. 25-28; 
Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 66. 
 
633 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 36, 50; Lang, Bullion Johannesburg, p. 468. 
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inderdaad bewaarheid. Die woordomskrywing van “ingelyste” of 
“geskeduleerde persoon” in die Wet op Myne en Bedrywe van 1956 is vervang 
met die woordomskrywing “bevoegde persoon” wat daarop neergekom het dat 
swart mynwerkers skietsertifikate sou kon bekom. Die Witskrif het egter bepaal 
dat geleentheid aan werkgewers en werknemers gegun moes word om “binne 
’n redelike tydperk” ’n ooreenkoms oor hierdie kwessies te bereik.634 
 
Inaggenome die skerp en kragdadige uitinge in MWU-geledere wat met die 
antisipering van Deel 6 van die Wiehahn-verslag gepaardgegaan het, was 
Paulus se eerste amptelike reaksie na die verskyning daarvan verbasend 
ontdaan aan militante retoriek. Ou beskuldigings, dat die NP-regering geen 
vriend van die blanke werker was nie, dat hy bereidwillig was om sy gevestigde 
arbeidsbeleid te “verkrag” ten einde die “geldmag” en die swartes se guns te 
kry, en dat “die swartman ’n skietsertifikaat op ’n skinkbord kry”, is herhaal. 
Verder is die bevindinge van die verslag in twyfel getrek. So byvoorbeeld is die 
tekort aan blanke geskoolde mynwerkers as ’n leuen afgemaak en gesien as 
die regering se poging om die deure van die mynbedryf vir swartes oop te gooi. 
Volgens Paulus was die mynwerkers so ontevrede met die Wiehahn-
aanbevelings dat hulle telegramme aan LV’s van sogenaamde 
mynkiesafdelings gestuur het waarin geëis is dat vergaderings onmiddellik 
gehou moes word. Daar moes dan verduidelik word waarom swartes 
skietsertifikate moes kry – dit nadat die Ministers van Mannekrag en Mynwese 
weereens tydens die algemene verkiesingstryd van 1981 belowe het dat die 
regering nie sonder die nodige oorlegpleging en samewerking met werkgewers 
en werknemers in die mynbedryf die oorblywende fasette van werkreservering 
sou afskaf nie.635 
 
Die beklaenswaardige gees wat in MWU-geledere geheers het sedert die 
bekendmaking van Deel 6 van die Wiehahn-verslag is waarskynlik ten beste 
gereflekteer in Cor de Jager se sombere presidentsrede van 1982 voor die 
algemene raad wat sterk aan ’n soort Ou Testamentiese spraakidioom herinner 
het. Weereens is die “tier-aan-die-stert-beet”-metafoor opgehaal, asook die feit 
dat blanke werkers op die “offeraltaar” geplaas is ter wille van die 
welwillendheid van die geldbase en die swartes. Gedagtig aan die 
onafhanklikwordingsproses van kolonialisme wat in swart state noord van die 
Limpopo ontvou het, het De Jager die regering gewaarsku dat die swartes nie 
in magsdeling of konfederasies belanggestel het nie, maar in oorheersing. 
 

                                            
634 Sien Wiehahn, “Die volledige Wiehahn-verslag”, pp. 740-765; Lang, Bullion Johannesburg, 
p. 471; Friedman, Building tomorrow today, p. 173. 
 
635 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 48-49; Die Mynwerker, 8.4.1981, p. 5 (“Twee 
Ministers belowe “oorlegpleging”, “goedkeuring” en “samewerking”); Ibid., 7.10.1981, p. 7 
(MWU sal hom nie laat afdreig nie, sê Arrie Paulus); Ibid., 21.10.1981, p. 1 (PJ Paulus: Genoeg 
blanke werkers vir mynbedryf); The Citizen, 3.10.1981 (Govt no friend of Whites – Paulus); The 
Star, 3.10.1981 (Nats favour black miners, says Paulus); Die Volksblad, 3.10.1981, p. 5 (Arrie 
val regering aan); Die Transvaler, 3.10.1981, p. 2 (J van Loggerenberg: Nuwe arbeid-stap: 
MWU skerp); Privaat onderhoud met prof. N Wiehahn, 30.5.2002. Volgens Wiehahn het die 
MWU ook gevrees dat radikale swartes met die toekenning van skietsertifikate toegang tot 
plofstowwe sou kon kry wat in sabotasiedade teen blankes aangewend sou kon word. 
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Volgens hom het die aanbeveling, dat werknemers en werkgewers in die 
mynbedryf tyd gegun moes word om ooreen te kom oor die afskaffing van 
werkreservering, daarop neergekom dat van wit mynwerkers verwag is om 
hulle “eersgeboortereg”, naamlik hulle beroep en toekoms, “vir ’n bord 
lensiesop te verruil”. Vir die wit mynwerkers het dit “een minuut voor twaalf” 
geraak en as hulle nie sou oppas en wal gooi nie, sou “die middernagtelike uur 
kom en donkerte … hierdie geliefde land van ons se toekoms wees”. Gelukkig 
was daar selfs in hierdie “donker uur” nog ’n “ligstraal”, naamlik die MWU. Sodra 
swart werkers verder in die mynbedryf, as die ruggraat van die ekonomie, 
georganiseerd sou raak, sou hulle met meer militante eise kom. Daarom het 
die president die dag gevrees wanneer hulle sou eis om dieselfde woonbuurtes, 
fasiliteite en ander “voorregte” wat die blankes geniet het, te deel en het hy ook 
die volgende versugting uitgespreek: “O’ wee die dag wanneer hulle ook nog 
gaan aandring op een man een stem”.636 Oor hierdie deel van die Wiehahn-
verslag het die wit mynwerker volgens De Jager “veronreg, gebelgd, vernederd 
en baie bekommerd” gevoel omdat sy toekoms op die spel was.637 In 
aansluiting by De Jager se presidentsrede, was die strekking van die toespraak 
van die gasspreker tydens die jaarkongres van die MWU-algemene raad, dr. 
CJ Jooste, die direkteur van die konserwatiewe Suid-Afrikaanse Buro vir 
Rasse-Aangeleenthede (SABRA), dat die blanke sy voorbestaan nooit mag 
prysgee nie en dat hulle die keuse gehad het om óf teen swartes te 
diskrimineer, óf om onder te gaan.638 
 
In die lig van De Jager se presidentsrede het die algemene raad uiteraard ook 
Deel 6 van die Wiehahn-verslag eenparig verwerp. Die uitvoerende bestuur het 
vroeër alreeds ‘n vergadering met die NP se parlementêre mynwerkersgroep 
aangevra om die hele aangeleentheid te bespreek. Die MWU-afvaardiging sou 
onder andere uit Paulus, De Jager en W Ungerer bestaan, maar volgens die 
vakbond se notulestukke wil dit voorkom of hierdie ontmoeting nooit gerealiseer 
het nie.639 Paulus se aanvalle op Fanie Botha en prof. Nic Wiehahn het egter 
nog vir ’n geruime tyd na die bekendmaking van die laaste deel van die 
Wiehahn-verslag met reëlmaat in Die Mynwerker voortgeduur. Kritiek is veral 
uitgespreek oor die implementering van aspekte van die aanbevelings, soos 
dat dit in plaas van arbeidsvrede eerder stakings deur swart vakbonde 

                                            
636 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1982, pp. 2-3; 
Die Mynwerker, 27.1.1982, pp. 1, 3 (Een minuut voor twaalf – sê mnr Cor de Jager); The 
Citizen, 27.1.1982 (M Cohen: Labour laws attacked by trade unionist); Rand Daily Mail, 
27.1.1982 (S Friedman: MWU defiant over job bars); The Natal Mercury, 1.28.1982, p. 20 (Song 
of prejudice). 
 
637 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 25-26.1.1983, p. 2; Die 
Mynwerker, 2.2.1983, p. 5 (Cor de Jager se beroep op regering); The South African Observer, 
28.2.1983, p. 10 (Plea for protection). 
 
638 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1982, pp. 5-11; 
Die Mynwerker, 10.2.1982, pp. 1-3, 9 (Blanke mag sy voortbestaan nooit prysgee). 
 
639 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1982, pp. 
16, 37; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 21.10.1981, p. 5; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.3.1982, p. 12; Die Mynwerker, 
10.2.1982, p. 10 (Sekretaris se Jaar-oorsig aan Kongres). 
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aangemoedig het; dat die regering vanweë sy onvermoë om die aanbevelings 
na behore te implementeer gedurig wysigings aan die nuwe Wet op 
Arbeidsverhoudinge van 1981 aangebring het en dat die regering nie soos hy 
van voorneme was daarin geslaag het om swart vakbonde te beheer nie. 
 
Botha is eweneens daarvoor verwyt dat hy Werkreserveringsvasstelling Nr. 27, 
die laaste werkafbakeningsmaatreël wat die poste van monsternemers, 
opmeters en ventilasiebeamptes in die myne blank gehou het, in Junie 1983 
opgehef het sonder om die MWU daaroor te raadpleeg.640 Paulus het selfs so 
ver gegaan om te verklaar dat dit jammer was dat Botha nie in die 
tussenverkiesing van 1983 in die kiesafdeling Soutpansberg verslaan is nie. En 
toe Botha as Minister van Mannekrag teen die einde van 1983 bedank en uit 
die openbare lewe getree het, het Paulus sy blydskap daaroor betuig. Vir 
Paulus was dit “’n treurige dag” toe Botha Minister van Mannekrag geword het. 
Daarteenoor was sy bedanking “’n groot dag in die bestaan van die blanke 
werkers van Suid-Afrika”, aangesien Botha met sy talle verbreekte beloftes 
daardie werkers se toekoms “in gevaar gestel het”. Selfs ’n paar jaar na Botha 
se uittrede het Paulus nog sporadies krities verwys na die negatiewe gevolge 
wat die implementering van die Wiehahn-aanbevelings volgens hom vir blanke 
arbeid ingehou het.641 
 
Ten spyte van weeklag van die MWU oor die Wiehahn-aanbevelings, dat 
werkreservering ook in die mynbedryf afgeskaf sou word, is skrywers soos 
Lipton, Lang, Friedman, Kenney en Hamilton dit eens dat blanke mynvakbonde, 
vanweë hulle sterk invloed in die bedryf waarvoor die regering lugtig was, vir ’n 
geruime tyd na die bekendmaking van Deel 6 van die Wiehahn-verslag daarin 
kon slaag om die kleurslagboom in die myne grotendeels behoue te laat bly.642 

                                            
640 Sien bv. Die Mynwerker, 2.12.1981, p. 1 (PJ Paulus: Waarom swig voor swart vakbonde?); 
Ibid., 24.3.1982, p. 1 (PJ Paulus: Is dit alweer ’n bollemakiesie?); Ibid., 19.5.1982, p. 1 (PJ 
Paulus: Manure verloor vanweë stakings skiet omhoog); Ibid., 2.6.1982, p. 1 (PJ Paulus: Goeie 
raad aan min. Fanie Botha oor die Nywerheidshof); Ibid., 11.8.1982, p. 1 (PJ Paulus: Só 
voorkom ’n mens nie ’n staking nie!); Ibid., 22.9.1982, pp. 1-2 (PJ Paulus: Minister Botha draai 
vas in eie wetswysigings); Ibid., 6.10.1982, p. 1 (PJ Paulus: Arrie Paulus se raad aan minister 
Fanie “B” Botha!); Ibid., 1.12.1982, p. 1 (PJ Paulus: Min Botha swyg oor gedwonge integrasie 
op Rustenburg – Plat.); Ibid., 2.2.1983, pp. 5-6 (Cor de Jager se beroep op regering); Ibid., 
30.3.1983, p. 1 (Prok.-Generaal oorweeg klag oor Rust. Platina); Ibid., 13.4.1983, p. 1 (PJ 
Paulus: Liberaliste maak nou ’n held van die Minister); Ibid., 3.8.1983, p. 1 (Arrie Paulus: Wit 
werker geminag), p. 3 (Arrie Paulus: Konflik tussen swart en wit kan kom) en p. 5 (Arrie Paulus: 
Bollemakiese Botha se bontspringery; Ibid., 31.8.1983, p. 1 (PJ Paulus: Min. Botha omseil die 
feite in die Volksraad) en (Vrae aan min. Fanie Botha); Die Afrikaner, 29.6.1983, p. 5 (Paulus 
waarsku teen mag van Swart vakbonde). Sien ook MWU-Argief, Notule van die Vergadering 
van die Algemene Raad, 25-26.1.1983, p. 5; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, p. 4. I.v.m. die opheffing van Werkreserveringsvasstelling Nr. 27, sien 
ook Lang, Bullion Johannesburg, p. 471 en Friedman, Building tomorrow today, p. 171. 
 
641 Die Mynwerker, 28.9.1983, p. 5 (Teorieë deurstaan nie die toets nie); Ibid., 23.11.1983, p. 1 
(PJ Paulus: Dis een bedanking waaroor ons nie huil nie!). Sien ook Ibid., 22.2.1984, p. 1 (PJ 
Paulus: Die gemors waarin Fanie Botha ons beland het); Ibid., 19.3.1986, p. 2 (Wiehahn, Botha 
het gefaal); Ibid., 24.12.1986, p. 2 (PJ Paulus: Paulus kyk na die jaar: hoop op ’n beter 1987). 
 
642 Lipton, Capitalism and apartheid, pp. 63, 208; Lang, Bullion Johannesburg, p. 471; 
Friedman, Building tomorrow today, pp. 167, 173; Kenney, Power, pride & prejudice, p. 261; 
Hamilton, “The role of the Mineworkers’ Union”, pp. 28, 79. 
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So het die MWU daarin kon slaag om deur middel van vertragings- en 
ontwykingstaktiek die toekenning van skietsertifikate aan swart mynwerkers 
gedurende die volle tydperk van die Paulus-bewind te voorkom. Die vakbond 
het op werksekerheid van óf die regering, óf die KVM vir sy lede aangedring 
alvorens hy bereid sou wees om oor die kwessie van skietsertifikate te 
onderhandel. Volgens Paulus sou “duisende swartes” andersins die mynbedryf 
binnestroom soos wat ook in ander nywerhede plaasgevind het en vir wie die 
blanke werkers plek moes maak.643 Selfs nadat Danie Steyn, die nuwe Minister 
van Mineraal en Energiesake, 31 Desember 1985 as teikendatum gestel het 
waar die mynvakbonde en die KVM deur ’n onderhandelde ooreenkoms 
uitsluitsel moes kry oor die kwessie van “bevoegde” teenoor “ingelyste 
persone”, wat die verkryging van skietsertifikate deur swartes prakties moontlik 
sou maak, het die aangeleentheid steeds bly sloer. Die MWU was nie bereid 
om die inisiatief te neem om enige bestaande mynregulasie in hierdie verband 
te verslap of ook om bruin hysmasjieniste op versoek van die KVM by te staan 
om skagwagtersertifikate te bekom nie.644 
 
Daarbenewens het die MWU by monde van Paulus en De Jager kritiek 
uitgespreek teen die feit dat blanke mynwerkers as gevolg van die Wiehahn-
verslag verplig was om “gedwonge” gemengde openbare, sosiale en 
opleidingsgeriewe op die myne met swartes te deel. Volgens hulle was die 
mynhuise besig om algehele integrasie in die mynwerkers “se kele af te druk” 
en “’n klug van apartheid te maak”. Die vakbond sou hom daarteen verset, want 
ook in hierdie opsig het die regering sy beloftes verbreek.645 

                                            
643 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1984, p. 74; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.7.1985, p. 3; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.8.1985, p. 2; Die Mynwerker, 18.4.1984, p. 1 (PJ 
Paulus: Ons standpunt oor besprekings oor die sesde Wiehahn-verslag); Ibid., 8.2.1985, pp. 3-
4 (Paulus se oorsig oor werk van Uitv. Bestuur in 1984) en (Voorsittersrede van De Jager); 
Ibid., 12.6.1985, pp. 1-2 (PJ Paulus: Wrong story set right by Arrie Paulus); Ibid., 26.6.1985, p. 
1 (PJ Paulus: LP’s in myngebied het geen mandaat oor skietsertifikaat vir swart myners); Ibid., 
23.1.1986, p. 1 (PJ Paulus: Staan saam teen aanslag op blanke mynwerker); Ibid., 19.3.1986, 
p. 3 (PJ Paulus: ‘Ons sal op wetlike beskerming aandring’); Die Afrikaner, 27.4.1983, pp. 1, 16 
(MWU sal nie oor Wiehahn praat); Friedman, Building tomorrow today, p. 389. 
 
644 Lang, Bullion Johannesburg, pp. 471-472; Friedman, Building tomorrow today, p. 173; 
MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.10.1985, pp. 2, 6; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.3.1986, pp. 6-7; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.4.1986, p. 6; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 19.8.1986, p. 3; Die Mynwerker, 19.2.1986, p. 2 
(Daar is geen beter tyd as nou – Arrie Paulus); Ibid., 5.3.1986, p. 3 (PJ Paulus: Anglo probeer 
blanke mynwerkers in Vrystaat beïnvloed); Ibid., 17.9.1986, p. 1 (Liberalistiese Kamer van 
Mynwese moet maar weer in 1987 probeer); Ibid., 4.2.1987, p. 2 (Integrasie word in blanke 
mynwerker se keel afgedruk); Financial Mail, 31.1.1986, p. 35 (Bite the bullit, Danie). 
 
645 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 25-26.1.1983, pp. 5-6; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 15.12.1982, pp. 4, 15; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 23.2.1983, p. 3; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 30.3.1983, pp. 3-4; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Bestuur, 26.10.1983, pp. 1-2; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 29.2.1984, pp. 2-3; Die Mynwerker, 19.1.1983, p. 1 (PJ Paulus: Warm 
debatte verwag in kongres aanstaande week); Ibid., 2.2.1983, p. 6 (Ons president betreur 
integrasie); Ibid., 16.2.1983, p. 1 (PJ Paulus: Stop integrasie! Sit mynhuise op hul plek); Ibid., 
4.4.1984, p. 1 (PJ Paulus: Beëindig deel van geriewe, sê Minister); Ibid., 23.7.1986, p. 2 (PJ 
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’n Ander kwessie waaroor die MWU krities gestaan het, was die militante 
retoriek van die nuwe swart vakbond, die National Union of Mineworkers 
(NUM). Dit kon volgens Paulus ’n vonk by die kruitvat veroorsaak wat 
rasseverhoudinge in die mynbedryf onherstelbare skade kon berokken. Die 
regering en die KVM het vir die geringste rede gespring om aan die eise van 
die NUM te voldoen. Daarteenoor moes die MWU geduldig ’n beurt afwag wat 
op niks anders as diskriminasie neergekom het nie. As gevolg van gereelde 
stakings en die stook van onrus deur NUM-lede op Oos-Transvaalse 
steenkoolmyne, het die blanke mynvakbonde besluit dat óf die KVM beskerm 
hulle teen hierdie “swart moeilikheidmakers”, óf hulle reël ’n massavergadering 
en besluit self hoe hulle hul sou beskerm.646 
 
5.3 Die “laaste blanke vakbondvesting”. Pogings om die blanke 
vakbondgeledere onder die MWU-vaandel te verenig 
 
Reeds voor die bekendmaking van die Wiehahn-verslag het die MWU besef 
dat ’n konsolidering van blanke werkersgeledere aan hom ’n sterker magsbasis 
sou bied om veranderinge op die arbeidsterrein, soos die afskaffing van 
werkreservering, teen te staan en om vir die posisie van die blanke werker te 
beding. Soos voorheen genoem, het Paulus alreeds so vroeg as 1973 die 
ideaal van die vorming van ’n verenigde vakbond vir alle blanke werkers in die 
mynbedryf uitgespreek.647 Vanaf 1978 het hy weer voortdurend die kwessie 
begin opper as sou dit ’n goeie strategie teen die “bedreiging” van “black 
advancement” wees. ’n “Witmag” moes gestig word sodat daar vir die 
“voortbestaan” van die blanke werker geveg kon word. Daarom was die 
vakbond ook ten gunste van die afskaffing van die geslote geledere-beginsel.648 
Die MWU se uitreiking na ander vakbonde, selfs buite die mynbedryf, het 
aanvanklik in die interim periode tussen die eerste (1979) en sesde (1981) 

                                            
Paulus: Ons sal nie ons geriewe met ander rasse deel, sê Paulus beslis); Ibid., 4.2.1987, p. 2 
(Integrasie word in blanke mynwerker se keel afgedruk); Die Afrikaner, 27.2.1983, p. 16 (MWU 
sal nie oor Wiehahn praat). 
 
646 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.2.1986, p. 3; Die 
Mynwerker, 12.12.1984, p. 1 (PJ Paulus: Lelike dinge kwytgeraak op NUM byeenkoms!); Ibid., 
24.7.1985, p. 1 (PJ Paulus: Is dit dan nie diskriminasie omgekeerd nie?); Ibid., 5.2.1986, p. 4 
(Wit vakbonde staan saam teen bedreiging op Transvaalse myne); Ibid., 9.4.1986, p. 4 (Kamer 
waarsku oor intimidasie); E van der Merwe, “Wit weerstand op Transvaalse myne”, Finansies 
en Tegniek, Jaargang 38/3, 24 Januarie 1986, p. 9. Die NUM is in 1982 met Cyril Ramaphosa 
as algemene sekretaris gestig. 
 
647 Sien hfst. 4, p. 208. 
 
648 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1979, pp. 10, 
21; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 52, 58; Friedman, Building tomorrow today, 
p. 176 Cooper, “The Mineworkers’ Strike, p. 4; Bendix, Industrial relations, p. 230; Davies, et 
al, The struggle for South Africa, p. 258; Hamilton, “The role of the Mine Workers’ Union”, pp. 
93-94; Jacobsz, “Die amptelike standpunt van die Mynwerkersunie”, pp. 11, 23; Die Mynwerker, 
15.3.1978, pp. 4-5 (The Anglo-American document: “The Options open to the MWU”); Ibid., 
7.2.1979, p. 3 (Alle blanke werkers moet lid van een vakbond wees); Ibid., 10.12.1980, pp. 4-5 
(“Kaaskop”: Vorm ’n blanke arbeidsmagblok); The Star, 15.9.1978, p. 4 (S Hannig: ‘Whitehome’ 
offer by mine union to other workers). 
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Wiehahn-verslae plaasgevind. Na die verskyning van die Deel 6 en die regering 
se aanvaarding daarvan, is die oogmerke aangaande die konsolidasie van 
blanke vakbonde gewysig. Die regering kon nie meer gekeer word om ’n nuwe 
arbeidsbedeling aan te kondig nie. Daarom moes blanke vakbonde 
gekonsolideer word om ’n magsblok of solidariteit te vorm soos die Poolse 
werkers in 1980 dit gedoen het, naamlik ’n politiek-bewuste drukgroep wat later 
moontlik in ’n werkersparty omskep kon word.649 
 
In hoofstuk vier is die MWU se twis met die VOA oor die aanstelling van swartes 
in sekere ondergrondse mynposte reeds bespreek. Ná die verskyning van die 
eerste deel van die Wiehahn-verslag het Paulus ’n onderskeid begin tref tussen 
gematigde vakbonde, soos die VOA, die Metaalwerkersunie en die 
Elektrisiteitswerkersvereniging (EWV), en konserwatiewe vakbonde soos die 
MWU. Gematigde vakbonde soos die VOA en die Metaalwerkersunie het die 
ou arbeidsbedeling as diskriminerende beskerming volgens die bepalings van 
die kleurslagboom beskou en wou deur middel van gelyke geleenthede die 
maatskaplike opheffing van anderskleurige werkers bewerkstellig. Gevolglik 
sou die MWU homself al hoe meer van sodanige vakbonde begin distansieer. 
Wat die MWU betref het, was hulle slegs ten gunste van swart vooruitgang in 
die mynbedryf mits dit binne die grense van die swart tuislande plaasgevind 
het. 
 
Die eerste daadwerklike onderskeid tussen gematigde en konserwatiewe 
vakbonde het ter sprake gekom nadat sommige lede van SAKVA die 
sogenaamde SEIFSA-bepaling ondersteun het. Dit het die aanbevelings oor 
die opleiding van swartes, soos in die eerste deel van die Wiehahn-verslag 
vervat is, voorafgegaan. Daarvolgens het ’n vakbond onderneem om weg te 
doen met diskriminerende maatreëls ten gunste van die konsep van gelyke 
werk en opleiding aan anderskleuriges. Opgeleide swartes is op ’n 
mededingende basis in diens geneem in sekere poste waar wit vakbonde 
seggenskap gehad het. Die MWU het hom openlik teen die SEIFSA-bepaling 
uitgespreek, aangesien dit gesien is as ’n metode om die kleurslagboom in die 
mynbedryf te omseil. Volgens Paulus het die bepaling die beskerming wat die 
blankes geniet het, verwyder. Al het die bepaling gelyke beskerming 
geïmpliseer, het dit nie die blanke werkers uitgesonder, of aan hulle 
werksekuriteit soos vroeër gewaarborg nie. Paulus het dit beklemtoon dat die 
toegewings wat die MWU in die verlede gemaak het en immer bereid was om 
te maak, steeds die blanke in beheer sou laat. 
 
Die reg van assosiasie wat deur die Wiehahn-verslag aanbeveel is en deur die 
regering aanvaar is, het die verdeling in blanke vakbondgeledere aangehelp. 
Die bepaling waarkragtens die Minister van Mannekrag die reg voorbehou het 
om, indien sekere praktiese omstandighede dit regverdig het, die registrasie 

                                            
649 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 45, 49-50, 66, 115; Die Mynwerker, 
11.2.1981, p. 1 (PJ Paulus: ’n Voorbeeld van agter die ystergordyn). Die Poolse vakbond 
Solidarinosc (Solidariteit) het in 1980 onder leiding van Lech Walensa in die Poolse hawestad 
Gdansk tot stand gekom. Dit het spoedig tot ’n sambreelorganisasie omvorm waarin ’n breë 
spektrum van politieke en sosiale groepe verenig het teen die destydse Poolse kommunistiese 
regime. Sien http://countrystudies.us/poland/81.htm 
 

http://countrystudies.us/poland/81.htm
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van vakbonde uit meer as een bevolkingsgroep toe te laat, het ontevredenheid 
by konserwatiewe blanke vakbonde soos die MWU uitgelok. In die lig van die 
samestelling van die Suid-Afrikaanse arbeidsmag is gevoel dat die blanke 
arbeidsmag deur die oorweldigende getalle van swartes oorheers sou word. 
Ook is gevrees dat gemengde lidmaatskap op blanke vakbonde afdwingbaar 
sou wees ten spyte van daardie vakbonde se tradisies en ’n ingeboude blanke 
werkskultuur wat swart werkers in blanke vakbonde uitgesluit het. Gemengde 
vakbonde sou net die sosiale orde en industriële vrede versteur en dit boonop 
bemoeilik om aan die verskillende eise van die onderskeie bevolkingsgroepe in 
een vakbond gehoor te gee. Gevolglik is gematigde vakbonde wat nie bereid 
was om hierdie siening te deel nie in striemende aanvalle in Die Mynwerker 
veroordeel. Die MWU het hom duidelik van sodanige gematigde blanke 
vakbonde gedistansieer Daar is verder subtiel gepoog om lede van hierdie 
vakbondbesture te vervreem en Paulus het onder andere ’n beroep op lede van 
die VOA en die Metaalwerkersunie gedoen om hulle van die uitvoerende 
bestuur van hulle onderskeie vakbonde te distansieer. Hy het van die standpunt 
uitgegaan dat hierdie vakbondbesture nie die belange van hulle lede op die hart 
gedra het nie en ook nie die lede in die besluitneming geken het nie. 
 
Die gaping tussen die MWU en gematigde vakbonde is verder vergroot deur 
die verskil in vlak van opleiding tussen werkers. Die sekretaris van die VOA, 
Dok Coertze, het tereg die mynwerkers se reaksie toegeskryf aan vrees vir 
werkloosheid weens hulle opleiding wat in geen ander arbeidsektor as die 
mynbedryf aangewend kon word nie. In vergelyking met die situasie soos 
tydens die 1922-staking, toe baie armblankes (waaronder mynwerkers) slegs 
oor ’n standerd 6-kwalifikasie beskik het, was die meeste blanke mynwerkers 
teen die laat 1970’s baie goed opgelei. Volgens Coertze het die posisie van 
blanke mynwerkers toe so verbeter dat die wetgewing wat nodig was om hulle 
werksekuriteit te waarborg, uitgedien geraak het. Die veranderde situasie het 
nuwe wetgewing vereis. Die VOA het vanaf die benoeming van die Wiehahn-
kommissie van Ondersoek die opheffing van swart werkers ondersteun en hom 
sodoende die aggressie van die MWU op die hals gehaal. Na die 
bekendmaking van die eerste deel van die Wiehahn-verslag was die VOA die 
eerste amptenarevereniging wat gemengde vakbonde bepleit het. Waar die 
MWU by vorige geleenthede die VOA se pogings om mynposte vir swartes oop 
te stel suksesvol afgeweer het, is laasgenoemde ook nou as ’n gevaar vir die 
behoud van werkreservering beskou. Paulus het hom op die lede van die VOA 
toegespits en hulle gewys op die sosiale implikasies van werksintegrasie, soos 
die gebruik van dieselfde kleedkamers en fasiliteite, en die bevordering van 
swartes tot skofbase en mynkapteins. Hy het ’n waarskuwing aan die VOA gerig 
dat die vakbond binne enkele jare deur ’n oormag van swart amptenare sou 
ophou om te bestaan.650 

                                            
650 Sien bv. Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 52-56, 63-64, 114-115; Cooper, 
“The Mineworkers’ Strike”, p. 5; MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene 
Raad, 30-31.1.1979, p. 11; Die Mynwerker, 15.2.1978, p. 1 (PJ Paulus: Amptenare gooi die 
handdoek in die kryt); Ibid., 26.4.1978, p. 2 (Brief van mnr Coertze van die VOA waarop ons op 
bladsy drie antwoord) en p. 3 (PJ Paulus: Coetze, van VOA, vra apologie van MWU ons 
antwoord); Ibid., 19.7.1978, p. 1 (PJ Paulus: Yskor-dokument verwys glad nie na kleur nie) en 
p. 2 (SEIFSA Agreement is “Colour Bar Breakthrough”); Ibid., 30.8.1978, p. 1 (PJ Paulus: Gee 
elektriese werkers kans om te besluit oor hul toekoms); Ibid., 13.9.1978, pp. 1-2 (PJ Paulus: 
Vakbondleiers trap klei oor hul aanvaarding van Klousule 35), p. 3 (Paragraaf 5 praat van “enige 
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Teen hierdie agtergrond het die MWU in 1978 begin met ledewerwing buite 
mynwerkersgeledere, veral onder lede van blanke vakbonde wat hulle nie meer 
tuis gevoel het in ras-geïntegreerde omstandighede nie. Die idee was dat die 
MWU die moedervakbond en tuiste vir al die gegriefde en verontregte blanke 
werkers sou word.651 Daaroor het die Afrikaanse Sondagblad Rapport 
sarkasties verklaar: “Van mnr. Arrie Paulus kan jy sê wat jy wil, maar hy werk 
hard om sy ‘empire’ te vergroot in belang van die verregse politiek wat 
belangstelling van hom in die swarte uitsluit”.652 
 
Die MWU het egter voor praktiese probleme te staan gekom ten opsigte van 
die konsolidasie van blanke werkers. Dit was veral die geslote geledere-
beginsel en die uitbreiding van bestek wat probleme opgelewer het. Om dit te 
oorbrug, moes werkers van ander instansies wat by die MWU wou aansluit, en 
ook die MWU self, by die Registrateur van Vakbonde aansoek doen om 
registrasie van bestek. Indien ’n sekere persentasie werkers van een 
arbeidsektor aan ’n vakbond in ’n ander sektor wou behoort, moes dit met die 
medewete en goedkeuring van die onderskeie vakbonde en die Registrateur 
van Vakbonde geskied. Die aansoeker moes meer as 50% van die werkers 
verteenwoordig voordat goedkeuring oorweeg sou word. Die MWU moes dus 
potensiële nuwe lede bereik en hulle oorhaal om hul ontevredenheid met hulle 
eie vakbonde te kenne te gee sodat hulle aftrekorders kon teken om hul 
vakbondledegeld na eersgenoemde oor te plaas. So het Paulus begin met 
vergaderings by nie-mynbou sektore vanwaar ’n veldtog geloods is teen die 
regering wat volgens hom die blanke werker “verraai” het. Hy het daarop gewys 
dat die MWU die enigste vakbond was wat die werklike en ware belange van 
die blanke werker op die hart gedra het. 

                                            
werknemer”) en p. 4 (Wat ons aanbied aan blanke werkers wat by MWU beskerming soek); 
Ibid., 21.2.1979, p. 1 (PJ Paulus: Paulus se antwoord op ondergrondse amptenare se mosie); 
; Ibid., 25.7.1979, p. 1 (PJ Paulus: Gaan Yskor nou Klousule 35 toepas?); Ibid., 5.9.1979. p. 1 
(PJ Paulus: Yskor lig sluier oor swartes in blanke poste) en p. 3 (Hoe Yskor swartes in blanke 
poste gaan aanstel); Ibid., 28.11.1979, p. 1 (PJ Paulus: Ondergrondse amptenare moet nou 
kies); Ibid., 20.8.1980, p. 1 (PJ Paulus: Uitdaging aan OAV: skaf geslote geledere af!); The 
Citizen, 29.1.1978 (T Coetzee: Miners clash over black jobs); Ibid., 8.11.1979 (A de Bruyn: 
Paulus slams underground miner’s move); Beeld, 18.2.1978 (Myners is gedwing, sê Paulus); 
Post, 7.5.1978, p. 2 (Mine unions clash over advancement of blacks); Sunday Tribune, 
7.5.1978, p. 20 (Mine Union clash over Blacks); Financial Mail, 13.10.1978 (Unions Arrie’s fold); 
Ibid., 30.3.1979 (Job Colour Bar Two tests); Ibid., 9.11.1979 (Job reservation a door open?); 
Die Afrikaner, 14.12.1979, p. 12 (Paulus waarsku amptenare oor besluit van vakbond). I.v.m. 
die MWU se vroeëre twis van die VOA oor die oopstelling van sekere ondergrondse mynposte 
aan swartes sien hfst. 4, p. 206. SEIFSA is ’n akroniem vir die Steel and Engineering Industries 
Federation of South Africa. 
 
651 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 52, 56-58, 64; Die Mynwerker, 13.9.1978, p. 
4 (Wat ons aanbied aan blanke werkers wat by MWU beskerming soek); Ibid., 11.10.1978, pp. 
1, 3 (Ons roep alle blanke werkers op Vanderbijlpark); Ibid., 22.11.1978, p. 1 (1000 
Staalwerkers gereed om by MWU aan te sluit); Ibid., 20.12.1978, p. 3 (PJ Paulus: klousule 35 
veroorsaak konsternasie by leiers van staalwerkers en drywers); Ibid., 7.2.1979, p. 3 (Alle 
blanke werkers moet lid van een vakbond wees); Beeld, 29.1.1981, p. 5 (MWU werf wyd vir 
een groot vakbond). 
 
652 Aangehaal deur Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 57. 
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Teen die einde van 1979 het die MWU by die KVM aansoek gedoen vir die 
algehele opheffing van die geslote geledere-beginsel ten einde ander sektore 
in die mynindustrie se lede op hom te verenig. Die motief was veral om te 
voorkom dat die VOA ’n gemengde vakbond word en die praktyk van gemengde 
vakbonde in die mynindustrie inisieer. So ’n stap sou ook as voorbeeld kon dien 
vir lede van ander vakbonde wat nie met die Wiehahn-verslag gediend was nie. 
Ten einde die vakbond se bestuur te marginaliseer, het Paulus teen 1981 
byvoorbeeld ’n openlike beroep op VOA-lede gedoen om hulle by die MWU aan 
te sluit.653 
 
Kort na die Metaalwerkersunie se ondertekening van die nie-diskriminerende 
SEIFSA-ooreenkoms in 1978, het Arrie Paulus ’n versoek tot die lede van die 
vakbond gerig om eerder met die MWU saam te staan. Die boodskap is 
oorgedra deur kopieë van Die Mynwerker onder wit werkers by Yskor-aanlegte 
op Vanderbijlpark, Newcastle en Pretoria te versprei. Daarin is die MWU se 
doelwitte uiteengesit, naamlik om laasgenoemde blank te hou en om die 
werkers van ander vakbonde as lede te aanvaar, veral diegene wie se 
vakbonde die nie-diskriminerende ooreenkoms onderteken het. Dit was 
spesifiek teen die Metaalwerkersunie gemik. Paulus het ’n vergadering vir 
gegriefde Yskor-werkers op 15 November 1978 te Vanderbijlpark toegespreek 
omdat die Metaalwerkersunie glo niks vir sy ongeveer 10 000 lede op die 
aanleg gedoen het nie. Sy boodskap aan die sowat 400 werkers wat die 
vergadering bygewoon het, was dat dit die MWU se doelwit was om die blanke 
werker te beskerm. Ledewerwing vir die MWU is op georganiseerde wyse 
gedoen. Vooraf is ’n skakelpersoon aangestel wat werwing onder werkers op 
ander persele moes doen. Jan van der Merwe het ’n werkerskomitee op 
Vanderbijlpark gestig en daar ledewerwing namens die MWU gedoen. Aansoek 
om die uitbreiding van bestek te Yskor is dan ook in 1980 by die Registrateur 
van Vakbonde gedoen. Volgens Barnard is 100 werkers oorreed om hulle 
lidmaatskap by die Metaalwerkersunie op te sê en by die MWU aan te sluit, 
maar Paulus het verklaar dat 1600 Yskor-werkers op Vanderbijlpark om MWU-
lidmaatskap aansoek gedoen het.654 

                                            
653 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1979, p. 4; 
Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 59-60, 64; Die Mynwerker, 28.11.1979, p. 1 (PJ 
Paulus: Ondergrondse amptenare moet nou kies); Ibid., 20.8.1980, p. 1 (PJ Paulus: Uitdaging 
aan OAV: skaf geslote geledere af!); Ibid., 28.1.1981, pp. 6-7 (PJ Paulus: Ondergrondse 
amptenare, nader MWU, sê Arrie Paulus); Ibid., 21.10.1981, p. 3 (PJ Paulus: Hou referendum, 
sê Arrie aan Coertze); Beeld, 4.2.1981, p. 4 (Paulus soek steun vir sy vakbond); Financial Mail, 
6.2.1981 (White Workers Solidarity?). 
 
654 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 27-28.1.1981, pp. 12-13; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 25-26.1.1983, p. 20; Friedman, 
Building tomorrow today, p. 176; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 60-61; Privaat 
onderhoud met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001; Die Mynwerker, 2.8.1978, p. 6 (PJ Paulus: Yskor 
belet verspreiding van “Mynwerker” op sy terrein); Ibid., 13.9.1978, p. 4 (Wat ons aanbied aan 
blanke werkers wat by MWU beskerming soek); Ibid., 22.11.1978, p. 1 (1000 Staalwerkers 
gereed om by MWU aan te sluit); Ibid., 15.7.1981, p. 1 (PJ Paulus: Bekommerde werkers soek 
hulp by MWU); Post, 23.7.1978, p. 3 (Last-ditch stand by white trade unionist); Die Transvaler, 
8.11.1978, p. 5 (Yskor-werkers lug griewe vanaand); Financial Mail, 17.11.1978 (White Unions 
your union needs you); Ibid., 30.3.1979 (Job Colour Bar Two Tests); The Star, 17.5.1979, p. 3 
(S Hannig: Mine union hints at more strikes over Wiehahn). 
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Ten spyte die openbare verklarings oor die goeie vordering wat met MWU-
werwing op Vanderbijlpark gemaak is, het Paulus erken dat dit in werklikheid 
aanvanklik egter nie so voor die wind gegaan nie. Baie persone het 
belangstelling getoon om by die MWU aan te sluit, maar nie sover gekom om 
beëdigde verklarings af te lê nie. Daar was ook teenkanting teen die uitbreiding 
van bestek aan operateurs op Balfour. Op 16 Mei 1979 het Paulus weer ’n 
vergadering op Vanderbijlpark gehou wat deur sowat 250 tot 300 Yskor-
werkers bygewoon is. Dit was heelwat minder as die 1600 werkers wat volgens 
Paulus aftrekorders geteken het om by die MWU aan te sluit.655 
 
Die EWV het eweneens onder Paulus se kritiek deurgeloop toe die vakbond 
besluit het om swart werkers op te lei. Die vakbondbestuur is daarvan beskuldig 
dat hulle nie hul lede geraadpleeg het nie en is ook uitgedaag om die MWU te 
steun vir die opheffing van die allokasie volgens okkupasiebeginsel. Eskom het 
nie geslote geledere-ooreenkomste met vakbonde onderteken nie sodat daar 
geen spesifieke vakbond was wat werkers op sy kragsentrales verteenwoordig 
het nie. Gevolglik het die afwesigheid van die geslote geledere-beginsel Eskom 
oopgestel vir vakbonde wat aanverwante beroepe kon verteenwoordig. Die 
MWU het vervolgens in 1979 ’n aansoek om uitbreiding van bestek in die 
landdrosdistrikte Balfour, Middelburg (Tvl) en Sasolburg by die Registrateur van 
Vakbonde ingedien om as verteenwoordiger van werkers by Eskom-
kragsentrales op te tree. Die aansoek is in Februarie 1981 toegestaan en het 
werkers op die Grootvlei-, Arnot-, Hendrina-, Komati-, Highveld-, Taaibos- en 
Vaal-kragsentrales behels. Volgens Paulus het dit ’n toename van ongeveer 
1200 lede vir die MWU meegebring.656 Met die oog op die moontlike 
samesmelting of samevoeging van blanke vakbonde ten einde die leiding in ’n 
konserwatiewe blanke arbeidsmagblok te kon neem, is die MWU-grondwet ook 
dienooreenkomstig tydens die algemene raadsvergadering van 1983 
gewysig.657 Die MWU se uitreiking na ander vakbonde is egter deur die media 
as ’n kruistog vir ledewerwing bestempel.658 

                                            
 
655 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1982, p. 18; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.5.1981, p. 2; Friedman, Building 
tomorrow today, p. 176; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 61; Die Mynwerker, 
10.2.1982, p. 10 (MWU kan dalk vanjaar sy ledetal uitbrei). 
 
656 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 27-28.1.1981, p. 12; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 23.6.1982, p. 1; Barnard, “Die rol van 
die Mynwerkersunie”, pp. 62, 66; Cooper, “The Mineworkers’ Strike”, pp. 5-6; Die Mynwerker, 
30.8.1978, p. 1 (PJ Paulus: Gee elektriese werkers kans om te besluit oor hul toekoms); Ibid., 
25.2.1981, pp. 1, 7 (PJ Paulus: Kragwerkers word lede van MWU); Ibid., 15.7.1981, p. 1 (PJ 
Paulus: Bekommerde werkers soek hulp by MWU); Beeld, 21.2.1979, p. 5 (Evkom moet sê, 
maan Paulus); Rand Daily Mail, 10.2.1981, p. 2 (R de Villiers: Miners’ union spreads its wings); 
Die Transvaler, 10.2.1981, p. 2 (MWU kan blanke werkers werf); Die Transvaler, 12.2.1981, p. 
12 (C Boshoff: Arrie Paulus se plan met Evkom-werkers). 
 
657 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 25-26.1.1983. pp. 30-31; 
Lipton, Capitalism and apartheid, p. 205. 
 
658 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 60. Sien ook The Star, 21.11.1978, p. 3 (S 
Hannig: Miners’ Union accused of poaching members) en Financial Mail, 13.7.1979 (White 
Unions Power struggle). 
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Soos die MWU het sommige van die lidvakbonde van SAKVA die nuwe 
arbeidswetgewing as die NP-regering se verraad teen die blanke werker 
beskou en dit sou ook by hierdie vakbondsambreelorganisasie wees waar 
eersgenoemde bondgenote sou soek vir direkte politieke organisasie. Vir 
Paulus was dit belangrik om die steun van SAKVA te behou aangesien die 
federasie sowat twintig konserwatiewe vakbonde verteenwoordig het. Maar 
sedert 1978 het die MWU ’n onstuimige verhouding met sommige SAKVA-lede 
gehad. Die Mynwerker, wat ook in arbeidsektore buite die mynbedryf versprei 
is, het uitdagings aan SAKVA gerig om standpunt teen die NP-regering in te 
neem en om daarop aan te dring dat Fanie Botha uit sy amp as Minister van 
Mannekrag moes bedank. Die Metaalwerkersunie het hom egter hierin van die 
MWU gedistansieer en die verspreiding van die MWU-mondstuk op Yskor-
persele veroordeel. 
 
In 1979 het die MWU se verhouding met SAKVA byna skipbreuk gely omdat 
sommige lede van die federasie nie so gediend was met eersgenoemde se 
sentimente oor die handhawing van apartheid in die werksituasie nie. Paulus 
het hulle dit verkwalik dat hulle nie die MWU se sentimente gesteun het oor die 
afskaffing van werkreservering tydens samesprekings daaroor met die Minister 
van Mannekrag te Pretoria nie. Hy kon dus nie daarin slaag om druk op 
gematigde vakbonde uit te oefen om hom te ondersteun nie, aangesien die 
oorblywende negentien lede van SAKVA besluit het om die voorgestelde 
arbeidswetgewing, soos aanbeveel deur die Wiehahn-verslag, te aanvaar. 
Slegs die Blanke Bouwerkersvakbond en die Transvaalse Vervoerwerkersunie 
het hulle by die MWU geskaar. In Augustus 1979 het die MWU sy aanvanklike 
besluit, om uit SAKVA te bedank, teruggetrek. Die verhouding tussen die MWU 
en laasgenoemde het egter geruime tyd na die voorval nog gespanne gebly, 
veral toe SAKVA-lede ook ’n mosie ingedien het om die mynstaking van Maart 
1979 te veroordeel. Die vrede is eers in 1980 herstel toe SAKVA onderneem 
het om voortaan die doel en strewe van sy grondwet, naamlik die beskerming 
en bevordering van blanke arbeid, na te streef en nadat die MWU vir Attie 
Nieuwoudt, die president van SAKVA, weereens as gasspreker na die 
jaarvergadering van die algemene raad genooi het.659 
 
In 1980 het die Suid-Afrikaanse Tegniese Amptenarevereniging (TAV), wat ook 
in die mynbedryf werksaam was, toestemming van die Minister van Mannekrag 

                                            
 
659 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1980, pp. 1, 8-
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for South Africa, pp. 256-258, 261; Die Mynwerker, 2.8.1978, p. 6 (PJ Paulus: Yskor belet 
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17.5.1979, p. 1 (Miners’ Union rejects Wiehahn); Financial Mail, 18.5.1979 (Wiehahn Arrie on 
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verkry om Kleurlinge in sy geledere op te neem. Indien SAKVA anderskleuriges 
sou toelaat, het die federasie die gevaar gestaan om die Blanke 
Bouwerkersvakbond en die MWU as lede te verloor. Deur middel van Die 
Mynwerker het Paulus toe ’n beroep op die TAV gedoen om sy lidmaatskap van 
SAKVA op te gee en die federasie uit eie beweging te verlaat. Hy het die 
vakbondbesture van die VOA, die Metaalwerkersunie en die TAV oor dieselfde 
kam geskeer en daarop gesinspeel dat daardie vakbondbesture uit voeling met 
hulle lede en onbewus was van die “oplaaiende ontevredenheid” teen hulle 
gemengde status.660 
 
Na die onttrekking van die TAV aan SAKVA het verskeie ander gematigde 
vakbonde ook hulle lidmaatskap daarvan opgesê waarvan die Munisipale 
Werkersvakbond die grootste was. Nadat die konserwatiewe element die 
oorhand in SAKVA verkry het, het die lidmaatskap van die konfederasie 
klaarblyklik gestabiliseer. In 1980 is Paulus ook tot vise-president van SAKVA 
verkies en in 1982 het die konfederasie ’n komitee saamgestel om soveel 
moontlik blanke vakbonde om lidmaatskap te nader.661 Ironies genoeg, was 
SAKVA se rol as vakbondkonfederasie, wat die belange van blanke werkers in 
die arbeidsveld moes bevorder, na die onttrekking van die gematigde vakbonde 
uitgedien. Die onttrekking het met ’n geweldige daling van lidmaatskapgetalle 
gepaard gegaan sodat SAKVA sy relatiewe invloed in die geledere van 
georganiseerde blanke arbeid grotendeels verloor het. In 1985 het ook die 
MWU “finaal” daaraan onttrek omdat die organisasie volgens W Ungerer “niks 
meer vir die blanke werker gedoen het nie”. Dit wil egter voorkom of die feit dat 
Paulus as vise-president van SAKVA met die verkiesing van ’n nuwe SAKVA-
president in 1984 oor die hoof gesien is, moontlik ook iets met die MWU se 
onttrekking te doen kon gehad het.662 Maar getrou aan sy ossillerende 

                                            
660 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.8.1980, p. 1; 
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verhouding met SAKVA, het die MWU in Augustus 1988 maar weer by die 
konfederasie aangesluit.663 
 
Ná die bekendmaking van Deel 6 van die Wiehahn-verslag het die MWU ’n 
hernude veldtog van stapel gestuur om sy bestek uit te brei, wat positiewe 
resultate sou meebring. Op 21 Maart 1983 het die vakbond op Vanderbijlpark 
onder leiding van Dave St M Kümm, ’n werknemer van Yskor, sy eerste kantoor 
buite die mynbedryf geopen en hom ernstig daarop begin toespits om werkers 
van Yskor en Eskom as lede te werf. In sy werwingsveldtog, waarvan die 
voordele van MWU-lidmaatskap in Die Mynwerker geadverteer is, het die MWU 
homself as “’n toevlugsoord vir blanke werkers” voorgestel en klaarblyklik het 
dit die gewenste uitwerking gehad. Aansoeke om lidmaatskap is van werkers 
op die Yskor-aanlegte te Pretoria en Newcastle en van die Modderfontein-
dinamietfabriek ontvang. Teen Augustus 1983 het 400 blanke werkers van die 
Sasol 2- en 3-aanlegte op Secunda by die vakbond aangesluit, terwyl die MWU 
se aansoek om uitbreiding van bestek in ’n uitkringende aantal nywerhede op 
Sasolburg, Middelburg en Witbank teen November van daardie jaar toegestaan 
is.664 Gevolglik kon die MWU-president tydens ’n algemene raadsvergadering 
verklaar dat die vakbond se ledetal in 1983 met ongeveer 20% toegeneem 
het.665 
 
Die aanvanklike suksesse van die MWU se uitbreiding van bestek het 
gedurende die res van Paulus se administrasie as hoofsekretaris voortgeduur. 
Waar die MWU se getalle in die tradisionele poste in die mynbedryf weens 
meganisasie en die sluiting van mynskagte begin afneem het, het dit 
fenomenaal in ander bedrywe begin groei. Dit het ’n groterwordende groep van 
blanke werkers in ’n wye verskeidenheid van ambagte, soos die staal en 
metaal-, elektriese, chemiese, hout-, drukkers-, plastiek-, voedsel-, bou-, 
ingenieurs- en plofstofbedryf, begin insluit. Bestek is uitgebrei na kragsentrales 
in die Ermelo-distrik en die Yskor-aanleg in Pretoria sodat die ledetal in 1984 
met ongeveer 31% vermeerder het. Die MWU het sy werwingsveldtog selfs na 
wit studente van die KVM se opleidingskolleges uitgebrei. In 1985 is die MWU-
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grondwet weereens gewysig om voorsiening te maak vir die aansluiting van 
blanke werkers van ongeveer 200 verskillende werksoorte uit alle nywerheids- 
en mynbouvertakkinge.666 
 
Die MWU se ledewerwingsaksie buite die mynbedryf het ’n groot hupstoot 
verkry toe JC (Koos) Wessels op 1 Augustus 1985 as organiserende sekretaris: 
nywerhede aangestel is. Dit was ’n nuut-geskepte pos. In die vroeë sestigerjare 
is Wessels as voltydse amptenaar van die Suid-Afrikaanse Yster en Staal- en 
Verwante Nywerhede-Unie aangestel waar hy tot organiserende sekretaris 
gevorder het. In 1979 het hy as voltydse assistent-hoofsekretaris in diens van 
die Nasionale Nywerheidsraad getree. In sy nuwe hoedanigheid moes hy 
konsentreer op die belange van MWU-lede buite die mynbedryf en moes ook 
nuwe lede werf en takke stig. Daar die MWU, in die tradisie van die geslote 
geledere-beginsel, nooit nodig gehad het om ledewerwing te doen nie, het sy 
werwingsaksie buite die mynbedryf spesifieke vaardighede in hierdie verband 
vereis. Wessels sou konsentreer op nywerhede in die Vaal-Driehoek, Witbank, 
Evander, Pretoria en die Witwatersrand.667 Inderdaad het die MWU se veldtog 
om bestek buite die mynbedryf uit te brei groot teenkanting van ander 
vakbonde, soos die Yster en Staal-unie, ontlok wat dit as ’n aanslag op hulle 
eie voortbestaan gesien het. Ook was sommige werkgewers teen die MWU 
gekant, omdat hulle dit as ’n regse, reaksionêre instelling beskou het.668 
 
Nogtans het lidmaatskap van MWU-lede buite die mynbedryf bly styg, omdat 
hulle volgens Paulus toenemend hulle toevlug “tot een van die laaste vestings 
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in die blanke vakbondwese in Suid-Afrika” geneem het. Gedurende die 1985-
finansiële jaar het die vakbond se netto ledegeld die eerste keer die perk van 
R1 miljoen oorskry.669 Waar die MWU teen 1980 nog net 16 500 lede gehad 
het, het dit teen Maart 1987 op bykans 30 000 te staan gekom.670 
 
5.4 Die MWU en politieke optrede 
 
Soos ook in vorige periodes van sy geskiedenis het die MWU gedurende die 
Paulus-bewind ook ’n ambivalente posisie ten opsigte van politieke 
betrokkenheid ingeneem. Alhoewel dit die amptelike standpunt van die MWU 
was om ’n neutrale houding ten opsigte van partypolitiek in te neem, het die 
MWU-uitvoerende besture en leiersfigure sedert die 1930’s hulle altyd in ’n 
mindere of meerdere mate met die beleid van die regerende party 
vereenselwig.671 Gedurende die Paulus-bewind sou die MWU egter vir die 
eerste keer weer sedert die tydperk van die militante stakings in die 1910’s en 
die 1920’s, ten spyte van die amptelike beleid van politieke neutraliteit, hom 
teen die regerende party posisioneer en regse opposisiepartye moreel begin 
ondersteun. Volgens Barnard was die politieke prys wat die NP-regering vir die 
instelling van ’n nuwe arbeidsbeleid en -bedeling moes betaal die verlies van 
die ondersteuning van die MWU.672 
 
Dit wil voorkom of ’n kentering in die MWU se houding ten opsigte van 
regeringsbeleid oor arbeidshervorming reeds kort na die stigting van dr. Albert 
Hertzog se Herstigte Nasionale Party (HNP) in Oktober 1969 ingetree het. Die 
stigting van die HNP was die direkte gevolg van Hertzog se weglating uit die 
kabinet van Premier John Vorster in 1968 oor botsende sieninge aangaande 
Suid-Afrika se rassebeleid en omdat die NP volgens Hertzog aan die 
kapitalistiese geldmag “uitverkoop” is.673 So byvoorbeeld moes NP-LV’s tydens 
politieke vergaderings in die aanloop tot die algemene verkiesing van 1970 in 
die “mynwerkerkiesafdelings” van Stilfontein en Rustenburg hewige kritiek en 
uitjouery van pro-HNP mynwerkers verduur oor die regering se beleid dat swart 
mynwerkers vir geskoolde posisies in myne in die swart tuislande opgelei kon 
word. Hertzog, wie se party gepoog het om die wit werkersklasstem op hom te 
verenig, het self die regering daarvan beskuldig dat sy “liberale” beleid net tot 
voordeel van Harry Oppenheimer (die voorsitter van AAC) en ander 
mynmagnate was sodat ’n groot poel van swart arbeid geskep kon word wat 
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uiteindelik ten koste van die blanke mynwerker aangewend kon word. Volgens 
Du Toit het die HNP tydens die verkiesing daarin geslaag om ongeveer 10.7% 
van die kieserstem in Afrikaanssprekende werkersklaskiesafdelings in te 
palm.674 
 
Alhoewel Paulus enige doelbewuste toenadering tussen die HNP en die MWU 
in daardie vroeë stadium ontken het,675 blyk dit tog dat sommige van die 
vakbond se leiers van meet af aan ten minste ’n mate van informele 
samewerking met en morele steun aan Hertzog se party gebied het. So dui die 
notulestukke van die MWU-uitvoerende bestuur van 1976 aan dat daar 
ontevredenheid onder sommige bestuurslede was dat Paulus in werkstyd 
intekenvorms vir Die Afrikaner, die mondstuk van die HNP, onder MWU-lede 
uitgedeel het.676 
 
Polities gesproke, was die Wiehahn-verslag en die implikasies daarvan vir 
blanke arbeid soveel te meer ’n yslike dilemma vir die NP-regering, wat sy 
ondersteuning onder die Afrikanerwerkersklas betref het. Die 
regeringsdilemma was inderdaad hoe om die politieke en ekonomiese realiteite 
van daardie tydvak aan sy werkersklasondersteuners oor te bring en steeds 
hulle lojaliteit te behou. Waar NP-propaganda vir dekades lank 
partyondersteuners onder die indruk gebring het dat werkreservering en ’n 
verbod op swart vakbonde blanke oorlewing gewaarborg het, was die 
dubbelsinnigheid en kompleksheid van die regering se arbeidsbeleid ná die 
verskyning van die Wiehahn-verslag veel moeiliker om te verkoop. Enersyds 
het dit ingrypende arbeidshervorming geïmpliseer; andersyds het dit vae 
waarborge vir wit werkers ingehou wat hulle nie oortuig het nie. NP-ministers 
kon die arbeidshervorming nie aan hulle ondersteuners, veral onder die 
Afrikanerwerkersklas, verduidelik sonder die risiko van politieke teenreaksie 
nie. 
 
Soos reeds genoem, is NP-politici soos Minister Fanie Botha en andere tydens 
openbare politieke vergaderings, veral in “mynkiesafdelings”, hewiglik 
gekritiseer en uitgejou deur vyandiggesinde kiesers. Gevolglik het NP-politici 
begin poog om ’n verduideliking van die nuwe arbeidsbeleid en -hervorming op 
openbare verhoë te vermy en volgens Friedman dit eerder op ’n heimlike wyse 
deur te voer. So het die NP in Augustus 1979 politieke koerantadvertensies in 
die establishment-pers geplaas. In ’n poging om regsgesinde arbeiders te paai, 
is verduidelik dat die wettiging van swart vakbonde sou lei tot beter 
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regeringsbeheer daaroor en dat nuwe wetgewing wit werkers beter sou 
beskerm as werkreservering. Die doel van die arbeidshervorming was om 
ekonomiese groei te bevorder, want sonder groei sou die land nie ’n sterk 
weermag (wat by implikasie sy burgers teen die kommunistiese gevaar moes 
beskerm) kon bekostig nie.677 
 
Verskeie skrywers is dit eens dat die karakter van die NP in die era van die 
Wiehan-kommissie van Ondersoek totaal anders daar uitgesien het as dié van 
die blanke “volksparty” wat dit in die veertigerjare was, toe partybeleid deur 
gewone lede tydens partykongresse bepaal is. Waar die NP sy 
verkiesingsoorwinning van 1948 hoofsaaklik aan blanke 
werkersklaskiesafdelings te danke gehad het, is die party teen die 1970’s 
beheer deur ’n Afrikanerelite, bestaande uit ’n groeiende, stedelike, middelklas 
van professionele persone, wat hulle meer aan hul eie materialistiese behoeftes 
en gerief as aan altruïstiese volksideale en die noodsaak van opoffering en laer 
trek gesteur het. Gevolglik het hierdie elite die formulering van partybeleid begin 
oorheers wat dit slegs vir kritieklose goedkeuring aan NP-partykongresse 
voorgelê het. Daarby het hulle identifikasie met die Afrikanervolk as etniese 
groep verswak, terwyl hul identifikasie met die veelrassige staat van Suid-Afrika 
gegroei het. Hierdie faktore sou onder andere daartoe aanleiding gee dat die 
NP al hoe meer van sy ondersteuning in Afrikanerwerkersklasgeledere 
vervreemd sou raak en hulle versaak het.678 
 
Die mate van verwydering wat byvoorbeeld alreeds teen 1977 tussen die 
Afrikanerelite en die Afrikanerwerkersklas ingetree het, word treffend 
geïllustreer deur ’n vertroulike besprekingsdokument aangaande die blanke 
mynwerkers wat in die hande van die MWU-bestuur beland het en gevolglik 
deur Paulus in Die Mynwerker onthul is. Hierdie dokument van die 
Rapportryerskorps, ’n elite Afrikanerkultuurorganisasie, het onder andere 
verklaar: 
 

“Hulle [die blanke mynwerkers] is nie seker of hulle invloedryke 
Afrikaner-instansies kan vertrou nie, en baie meen buitendien 
dat die Afrikaanse intelligentsia en beroeps- en sakelui op hulle 
neersien omdat hulle myners is. Daar is dus die gevaar dat die 
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sterkste Afrikaansbeheerde vakbond van hul eie mense 
vervreem kan raak. Hulle kan nie hul werkgewers vertrou nie 
en ook nie hul mede-Afrikaners in beheerposisies op die 
staats-, kulturele en sakevlak nie”.679 

 
Deur die implementering van die Wiehahn-aanbevelings kon die regering op 
die lange duur dus nie aan politieke teenreaksie, veral onder blanke werkers 
en die MWU in die besonder, ontkom nie. Vir Arrie Paulus het die finale breuk 
tussen die MWU en die NP plaasgevind toe hy op 5 Mei 1979 die kantoor van 
Fanie Botha, die Minister van Mannekrag, in Pretoria verlaat het aangesien die 
regering se nuwe arbeidsbeleid, soos deur die Wiehahn-kommissie van 
Ondersoek aanbeveel, nie vir die vakbond aanvaarbaar was nie. Hierdie breuk 
het die MWU egter sonder ’n politieke voog en parlementêre verteenwoordiging 
gelaat. Gevolglik sou die vakbond ten aanvang deur politieke optrede en morele 
ondersteuning by die HNP in die tussenverkiesings van 1979 en die algemene 
verkiesing van 1981 betrokke raak.680 
 
Die verkiesingstryd van die 1979-tussenverkiesings in die NP-beheerde 
kiesafdelings Randfontein en Rustenburg, waar mynwerkers ’n groot gedeelte 
van die kieserskorps uitgemaak het, is as ’n politieke barometer van blanke 
teenreaksie beskou aangesien die inhoud en implikasies van die Wiehahn-
verslag nog vars in die geheue was. Vir beide die MWU en die HNP het 
wedersydse morele ondersteuning praktiese voordele ingehou. Sedert die HNP 
in 1969 van die NP weggebreek het, het die party weinig tekens van groei 
getoon, omdat die Suid-Afrikaanse politieke situasie al hoe meer sy rug op die 
Verwoerdiaanse siening gekeer het. Die mynwerkers se griewe het 
ooreengestem met die HNP se griewe teen die aftakeling van apartheid. 
Derhalwe het die MWU die ideale geleentheid aan die party gebied om sy 
ledetal uit te brei. 
 
Aan die ander kant was die HNP die enigste party wat sy volle steun gegee het 
aan die abortiewe mynstaking wat in Maart 1979 op O’Okiep ’n aanvang 
geneem het. Daarby het die party sy beleid gebou op die beginsels van 
Afrikaner- en wit baasskap, asook die ideale van genl. JBM Hertzog, dr. DF 
Malan, adv. JG Strijdom en dr. HF Verwoerd – beginsels en ideale waarmee 
die MWU-leierskap hulle teen die laat 1970’s nog ten sterkste vereenselwig het. 
Die HNP het beskerming aan die blanke werker gebied en die afskaffing van 
werkreservering gesien as ’n stap van die myneienaars om hulle winsgrense te 
verhoog deur die indiensneming van goedkoop swart arbeid. Gevolglik sou 
hierdie werkersklaskiesers ’n drukgroep by die stembus vorm om aan die HNP 
die nodige versterking te bied om die NP teen te staan.681 
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Waar daar voorheen ook heelwat kritiek veral ten opsigte van die 
arbeidsaspekte van regeringsbeleid in vakbondgeledere uitgespreek is, was die 
Randfontein-tussenverkiesing die eerste doelbewuste aksie waar die MWU 
polities standpunt teen die NP-regering ingeneem het. In ’n omsendbrief is die 
oorsaak vir die 1979-mynstaking as die onredelikheid van die Wiehahn-verslag 
vir blanke arbeid uiteengesit. Die NP is met die taak gelaat om hierdie 
beskouinge te weerlê, aangesien die brief spesifiek onder blanke mynwerkers 
versprei is. Dit het egter verwarring onder die mynwerkers tot gevolg gehad 
omdat heelwat steeds gebelgd gevoel het oor die verliese aan byvoordele wat 
hulle as gevolg van deelname aan die 1979-mynstaking gely het en die vertroue 
in Paulus se leierskap in die aangeleentheid nog nie weer ten volle herstel was 
nie. 
 
Ten einde die verwarring op te klaar, het Paulus inligtingsvergaderings in die 
Randfontein-kiesafdeling gehou. Hy het selfs so ver gegaan om die NP-
kandidaat, dr. Boy Geldenhuys, uit te daag om dieselfde verhoog met hom te 
deel. En tydens ’n NP-vergadering op Randfontein het die grootste gedeelte 
van die mynwerkergehoor onder leiding van die MWU-organiserende 
sekretaris, W Ungerer, uitgestap om hulle misnoeë met die regerende party te 
kenne te gee. Die vergadering is onder andere toegespreek deur Koeks 
Rossouw, die LV vir Stilfontein en prominente lid van die NP se 
mynstudiegroep. Alhoewel die NP die Randfontein-setel met 5891 teenoor die 
HNP se 2428 stemme behou het, het die 1979-tussenverkiesings, in 
vergelyking met die vorige algemene verkiesing, ’n besliste swaai na regs 
getoon.682 Die uitslag van die verkiesing is in mynwerkerskringe as ’n duidelike 
en onomwonde reaksie teen die Wiehahn-verslag gesien. In sy kommentaar op 
die verkiesingsuitslag het Paulus in Die Mynwerker verklaar dat dit ‘n “sterk anti-
regeringsprotesstem” was wat met ’n “skok” vir die NP gekom het aangesien 
die teenstem wat teen die regerende party uitgebring is hoofsaaklik dié van 
mynwerkers was.683 
 
Die politieke woelinge in blanke arbeidsgeledere het Rustenburg in die 
tussenverkiesing van 3 Oktober 1979 eweneens ‘n grenssetel vir die NP 
gemaak. Reeds sedert die “onafhanklikheid” van Bophuthatswana in 1977 het 
arbeidsonrus onder blanke mynwerkers aldaar sporadies kop uitgesteek. 
Blanke mynwerkers op die dorp was ontevrede, deels vanweë die 
Bophuthatswana-regering se arbeidsbeleid om stelselmatig geskoolde blanke 
arbeid met geskoolde swart arbeid in die myne te vervang en deels vanweë die 
sosio-ekonomiese omstandighede in Rustenburg. Daarby was Rustenburg die 
tuiste van die MWU-president, Cor de Jager. Tydens die verkiesingsveldtog het 
die Rustenburgse mynwerkers hulle grotendeels by die HNP geskaar, veral 
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omdat die plaaslike HNP-organiseerder ’n mynwerker was. Aangesien hy in 
Rhodesië grootgeword het, het hy oor eerstehandse kennis van die sukses van 
die swart bevrydingstryd daar oor blanke kolonialisme beskik. Vir die HNP was 
dit ’n goeie propagandakeuse om te voorspel wat met die blanke in Suid-Afrika 
sou gebeur indien die regering sou aanhou met politieke toegewings.684 
 
As grootste enkele kiesersgroep in Rustenburg was die mynwerkers se 
vernaamste optrede die ontwrigting van die NP se politieke vergaderings. Op 1 
Oktober 1979, op die vooraand van verkiesingsdag, is ’n vergadering wat deur 
Minister Fanie Botha toegespreek is vooraf so ontwrig dat die polisie moes 
ingryp en vyf oproerige HNP-ondersteuners in hegtenis moes neem. ’n 
Luidrugtige groep van ongeveer 300 mynwerkers het vir sowat ’n uur lank 
verhoed dat die minister met sy toespraak kon voortgaan en het hom rassistiese 
opmerkings toegesnou. Die polisie moes voorkom dat ’n vuisgeveg tussen die 
toehoorders uitbreek en die HNP-aanhangers is uiteindelik versoek om die saal 
te verlaat sodat die orde herstel kon word. Die MWU het die mynwerkers se 
gedrag regverdig en dit toegeskryf aan hulle emosiebelaaide gemoedere. 
Paulus het die establishment-pers se beskuldigings van “boewepolitiek” teen 
die mynwerkers verdedig deur te verklaar dat hulle nie politiek bedryf het nie, 
maar uiting gegee het aan hulle verontrusting oor hul toekoms. Die sosiale 
integrasie van gemengde partytjies wat mynbesture vir wit en swart 
mynwerkers op Rustenburg en Welkom aangebied het, het hulle veral teen die 
bors gestuit.685 
 
Die verkiesingsuitslag in Rustenburg het inderdaad ’n fenomenale swaai na 
regs getoon. Die NP-meerderheid sedert die vorige verkiesing het drasties 
gedaal (4868 stemme) en die party kon net daarin slaag om ’n skrale 846 
stemme meer op hom te verenig as die HNP se stemtotaal (4022 stemme).686 
Paulus het deur middel van Die Mynwerker verklaar dat die hoofrede vir die 
verkiesingsuitslag die feit was dat die blanke werkers in Suid-Afrika bedreig oor 
hulle toekoms gevoel het, aangesien die regering se versekering dat hulle 
beskerm sou word, bevraagteken is. Sedert 1924 kon die blanke werker steeds 
daarop staatmaak dat die regering van die dag hom sou beskerm, maar in 1979 
het hy ervaar dat die Nasionale regering die beskermingsmaatreëls die een na 
die ander ongedaan gemaak het.687 
 
Kort na die tussenverkiesings van Oktober 1979 het Minister Fanie Botha ’n 
inligtingsvergadering op die myndorp Welkom gehou om die implikasies van 
die Wiehahn-verslag aan blanke mynwerkers te verduidelik. Alhoewel die 
vergadering nie deel van die tussenverkiesingsveldtog uitgemaak het nie, was 
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die mynwerkers se baie suksesvolle ontwrigting daarvan ’n belangrike 
aanduiding tot watter mate daar ’n anti-NP-gevoel onder die 
Afrikanerwerkersklas aan die opbou was. Ongeveer 800 oproerige mynwerkers 
het Botha uitgejou met krete om huis toe te gaan. Klaarblyklik is hy so geminag 
dat die oorgrote meerderheid van die gehoor nie opgestaan het toe hy die saal 
binnegekom het nie. Tydens die oproer het HL Cordewener, ’n 
skagverteenwoordiger op die President Steyn-goudmyn, glo op die verhoog 
geklim en ’n mosie van wantroue in Botha en die regering gestel wat deur die 
grootste groep toehoorders aanvaar is en waarna hulle die saal verlaat het. 
 
Die oorblywende 27 toehoorders het toe ’n mosie van vertroue in Fanie Botha 
gestel. Botha se boodskap was onder andere dat mynwerkers wat bedreig 
gevoel het oor die verwydering van werkreservering waningelig was, aangesien 
die nuwe Nywerheidshof baie beter voorsiening gemaak het vir die beskerming 
van werkers. Hoe dit ook al sy, dit was duidelik dat al hoe meer blanke 
mynwerkers hulle rug op die NP begin draai het. Volgens Barnard het die 
kiesers in die “mynwerkerskiesafdelings” van die 1979-tussenverkiesings tot ’n 
groot mate uitgesluit gevoel van die NP se partypolitieke besluitnemingsproses. 
Daarby sou Fanie Botha glo die NP se federale raad gesystap het vir 
goedkeuring ten opsigte van die wysiging van twee van die party se 
belangrikste beleidstandpunte oor veertig jaar, naamlik werkreservering en die 
verbod op swart vakbonde.688 Lipton verklaar ook dat die ontwrigting en 
verskreeuing van NP-sprekers tydens die tussenverkiesingsveldtog, asook die 
goeiende steun vir die HNP onder blanke mynwerkers, veroorsaak het dat NP-
LV’s in die “mynwerkerkiesafdelings”, soos Cas Greyling, die LV vir 
Ventersdorp, hulle kommer daaroor in die NP-koukus begin uitspreek het.689 
 
Waar die politieke temperatuur in mynwerkersgeledere alreeds in reaksie op 
die bekendmaking van die eerste gedeeltes van die Wiehahn-verslag in 1979 
gestyg het, en MWU-lede die NP begin opponeer het deur morele en politieke 
steun aan die HNP te gee, het die algemene verkiesing van 1981 ’n geleentheid 
aan die vakbond gebied om daadwerklik deur politieke optrede die verskyning 
van Deel 6 van die verslag te probeer verhoed. Die 1981-verkiesing het meer 
geleentheid tot suksesvolle politieke optrede teen die NP gebied as die 
onsuksesvolle mynstaking van1979 wat ook teen die verskyning van die eerste 
deel van die Wiehahn-verslag gerig was.690 
 
Ten eerste wil dit voorkom of die tydsbereking vir die bekendmaking van Deel 
6 oor die mynbedryf politieke implikasies vir die regering in terme van die 
verkiesing kon inhou. Alhoewel regeringsegsmanne ontken het dat die 
owerheid enigsins lugtig was vir die MWU en blanke werkers as kiesers se 
reaksie daarop, is dit tog so dat Deel 6, wat reeds teen die einde van 1980 aan 
die regering oorhandig is, teruggehou is tot na die algemene verkiesing van 
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April 1981. Die uitslae van die tussenverkiesings na die verskyning van die 
eerste gedeelte van die Wiehahn-verslag was alreeds ’n gevoelige knou vir die 
NP. Die regeringsparty het ’n verkiesingsoorwinning nodig gehad om sy 
arbeidhervormingsbeleid te kon deurvoer en kon nie die wit werker se stem 
goedsmoeds in die wind strooi nie.691 
 
Die Mynwerker het dan ook reeds op 18 Maart 1981 die regering se motief met 
die vertraging in die bekendmaking van Deel 6 van die Wiehahn-verslag 
bevraagteken. ’n Week later het Paulus die Minister van Mannekrag weer 
uitgedaag om die verslag met ’n Witskrif vóór die algmene verkiesing van 29 
April 1981 vry te stel. Daarop het Ministers Fanie Botha en FW de Klerk 
weereens belowe dat die oorblywende fasette van werkreservering “nie sonder 
die nodige oorlegpleging en samewerking met werkgewers en 
werknemersorganisasies in die mynbedryf” afgeskaf sou word nie. Die MWU 
was egter nie tevrede met ’n mondelinge versekering nie en het bly aandring 
op ’n skriftelike verklaring. Die beeld wat die mynwerker van die NP deur middel 
van die kolomme van Die Mynwerker voor die verkiesing gekry het, was een 
van ’n party wat te bang was om op ’n versoek van die MWU te reageer, dat 
die beloftes wat deur die genoemde ministers gemaak is slegs leë 
verkiesingsbeloftes was en dat Deel 6 van die Wiehahn-verslag uitgestel is 
omdat dit die beperking van skietsertifikate slegs tot blankes in gevaar gestel 
het.692 
 
’n Tweede faktor wat tot MWU-betrokkenheid by die 1981-verkiesing sou lei, 
was die feit dat sy president, Cor de Jager, as die HNP se kandidaat in die 
kiesafdeling Carletonville gestaan het en daar is algemeen aanvaar dat die 
mynwerkers hulle president sou ondersteun. Volgens Barnard het die HNP met 
die verkiesing gepoog om die politieke voog van die blanke werker te word. 
Soos in die 1979-tussenverkiesings het die party ’n onverbloemde beleid van 
blanke baasskap voorgehou waarmee hy die belange van die blanke werker 
sou waarborg. Die MWU sou hom skaar by die HNP as die opposisieparty wat 
bereid was om die belange van die blanke werker te beskerm en wat die NP-
regering se arbeidswetgewing ten gunste van swart werkers wou kortwiek.693 
 
Enkele berigte in die pers het bespiegel dat die MWU ook met die Nasionale 
Konserwatiewe Party (NKP) van dr. Connie Mulder saamgewerk het. Hierdie 
party is deur Mulder gestig toe hy as gevolg van sy betrokkenheid by die 
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Inligtingskandaal van 1978 uiteindelik uit die kabinet van PW Botha as Minister 
van Inligting moes bedank en uit die NP geskors is. Die NKP was in daardie 
stadium egter ’n onbekende faktor vir die MWU. Buitendien was daar ’n 
ongemaklikheid tussen die HNP en dr. Mulder wat voorheen nie om dieselfde 
ideologiese vuur gesit het nie. Die HNP het die NKP as ’n 
“rehabilitasiepogingkie” in die politiek gesien en dit het volgens Barnard 
waarskynlik ook daartoe bygedra dat die MWU aanvanklik nie laasgenoemde 
as ’n bondgenoot in die stryd om die behoud van blanke werkersregte beskou 
het nie. Barnard maak wel melding van gerugte wat die rondte gedoen het van 
skakeling tussen Paulus en Mulder ten einde ’n nuwe werkersparty tot stand te 
bring, maar dit het by niks anders as gerugte gebly nie.694 
 
Tydens die verkiesingsveldtog het die MWU weereens sy ambivalente 
standpunt ten opsigte van betrokkenheid by partypolitiek gehandhaaf. 
Enersyds het Paulus tydens ’n MWU-bestuursvergadering in Februarie 1981 
verklaar dat twee bestuurslede, JC Mostert en SH Coetzee, as kandidate 
(waarskynlik vir die HNP) aan die verkiesing sou deelneem. Aangesien die 
koppeling van die MWU aan ’n spesifieke politieke party in die lig van sy 
amptelike standpunt van politieke neutraliteit “nagevolge” vir die vakbond kon 
meebring, het die uitvoerende bestuur besluit dat die genoemde persone 
onmiddellik aan die organisasie moes onttrek en onbetaalde verlof moes neem 
tydens die verkiesingsveldtog. Terselfdertyd is Paulus, wat ook genader is om 
as kandidaat vir die HNP te staan maar dit op aandrang van die uitvoerende 
bestuur nie aanvaar het nie, ook aangesê om nie in die verkiesingstyd openbare 
vergaderings in kiesafdelings te hou nie.695 Daarby het die bestuur hom 
gedistansieer van ’n verklaring aan Die Transvaler deur SJ Barnard, ’n MWU-
lid, dat die HNP en die vakbond bondgenote was. Hy het ook gesuggereer dat 
die party verantwoordelik vir die uitroep van die 1979-mynstaking was (Barnard 
was klaarblyklik ontevrede met die MWU se hantering van die staking).696 Die 
besluit dat Paulus nie openbare vergaderings in kiesafdelings mag hou nie is 
egter met die volgende bestuursvergadering herroep, aangesien die 
uitvoerende bestuur na besinning tog tot die gevolgtrekking gekom het dat die 
blanke kiesers behoort te weet in watter “gevaar” hulle werklik was en dat 
eersgenoemde al persoon was wat dit eerlik aan hulle kon oordra.697 
 
Gevolglik het dit gebeur dat MWU-leiersfigure saam met HNP-kandidate en 
ondersteuners op openbare verhoë verskyn het. Die MWU en sy nie-amptelike 

                                            
694 Ries en Dommisse, Broedertwis pp. 46-48, 135; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, 
pp. 65, 98, 118; The Daily News, 16.3.1979, p. 14 (Mulder bogy). Barnard, pp. 98-99 verklaar 
dat die HNP nietemin nie die kiesafdeling Randfontein, waar dr. Mulder ook as kandidaat van 
die NKP gestaan het, in die verkiesing betwis het nie. Daar het die NKP wel ’n effektiewe 
teenstem teen die NP uitgebring. 
 
695 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.2.1981, pp. 10-
11. Sien ook Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 24.6.1981, p. 10, 
en Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001. 
 
696 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 22.4.1981, p. 10. 
Sien ook Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.5.1981, pp. 5-6. 
 
697 Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.3.1981, p. 5. 
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politieke bondgenoot het gefokus op die politieke beïnvloeding van mynwerkers 
deur middel van vergaderings en die verspreiding van pamflette op mynpersele. 
Die HNP het die regering se strategie om die vrystelling van Deel 6 van die 
Wiehahn-verslag voor die verkiesing te weerhou, as ’n gulde 
verkiesingspropagandageleentheid benut. In ’n pamflet wat onder mynwerkers 
versprei is, het die party die Wiehahn-aanbevelings aangaande die mynbedryf 
bespreek. Die pamflet het onder andere gesuggereer dat skietsertifikate aan 
swart mynwerkers toegeken sou word en dat hulle as goedkoper arbeid bo 
blankes verkies sou word. Daar is veral op die “mynwerkersetels” van 
Randfontein en Carletonville gekonsentreer en die verwagting was groot dat 
die mynwerkers vernaam Carletonville vir die HNP sou verower. Hierdie 
kiesafdeling het sowat 15 060 kiesers binne sy grense gehad, waarvan 12 000 
mynwerkers was wat op myne in die omgewing werksaam was. Daarby was 
die res van die kiesers byna almal werksaam in nywerhede aanverwant tot die 
mynbedryf. Die verkiesingstryd in Carletonville het ’n hoogtepunt bereik toe 
Arrie Paulus op versoek van Cor de Jager in April 1981 die kiesers toegespreek 
het. As HNP-kandidaat het De Jager uiteraard self verskeie partyvergaderings 
toegespreek.698 
 
Hoewel die HNP oor die algemeen as die gunsteling in Randfontein en 
Carletonville beskou is, was die uitslag teleurstellend vir die party toe die NP 
teen alle verwagtinge in ook hierdie kiesafdelings gewen het. In totaal het die 
HNP byna 200 000 stemme op hom verenig. In negentien setels het die party 
meer as 3 000 stemme per kiesafdeling getrek. Ongeveer 30% van sy totale 
kiersersteun is uit “mynwerkerskiesafdelings” verkry. Die teleurstellende uitslag 
in Carletonville is hoofsaaklik toegeskryf aan die gebrek aan onderlinge 
samewerking en die party se oneffektiewe organisasie in Westonaria (wat binne 
die kiesafdeling geval het) waar De Jager se HNP-regterhand en 
partyorganiseerder kort voor die verkiesing uit die kantoor van die plaaslike 
partytak gesit is. Op Rustenburg het die mynwerkers hulle wel bankvas agter 
die HNP geskaar, maar die party kon ten spyte van hoë verwagtinge ook daar 
nie die mas opkom nie. Klaarblyklik was daar ’n probleem met die registrasie 
van kandidate toe nege stemme op die nominasielys van die HNP-
genomineerde ontbreek het. Die HNP het waarskynlik ook ’n strategiese fout 
begaan deur Cor de Jager as kandidaat vir Carletonville eerder as Rustenburg 
te benoem. As invloedryke MWU-president sou hy moontlik ’n beter kans in sy 
tuiskiesafdeling onder die plaaslike mynwerkerkiesers gestaan het. 
Desnietaanstaande het HNP-ondersteuners daarin geslaag om Eerste Minister 
PW Botha se verkiesingsvergadering op Rustenburg suksesvol te ontwrig.699 
 

                                            
698 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 99-100; O’Meara, Forty lost years, p. 310; 
Davies, The struggle for South Africa, p. 261. I.v.m. die verspreiding van HNP-pamflette 
aangaande die Wiehahn-kommissie tydens die verkiesingsveldtog sien ook Die Mynwerker, 
25.3.1981, p. 1 (PJ Paulus: Gee ons feite vóór 29 April); Ibid., 22.4.1981, p. 1 (PJ Paulus: Die 
brief van min. S.P. Botha het nie gekom!); Die Afrikaner, 7.10.1981, p. 16 (Alle oë nou op leiers 
van MWU); Beeld, 30.4.1983, p. 2 (Paulus lig hoed vir min. Piet). 
 
699 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 99-100; Ries en Dommisse, Broedertwis, p. 
96; Yudelman, The emergence of modern South Africa, pp. 264, 269; O’Meara, Forty lost years, 
p. 165; Friedman, Building tomorrow today, p. 167. 
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In húlle ontleding van die HNP se onvermoë om enige setels in die verkiesing 
te verower, verklaar O’Meara, Bekker en Grobbelaar dat materiële oorwegings 
ook by die Afrikanerwerkersklas ’n rol gespeel het. Hulle het besef dat die HNP 
met sy pro-blanke ideologie steeds nie oor die mag beskik het om hulle 
ekonomiese heil te bewerkstellig nie. Solank as wat die ekonomie, wat polities 
deur die NP beheer is, tot ’n verhoging van hierdie werkers se lewenstandaard 
sou bly lei, sou die meerderheid van hulle slegs lippediens bewys aan die HNP 
se waarskuwings dat die NP hulle verraai en aan ’n Afrikaner- en Engelse 
kapitalisteklas uitverkoop het. Daarteenoor het die HNP daarin misluk om die 
veranderde materiële en strukturele omstandighede wat in Suid-Afrika begin 
voorkom het in te sien, veral wat die nuwe ontluikende materialisme en 
middelklasnorm in Afrikanergeledere. Gedurende die 1970’s het die HNP ’n 
“verloorder” en “laer klas”-stigma ontwikkel wat die party en sy leiers met min 
ondersteuning gelaat het onder ’n Afrikanervolk wat na opwaartse mobiliteit 
gestreef het. Op die ou einde het materiële behoeftes dus kiesersvoorkeur bo 
ideologiese retoriek verkry.700 
 
Nietemin het ook die algemene verkiesing van 1981 ’n definitiewe swaai na 
regs getoon. Dit was duidelik dat die MWU se tradisionele bondgenootskap met 
die NP finaal iets van die verlede was. Maar in die lig van die HNP se onvermoë 
om enige setels in die verkiesing te wen, was die vakbond steeds sonder ’n 
parlementêre bondgenoot wat moontlik tot ’n gevoel van magteloosheid en 
frustrasie aanleiding gegee het. Dit het waarskynlik ook daartoe gelei dat die 
MWU se morele en politieke ondersteuning uiteindelik grootliks aan die 
Konserwatiewe Party (KP) sou gaan. Daarbenewens verklaar Barnard dat 
Paulus byvoorbeeld nooit ’n ingeskrewe lid van die HNP was en dat die MWU 
ook nooit ’n amptelike samewerkingsooreenkoms of alliansie met die party 
gesluit het nie.701 Soos reeds gesê, is die Konserwatiewe Party onder leiding 
van dr. Andries Treurnicht op 20 Maart 1982 in die Skilpadsaal in Pretoria, 
dieselfde plek waar die HNP in 1969 tot stand gekom het, gestig. Die aanleiding 
tot die stigting van die KP was Treurnicht en ander konserwatief-gesindes se 
botsing met progressiewe PW Botha-ondersteuners binne die NP oor die party 
se toekomstige rassebeleid en pad van konstitusionele hervorming en 
magsdeling. Gevolglik het Treurnicht uit die kabinet bedank en het die NP met 
die stigting van die KP geskeur.702 
 
Reeds in 1981 het Paulus voelers na Treurnicht begin uitsteek na aanleiding 
van sy toespraak op Marble Hall in Junie daardie jaar waar hy, in ’n ongehoorde 
stap as minister en Transvaalse leier van die NP, regeringsbeleid gekritiseer 
het deur te sê “dat die verlies van selfbeskikking vir die blanke op die 

                                            
700 O’Meara, Forty lost years, pp. 165, 310; S Bekker and J Grobbelaar, “The white rightwing 
movement in South Africa: before and after the May 1987 election”, in DJ van Vuuren (eds) et 
al, South African election 1987. Context, process and prospect, p. 71. Sien ook Barnard, “Die 
rol van die Mynwerkersunie”, pp. 115-116 en Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 2.7.2001. 
 
701 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 101, 118. Sien ook Yudelman, The 
emergence of modern South Africa, p. 269; O’Meara, Forty lost years, p. 310. 
 
702 Sien Ries en Dommisse, Broedertwis, pp. 108-187; BJ Liebenberg, “Apartheid at the 
crossroads”, in Liebenberg and Spies, South Africa in the 20th century, pp. 474-476. 
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arbeidsterrein groter [was] as op enige ander terrein”. Paulus het daarop 
gereageer deur te verklaar dat dit duidelik was dat daar binne die regerende 
party baie mense was wat soos die MWU oor die “Botha-Wiehahn-
arbeidspatroon” gevoel het, wat hom hoop gegee het. Hy het aan Treurnicht 
die versekering gegee dat die meeste blanke werkers met hom saamgestem 
en sy standpunte ondersteun het. Verder het Paulus verklaar dat Treurnicht 
hom uitgenooi het om persoonlik ’n rondetafelkonferensie met hom oor die 
toekoms van die blanke werker te hou en dat hy die uitnodiging sou aanvaar 
wanneer dit laasgenoemde sou pas.703 
 
Gedurende die res van Paulus se ampstermyn as hoofsekretaris het die MWU 
se verhouding met die NP-regering inderdaad al hoe meer begin afkoel en 
oorgegaan in een van vyandiggesindheid, terwyl die vakbond se verhouding 
met regse opposisiepartye terselfdertyd meer toegeneë geraak het. So het die 
goeie verstandhouding tussen die MWU en die NP se parlementêre 
mynstudiegroep as gevolg van die Wiehahn-verslag al hoe stroewer geraak en 
het laasgenoemde die vakbond as “rebels” begin beskou.704 En in 1980 reeds 
het Paulus openlik in Die Mynwerker die NP se afwyking van sy 
Verwoerdiaanse beginsels ten opsigte van aspekte soos afsonderlike 
ontwikkeling, werkreservering, swart vakbonde, die sportbeleid, groepsgebiede 
en gemengde huwelike gekritiseer en verklaar die mynwerkers “het nie meer 
die konserwatiewe regeringsparty op wie se steun [hulle] kan reken nie”.705 
 
Teen 1982 het die pers die MWU geïdentifiseer as die spil vir regse 
vakbondkonsolidasie706 en teen 1983 het die vakbond hom meer tasbaar en 
openliker met die politiek van die regse opposisie begin assosieer. In April 1983 
het Paulus berigte in die dagpers, dat hy hom by ’n politieke party geskaar het, 
ten sterkste ontken. Dit was na aanleiding van tussenverkiesings wat afgedwing 
is in sekere Transvaalse kiesafdelings toe Fanie Botha, in daardie stadium 
Minister van Beplanning, die KP uitgedaag het. Paulus het wel verklaar dat hy 
teleurgesteld was dat die KP en HNP in die tussenverkiesings mekaar sou 
opponeer. Hy sou nie vergaderings in die kiesafdelings Carletonville (NP) en 
Waterberg (KP) toespreek nie, maar dit aan die werkers oorlaat om self te 
besluit vir watter regse party hulle wou stem. Hy sou egter te enige tyd en plek 
vergaderings in die kiesafdeling Soutpansberg (die setel van Fanie Botha) 
toespreek om die “gevare” van die NP se arbeidsbeleid uiteen te sit.707 
 

                                            
703 Ries en Dommisse, Broedertwis, p. 96; Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 118-
119; Die Mynwerker, 1.7.1981, p. 1 (“Ons is reg vir praat”, sê Arrie Paulus aan dr Treurnicht). 
 
704 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 24.1.1983, p. 2. 
 
705 Die Mynwerker, 20.8.1980, p. 3 (PJ Paulus: Byna elke NP-beleidspunt van 1948 is nou 
oorboord). 
 
706 Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, p. 120. 
 
707 Die Mynwerker, 27.4.1983, p. 1 (PJ Paulus: Die waarheid). Sien ook R Davenport and C 
Saunders, South Africa. A modern history, pp. 476-477. 
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Tweedens het die MWU-uitvoerende bestuur sterk standpunt ingeneem teen 
die 1983-grondwet en die Driekamerparlement. Paulus het in Die Mynwerker 
verklaar dat die MWU, deur ook op die politieke terrein standpunt in te neem, 
sy lede sou waarsku teen die “gevare” wat die nuwe grondwetlike bedeling vir 
hulle ingehou het. Indiërs en Kleurlinge het hy nie as Suid-Afrikaners beskou 
nie, aangesien eersgenoemde na Indië gerepatrieer en vir laasgenoemde ’n eie 
tuisland geskep moes word.708 Die MWU se openliker vereenselwiging met 
politieke kwessies het egter nie oral in mynwerkersgeledere byval gevind nie. 
Op die St Helena-goudmyn in die Vrystaat het twee skagverteenwoordigers 
aanvanklik gedreig om te bedank omdat die vakbond “met politiek ingemeng” 
het. Op versoek van die KP en die HNP het Paulus in sy privaat hoedanigheid 
referendumvergaderings teen die 1983-grondwet toegespreek en daaroor het 
die uitvoerende bestuur klaarblyklik nie besware gehad het nie.709 
 
Daaropvolgend het die MWU ook vir dr. Andries Treurnicht as hoofspreker na 
die algemene raadsvergadering van 1984 uitgenooi. Danie Steyn, die Minister 
van Mineraal- en Energiesake is weliswaar aanvanklik genooi om die kongres 
te open, maar kon as gevolg van ’n kommunikasiemisverstand tussen hom en 
sy privaat sekretaris nie betyds op die uitnodiging reageer nie. Die MWU was 
toe genoop om ’n alternatiewe spreker te kry en het sy uitnodiging aan Steyn 
teruggetrek. Tog was Treurnicht se uitnodiging simbolies van die nuwe politieke 
sentimente wat die vakbond begin steun het en van die feit dat hulle hul rug op 
die NP gedraai het. In sy toespraak het Treurnicht dan ook verklaar dat hy hom 
met die MWU se strewe om die belange van die blanke mynwerkers te beskerm 
en te bevorder, vereenselwig het.710 Van Rooyen is dit eens dat die 
toenemende steun van die Afrikanerwerkersklas aan die KP toe te skryf was 
aan die feit dat die party tydens verkiesingsveldtogte op ekonomiese kwessies 
gekonsentreer het en die regering geblameer het vir die volgehoue verarming 
van blankes. Op hulle beurt het hierdie kiesers geglo dat ’n bewindsoorname 
deur ’n regse Afrikaner-geöriënteerde party soos die KP ’n herstel van blanke 
subsidies en voorregte sou waarborg.711 
 
Die optrede van Treurnicht op ’n openbare forum van die MWU is ook opgevolg 
deur prominensie te verleen en uitnodigings te rig aan ander regse organisasies 
en politici. In 1985 het Jaap Marais, die leier van die HNP, die algemene raad 
se jaarkongres geopen. En in sy presidentsrede tydens die kongres het De 

                                            
708 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.8.1983, p. 12; 
Die Mynwerker, 17.8.1983, p. 1 (PJ Paulus: MWU het hier teen gewaarsku), p. 4 (Nuwe 
bedeling is onaanvaarbaar – Paulus) en p. 8 (Ekonomiese en sosiale hervorming gaan land 
nog ruk). 
 
709 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.9.1983, pp. 14-
15; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 30.11.1983, p. 4. 
 
710 Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 30.1.1984, p. 3; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1984, p. 1; Die Mynwerker, 8.2.1984, p. 
1 (PJ Paulus: Minister skuld Mynwerkers unie ’n apologie) en (Arrie se brief van 6 Desember), 
pp. 1-2 (Dr. Treurnicht open kongres van die MWU); Ibid., 7.3.1984, p. 3 (PJ Paulus: Minister 
vra om verskoning oor kommunikasiegaping). 
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Jager verwys na die totstandkoming van die Afrikaner Volkswag, ’n 
kultuurorganisasie waarvan dr. Carel Boshoff - die skoonseun van dr. HF 
Verwoerd – die voorsitter was. Hierdie organisasie het oorspronklik uit die AB 
gespruit waarvan Boshoff ook die voormalige voorsitter was en het beoog om 
beleidmakende komitees ten gunste van die behoud van afsonderlike 
ontwikkeling te beïnvloed. De Jager het die werkers en hulle gesinne versoek 
om by die organisasie aan te sluit en dit te ondersteun.712 
 
In 1986 was Louis Stofberg, die nuutverkose HNP-LP vir Sasolburg, die 
gasspreker tydens die jaarkongres van die MWU-algemene raad. In die 
kenmerkende feesdagretoriek van Afrikanernasionalisme van ouds het 
Stofberg die Slag van Bloedrivier, die Anglo-Boereoorlog en die internasionale 
aanslag teen Suid-Afrika as metafore gebruik om die wit werker tot stryd op te 
roep om al die politieke mag in Suid-Afrika te behou. Die MWU moes die leiding 
neem en die stukrag wees om die “Afrikaner-witmanwerker” op alle 
bedryfsvlakke te verenig. Stofberg het ook die MWU bedank vir wat hulle deur 
die jare gedoen het om die Afrikanervolk op politieke gebied sterk te hou. 
Sonder die MWU kon hy hom die Afrikanervolk nie voorstel nie.713 In 1987 is 
dr. Connie Mulder, in daardie stadium Lid van die Presidentsraad, genooi om 
as geleentheidspreker tydens die jaarkongres van die algemene raad op te 
tree. Die hooftema van sy toespraak was dat die blanke mynwerker die 
skietsertifikaat tot elke prys moes beskerm sodat daardie verantwoordelike 
werk nie in die hande van “onverantwoordelike swartes” sou val nie. Volgens 
Mulder het die eksklusiewe toekenning van die skietsertifikaat aan blankes deur 
die jare die simbool van hulle beskerming teen verdringing geword.714 
 
5.5 ’n Verandering van die wag 
 
Alhoewel Arrie Paulus by meer as een geleentheid verklaar het dat hy homself 
as van meer nut vir die mynwerkers in die MWU as in ‘n parlementêre loopbaan 
gesien het,715 het hy veral gedurende in die 1970’s en 1980’s openbare 
prominensie verkry as ’n onverskrokke en uitgesproke kampvegter vir 
werkreservering en die beskerming en bevordering van blanke werkersregte. 
Dit het van hom ’n gesogte keuse as dinamiese spreker en motiveerder onder 

                                            
712 Die Mynwerker, 25.1.1985, p. 3 (PJ Paulus: MWU-kongres einde van hierdie maand); Ibid., 
8.2.1985, p. 4 (Voorsittersrede van De Jager); E van der Merwe, “Paulus wil eie supervakbond 
stig”, Finansies en Tegniek, 11 April 1986, p. 11. Sien ook Davenport and Saunders, South 
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regse politieke groeperinge gemaak. Mettertyd sou dit ook blyk dat hy te vinde 
vir ’n verandering van loopbaan begin raak het. 
 
Verskeie pogings is deur die HNP en die KP aangewend om Paulus tot ’n 
politieke loopbaan in hulle onderskeie geledere oor te haal. Reeds met die 
algemene verkiesing van 1974 is hy genader om as HNP-kandidaat teen Koeks 
Rossouw, die NP-LV vir Stilfontein, te staan. Omdat hy sy taak in die MWU nog 
nie as afgehandel beskou het nie, het Paulus egter nie die uitnodiging aanvaar 
nie.716 Soos reeds genoem, is hy met die oog op die algemene verkiesing van 
1981 weer deur die HNP genader om as kandidaat te staan – dié keer in 
Carletonville. Die MWU-uitvoerende bestuur was egter van mening dat sy 
bedanking in daardie stadium uit die vakbond “’n groot terugwaartse stap” vir 
hulle sou wees. Weens sy gesoute ondervinding en kennis van 
vakbondaangeleenthede en sy uitstekende onderhandelingsvaardighede sou 
dit volgens hulle ’n groot verlies wees om Paulus in daardie “kritieke tydstip in 
die geveg vir die blanke werker te verloor”. Gevolglik het die bestuur hom 
eenparig versoek om nie tot die politiek toe te tree nie, aangesien sy dienste by 
die MWU vir die blanke werker meer werd was. Paulus het by die versoek berus 
en Cor de Jager, die president, het toe as HNP-kandidaat in Carletonville, 
hoewel onsuksesvol, gestaan.717 
 
Die veeleisende en vermoeiende taak as MWU-hoofsekretaris het, soos tydens 
die bewind van Daan Ellis, klaarblyklik ook sy tol by Paulus begin eis. Teen die 
einde van 1984 het hy aan die uitvoerende bestuur aangedui dat hy die 
volgende jaar op 55-jarige ouderdom wou aftree. Vanaf Januarie tot April 1985 
het die organiserende sekretaris, W Ungerer, inderdaad as hoofsekretaris 
waargeneem. Hoe sterk daar op Paulus se leierskap staatgemaak is en hoe 
onmisbaar en onvervangbaar sy teenwoordigheid in die MWU in daardie 
stadium beskou is, blyk uit die notulestukke van die uitvoerende 
bestuursvergaderings aangaande sy voorgenome aftrede. Ten eerste was dit 
die algemene gevoel in die MWU-distrikte dat hy versoek moes word om terug 
te keer na die vakbond en dat “alles moonlik gedoen moes word” om hom terug 
te win aangesien hulle nie sonder sy dienste en kennis kon klaarkom nie. Van 
die bestuurlede het gevoel dis “soos ’n skip sonder ’n kaptein [wat] net kan sink 
indien die kaptein nie terug kom nie”. Daarby het Ungerer aangedui dat hy nie 
in daardie stadium in die pos van hoofsekretaris belanggestel het nie. 
Uiteindelik het Paulus ingestem om sy amp te hervat op voorwaarde dat sy 
werklas verlig word deur die opleiding van ’n uiteindelike plaasvervanger.718 

                                            
716 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.4.1976, p. 6. 
 
717 Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.2.1981, pp. 10-11; Privaat 
onderhoud met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001. I.v.m. die Carletonville-kandidatuur sien ook pp. 31-
32 hierbo. 
 
718 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.10.1984, p. 
12; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.11.1984, p. 17; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 19.12.1984, pp. 13-14; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.2.1985, pp. 1, 15-16; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.3.1985, p. 13; Ibid., Notule van die Vergadring 
van die Uitvoerende Bestuur, 24.4.1985, p. 4; Die Mynwerker, 8.2.1985, p. 1 (Cor de Jager 
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Tog blyk dit dat Paulus al hoe meer in die politiek begin belang stel het. Op 14 
April 1983 is Paulus deur die KP genader om sitting te hê op ’n buite-
parlementêre komitee oor mannekrag, mynwese en nywerheidsgesondheid. 
Die kontak het geleidelik gegroei en die eerste werkskomitee is op 15 Maart 
1985 saamgestel. In 1986 het hy ’n aanbod ontvang om hooforganiseerder van 
die KP te word. Hoewel hy die aanbod ernstig oorweeg het, het hy besluit dat 
die tyd nog nie ryp was om die MWU te verlaat nie, waarvoor die uitvoerende 
bestuur hom uiteraad baie dankbaar was.719 Nogtans het Paulus hom in 
toenemende mate oor politieke kwessies in Die Mynwerker begin uitspreek. 
Benewens die kritiek wat hy namens die MWU-bestuur op die 1983-grondwet 
uitgespreek het, was daar ook kritiek op die regering se fiskale beleid en 
salarisverhogings aan parlementslede te midde van kwaai inflasionêre 
toestande; op die regering se verwatering van die Groepsgebiedewet en meer 
genaakbare houding teenoor sosiale rasse-integrasie, en dat die regering 
toegegee het aan die eise van swart vakbonde om 1 Mei as openbare 
vakansiedag in te stel. Alhoewel die blanke vakbonde ook ten gunste van die 
beginsel van ’n werkersvakansiedag was, was die instelling van 1 Mei as 
spesifieke werkersdag volgens Paulus deur die kommunisme geïnspireer.720 
 
Op die vooraand van die 1987-algemene verkiesing het Paulus die regering 
weereens sterk gekritiseer oor die aanvaarding van ’n beleid wat tot die 
toekenning van die skietsertifikaat in die mynbedryf aan alle rasse sou kon lei 
maar wat in daardie stadium nog nie toegepas is nie. Hy het ook weer daarop 
gewys dat al die NP se beloftes oor blanke werksbeskerming sedert die 
vrystelling van die Wiehahn-verslag “soos mis voor die son verdwyn het”. 
Voorts het Paulus daarop gewys dat sy uitdaging in 1985 aan NP-LP’s in 
“mynwerkerkiesafdelings”, om uit hulle setels te bedank sodat die kiesers in 
daardie kiesafdelings hulle oor die saak kon uitspreek, nie aanvaar is nie. Vir 
hom was dit ’n bewys dat hulle besef het hulle sou hul setels verloor aangesien 
die betrokke kiesers die MWU se standpunt sou onderskryf dat skietsertifikate 
slegs vir blankes behou moes word.721 
 
Met die algemene verkiesing van 6 Mei 1987 het Paulus, wat nie in daardie 
stadium ’n ingeskrewe lid van enige politieke party was nie, uiteindelik ingestem 
om hom as KP-kandidaat vir die kiesafdeling Carletonville beskikbaar te stel. 
Alhoewel die MWU-bestuur, na aanleiding van sy voorneme in 1985 om af te 

                                            
neem afskeid van Arrie Paulus); The Star, 22.4.1985, p. 9 (Honest Arrie leaves his pigs and 
carries on with the fight); Privaat onderhoud met mnr. JC Wessels, 2.7.2001. 
 
719 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.2.1986, p. 15; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.3.1986, p. 13; Barnard, “Die 
rol van die Mynwerkersunie”, p. 119. 
 
720 Sien onderskeidelik Die Mynwerker, 19.2.1986, p. 1 (PJ Paulus: Klap in die gesig van blanke 
werkers); Ibid., 5.3.1986, p. 1 (PJ Paulus: 85% vir regering, 10 persent vir sy mense?); Ibid., 
25.3.1987, pp. 1-2 (PJ Paulus: Begrafnis van die Groepsgebiedewet in sig); Ibid., 15.4.1987, 
p. 4 (PJ Paulus: Werkersdag); Ibid., 13.1.1987, p. 1 (PJ Paulus: Meidag is nie my dag nie). 
 
721 Ibid., 29.4.1987, p. 1 (PJ Paulus: Besluit vir uself:-); p. 3 (LP’s in myngebied het geen 
mandaat oor skietsertifikaat vir swart myners) en p. 4 (’n Geskinder oor skietsertifikate). 
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tree, voorsien het dat Paulus die vakbond een of ander tyd sou verlaat, het sy 
skuif na die politiek tog implikasies vir beide partye ingehou. Indien die 
mynwerkers van Carletonville na sy twintig jaar diens in die MWU nie die 
vertroue sou uitspreek deur hom as hulle LP te verkies nie, sou hulle daarna 
ook nie die vertroue in hom hê om hulle vorentoe as hoofsekretaris van die 
vakbond te dien nie. Andersins het die MWU ook nog Paulus se kundigheid en 
ondervinding in onderhandelings oor sensitiewe sake soos die kwessie van die 
skietsertifikaat en myntering benodig. Gevolglik is gebeurlikheidsplanne getref 
sodat sy dienste en kennis op ’n deeltydse basis tot beskikking van die MWU 
sou wees totdat ’n nuwe hoofsekretaris sou kon oorneem. Die organiserende 
sekretaris, W Ungerer, het ook sedert April 1987 as hoofsekretaris 
waargeneem aangesien Paulus verlof geneem het om op sy verkiesingsveldtog 
te fokus.722 
 
In die verkiesing het Paulus net met ’n skrale meerderheid van 98 stemme oor 
sy NP-teenstander geseëvier, maar wel daarin geslaag om die party se 
meerderheid van ongeveer 3 000 stemme in die 1981-algemene verkiesing tot 
’n wins vir die KP om te swaai.723 Sodoende het die stemtendens van vorige 
verkiesings van ’n massiewe swaai na regs in “mynwerkerkiesafdelings” 
homself in Carletonville herhaal. Nadat die MWU in Julie van Paulus afskeid 
geneem het, is die pos van hoofsekretaris geadverteer en in op 26 Augustus 
1987 is W Ungerer in sy plek as hoofsekretaris aangestel. Aangesien Ungerer 
as organiserende sekretaris nie ’n buitestaander was nie het ’n tydelike 
proeftydperkaanstelling as hoofsekretaris nie in sy geval gegeld nie.724 Volgens 
’n aanhaling van Graham Leach sou Paulus verklaar het dat hy in die MWU 
bereik wat hy homself ten doel gestel het, naamlik beter salarisse, byvoordele 
en pensioene vir die mynwerkers en dat hy van mening was dat hy in die 
parlement nog meer vir hulle kon verrig. Aangesien die meeste ander politici 
“dokters en prokureurs” was, was hy die enigste LP wat die blanke mynwerker 
geken het en namens hom kon praat.725 
 

                                            
722 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.1.1987, p. 11; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.4.1987, pp. 1, 12-13; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.5.1987, pp. 1, 13-14; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 24.6.1987, pp. 1, 14; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Bestuurskomitee, 29.4.1987, pp. 3-4; Privaat onderhoud met mnr. PJ 
Paulus, 3.7.2001. 
 
723 Debatte van die Volksraad, Deel 18, 18 Mei 1987 – 1 Februarie 1988, p. 3372; MWU-Argief, 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.6.1987, p. 13. 
 
724 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.5.1987, p. 14; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 24.6.1987, p. 14; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.8.1987, p. 17; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Bestuurskomitee, 22.7.1987, p. 2; Die Mynwerker, 22.7.1987, p. 4 
(Totsiens maar nie vaarwel); Die Afrikaner, 2.9.1987, p. 1 (Ungerer nuwe sekretaris van MWU); 
Beeld, 2.9.1987, p. 6 (Ungerer MWU se nuwe baas); The Star, 3.9.1987, p. 4 (White mine union 
chooses new head). 
 
725 Leach, The Afrikaners, p. 87. 
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Waar Daan Ellis waarskynlik die mees verguisde leier in die geskiedenis van 
die MWU was, was Arrie Paulus waarskynlik die mees omstrede een. In blanke 
arbeidsgeledere was sy statuur groot. Paulus was twintig jaar lank die 
hoofsekretaris van die MWU – die langsdienende hoofsekretaris in die eerste 
honderd jaar van die vakbond se geskiedenis. Nie net was hy die jongste 
hoofsekretaris wat in die pos aangestel is nie, maar ook die eerste wat nooit 
vooraf in die bestuur gedien het nie. Daarby was hy die eerste MWU-
hoofsekretaris om tot die parlement verkies te word.726 Soos ook in die geval 
van ander langdienende hoofsekretarisse, soos Charles Harris en Daan Ellis, 
wat met sterk persoonlikhede hulle stempels op die vakbond afgedruk het, is 
die beeld van die MWU tydens die Paulus-bewind grootliks rondom 
laasgenoemde se persona gebou. 
 
Paulus se openbare beeld is veral in die era van die Wiehahn-kommissie van 
Ondersoek gevorm en het twee teenstrydige dimensies aangeneem. Hy het ’n 
konfronterende persoonlikheid gehad en is selfs in eie geledere as ’n “moeilike 
man” en “diktator” beskou.727 Maar vir sy onbeskaamde, onwrikbare en dikwels 
ongewilde standpunte oor die behoud en bevordering van blanke 
arbeidsbelange, dikwels stroomop teen die hoofstroomsiening van 
arbeidshervorming in, asook in die bedinging van voordele vir sy lede, het hy 
enersyds die respek en lojaliteit van die meerderheid blanke mynwerkers en 
ander werkers onder die vaandel van die MWU afgedwing. Hoewel hy 
waarskynlik in sekere werkgewerskringe vir sy somtyds onversetlike 
standpunte verfoei is, was beide die KVM en die regering tog lugtig vir sy 
gedugte onderhandelingswaardighede en was daar ten minste respek vir die 
eerlikheid van sy standpunte. Paulus was bekend vir die strategie van 
“brinkmanskap”. Deur die KVM dikwels met ontwrigtende stakings te dreig, het 
hy daarin kon slaag om gedurende sy bewind die salarisstrukture en byvoordele 
van mynwerkers tot beter vlakke as ooit in die bestaan van die MWU te 
verbeter.728 Paulus is selfs deur die AAC as “the most powerful labour leader in 
the country” beskou en gedurende sy bewind was die MWU waarskynlik die 

                                            
726 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uivoerende Bestuur, 25.2.1987, p. 1; Ibid., 
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727 Sien bv. Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 27-28.1.1976, pp. 3-4; 
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enigste blanke vakbond in Suid-Afrika waarvan daar in die buiteland kennis 
geneem is.729 
 
Andersyds het Paulus deur sy styl en optrede uiteraard baie vyande gemaak 
en was sy strategieë nie in alle gevalle suksesvol nie. Deur sy onbuigsame 
houding aangaande blanke werkreservering en kritiek op gematigde vakbonde 
se positiewe houding teenoor die Wiehahn-aanbevelings, het hy baie ander 
blanke vakbonde en hulle leiers van die MWU vervreem wat op sy beurt 
waarskynlik tot die agteruitgang van SAKVA bygedra het. Soos vroeër genoem, 
het veral die Afrikaans- en Engelstalige establishment-pers ’n beeld van Paulus 
en die MWU as regse, militante, reaksionêre en onaanpasbare anachronismes 
geskep wat eerder in ’n verbygegane era tuis gehoort het. Paulus is 
byvoorbeeld as ’n rassis bestempel wat swartes as minderwaardig beskou het. 
So het The Star hom getipeer as ’n “uncompromising racist … an African unable 
to come to terms with Africa”.730 
 
Wat hierdie bronne egter nie vermeld nie is dat dit Paulus was wat daarin 
geslaag het om die MWU vanuit ’n uiters moeilike situasie van verbrokkeling en 
amperse disintegrasie in 1967 te herbou tot ’n posisie wat teen 1987 respek op 
die Suid-Afrikaanse arbeidstoneel afgedwing het. Sy skepping van strukture 
wat die uitbreiding van bestek buite die mynbedryf moontlik gemaak het, het 
nie slegs die MWU se krimpende ledetal gestuit en omgekeer nie, maar dit het 
ook die basis gelê vir die sukses waarop Solidariteit teen die einde van die 
twintigste eeu uitgebou sou word. 
 

                                            
729 Die Mynwerker, 15.3.1978, p. 3 (The MWU as seen through the eyes of an AAC Adviser); 
Ibid., 8.2.1985, p. 1 (Cor de Jager neem afskeid van Arrie Paulus); Privaat onderhoud met mnr. 
PJ Paulus, 3.7.2001). 
 
730 Sien bv. Die Beeld, 11.10.1970, p. 12 (Arrie ken hul Taal); Beeld, 17.2.1978 (H van Deventer: 
Arrie Paulus – ’n vurige vegter vir sy mense); The Cape Times, 14.9.1979, p. 8 (Mr Paulus’s 
little problem); The Star, 31.1.1985, p. 17 (G van Staden: The African who couldn’t come to 
terms with Africa); Barnard, “Die rol van die Mynwerkersunie”, pp. 78, 115. 
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HOOFSTUK SES: VAN MWU TOT SOLIDARITEIT. DIE HERVORMING 
VAN ’N VAKBOND, 1987–2002 

 
 

6.1 Inleiding 
 
Volgens prof. Nick Wiehahn het die arbeidshervormings gedurende die tydperk 
1979-1981 noodwendig ’n belangrike hervormingsmomentum geïnisieer 
waarop ook politieke hervormings sou volg. Dit, tesame met ander faktore, sou 
uiteindelik die einde van apartheid in Suid-Afrika beteken.731 Sedert die 1980’s 
het eskalerende politieke en ekonomiese krisisse die apartheidstaat inderdaad 
onder al groterwordende druk begin plaas en sou die NP-regering eventueel en 
onvermydelik tot ingrypende en radikale konstitusionele onderhandelings en 
hervorming noop. Frustrasies weens swartes se uitsluiting uit die 
konstitusionele bedeling van 1983 het veral in die tydperk van 1984 tot 1986 tot 
interne swart politieke opstand aanleiding gegee en dit was duidelik dat die 
beleid van apartheid ’n keerpunt bereik het. Swart verset het tot ’n erosie van 
staatsgesag, gepaardgaande met toenemende burgerlike onrus en misdaad, 
bygedra. Vanaf 1983 het ’n veelrassige anti-apartheidsbeweging, die United 
Democratic Front, ’n protesveldtog teen die nuwe konstitusionele bedeling 
geloods waarvan die intensiteit aangevuur is deur die regering se 
onbeweeglikheid oor verdere politieke hervorming en ekonomiese resessie. 
 
Protes teen en intimidasie van swart raadslede het uitgebreek nadat swart 
plaaslike owerhede in 1982 vergrote mag verkry het om hulle “eie” sake te 
bestuur, veral omdat sommige van hierdie raadslede korrupsie en 
wanadministrasie gepleeg het. Die versetveldtog het onder andere ’n huur- en 
verbruikersgoedereboikot ingesluit. Opstande, wat swart woonbuurtes 
onregeerbaar gemaak het, het in 1984 ’n nuwe hoogtepunt bereik. Swart 
skoolboikotte en studente-onluste het opnuut uitgebreek, jeugdiges het met die 
polisie gebots en boendoehowe is ingestel waardeur onder andere swart 
“kollaborateurs” van die apartheidsregering om die lewe gebring is. Uiteraard 
het die verskerpte binnelandse weerstand tot toenemende onderdrukking deur 
die staat gelei en verskeie swart aktiviste is deur die staat se veiligheidsmagte 
gedood. In Julie 1985 het Eerste Minister PW Botha ’n noodtoestand uitgeroep 
waardeur die veiligheidsdienste uitgebreide magte verkry het. 
 
Te midde van die noodtoestand is ’n federasie van swart vakbonde, die 
Congress of South African Trade Unions (COSATU) in Durban gestig. Intussen 
het die stakings, wat deur swart vakbonde soos die NUM georganiseer is, 
suksesvolle wegblyaksies, ’n uitgebreide boikot van verbruikersgoedere en 
ANC-geïnspireerde terreuraanvalle binne Suid-Afrika, ’n grootskaalse 
ontplooiing van die staat se veiligheidsmagte vereis. Die vergrote 
veiligheidsburokrasie, tesame met die totstandkoming van die 
Staatsveiligheidsraad, het op sy beurt die skeiding tussen siviele en militêre 
staatsmag begin vervaag met die sogenaamde “sekurokrasie” as die 

                                            
731 Privaat onderhoud met prof. N Wiehahn, 30.5.2002. Sien ook Die Mynwerker, 17.6.1981, p. 
5 (Werksapartheid is dood) en MWU-Nuus, November 1997, p. 2 (Die Mynwerkersunie en die 
Waarheidskommissie). 
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dominante mag. Dit het onder andere tot verskerpte optrede teen aktiviste in 
die swart bevrydingsbeweging aanleiding gegee. In die eerste agt maande van 
die 1985-noodtoestand is 8 000 persone aangehou en vanaf Junie 1986, toe ’n 
nuwe landswye noodtoestand ingestel is nadat die vorige een kortstondig as 
gevolg van internasionale druk opgehef is, is ’n verdere 26 000 mense in 
hegtenis geneem. In 1985 en 1986 het bandelose swart vigilante groepe ook 
hulle verskyning begin maak terwyl die dodesyfer as gevolg van die onluste bly 
styg het. Gerugte van marteling en politieke sluipmoorde op dissidente het al 
hoe sterker in omloop geraak. 
 
Gelyklopend met die verergerende politieke krisis het die ekonomie verder 
begin verswak. Die hoë goudprys van die sewentigerjare het teen 1983 
afgeneem en duur invoere en skuldterugbetalings het die ekonomie getap. 
Daarby het veral die vervaardigingsindustrieë begin stagneer en het die waarde 
van die Suid-Afrikaanse Rand teen die Amerikaanse Dollar en die Britse Pond 
Sterling in duie gestort. Disinvestering en die internasionale sanksieveldtog 
teen Suid-Afrika het momentum begin kry terwyl oorsese banke begin weier het 
om Suid-Afrikaanse korttermynlenings om te rol. Die werkloosheid van die 
middel 1980’s het ook daartoe bygedra om politieke onrus aan te vuur. 
Gevolglik het invloedryke NP-gesinde Afrikaners wat in regeringskringe 
beweeg het, inisiatiewe begin neem wat op hulle besef van die 
onafwendbaarheid van politieke verandering gedui het. So byvoorbeeld het AB-
leiers met die ANC in ballingskap begin gesprek voer en tussen 1987 en 1990 
is gereelde kommunikasiekanale tussen gesiene Afrikaners met invloed by die 
regering en ANC-leiers in Brittanje geskep. ’n Ander belangrike faktor wat 
ekonomiese agteruitgang vererger en die noodsaak beklemtoon het dat ’n 
uitweg uit die politieke impasse gevind moes word, was die feit dat die Suid-
Arikaanse militêre betrokkenheid by die Suidwes-Afrika-Angolese konflik teen 
die einde van die 1980’s teen Kubaanse offensiewe in Angola begin vasval het. 
Daarby het die groeiende sterftesyfer van Suid-Afrikaanse soldate in die konflik 
polities al hoe meer onaanvaarbaar geword. 
 
In Januarie 1989 het PW Botha ’n beroerte gehad wat uiteindelik tot sy uittrede 
uit die politiek sou lei. Hy is deur FW de Klerk in Augustus van daardie jaar as 
president opgevolg. Met Suid-Afrika se instemming het Namibië, die ou 
Suidwes-Afrika, in 1990 sy onafhanklikheid verkry. Daarna was Suid-Afrika die 
enigste Afrika-staat onder blanke beheer. Die algemene verkiesing van 1989 
(opgevolg deur ’n referendum in 1992) het aan De Klerk ’n mandaat gegee om 
met die ANC oor ’n politieke skikking te onderhandel. Op 2 Februarie 1990 het 
hy in die parlement aangekondig dat alle politieke gevangenes, waaronder 
Nelson Mandela, onvoorwaardelik vir daardie doel vrygelaat sou word en dat 
politieke bevrydingsbewegings soos die ANC, PAC en die Suid-Afrikaanse 
Kommunistiese Party (SAKP) ontban sou word. In Julie 1991 het die ANC, 
COSATU en die SAKP ’n politieke alliansie, die sogenaamde Tripartite Alliance, 
gevorm ten einde onderhandelings met die NP-regering en die verkiesings wat 
daarop sou volg as ’n eenheidsfront te benader. 
 
Intussen het die De Klerk-regering sekere ras-gebaseerde wetgewing, soos die 
Wet op Afsonderlike Geriewe, die Wet op Grondbesit, die Groepsgebiedewet 
en die Bevolkingsregistrasiewet begin herroep. Teen die einde van 1991 het 
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formele onderhandelinge, bekend as KODESA, oor ’n nuwe konstitusionle 
bedeling vir Suid-Afrika tussen parlementêre en buite-parlementêre groepe by 
die World Trade Centre in Kemptonpark naby Johannesburg, begin. Ten spyte 
van onderhandelingsterugslae en pogings deur beide linkse en regse 
groeperinge om die onderhandelinge deur middel van geweld skipbreuk te laat 
ly, is ’n onderhandelde politieke skikking uiteindelik teen die einde van 1993 
bereik. Dit het uitgeloop op Suid-Afrika se eerste volle demokratiese verkiesing 
op 27 April 1994, waartydens die Tripartite Alliance onder leiding van die ANC 
’n meerderheid van 62% behaal en Nelson Mandela gevolglik Suid-Afrika se 
eerste swart staatshoof geword het.732 
 
Die nuwe swart-oorheersde Suid-Afrikaanse staat met ’n nuwe grondwet, wat 
in 1996 in werking getree het, het egter ingrypende politieke en ekonomiese 
konsekwensies vir blankes ingehou wat ontnugtering onder baie van hulle sou 
meebring. Ten eerste het die NP in 1996 uit die Regering van Nasionale 
Eenheid (RNE), wat onder die Mandela-bewind ingestel is, bedank. FW de 
Klerk, die NP-leier, het dit gedoen uit protes omdat die ANC nie magsdeling in 
die kabinet as beginsel in die nuwe grondwet wou opneem nie. Hierdie stap het 
die blankes, en die Afrikaners in besonder, se magsverlies sedert 1994 
dramaties beklemtoon. In 1998 het die ANC-regering ’n beleid van 
“verteenwoordigendheid” aangekondig, waarvolgens die sukses van die 
apartheidsamelewing se oorgang na ’n normale samelewing getoets sou word 
deur die mate waarin die rassesamestelling van die bevolking op alle 
samelewingsvlakke weerspieël sou word. In 1994 het blankes 44% van alle 
staatsdiensposte beklee, maar teen die begin van 1999 slegs 18%. In daardie 
stadium was meer as 2.47 miljoen werkers in totaal lede van geregistreerde 
vakbonde in Suid-Afrika. Die MWU, met sy ongeveer 40 000 lede, het ’n skrale 
1.6% van hierdie totaal gevorm. Sedert die aanbreek van die nuwe millennium 
is die skroewe van regstellende aksie, “Afrikanisering” en 
verteenwoordigendheid al hoe stywer gedraai. Staatskorporasies is vinnig 
getransformeer deur senior wit personeel op groot skaal uit diens te laat tree. 
Die beleid van verteenwoordigendheid is ook op die privaat sektor toegepas. 
So het briewe in die Afrikaanse pers skok uitgespreek oor die karige 
beskerming teen regstellende aksie wat die nuwe grondwet aan blankes gebied 
het.733 Soos dit laas tydens die depressiejare aan die begin van die twintigste 
eeu die geval was, het wit werkloosheid en armblankeskap ook in die post-
apartheidsbedeling sy verskyning gemaak. 
 
Uiteraard kon die MWU nie hierdie smeltkroes van ingrypende verandering van 
die Suid-Afrikaanse politieke, sosiale en ekonomiese landskap ontsnap nie.734 

                                            
732 Sien Beinart, Twentieth century South Africa, pp. 252, 254-273, 275, 278-285, 291-293; 
Giliomee, The Afrikaners, pp. 611-616, 623-634, 642, 645-647, 653; Davenport and Saunders, 
South Africa. A modern history, pp. 459-466, 486, 488-496, 504, 506-515, 536-539, 547-556, 
559-568. Die akroniem KODESA staan vir Konvensie vir ’n Demokratiese Suid-Afrika. 
 
733 Giliomee, The Afrikaners, pp .656-657; Davenport and Saunders, South Africa. A modern 
history, p. 583; Beinart, Twentieth century South Africa, pp. 295-297, 302,304; Bendix, 
Industrial Relations, p. 211. 
 
734 Privaat onderhoud met prof. N Wiehahn, 30.5.2002. 
 



 290 

Volgens Flip Buys was die gewone konserwatiewe blanke werkers nie teen die 
veranderinge gekant omdat hulle demokrasie en menseregte teengestaan het 
nie. Hulle was egter teen beleidsrigtings soos nasionalisering, wat die SAKP as 
ANC-alliansievennoot voorgestaan het, gekant. Die konserwatiewe blanke 
werkers was nog besig om die drastiese verandering in die werkplek te verwerk 
wat net ’n dekade voor veranderinge op die politieke terrein in werking getree 
het en hulle was van mening dat hulle onder ’n swart meerderheidsregering 
verdruk sou word. Hulle het nie geglo dat hulle as minderheid beskerming sou 
geniet nie en het ook nie die politici vertrou nie, omdat laasgenoemde nie die 
eindpunt van hulle beoogde hervormings uitgespel het nie.735 
 
Aanvanklik het die vakbond sy teenstand teen ’n nuwe staatsbestel, wat sedert 
die negentigerjare begin uitkristalliseer het, volgens sy tradisionele reaksionêre 
en blanksentriese beginsels as ’n verlengstuk van die verlede probeer 
handhaaf. Een strategie was om die blanke abeidsmag te konsolideer deur ook 
lede buite die tradisionele mynbedryf in semi-staats- en privaat sektor 
nywerhede te werf.736 Sodoende sou gepoog word om effektiewe verset teen 
die sosio-ekonomiese en politeke hervormings te mobiliseer en ’n sterk 
bedingingsmag vir die belange van blanke arbeid tot stand te bring. Maar soos 
in die geval van die ou NP-regering, vir wie se apartheidsbeleid die skrif teen 
die 1980’s aan die muur was, sou die radikaal veranderde politieke en 
ekonomiese realiteite wat ná 1994 begin intree het, die vakbond dwing om óf 
sy visie, strategieë en strukture deurtastend te herbedink en te herformuleer – 
as’t ware te herontwerp – óf om in ‘n doodloopstraat te beland. Die MWU sou 
dus noodwendig self moes transformeer ten einde steeds ’n relevante 
arbeidsorganisasie vir sy lede te kon wees en te oorleef in ’n milieu wat nog 
groter eise gestel en uitdagings as die ou Suid-Afrika gebied het. 
 
6.2 Peet Ungerer en die ideaal van ’n super blanke vakbond 
 
Soos in hoofstuk vyf bespreek, het die 51-jarige W (Peet) Ungerer op 1 Oktober 
1987 die nuwe hoofsekretaris van die MWU geword. In 1956 het hy op 
kopermyne by Tsumeb in die destydse Suidwes-Afrika begin werk. Later het hy 
sy opleiding aan die Staatsopleidingskollege vir Mynwerkers in Suid-Afrika 
voltooi en by die Libanon-goudmyn in diens getree. Te midde van die interne 
MWU-geskil rondom die omstrede maandloonproefneming wat tussen 1964 en 
1967 gewoed het, was Ungerer ’n lid van die Beyers-faksie wat later self in 
dispuut met die Aksiekomitee van Arrie Paulus-hulle oor die beheer van die 
vakbond gekom het. In 1967 was Ungerer een van die ses Beyers-
ondersteuners wat aanvanklik vir die oortreding van ’n hofbevel, dat hulle geen 
verdere kontak met hom mag hê nie, by laasgenoemde se huis in Pretoria deur 
die veiligheidspolisie gearresteer is. Die gearresteerdes is deur die destydse 
Prokureur-generaal vir Transvaal, dr. Percy Yutar, oor hulle bedrywighede in 
mynwerkersgeledere ondervra, maar uiteindelik sonder enige aanklag 
vrygelaat. 
 

                                            
735 Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
 
736 Sparks, The mind of South Africa, p. 324. 
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Op die Libanon-myn het Peet Ungerer een van die jongste MWU-
skagverteenwoordigers ooit geword. In 1970 het hy die vakbond se voltydse 
amptenaar op Carletonville geword en na die landswye mynstaking van Maart 
1979 is hy as organiserende sekretaris na die MWU-hoofkantoor in 
Braamfontein, Johannesburg oorgeplaas. Daar was hy onder andere nou 
betrokke by die vakbond se uitbreiding van bestek en die werwing van nuwe 
lede by Yskor te Vanderbijlpark. In 1986 was hy een van die Raad van 
Mynvakbonde se onderhandelaars wat ter elfder ure met die KVM tot ’n 
vergelyk gekom het en so ’n landswye staking van blanke mynwerkers net 
betyds afgeweer het.737 
 
Ungerer se visie en beleid vir die MWU het grootliks met dié van Arrie Paulus 
ooreengestem, maar daar was tog nuanseverskille. In sy eerste 
beleidsverklaring het hy dit beklemtoon dat die MWU, soos tydens die bewind 
van Paulus, sou voortgaan om sy vleuels buite mynwerkersgeledere te sprei 
ten einde groter blanke betrokkenheid by die vakbond te konsolideer. Die MWU 
sou hom ook begin toespits op ongeorganiseerde blanke werkers. Voorts sou 
Ungerer hom daarvoor beywer om met ander vakbonde saam te werk ten einde 
’n meer effektiewe beskerming van blankes in die bedryfslewe te verseker. Hy 
het homself as verregs bestempel, maar gesê dat hy geen rassis was nie. 
Ungerer het niks teen die bestaan van swart vakbonde gehad nie, maar hy het 
hom vir blanke groepsregte en die belange van die wit werker beywer. Anders 
as Paulus, het Ungerer, wat nooit ’n lid van die KP was nie, nie geglo dat die 
MWU by partypolitiek betrokke moes raak nie, omdat hy van mening was dat 
die politiek en die vakbondwese nie versoenbaar was nie. 
 
Tog kon die MWU nie aan die Suid-Afrikaanse politieke gisting van die laat 
1980’s en vroeë 1990’s ontsnap nie. Op 4 September 1987 is die 
konsepregulasies van die Wysigingswet op Myne en Bedrywe in die 
Staatskoerant aangekondig (die fisiese implementering van Deel 6 van die 
Wiehahn-verslag) waardeur dit vir swart werkers moontlik gemaak is om toe te 
tree tot mynberoepe wat voorheen slegs vir blanke mynwerkers gereserveer 
was. Vir die MWU, wat dit verwerp het, was die konsepregulasies volgens 
Ungerer onaanvaarbaar omdat dit min beskerming aan die blanke mynwerker 
gebied het. Dit het onder andere ook die oopstelling van openbare geriewe op 
die myne aan alle rasse behels wat volgens Ungerer tot ernstige rassewrywing 
en arbeidsonrus sou lei. Die regering het die mynbedryf oopgegooi vir die 
aanstelling van swartes in tradisionele blanke poste op grond van die 
“sogenaamde tekort” aan blanke mynwerkers. Die MWU het dit ook 
onomwonde verwerp omdat blanke werkloosheid aan die orde van die dag was. 
Omdat die wetswysiging sonder die goedkeuring van die MWU geskied het, 
sou die stryd vir die beskerming van die blanke werker voortduur. Voorts het 
Ungerer verklaar dat die reëls van die vakbondspel met hierdie stap heeltemal 
verander het. Dit sou “koelkop leiding” verg om die gemoedere van die wit 

                                            
737 Mnr. W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001; MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 27-28.1.1998, p. 
75; Die Mynwerker, September 1987, p. 1 (’n Nuwe leier vir ’n groot vakbond); Beeld, 4.9.1987, 
p. 14 (‘MWU sal sy vlerke verder sprei’). I.v.m. Ungerer se arrestasie as lid van die Beyers-
faksie, sien ook hfst. 4, p. 201. 
 



 292 

mynwerkers in toom te hou. Daarby sou die regering die vrese van hierdie 
werkers in geen onduidelike taal nie moes besweer. Werksekuriteit sou 
gewaarborg móés word, anders sou die regering die gevolge van arbeidsonrus 
moes dra, aldus Peet Ungerer.738 
 
Op 8 Julie 1988 het die regering die finale wysigings aan die regulasies van die 
Wysigingswet op Myne en Bedrywe gepubliseer. Soos met die MWU se reaksie 
op bekendmaking van die Wiehahn-verslag, het Ungerer se kommentaar op die 
finale wetswysiging ook op ‘n skerp veroordeling van die regering se besluit 
neergekom. Hy het daarop gewys dat waar die aanvaarding van die Wiehahn-
verslag in 1979 deur die MWU beskou is as die grootste verraad wat teen die 
blanke werker sedert 1922 gepleeg was, die wetswysiging van 1988 die “finale 
daad van verraad” was. Die gewysigde regulasie was “’n stuk onverbloemde 
verraad van die blanke mynwerker“. Volgens hom is dit gedoen om 
buitelanders, werkgewers en die swartes se guns te wen. Die blanke 
mynwerker was in die geskiedenis ’n stoere bondgenoot van die regering in sy 
stryd teen die “grypsug” van die internasionale geldmag wat in Suid-Afrika in 
die goudmynbedryf sy vastrapplek gekry het. In die 1924- en 1948-algemene 
verkiesings het hulle ’n deurslaggewende rol gespeel om ’n NP-regering aan 
bewind te kry, maar “die Regering [het] nou finaal sy rug op die blanke 
mynwerker gekeer”. 
 
Net soos die Britte in Afrika hulle “eie bloed uitverkoop en verraai het” om die 
wêreldmening tevrede te stel (die oorgang van wit Rhodesië na swart 
Zimbabwe), het die Suid-Afrikaanse regering nou dieselfde in die mynbedryf 
met die blanke werker gedoen. Die MWU het nie Danie Steyn, die Minister van 
Mineraal- en Energiesake, se versekering geglo dat die meganismes wat 
ingebou is in die gewysigde regulasies voldoende inspraak gebied het om te 
verseker dat die belange van blanke werkers nie geskaad sou word nie. 
Ungerer het ook ander blanke vakbonde verwyt dat hulle hul pligte ten opsigte 
van die beskerming van die blanke werker se belange versaak het en kon 
daarom nie verder met daardie belange vertrou word nie. Sodanige “soetlief 
vakbonde” moes aan die kaak gestel word. 
 
In samesprekings met Minister Steyn oor die regulasiewysigings en oor die 
afskaffing van apartheid deur werkgewers ten opsigte van openbare geriewe 
soos toilette, slaapkwartiere, eet- en kleedkamers, het die MWU weereens met 
sy ou versettaktiek van stakings en nywerheidsonrus gedreig. Vir die MWU het 
dit gegaan om die beginsel van die beskerming van sy lede. Daarom sou die 
vakbond gekant bly teen die gewysigde regulasies en bly aandring op statutêre 
beskerming. Die opleiding van anderkleuriges mag nie ’n bedreiging vir blanke 
werknemers ingehou het nie en daarom het daar ’n groot plig op die regering 
gerus om toe te sien dat die werksekuriteit van lede van die MWU nie bedreig 

                                            
738 Mnr. W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001; Die Mynwerker, September 1987, p. 1 (Peet Ungerer se boodskap); Ibid., Oktober 
1987, p. 1 (P Ungerer: Skietsertifikaat: Stryd duur voort); Beeld, 4.9.1987, p. 14 (‘MWU sal sy 
vlerke verder sprei’); Die Patriot, 13.11.1987, p. 2 (Blanke mynwerkers verwerp nuwe wet); E 
van der Merwe, “Peet Ungerer: voorwaarts na wit ideaal”, Finansies en Tegniek, 4 September 
1987, p. 24. 
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word nie. Pogings deur myneienaars, om swartes as skagwagters te laat oplei 
terwyl ’n toenemende aantal gekwalifiseerde blanke skagwagters volgens die 
MWU werkloos was as gevolg van die sluiting van sommige myne, was ook ’n 
groot brandpuntkwessie. Die vakbond het by sy standpunt gehou dat 
kunsmatige tekorte aan bevoegheidsertifikaathouers geskep is om swartes ten 
koste van wittes te bevoordeel. Ungerer het gewaarsku dat as konfrontasie 
(met die MWU) gesoek sou word, die blanke mynwerker ter beskerming van sy 
voortbestaan die uitdaging daartoe sou aanvaar en dat diegene wat die blanke 
werker tot hierdie konfrontasie sou dwing, verantwoordelikheid vir die “gevolge” 
sou moes aanvaar en dra.739 
 
In die lig van die MWU se dreigemente was daar inderdaad die verwagting dat 
die vakbond hom tot die stakingswapen uit protes teen die Wysigingswet op 
Myne en Bedrywe sou wend. Gegewe die groot ontevredenheid wat die 
mislukte landswye mynwerkerstaking van 1979 op grondvlak in 
mynwerkersgeledere ontketen het, sou die herhaling van ’n staking in 1988, 
waar die kans op mislukking toe selfs groter as in 1979 was, egter fataal wees. 
Weens die kwesbare posisie waarin die MWU hom sonder die politieke 
ondersteuning van die regering bevind het, sou ’n stakingsaksie in daardie 
stadium volgens Ungerer se oordeel die voortbestaan van die vakbond in 
gedrang kon bring. Buitendien sou enige stakingsaksie geen doel dien nie, 
aangesien die betrokke wetgewing reeds deur die parlement gevoer is.740 
 
Met die publisering van die regulasies van die Wysigingswet op Myne en 
Bedrywe was die koeël deur die kerk wat statutêre werkreservering vir blanke 
werkers betref het. ’n Politieke oplossing, soos na die 1922-staking toe 
mynwerkers ‘n groot aandeel daarin gehad het om die Smuts-regering in die 
algemene verkiesing van 1924 tot ‘n val te bring, was in 1988 teen ’n 
veranderende situasie en blanke politieke verdeeldheid nie moontlik nie. Waar 
dit sedert 1978 die MWU se strategie was om blanke vakbonde in ’n magsblok 
te konsolideer,741 is dit tydens die Ungerer-bewind weereens aangepas: In die 

                                            
739 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.7.1988, p. 
2; Die Mynwerker, Maart, 1988, p. 1 (P Ungerer: Gedwonge integrasie – Blankes sal Staak!!!!); 
Ibid., April 1988, p. 3 (P Ungerer: Geriewe); Ibid., Augustus 1988, p. 1 (P Ungerer: Die finale 
verraad); Ibid., September 1988, p. 1 (P Ungerer: Sonder stryd is daar geen oorwinning); Ibid., 
November 1988, p. 1 (P Ungerer: Persverklaring); The Star, 27.9.1988, p. 10 (A Baleta: 
Judgement outlaws disparities in mining); Die Patriot, 28.10.1988, p. 16 (MWU wys tande oor 
Swart verdringing); Die Afrikaner, 27.11.1988, p. 12 (Algemene Blanke mynstaking dalk net om 
die draai); Business Day, 5.12.1988, p. 3 (B Adams: White miners threaten retaliatory action); 
Mnr. W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001. Sien ook Die Mynwerker, Januarie 1990, p. 2 (Cor de Jager se Presidentsrede). Die 
begrip “soetlief vakbonde” verwys na vakbonde wat graag na die pype van werkgewers dans 
en sonder teenstribbeling werksvoorwaardes van sodanige werkgewers aanvaar. 
 
740 Mnr. W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001; MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.8.1987, p. 
9. I.v.m. die 1979-mynwerkerstaking sien hfst. 5, pp. 232-237 en i.v.m. ontevredenheid in 
mynwerkersgeledere oor daardie staking sien bv. Die Transvaler, 23.5.1979 (J van 
Loggerenberg: ‘Ek voel slegste oor Paulus se hou na my’); Rand Daily Mail, 24.5.1979, p. 1 (C 
Olckers: Paulus may be sued over miners’ benefits); Die Mynwerker, 13.6.1979, pp. 1-2 (PJ 
Paulus: Rustenburgers lees hier asseblief). 
 
741 Sien hfst. 5, pp. 245-246. 
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post-Wiehahn-arbeidsbedeling sou blanke werkersbelange effektiewelik slegs 
in een groot vakbond beskerm en bevorder kon word. Teen hierdie agtergrond 
het Ungerer in sy Kersboodskap vir 1988 ’n “eenheidsoproep” tot alle blanke 
vakbonde om solidariteit en dinamiese optrede gerig om sodoende die “gevare” 
wat die blankedom, en veral die Afrikanervolk bedreig het, die hoof te kon bied. 
In daardie stadium was organisatoriese eenheid nog nie nodig nie – dié sou 
later volg – maar wel eenheid van gees en eenheid van wil.742 
 
’n Aantal faktore het tot die aangepaste strategie aanleiding gegee. Ten eerste 
het groot werkgewers soos Eskom en Rand Mines teen die einde van 1988 in 
die lig van die land se ekonomiese probleme met grootskaalse 
personeelverminderings begin wat werkloosheid onder MWU-lede meegebring 
het. Daarteenoor is registrasiebestek teen 1988 uitgebrei na alle blankes by 
Yskor se Vanderbijlpark-aanleg en het MWU-ledewerwing ook fluks gevorder 
by ander Yskor-aanlegte en -myne.743 Tweedens was aanrandings wat deur 
swartes op blanke mynwerkers begin plaasvind het, veral in ondergrondse 
werkplekke waar swart mynwerkers blankes in getalle oortref het, ’n baie 
belangrike faktor. Nadat sodanige aanvalle by ’n aantal goudmyne voorgekom 
het, het die betrokke skagte se blankes geweier om ondergronds te werk, terwyl 
die MWU op die beskerming van blanke mynwerkers deur die staat aangedring 
het. Aanrandings op blanke werkers het ook by die Metal Box-fabriek op 
Vanderbijlpark voorgekom.744 ’n Derde faktor was die KVM se besluit om blanke 
en swart mynpasiënte voortaan gesamentlik in die Rand Mutual Hospitaal te 
hospitaliseer, wat volgens die MWU eensydig gedoen is om die blanke werkers 
tot integrasie te dwing. Dit, te same met die KVM se aansoek by die 
Hooggeregshof om regulasies oor die erkenning van die reg op afsonderlike 
geriewe op mynpersele (soos afsonderlike kleedhuisgeriewe), en om blanke 
vakbonde se inspraak in die opleiding en indiensneming van voornemende 
houers van bevoegdheidsertifikate ongeldig te laat verklaar, het die gemoedere 
in MWU-geledere hoog laat loop.745 

                                            
 
742 Mnr. W Ungerer: MWU-memorandun, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001; Die Mynwerker, Desember 1988, p. 1 (Eenheidsoproep). 
 
743 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.4.1989, p. 7; Die 
Mynwerker, November 1988, p. 4 (Eskom rationalisation retrenchment package); Ibid., 
Januarie 1989, pp. 3-4 (Mynwerkersunie se president aan die woord) en pp. 6, 8 (Jaarverslag 
aan Algemene Raad); Ibid., Maart 1989, p. 1 (Dankie Yskoriane!!!); Ibid., Januarie 1990, pp. 4-
5 (P Ungerer: Jaarverslag van die Algemene Sekretaris). 
 
744 Die Mynwerker, April 1989, p. 1 (P Ungerer: Aanrandings blankes bitter ontevrede); Ibid., 
Oktober 1989, p. 1 (Werkers eis optrede teen aanrandings); Die Patriot, 28.4.1989, p. 16 
(Myners vra hulp); Ibid., Maart 1990, p. 1 (Aanrandings: Dis genoeg!) en (Gru-aanvalle op 
niksvermoedende blanke myners); Ibid., April 1990, p. 4 (MWU se geduld op met aanrandings); 
Rapport, 18.2.1990, p. 3 (C Posthumus: Wit myners wil staak oor beweerde geweld); Die 
Patriot, 23.3.1990, p. 7 (Skag sluit ná aanvalle op blanke werkers); Die Volksblad, 17.5.1990, 
p. 1 (Mynwerkersunie sê: Aanranding ‘nie geduld’). 
 
745 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1991, pp. 38-39; 
Die Mynwerker, Julie 1989, p. 1 (P Ungerer: Besluit van Kamer belediging vir blankes!!); Ibid., 
Augustus 1989, p. 1 (Bont geriewe stuit werkers teen die bors) en p. 8 (KP Cronje: Die aanslag 
neem toe); Ibid., September 1989, p. 1 (Botsing dreig na uitspraak); Ibid., Oktober 1989, p. 1 
(Werkers sal hulle verset teen gedwonge intergasie); Ibid., Januarie 1990, p. 2 (Cor de Jager 
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Vierdens het die kwessie van blanke vakbondeenheid ook politieke ondertone 
gehad. Met die oog op die algemene verkiesing van 1989, tien jaar na die 
bekendstelling van die eerste gedeeltes van die Wiehahn-verslag, het Ungerer 
blanke werkers aangemoedig om te stem vir dié kandidate wat blanke 
werksekuriteit sou herstel. Onder die “onsimpatieke” NP-regering was die 
vakbonde se mag om te onderhandel beperk en het ’n toekoms van 
“verontregting, al groter armoede en miskenning” op die werker gewag. 
Ungerer was egter korrek in sy aanname dat hy nie voorsien het dat hierdie 
“onsimpatieke” regering se bewind deur ontevrede kiesers tot ’n einde gebring 
sou word nie, alhoewel daar ’n sterk opkoms van “blanke weerstand” by die 
stembus was.746 
 
Teen hierdie agtergrond het die MWU reeds in die eerste ses maande van 1989 
heelwat gesprekke met ander vakbonde soos Yster en Staal begin voer oor 
eenheid om die blanke minderheid in die werksplek te beskerm. Oor die 
netelige kwessie van wie die hoofsekretaris van so ’n beoogde 
eenheidsvakbond moes wees, het Ungerer voorgestel dat die pos deur ’n 
roterende hoofsekretaris gevul kon word. Sodoende sou al die bedrywe wat 
deel van die nuwe arbeidstruktuur sou vorm ’n geleentheid kry om aan die stuur 
daarvan te staan. Hierdie aanvanklike inisiatief het egter nie vrugte afgewerp 
nie en in sy Kersboodskap het Ungerer weereens ’n eenheidsfront as die MWU 
se ideaal vir 1990 voorgehou. Omdat die blanke werkers ’n jaar na sy eerste 
oproep om eenheid nog steeds verdeeld was, het die vakbond hom ook steeds 
verplig gevoel om die leiding te neem om hulle op alle terreine in Suid-Afrika 
bymekaar te bring om sodanige eenheidsfront te vorm. Aangesien die tyd besig 
was om uit te loop, was die wit werker verplig om al hoe meer “militant” te word 
en “kragdadig” vir sy belange saam te staan.747 
 
Drie verwikkelinge het ’n impetus verleen aan die MWU se voorneme om ’n 
eenheidsfront vir blanke werkers daar te stel. Ten eerste het die leier van die 
KP en van die amptelike opposisie, dr. Andries Treurnicht, wat die opening van 
die 1990-jaarkongres van die MWU-algemene raad waargeneem het, blanke 
werkers aangemoedig om “eenstemmigheid” te bereik. Dit was nodig sodat 
hulle met een stem ’n bydrae kon lewer by die KP se beoogde volksberaad van 
April 1990 te Bloemfontein waar beraadslaag sou word oor die “vrye oorlewing 
van die blanke in sy vaderland”.748 In die tweede plek is die dinamika en 
toekomsrigting van die Suid-Afrikaanse politiek op 2 Februarie 1990 

                                            
se Presidentsrede), pp. 4, 7, 8 (P Ungerer: Jaarverslag van die Algemene Sekretaris) en p. 8 
(P Ungerer: Aandag!! Kleedhuisgeriewe); Ibid., Februarie 1991, pp. 3, 6 (Jaarverslag van die 
algemene sekretaris). 
 
746 Ibid., Augustus 1989, p. 1 (Dag van beslissing vir blanke werker) en (Pasop vir stemsuiker!). 
 
747 Mnr. W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001; Die Mynwerker, November-Desember 1989, p. 1 (Eenheidsideaal vir ’90). Sien ook 
Die Mynwerker, Junie 1989, p. 5 (KP Cronje: Blanke Werker word gevra om die Reis mee te 
maak); Ibid., Oktober 1989, p. 7 (K Wessels: Wolhaarstories omskep in blatante vals gerugte). 
 
748 Die Mynwerker, Januarie 1990, p. 1 (Dr. T. roep werkers op). 
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onherroeplik verander toe president FW de Klerk die onvoorwaardelike 
vrylating van alle politieke gevangenes en die ontbanning van alle politieke 
bevrydingsbewegings in die parlement aangekondig het. Volgens Ungerer het 
dit die politieke en ekonomiese situasie van die blanke werkers sedert sy 
tweede oproep om eenheid in 1989 ingrypend verswak.749 Derdens is twee 
blankes op 16 Mei 1990 tydens swart mynonluste by die President Steyn-
goudmyn op Welkom gedood. Ungerer het verklaar dat dit plaasgevind het toe 
die MWU se herhaalde skrywes en pleidooie aan die relevante NP-ministers en 
die Staatsmyningenieur, dat bykomende beskermingsmaatreëls vir wit 
mynwerkers op myne getref moes word, steeds nie tot daadwerklike optrede 
gelei het nie. Volgens Die Mynwerker het die tragedie getoon dat die regering 
en werkgewers oënskynlik nie in staat was om die veiligheid van blanke 
mynwerkers te verseker nie. By implikasie sou die wit werkers dus in ’n 
eenheidsmagsblok moes konsolideer om hulle reg tot veiligheid van die 
owerheid en werkgewers af te dwing.750 
 
Gevolglik het die MWU by monde van sy hoofsekretaris, Peet Ungerer, deur 
die loop van 1990 sy strategie in werking gestel om die ideaal van een groot 
blanke vakbond – ’n super blanke vakbond soos dit genoem is – te bereik. Soos 
reeds genoem, het Ungerer die snelveranderende Suid-Afrikaanse politieke 
situasie korrek gelees dat daar ná die De Klerk-toespraak in die parlement met 
’n gevolglike nuwe politieke bedeling op hande, nooit weer ’n suiwer blanke 
verkiesing in die land sou plaasvind waar blanke werkers ’n effektiewe 
protesstem kon uitbring teen die arbeids- en politieke verandering wat wit 
werkersekuriteit beëindig het nie. In die afwesigheid van effektiewe blanke 
politieke mag in ’n bedeling van meerderheidsregering sou daar dan ten minste 
een sterk blanke vakbond wees om na daardie werkers se belange om te sien 
en hulle politieke, ekonomiese en kulturele oorlewing te verseker en 
bedingingsmag te vergroot. Die totstandkoming van een super blanke vakbond 
in daardie stadium was noodsaaklik omdat die “tyd besig was om uit te loop” 
en omdat die blanke werker “onteenseglik die simpatie van die owerheid verloor 
het”.751 
 

                                            
749 Ibid., Julie 1990, p. 3 (Eenheid nou noodsaakliker as ooit tevore). 
 
750 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1991, pp. 10-11; 
Die Mynwerker, Junie 1990, p. 3 (Welkom-tragedie: MWU het gevaar gesien); Augustus 1990, 
p. 1 (Geweld teister myners). Sien ook Ibid., Januarie 1990, p. 2 (Cor de Jager se 
Presidentsrede); Ibid., Mei 1990, p. 3 (Deurbraak vir veiligheid van blanke myners) en p. 6 (Laat 
berig skok en woede); Ibid., Februarie 1991, p. 3 (Jaarverslag van algemene sekretaris); Die 
Patriot, 25.5.1990, p. 1 (Welkom: Vinger gewys na regering) The New Nation, 19.7.1990, p. 20 
(White miners blame Chamber of Mines). 
 
751 W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. C de Jager, 22.1.2004; Die Mynwerker, Januarie 1990, 
p. 3 (Beleid van getrouheid aan blanke werker); Ibid., Julie 1990, p. 1 (Een wit vakbond!) en p. 
3 (Eenheid nou noodsaakliker as ooit tevore); Ibid., November/Desember 1990, p. 1 (Volstoom 
na een, wit vakbond); A Boyens, “‘Nou tyd vir wit super-vakbond’”, Finansies en Tegniek, 26 
Oktober 1990, p. 25; Die Patriot, 1.2.1991, p. 9 (Die Mynwerkersunie: Vegter vir die werker se 
regte). 
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Die MWU het sy standpunt, dat dit die geskikste werkersorganisasie was om in 
hierdie verband die leiding te neem, soos volg in Die Mynwerker gestel: dit het 
lidmaatskap aan alle blanke werknemers in Suid-Afrika gebied; was goed 
verteenwoordig in van die toonaangewende nywerheidsbedrywe; het getrou 
teenoor die belange van die wit werker gestaan; was nie ’n “soetlief-vakbond” 
nie; was onverbiddellik teen gedwonge integrasie en die oopstelling van 
geriewe in werksverband gekant en wou aan die blanke werker weer ’n reg op 
’n “eie identiteit” en ’n reg op ’n lewe van ’n “witmansbestaan” gee.752 Die KP-
LP vir Schweizer-Reneke, dr. Pieter Mulder, wat die 1991-jaarkongres van die 
MWU-algemene raad geopen het, het die vakbond se visie beaam. Hy het die 
MWU verwys na wat ’n super vakbond soos Solidarinosc (Solidariteit) in Pole 
reggekry het en het verklaar dat die NP-regering net op druk, soos wat die swart 
vakbonde telkens bewys het, gereageer het.753 
 
Volgens Ungerer het die MWU se super blanke vakbond-visie groot byval by 
werkers in die nywerheidsektore en bedrywe gevind. Dit was veral die geval toe 
voormalige blanke vakbonde, soos die Suid-Afrikaanse Vereniging van 
Munisipale Werkers, hulle deure vir alle rasse begin oopgooi het. Die MWU se 
lidmaatskap het aansienlik gestyg. Dit het werkers ingesluit op aanlegte soos 
dié van Yskor, Highveld Steel & Vanadium, Middelburg Staal en Allooie, 
Ferrometals, die SA Abattoirkorporasie, Barlows, AECI, Sentrachem, Revlon, 
Sappi, Rand Waterraad, Eskom-kragsentrales en Sasol, asook werkers in die 
bier- en suiwelbedrywe, sementfabrieke, plaaslike besture, kettingwinkels, 
maatskappye in die distribusiebedryf, die SAUK en die 
Atoomenergiekorporasie. Selfs vakbondamptenare van ander vakbonde, soos 
Frans Beets, Jan Deacon en Wes Gavin van die Yster en Staalwerkersunie, 
het by die MWU aangesluit. Sodoende het die MWU gepoog om ’n potensiële 
ledetal van 200 000 wit werkers te bereik. Met die uitbreiding van lidmaatskap 
moes die vakbond ook sy infrastruktuur uitbrei. Bykomende organiseerders en 
kundiges ten opsigte van arbeidsregsadvies, finansies en rekenaars moes 
aangestel word, terwyl nuwe takkantore in Pretoria, Brakpan en Newcastle 
geopen is. Daarby het die vakbond se ledetal onder Eskom-werkers so drasties 
gegroei dat ‘n spesiale organiseerder daarvoor in die persoon van Bennie 
Blignaut aangestel is. 
 
Teen Oktober 1991 het die MWU en ses ander vakbonde, waaronder die 
Transnetunie, ’n loodskomitee gestig met die oog op die samesmelting van wit 
vakbonde. Die lede van die nuwe vakbondgroepering sou oorwegend regs en 
“hoogs militant” wees en weer ’n tuiste bied aan werkers wat deur NP “die rug 
toegekeer is”. Die groei in ledetal is ook toegeskryf aan ’n doelgerigte 
bemarkingsveldtog deur middel van pers-, radio- en televisiedekking en die 
openbare verspreiding van duisende pamflette en brosjures. So het die MWU 
homself as “sekerlik die vinnigste groeiende unie in die land” beskou. Teen 
1992 het die ledetal op 44 000 te staan gekom wat die MWU volgens Flip Buys, 
hoof van die bemarkingsafdeling, die grootste blanke vakbond in die land 

                                            
752 Die Mynwerker, April 1990, p. 8 (Mynwerkersunie – Die kampvegter van die blanke werker). 
 
753 Ibid., Februarie 1991, p. 1 (Tyd ryp vir een vakbond). 
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gemaak het.754 Die inhoud van Die Mynwerker, wat in September 1987 tot ’n 
maandblad omskep is,755 het in die gees van die eenheidstrewe op die term 
“werker” in plaas van “mynwerker” begin konsentreer. In April 1991 is die blad 
se subopskrif verander van “Amptelike orgaan van die Mynwerkersunie” na “Die 
koerant vir alle blanke werkers” en in Mei is Die Mynwerker verander na MWU-
Nuus.756 
 
’n Nuwe naam is ook vir die super blanke vakbond beoog daar die MWU lank 
nie meer tot die mynbedryf beperk was nie en aangesien die naam 
“Mynwerkersunie” verwarrend vir mense uit ander bedrywe kon wees. Dit kon 
hulle onder die wanindruk bring dat die vakbond nie oop vir alle blanke werkers 
was nie. Name soos Blankewerkersunie, Die Nuwe Suid-Afrika se Blanke 
Werkersunie, Suid-Afrikaanse Industriële en Mynwerkersunie, SA Algemene 
Wit Werkersunie, SA Blanke Vakbond, Myn en Industriële Werkersunie van SA, 
SA Blanke Solidariteitsunie, Suid-Afrikaanse Wit Werkersunie, Super Wit 
Werkersunie; SA Myn & Staal Wit Werkersunie, SA Myn & Staal Super Wit 
Werkersunie, asook Suid-Afrikaanse Wit Industriële en Mynwerkersunie is 

                                            
754 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1991, pp. 
1-2; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 28-29.1.1992, pp. 2, 4-7; Ibid., 
Notule van ’n Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.6.1991, pp. 14-15; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 30.10.1991, pp. 6-7; W Ungerer: MWU-
memorandum, 2.7.2001; Van Rooyen, Hard Right, pp. 172-173; Die Mynwerker, Februarie 
1991, p. 2 (Tot hiertoe en nie verder) en p. 3 (Verbind tot een groot blanke vakbond); Ibid., April 
1991, p. 1 (Aksiestappe vir super blanke vakbond) en p. 6 (Tyd vir draadsitters is verby, sê 
Ungerer); MWU-Nuus, Mei 1991, p. 3 (Peet Ungerer praat padlangs oor pad vorentoe) en p. 4 
(Groot uitbreidings kom in MWU); Ibid., Julie 1991, p. 1 (Super Unie vorder fluks – talle nuwe 
lede en maatskappye); Ibid., September 1991, p. 1 (MWU se groei noodsaak uitbreiding), p. 2 
(Hoofartikel) en p. 4 (Nog ’n Staalwerkersunie-man sluit aan by MWU); Ibid., Oktober 1991, p. 
1 (Vakbonde stig eenheidskomitee) en (MWU groei nou sterk by Sasol), pp. 1, 3 (Ideaal word 
nou werklikheid sê Ungerer), p. 2 (Die Mynwerkersunie se ledetal in Eskom toon ’n dramatiese 
groei); Ibid., November-Desember 1991, p. 1 (Fondamente is nou gelê sê Ungerer) en p. 7 (K 
Smit: MWU groei sterk by AEK); Ibid., Februarie 1992, p. 1 (MWU nou grootste) en (Vakbond 
sluit by MWU aan), p. 2 (Nog kundiges by MWU aangestel), pp. 8, 12 (Jaarverslag van die 
Hoofsekretaris); Ibid., Maart 1992, pp. 1, 3 (Deurbrake by AEK en Sasol); Ibid., Mei 1992, p. 1 
(Nuwe momentum vir super vakbond) en p. 3 (MWU van krag tot krag by Eskom); Ibid., Junie 
1992, p. 1 (MWU groei sterk in talle bedrywe); Ibid., Julie 1992, p. 8 (The Sleeping Giant); Ibid., 
November 1992, p. 1 (P Herbst: Randwaterraad ooreenkoms onderteken); A Boyens, “Super 
blanke vakbond mik na 200 000 lede”, Finansies en Tegniek, 7 Junie 1991, p. 44; A Smit, “MWU 
wil ooreenkoms wysig”, Finansies en Tegniek, 15 Mei 1992, p. 51; Die Patriot, 21.6.1991, p. 7 
(J Hennop: Blanke supervakbond kry stukrag); Ibid., 25.10.1991, p. 2 (A Beyers: Wit 
supervakbond binnekort gestig); The Citizen, 4.7.1991, p. 5 (M Vermaak: Mineworkers’ union 
pushes for White ‘super union’); Ibid., 22.10.1991, p. 8 (Right-wingers move to unite White 
unions); Ibid., 23.10.1991, p. 15 (Launching of giant White union imminent); The Star, 4.7.1991, 
p. 2 (Rightwingers planning ‘super-union’); Business Day, 4.7.1991, p. 3 (‘Super union’ on 
cards); Ibid., 3.1.1992, p. 3 (All-white ‘super union’ mooted); The Cape Times, 22.10.1991, p. 
5 (White unions get together); Beeld, 4.7.1991, p.4 (G van Rensburg: Mynwerkers wil hul eie 
super-vakbond hê); Die Oosterlig, 23.10.1991, p. 2 (‘Super-vakbond’ beplan vir regse blanke 
werkers); Die Transvaler, 23.10.1991, p. 2 (Blankes se vakbond). 
 
755 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30.9.1987, p. 6. 
 
756 Sien onderskeidelik Die Mynwerker, April 1991, p.1 en MWU-Nuus, Mei 1991, p. 1. 
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voorgestel, maar teen April 1991 het die MWU-uitvoerende bestuur besluit dat 
nog steeds by die oorspronklike naam gehou sou word.757 
 
Met sy nuwe fokus op die daarstelling van ’n super blanke vakbond het die 
MWU ’n verdere verregsing ondergaan soos dan ook in die inhoud van Die 
Mynwerker en MWU-Nuus weerspieël is. Hierdie kwessie moet egter in 
perspektief gestel word. Nadat MWU-Nuus tot stand gekom het, is dit deur ’n 
kontrakteur uitgegee wie se sienings nie noodwendig dié van die MWU was nie. 
Die kontrakteur het advertensies gewerf, foto’s geplaas en sekere berigte 
geskryf en Peet Ungerer het telkemale oor die strekking daarvan gekla.758 
 
Sedert 1989 het ’n gereelde geestelike rubriek van ds. MC Adendorff, Direkteur 
van Kerkadministrasie van die Afrikaanse Protestantse Kerk, in die MWU-
lyfblad verskyn. In wese het dit op regse teologie neergekom wat met regse 
politieke boodskappe vermeng is. Die temas van die boodskappe was kritiek 
op die NP-regering. Hierdie regering het die Afrikanerwerker se kulturele en 
geestelike erfenis aan “anti-Christelike magte” van ’n onheilige sekulêre staat-
in-wording uitgelewer. Deur met “kommunisties-geïnspireerde” 
bevrydingsorganisasies soos SWAPO en die ANC te onderhandel, was om die 
“vyande van Christus” te bevorder en is “verraad” teenoor Suidwes-Afrika en 
Suid-Afrika gepleeg. Die nastrewing van veelrassige kerkeenheid moes dien as 
’n basis vir sosiale en politieke integrasie in Suid-Afrika, terwyl die beweging na 
die “nuwe” Suid-Afrika “groot onrus en chaos meegebring het”. Dit alles het 
Suid-Afrika swakker voor die aanslag van die kommunisme gemaak en slegs 
in ’n Christelik-gebaseerde Afrikanervolkstaat sou ’n Afrikaner-Christelike etos 
en volkswaardes herstel kon word, aldus Adendorff.759 
 
So ook is die 1989-jaarkongres van die MWU-algemene raad deur prof. Carel 
Boshoff, voorsitter van die regse kultuurorganisasie, die Afrikaner Volkswag 
(AV) waarvan die MWU ook ’n geaffilieerde lid was, geopen. Boshoff het ’n 
beroep op die Afrikanerwerker gedoen om deel van die Afrikanerkultuurstryd te 
word en dat die blanke mynwerker met organisasies soos die AV moes 
saamwerk.760 Die MWU se nouer vereenselwiging met regse organisasies en 

                                            
757 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 24.4.1991, pp. 3-4, 
5, 12; MWU-Nuus, Mei 1991, p. 1 (Nuwe naam vir super vakbond kom binnekort), p. 2 
(Hoofartikel) en p. 3 (Peet Ungerer praat padlangs oor pad vorentoe); Ibid., September 1991, 
p. 2 (Voorstelle stroom in vir nuwe naam); Ibid., Oktober 1991, p. 10 (Nog nuwe name vir MWU); 
Die Patriot, 31.5.1991, p. 3 (Naam gesoek vir vakbond); A Boyens, “Super blanke vakbond mik 
na 200 000 lede”, Finansies en Tegniek, 7 Junie 1991, p. 44. Sien ook MWU-Argief, Notule van 
die Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1993, p. 23. 
 
758 Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
 
759 Sien uitgawes van Die Mynwerker vanaf 1989. Sien ook MWU-Nuus, September 1996, p. 
10 (Medewerker van die maand: Ds MC Adendorff). 
 
760 Die Mynwerker, Februarie 1989, pp. 1-2, 4 (Mynwerkersunie Baken van Graniet); MWU-
Argief, Notule van die Vergadering van die Bestuurskomitee, 30.6.1993, p. 3; Van Rooyen, 
Hard Right, pp. 84-85. Prof. Carel Boshoff, die skoonseun van dr. HF Verwoerd, was ook die 
voorsitter van die AB voordat hy bedank het om die AV as teenvoeter vir die NP-gesinde FAK 
te stig. 
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leiers is verder versterk met die optredes van regse openbare figure en leiers 
op sy forums. In 1992 het Dries Bruwer, KP-LP en president van die 
regsgesinde Transvaalse Landbou Unie, die jaarkongres van die algemene 
raad geopen en in 1994 was dit die beurt van genl. Constant Viljoen, die leier 
van die Afrikaner Volksfront. Volgens Viljoen het die toekoms van die Afrikaner 
en ander blanke werkers van sy arbeids-, landbou- en militêre potensiaal 
afgehang.761 Die MWU het ook ’n stalletjie by die regse (Afrikaner) Volkskou in 
1991 in Pretoria gehad wat versier was met ’n skaalreplika van die 
Voortrekkermonument en met die slagspreuk van die oorlogstydse Stormjaers: 
“As ek storm, volg my; as ek omdraai, skiet my; as ek sterwe, wreek my”.762 Die 
slagspreuk was egter nie ’n inisiatief van die MWU-bestuur nie, maar wel dié 
van ’n indiwiduele lid wat deur Ungerer gerepudieer is toe hy daarvan te hore 
gekom het.763 Verder die het MWU die regering se instelling van 1 Mei as 
Werkersdag as ’n klap in die gesig van blanke vakbonde beskou.764 
 
Op versoek van die NP, dat die MWU sy lidmaatskap vir alle rasse oopstel 
omdat dit glo sou help om te keer dat die kommunisme die vryemarkstelsel 
oorwin, het die vakbond uitdagend verklaar dat dit blank sou bly. Daarby het 
lede van die vakbond in groot getalle saam met ander regse organisasies soos 
die KP deelgeneem aan protesaksies teen die afskaffing van verskeie ras-
gebaseerde wette van die apartheidsbedeling, soos die 
Bevolkingsregistrasiewet, die Groepsgebiedewet en wette op grondbesit. Dit 
was die MWU se standpunt dat geweld in die land die gevolg was van die beleid 
om “wyd uiteenlopende groepe in een staatkundige bestel te dwing”. En in die 
1991-tussenverkiesing in die kiesafdeling Virginia het die MWU die KP-
kandidaat, Kobus Beyers, aktief ondersteun sodat die blanke werker volgens 
Ungerer hom kon vergeld oor die NP se verbreekte beloftes oor eie geriewe, 
woongebiede en skole. Die MWU het eweneens nie gronde vir samewerking 
met nie-rassige vakbonde gesien nie.765 Die Afrikaanse establishment-pers het 

                                            
761 MWU-Nuus, Februarie 1992, p. 1, (Blanke Vakbonde moet groter rol speel, sê Bruwer); Ibid., 
Januarie/Febraurie 1994, p. 1 (Werkers hoef nie skaam of skuldig te voel – Viljoen); MWU-
Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.11.1991, p. 11. Sien ook 
Ibid., Mei 1993, p. 1 (MWU steun Volksfront). 
 
762 Ibid., Junie 1991, p. 8 (MWU lok belangstelling by Volkskou). 
 
763 Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
 
764 Die Mynwerker, Oktober 1989, p. 3 (1 Mei klap in gesig van die blanke werker); Ibid., April 
1990, p. 4 (MWU staan soos graniet oor 1 Mei). 
 
765 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.5.1991, pp. 4, 9; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.7.1991, pp. 3, 6; MWU-Nuus, 
Junie 1991, p. 1 (MWU sal blank bly, sê Ungerer aan Nasionale Party) en (Afskaffing van wette 
lei tot groot protes), p. 3 (Oopstelling van woonbuurte kry teenkanting) en (“Amcoal misbruik 
leemte in wet”); Ibid., Julie 1991, p. 1 (Own areas not negotiable, says MWU) en p. 5 (Eskom 
lashed over mixed residential areas); Ibid., Oktober 1991, p. 2 (28 November 1991 is dag van 
afrekening, sê Ungerer); Ibid., Mei 1992, p. 5 (Mynwerkersunie waarsku Yskor); Beeld, 
4.7.1991, p. 4 (Mynwerkers wil hul eie super-vakbond hê); Business Day, 4.7.1991, p. 3 (‘Super 
union’ on cards); Die Transvaler, 5.7.1991, p. 6 (Vakbonde); The Citizen, 23.10.1991, p. 15 
(Launching of gaint White union imminent); Van Rooyen, Hard Right, pp. 145-146. In die 
Virginia-tussenverkiesing van 1991 het die KP die NP-meerderheid van 47 in die algemene 
verkiesing van 1989 omgeswaai in ’n KP-meerderheid van 3 166. 
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wel simpatie met die beginsel van die totstandbringing van ’n super blanke 
vakbond gehad, maar die MWU se veldtog teen die afskaffing van afsonderlike 
geriewe en woonbuurtes gekritiseer omdat dit volgens hulle ’n futiele poging tot 
die herlewing van apartheid was.766 
 
Die MWU se verskerpte regse fokus is selfs in Die Mynwerker en MWU-Nuus 
se advertensiekopié weerspieël. “Volksland Eiendomme”, vakansieoorde 
eksklusief vir blankes en “blank-gewaarborgde Afrikaner-tyddeeloorde” vir 
“uitgesproke konserwatiewe Afrikaners” is geadverteer en advertensies vir 
Radio Afrikanerland, wat vir ’n verregse gehoor uitgesaai het, is geplaas. Daar 
was ook advertensies vir “Ons Eerste Volksbank”; die Huis van Oranje, ’n 
“volkseie” eksekuteurskamer; ’n publikasie van Radio Pretoria, genaamd Ons 
Eie, “Die Boerevolk se eie tydskrif”; lektuur van die Wit Teologie Dogters van 
Sion-beweging en vir die Suiderland-aksie, ’n obskure, verregse organisasie 
met absurde doelstellings wat op 50% van Suid-Afrika vir die “Suiderland-
Boererepubliek” aanspraak gemaak het.767 Blootstelling aan die MWU is ook 
deur die regse Radio Pretoria, “Radio Met Grense”, verleen waar die vakbond 
se adjunk-hoofsekretaris, AC van Wyk, in ’n weeklikse program oor arbeidsake 
gesels het. Volgens MWU-Nuus het hierdie stasie sy ontstaan te danke gehad 
aan ’n opdrag van die “Boere-Afrikanervolk”. Dit het hom beywer vir ’n stryd 
teen kommunisme en liberalisme en was “Christelik en onbeskaamd 
Afrikaans”.768 Alhoewel die MWU-uitvoerende bestuur die stasie se versoek om 
’n geldelike skenking as oorbruggingskapitaal geweier het, is advertensieruimte 
wel in MWU-Nuus vir ’n Radio Pretoria Nuusbrief afgestaan.769 
 
MWU-Nuus het selfs uittreksels van die konserwatiewe en anti-kommunistiese 
Amerikaanse Aida Parker Newsletter geplaas.770 Daarby het spotprente oor die 

                                            
 
766 Sien bv. Die Transvaler, 5.7.1991, p. 6 (Vakbonde) en Die Volksblad, 5.7.1991, p. 8 (‘Super-
vakbond’). 
 
767 Sien bv. Die Mynwerker, Augustus 1988, p. 3; Ibid., April 1991, p. 5; MWU-Nuus, Julie 1991, 
p. 7; Ibid., Januarie/Februarie 1994, p. 12; Ibid., Junie 1994, p. 4; Ibid., Desember 1994, p. 13; 
Ibid., Desember 1996, p. 14; Ibid., Februarie 1997, p. 15; Ibid., Maart 1997, p. 14 en Ibid., April 
1997, pp. 11, 13, 15; Ibid., Junie/Julie 1997, p. 9 (Huis van Oranje laat erwe van vadere vir 
kinders erwe bly). I.v.m. Ons Eie sien ook MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die 
Bestuurskomitee, 17.12.1997. 
 
768 MWU-Nuus, November 1993, p. 10; Ibid., Desember 1993, p. 4 (Hoofartikel); Ibid., Maart 
1996, p. 6 (Vir onbeskaamde Afrikaans, skakel in op Radio Pretoria); Ibid., Oktober 1996, p. 8 
(MWU lewer diens aan 750 000 luisteraars); Ibid., November 1997, p. 9 (Nou praat Radio 
Pretoria met ’n gróót stem); Van Rooyen, Hard Right, p. 114; MWU-Argief, Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.6.1996, p. 30; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Bestuurskomitee, 30.10.1996, p. 4); Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 25.1.1994, p. 15; Ibid., Mynwerkersunie Jaarlikse Kongres, 25 & 26 
Januarie 1994, Voorsittersrede deur die President: PCC de Jager. Sien ook MWU-Nuus, 
Januarie/Februarie 1994, p. 12. 
 
769 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 18.12.1995, p. 25; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.6.1996, p. 30. 
 
770 Sien MWU-Nuus, September 1992, p. 6 (Red, but not dead). 
 



 302 

posisie van die blanke werker teen die agtergrond van die snelveranderende 
politieke en ekonomiese situasie in Suid-Afrika, asook spotprente wat kritiek op 
die Tripartite Alliance, en later op die RNE en die ANC-regering van Nelson 
Mandela gelewer het, verskyn.771 
 
Teen Oktober 1991 is ’n “Manifes van die blanke werker” in MWU-Nuus 
geplaas. Die manifes het onder meer verklaar dat ’n regverdige bedeling vir die 
blanke werker net deur “daadkragtige en eendragtige optrede” verwerf kon 
word. Die MWU was gekant teen swart meerderheidsregering omdat dit hulle 
belange ernstig sou benadeel. Diskriminasie teen “behoudende blankes” in die 
werksituasie was ’n miskenning van hulle reg op ’n eie standpunt en sou nie 
geduld word nie. Die vakbond het gelyke geleenthede vir blankes tydens 
beurstoekennings, werwing, indiensneming, opleiding en andersins geëis. 
Gedagtig aan die MWU se geskiedenis van heftige verdediging van die 
beginsel van blanke werkreservering, was dit ironies dat die manifes swart 
werkreservring verwerp het waar sekere poste en bevorderings deur middel 
van ’n kwotastelsel op grond van velkleur vir swartes gereserveer is. 
 
Ook is die ongelyke hantering van swart en wit in die werksituasie deur die 
toepassing van ’n “bending blackwards”-beleid, waardeur strenger teen blankes 
opgetree is terwyl sonder meer aan die eise van “andere” toegegee is, deur die 
MWU verwerp. Die oopstelling van blanke geriewe vir alle rasse was 
onaanvaarbaar aangesien dit in baie gevalle ’n “gesondheidsrisiko” geskep het. 
Die oopstelling van woonbuurte en behuising deur werkgewers is verwerp 
omdat dit die blanke se “eiesoortige leefwyse” aangetas het en byvoorbeeld 
sou lei tot gemengde skole waarteen die vakbond ook sterk gekant was. 
Besture oor die land heen het min of geen waardering en dankbaarheid getoon 
vir die vele kere dat blankes maatskappye aan die gang gehou en van 
bankrotskap gered het terwyl andere gestaak het nie. Die MWU was moeg 
daarvoor dat die blanke se regte vertrap is en dat hulle voortdurend moes 
“toegee en oorgee”, terwyl hulle die skuld gekry het vir alles wat verkeerd loop. 
Die MWU was eweneens moeg daarvoor dat daar teen hulle as blanke vakbond 
gediskrimineer is.772 Tydens die 1992-jaarkongres van die MWU-algemene 
raad is ook besluit om regstellende aksie “daadkragtig” te beveg.773 
 
Ten spyte van die positiewe beriggewing wat in Die Mynwerker en MWU-Nuus 
aangaande die uitbreiding en groei in ledetal van die MWU gepubliseer is, het 
die uitbouing van die super blanke vakbond-ideaal egter nie sonder probleme 

                                            
771 Sien bv. Die Mynwerker, April 1991, p. 2; MWU-Nuus, Mei 1991, p. 2; Ibid., Julie 1991, p. 2; 
Ibid., Oktober 1991, p. 4; Ibid., November/Desember 1991, p. 2; Ibid., Februarie 1992, p. 4; 
Ibid., Julie 1992, p. 4; Ibid., November 1992, p. 4; Ibid., Desember 1992, p. 4; Ibid., April 1993, 
p. 4; Ibid., Mei 1993, pp. 1, 4; Ibid., Junie 1993, p. 4; Ibid., Julie 1993, p. 4; Ibid., Oktober 1993, 
p. 4; Ibid., November 1993, p. 4; Ibid., Desember 1993, pp. 3, 4; Ibid., Julie/Augustus 1995, p. 
4; Ibid., April 1996, p. 4; Ibid., Februarie 1997, p. 4; Ibid., April 1997, p. 4; Ibid., Mei 1997, p. 4; 
Ibid., Junie/Julie 1997, p. 4; Ibid., September 1997, p. 4 en Ibid., November 1997, p. 4. 
 
772 MWU-Nuus, Oktober 1991, p. 11 (Manifes van die blanke werker). Sien ook Ibid., Maart 
1992, p. 1 (F Buys: Geheime dokumente lek uit). 
 
773 Ibid., Februarie 1992, p. 5 (Die belangrikste Kongresbesluite). 
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gepaard gegaan nie. Die MWU het gepoog om deur middel van die KP, as 
grootste regse politieke organisasie, ander blanke vakbonde te oortuig om in 
die gees van die eenheidstrewe met eersgenoemde saam te smelt sodat een 
magtige super blanke vakbond gevorm kon word. Met die aansluiting van Flip 
Buys as arbeidsverhoudingebestuurder by die MWU in 1991, is hy getaak om 
met die KP oor hierdie kwessie te skakel en het samesprekings met die party 
se arbeidstudiegroep plaasgevind. Alhoewel die KP-LP’s saamgestem het dat 
die totstandkoming van ’n super blanke vakbond wel in die belang van die 
blanke werker was, het die party egter nie sy weg oopgesien om slegs een 
spesifieke wit vakbond te ondersteun nie. Peet Ungerer is egter van mening dat 
die beweegrede agter die KP se besluit ’n oorversigtigheid was om nie op tone 
te trap en onmin in blanke arbeidsgeledere te saai nie daar dit moontlik die 
party se politieke ondersteuning onder die werkers nadelig kon beïnvloed. 
Volgens Ungerer het die KP toe nog onder die wanindruk verkeer dat daar weer 
’n geleentheid vir ’n suiwer blanke algemene verkiesing sou wees waartydens 
die party met behulp van die blanke werkerstem die NP-regering sou kon 
verslaan om sodoende die stroom van politieke en ekonomiese hervormings 
van die vroeë negentigerjare van die twintigste eeu om te keer en apartheid en 
rasseskeiding te herstel.774 
 
Een van die grootste struikelblokke in die pad van die realisering van een super 
blanke vakbond was die intense wedywering om lede tussen die MWU en die 
gematigde Yster-Staal- en Verwante Nywerhede-Unie. Die wedywering het met 
aansienlike moddergooiery en innuendo gepaard gegaan. Die hoofsekretaris 
van Yster en Staal, Nic Celliers, was aanvanklik van mening dat die MWU sy 
eie bestaan moes beëindig om in eersgenoemde met sy groot ledetal 
opgeneem te word. Yster en Staal het die MWU se idee van een super blanke 
vakbond met hand en tand beveg en is daarom deur laasgenoemde van 
eiebelang beskuldig en dat blanke werkersolidariteit nie hulle erns was nie. 
 
Van die kant van Yster en Staal was daar klaarblyklik groot ontsteltenis dat die 
MWU daarin begin slaag het om van sy amptenare, asook ’n aansienlike aantal 
van sy lede, af te rokkel. Nic Celliers van Yster en Staal het dit ook gehad teen 
die feit dat die totstandkoming van een super blanke vakbond glo tot ’n 
verpolitisering van vakbondaangeleenthede kon lei daar slegs die KP as 
politieke party by die loodsvergadering was. Volgens hom was die 
supervakbond-idee slegs daarop gemik om die NP-regering tot ’n val te bring 
sonder om enige aandag aan die belange van die werker te gee. Een vakbond 
sou die werker van sy reg tot vrye assosiasie ontneem omdat hy gedwing sou 
word om net een politieke party te steun. Daarom was Yster en Staal slegs 

                                            
774 W Ungerer: MWU-memorandum. 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 
2.7.2001; MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 24.4.1991, p. 
3; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.8.1991, pp. 5, 8; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoernende Bestuur, 25.9.1991, pp. 5, 11; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.8.1992, p. 17; Die Mynwerker, Julie 1990, 
p. 3 (MWU wil praat oor eenheid); Ibid., Augustus 1990, p. 1 (Blanke eenheid: stryd duur voort!); 
Ibid., Februarie 1991, p. 1 (Tyd ryp vir een vakbond); Ibid., April 1991, p. 4 (Eskom-man word 
deel van MWU-span) en p. 6 (Tyd vir draadsitters is verby, sê Ungerer); Die Afrikaner, 
27.11.1991, p. 1 (Blanke werker sal saamstaan of ondergaan). Sien ook Van Rooyen, Hard 
right, pp. 156-157, 170-171 en Die Afrikaner, 27.11.1991, p. 2 (Tweedrag breek krag). 
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bereid om op ’n federale basis met ander vakbonde saam te werk. Aan die 
ander kant was die gematigde houding van Yster en Staal ten opsigte van nie-
blanke werkers blykbaar weer ’n doring in die vlees vir die MWU. Wat die MWU 
betref het, het Yster en Staal bloot ’n “personeelvereniging” geword. Daarom 
het sy lede, wat daadwerklike beskerming van hulle belange gesoek het, eerder 
by die MWU aangesluit wat ook laer ledegelde as Yster en Staal gehef het.775 
 
Die hoogtepunt in die onverkwiklike wedywering tussen die MWU en Yster en 
Staal om die steun van die blanke werker het plaasgevind toe laasgenoemde 
die vakbond met geregtelike stappe gedreig het op grond van valse, 
onregmatige of lasterlike beriggewing in die pers insake ’n beweerde skeuring 
in die geledere van Yster en Staal. Volgens die notules van die MWU-
uitvoerende bestuur lyk dit egter nie of daar enigiets van die voorgenome 
geregtelike stappe gekom het nie.776 Hierdie verwikkeling het wel verband 
gehou met die MWU se besluit in November 1991 om uiteindelik finaal sy weë 
van dié van SAKVA te skei. SAKVA, waarvan Yster en Staal ook ’n lid was, het 
eweneens die MWU se ideaal van ’n super blanke vakbond en ’n groter politieke 
ondersteuningsrol vir blanke vakbonde teengestaan. Enersyds het SAKVA 
beweer dat die MWU geskors is vanweë sy kritiek op die konfederasie. 
Andersinds het Ungerer egter verklaar dat die MWU, wat weldra oor ’n groter 
ledetal as SAKVA sou beskik, vanself daaruit bedank het omdat dit net as ’n 
“propagandaplatform” vir Nic Celliers van Yster en Staal gedien het en ’n 
“bulhond sonder tande” was. Ungerer het sy beskuldigings van 1985 herhaal 
dat SAKVA weens sy gematigdheid niks bereik het om die blanke werker saam 
te snoer nie, geen bedingingsmag gehad het nie en as gevolg van ’n kwynende 
ledetal en binnegevegte verswak en agteruitgegaan het. Beide partye het 
mekaar ook van ’n gebrek aan samewerking beskuldig. Dit het verder geblyk 
dat al hoe meer lede van SAKVA-lidvakbonde inderdaad by die MWU begin 
aansluit het.777 

                                            
775 Die Mynwerker, November 1988, p. 5 (Wolhaarstories versus feite); Ibid., April 1991, p. 3 
(Ons voer wit werkers se wens uit); MWU-Nuus, Mei 1992, p. 6 (K Cronjé: Stop die kleinlikheid) 
Nic, sê Cronjé); Ibid., Julie 1992, p. 3 (Steelworkers’ Union helps people “of all races”) en 
(Staalwerkersunie beskerm FW); Ibid., September 1992, p. 4 (Hoofartikel); Ibid., November 
1992, p. 7 (Ope brief aan mnr. Nic Celliers, hoofredakteur van die SA werker van Yster en 
Staal), p. 8 (Yster en Staal in krisis) en p. 9 (Vraagteken oor Kriel se motiewe); Ibid., Februarie 
1993, p. 5 (MWU stel standpunt oor aanvalle van ander Vakbonde) en p. 11 (Yster en Staal, 
“Political chairs” en die Blitsverkoper) en (P Cloete: Columbus lede nou by MWU); Ibid., Maart 
1993, p. 6 (Yster en Staal val plat); Beeld, 1.11.1991, p. 15 (G van der Westhuizen: Verwerp 
een vakbond vir wittes); Die Afrikaner, 6.11.1991, p. 4 (Yster en Staalunie vra ware eendrag); 
Die Patriot, 15.11.1991, p. 2 (“Sakva is soos ’n bulhond sonder tande”, sê Ungerer); Privaat 
onderhoud met mnr. Cor de Jager, 22.1.2004. 
 
776 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.11.1991, p. 
12; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 18.12.1991, p. 5; MWU-
Nuus, November 1992, p. 8 (Yster en Staal in krisis); Die Patriot, 29.11.1991, p. 2 (Skeuring in 
Yster en Staal onwaar, sê vakbond). 
 
777 Die Patriot, 15.11.1991, p. 2 “Sakva is soos ’n bulhond sonder tande”, sê Ungerer); Ibid., 
29.11.1991, p. 2 (Sakva sê hy het wel tande); Die Afrikaner, 27.11.1991, p. 1 (Blanke werker 
sal saamstaan of ondergaan); MWU-Nuus, November 1992, p. 8 (Duisende van Yster en Staal 
nou by MWU). I.v.m. die MWU se verhouding met SAKVA sien ook hfst. 5, voetnoot 79, pp. 
249-250. Sien ook Davies, et al, The struggle for South Africa, p. 261. 
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’n Ander netelige probleem vir die MWU was sy verhouding met die Afrikaner 
Weerstandsbeweging (AWB) van Eugène Terre’Blanche – ’n para-militêre 
organisasie wat aan wit rassemeerderwaardigheid geglo het, anti-Semities-
geöriënteerd was en hom vir die daarstelling van ’n onafhanklike Afrikaner- of 
Boerevolkstaat beywer het.778 Daar die AWB onder andere op 
Afrikanerblouboordjiewerkers as voedingsbron vir sy ondersteuningsbasis 
gefokus het, het die organisasie aanvanklik groot invloed, maar geen takke in 
MWU-geledere gehad nie. So het ’n aantal offisiere van die AWB uit hierdie 
geledere gespruit, onder wie Dries Kriel, die MWU-organiseerder op Witbank, 
wat in daardie hoedanigheid ook werwing vir eersgenoemde gedoen het. 
Volgens Kays Smit, ’n voormalige hoofsekretaris van die AWB, het die 
organisasie teen die vroeë 1990’s ongeveer 3 000 mynwerkers as lede net in 
die Welkom-omgewing alleen gehad.779 
 
AWB-invloed onder en betrokkenheid by blanke werkers is ook bevorder deur 
die verslegtende veiligheidsituasie in myne en fabrieke teen die vroeë 1990’s 
waar blankes deur swartes aangerand is. ’n Aantal skrywers beweer egter 
verkeerdelik dat daar tydens ’n rassevoorval in 1993 by Highveld Steel in 
Witbank tussen lede van die MWU en die COSATU-geaffilieerde National 
Union of Metal Workers of South Africa (NUMSA) as gevolg van ’n 
aanrandingsinsident, sowat 70 gewapende lede van die AWB “beskerming” aan 
die MWU-lede kom verleen het. Hulle beweer ook dat die AWB slegs onttrek 
het toe die fabrieksbestuur ooreengekom het dat polisiebeskerming aan die 
MWU-lede verleen sou word. Volgens Flip Buys was dit egter nie die AWB wat 
by Highveld Steel beskerming verleen het nie, maar ’n groep regses wat 
spontaan en sonder uitnodiging daar aangekom het nadat blanke dames 
aangerand is.780 
 
Nogtans het die verhouding tussen die AWB en die MWU-bestuur, wat volgens 
Peet Ungerer nooit langs dieselfde vuur as Eugène Terre’Blanche gesit het nie, 
ongemaklik gebly. MWU-verteenwoordigers het wel ter wille van ’n regse 

                                            
778 Van Rooyen, Hard right, pp. 92-93; Davenport and Saunders, South Africa. A modern 
history, p. 478; A Kemp, Victory or violence: The story of the AWB, pp. 18-21, 153-157; 
Schönteich and Boshoff, ‘Volk’, faith and fatherland, pp. 18-19. 
 
779 Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. JC Wessels, 
2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001; K Smit, Die wel en weë van die AWB, 
pp. 210, 255, 283; Die Mynwerker, Junie 1990, p. 6 (Welkom aan Dries Kriel). Die onderskeid 
moet gemaak word dat benewens mynwerkers, daar ook ander blankes, soos ambagsmanne, 
in die myne gewerk het. Smit se getal van 3 000 “mynwerkers” het dus nie noodwendig 
geïmpliseer dat almal MWU-lede was nie. 
 
780 Sien K von Holdt, Transition from below. Forging trade unionism and workplace change in 
South Africa, p. 230; Smit, Die wel en weë van die AWB, p. 344; Die Mynwerker, Mei 1990, p. 
3 (Deurbraak vir veiligheid van blanke myners); Ibid., Junie 1990, p. 3 (Oorsake van konflik by 
myne uitgewys); MWU-Nuus, Julie 1993, p. 1 (Mynwerkersunie was staal op Highveld); Beeld, 
14.7.1993, p. 4 (L Rademeyer: AWB’s het wit Witbank-stakers só ‘beskerm’); The New Nation, 
19.7.1990, p. 20 (White miners blame Chamber of Mines); W Matlala, “Black and white at 
Highveld Steel”, South African Labour Bulletin, Vol. 17, No. 5, September/October 1993, p. 10 
en Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
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eenheidsfront by openbare geleenthede opgetree saam met ander regse 
organisasies, soos die HNP, die KP, die Afrikaner Volksfront en die AWB, waar 
laasgenoemde die dominante invloed was. Dit was veral om ’n “nee-stem” te 
bevorder op die vooraand van die 1992-referendum, waar blanke goed- of 
afkeuring aan die NP-regering se proses van onderhandelings en hervormings 
met die oog op ’n nie-rassige grondwetlike bedeling gegee moes word. Daarby 
was Krappies Cronjé, ’n MWU-organiseerder, in sy privaat hoedanigheid 
teenwoordig by die AWB se berugte protesinval by die World Trade Centre in 
Kemptonpark in 1993 waar die KODESA-samesprekings plaasgevind het. Maar 
ook vroeër het Ungerer as MWU-hoofsekretaris ’n versoek van die AWB 
ontvang om as spreker saam met Terre’Blanche tydens sy organisasie se 
vierjaarlikse landsberaad op 10 Oktober 1991 op te tree. Op grond van ’n 
mening van ’n MWU-bestuurslid, dat daar teen groepvorming gewaak moes 
word en dat die vakbond nie tot ’n spesifieke politieke party verbind moes wees 
nie, het die voorsitter verklaar dat dit die beleid van die MWU was om alle regse 
partye en organisasies te ondersteun. Maar na ‘’n indringende bespreking 
tydens ’n vergadering het die MWU-bestuur tog besluit dat Ungerer nie die 
AWB-beraad sou toespreek nie.781 
 
Ook tydens die hoofsekretarisskap van Arrie Paulus is hy versoek om ’n 
openbare verhoog met Terre’Blanche te deel – ’n versoek wat eweneens nie 
toegestaan is nie omdat dit die MWU volgens Paulus aan die AWB sou 
koppel.782 Cor de Jager het wel die MWU verteenwoordig tydens ’n 
kranslegging vir drie AWB-ondersteuners wat in botsings met die polisie in 1991 
gedood is in oproerighede toe die AWB gepoog het om ’n vergadering van pres. 
FW de Klerk op Ventersdorp, die tuiste van Terre’Blanche, te ontwrig.783 
 
’n Faktor wat sleg vir die beeld van die MWU was, was die feit dat sekere blanke 
mynwerkers met hulle toegang tot dinamiet, by sabotasievoorvalle betrokke 
geraak het uit protes teen die post-1990 politieke verwikkelinge soos die 
ontbanning van swart bevrydingsbewegings en die aftakeling van 
apartheidstrukture. Verskeie dinamietsabotasievoorvalle het in die land begin 
voorkom. So is Hendrik Steyn, ’n AWB-lid en mynwerker, aanvanklik in hegtenis 
geneem op aanklag van die besit van dinamiet en ’n ontploffing by die kantore 
van die NUM op Welkom, maar uiteindelik vrygelaat.784 Dries Kriel is egter in 

                                            
781 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.7.1991, pp. 8, 16-
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Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.9.1993, p. 20; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 24.11.1993, p. 15; Privaat onderhoud met mnr. 
W Ungerer, 2.7.2001; Smit, Die wel en weë van die AWB, p. 340; Die Burger, 11.3.1992, p. 2 
(KP-LP groet AWB-erewag met hand op vergadering); Beeld, 11.3.1992, p. 12 (Referendum 
oor of God in SA verwerp word). Sien ook Beeld, 5.2.1993, p. 2 (G van der Westhuizen: Wittes 
kan Afrika ‘donker’ maak ET); Die Patriot, 4.6.1993, p. 4 (Blanke arbeidsmag kan SA lam lê). 
 
782 Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 3.7.2001; Barnard, “Die rol van die 
Mynwerkersunie”, p. 118. 
 
783 MWU-Argief, Notule van die Vergadring van die Uitvoerende Bestuur, 28.8.1991, p. 5. Sien 
ook Van Rooyen, Hard right, pp. 196-197. 
 
784 Kemp, Victory or violence, pp. 176-180. Sien ook H Adam and K Moodley, The negotiated 
revolution. Society and politics in post-apartheid South Africa, p. 153. 
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1992 in hegtenis weens sy beweerde betrokkenheid by bomontploffings by die 
Hillview-skool en COSATU-huis in Pretoria, asook by poskantore op 
Verwoerdburg (Centurion) en Krugersdorp. Kriel het tydens sy vrylating op 
borgtog gevlug en vir ’n tyd lank op vrye voet verkeer. Intussen het hy ook ’n 
uitval met die MWU gehad en klaarblyklik vir Yster en Staal lede van 
eersgenoemde vakbond probeer terugwen. Volgens MWU-Nuus was Kriel 
blykbaar bitter omdat hy nie soos ’n “held” na sy beweerde bomaanvalle 
behandel is soos wat die ANC sý helde vereer het nie.785 
 
Daarop het Ungerer in ’n kwalik bedekte verwysing na die AWB verklaar dat die 
MWU genoodsaak was om standpunt in te neem wanneer ’n “politieke 
beweging” hulle belange bedreig het. Die vakbond het gewelddadige aksies ten 
sterkste afgekeur en kon nie verantwoordelikheid aanvaar vir die dade van elke 
individuele (MWU) lid nie.786 Volgens Ungerer, wat Dries Kriel later uit die 
vakbond gekors het, was daar selfs pogings deur die AWB om die MWU-
bestuur in te sypel en oor te neem, maar dat eersgenoemde organisasie ’n 
vastrapplek in die vakbond tydens sy termyn as hoofsekretaris ontneem is en 
hulle invloed daaruit geweer is. In gesprekke met gewese MWU-leiers en ander 
ingeligte persone is dit ook kategories ontken dat daar ooit enige amptelike 
AWB-verteenwoordiging in of -bande met die MWU bestuur was.787 
 
6.3 MWU-reaksie op die ontvouing van die nuwe politieke bedeling in 

Suid-Afrika 
 
Met die KP-oorwinning in die 1992-tussenverkiesing in Potchefstroom, waar die 
NP-meerderheid van 1583 stemme tydens die algemene verkiesing van 1989 
tot ’n wins van 2140 stemme vir eersgenoemde omgeswaai is, was die 
verwagting in regse geledere groot dat ’n suiwer blanke verkiesing afgedwing 
sou kon word op grond van die feit dat die NP die steun van die meerderheid 
blanke kiesers verloor het. Die NP het egter onmiddellik ’n referendum 
uitgeroep waartydens die blanke kieserskorps hulle vir of teen die regering se 
hervormingsinisiatiewe en onderhandelings vir ’n nuwe grondwetlike bedeling 
met swart bevrydingsorganisasies moes uitspreek. In die referendum van 1992 
het 1 924 186 kiesers “ja” en 875 619 “nee” gestem, wat prakties gesproke 
beteken het dat die KP se verkiesingswinste sedert September 1989 verlore 
was. Die party se steun, en in effek daarmee saam ook die totale regse verset 
teen die NP se beleid, het dus op 31% te staan gekom. 

                                            
 
785 MWU-Nuus, November 1992, p. 7 (Ope brief aan mnr. Nic Celliers, hoofredakteur van die 
SA werker van Yster en Staal) en p. 9 (Vraagteken oor Kriel se motiewe); Die Burger, 
16.1.1992, p. 2 (Nog vier in arres ná bomme in Tvl); Beeld, 16.1.1992, p. 1 (G van der 
Westhuizen: Nóg 4 regses gevang ná vlaag bomme); Ibid., 27.8.1992, p. 2 (G van der 
Westhuizen: ‘Bloedige AVB-wraak’ as Veenendaal sou sterf). 
 
786 MWU-Nuus, Mei 1992, p. 1 (MWU nie polities). 
 
787 Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 
3.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. SP Botha, 27.5.2002; Privaat onderhoud met mnr. Cor 
de Jager, 22.1.2004; Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. Geen ander inligting, wat 
op ’n weerspreking van hierdie standpunte sou kon neerkom, is gevind nie. 
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Gevolglik sou die MWU vir die res van die Ungerer-bewind op twee strategieë 
konsentreer. Die vakbond het hom in die eerste plek bly toespits op die verdere 
uitbouing van die super blanke vakbond-gedagte as tuiste vir die wit werker. In 
die tweede plek het die MWU, te same met ander regse organisasies, op ’n 
alles-omvattende volksaksie as versetstrategie besluit. Dit het onder andere die 
organisering van nie-gewelddadige, passiewe weerstand en massamobilisasie 
teen die proses van oorgang en die demokratisering van Suid-Afrika behels ten 
opsigte van aspekte soos die media, opvoeding, godsdiens, taal, protesoptogte 
en vergaderings, asook stakings. Die klem sou mettertyd dus verskuif vanaf 
pogings om die hervormings om te keer en ’n regse bewindsoorname te 
bewerkstellig na die uitoefening van druk op die NP en die ANC om 
Afrikaneraansprake vir politieke selfbeskikking te erken, asook om aan blanke 
werkersgriewe en belange gehoor te gee. As gevolg van die geweld en 
rassespanning wat in Suid-Afrika na die sluipmoord op Chris Hani, ’n ANC- en 
SAKP-leier, in April 1993 uitgebreek het, en ook in reaksie op die 
leierskapsvakuum wat in regse geledere ontstaan het na dood van die KP-leier, 
dr. Andries Treurnicht, is die Afrikaner Volksfront (AVF) onder leiding van genl. 
Constant Viljoen, die afgetrede hoof van die Suid-Afrikaanse Weermag, op 7 
Mei 1993 gestig. Die AVF, waarvan die MWU ook ’n stigterslid was, was nie ’n 
politieke party nie, maar die doel daarmee was om regsgesinde organisasies 
in ’n effektiewe alliansie saam te snoer om deur middel van passiewe 
weerstand die idee van ’n Afrikanervolkstaat te bevorder.788 Ungerer was van 
mening dat die AVF aan onderhandelings moes deelneem, maar terselfdertyd 
bedingingsmag deur regse samewerking moes opbou ten einde iets by die 
onderhandelingstafel te kon vermag.789 
 
Sedert 1992 het die uitbouing van die super blanke vakbond-idee, as gevolg 
van ’n aantal inisiatiewe wat deur die MWU geloods is, verdere stimulus verkry. 
Dit sou egter, soos vroeër ook bespreek, nie sonder probleme gepaard gaan 
nie en Peet Ungerer moes gereeld oproepe deur middel van die MWU-
mondstuk doen dat die “kleinlike twis en verdeeldheid” in blanke 
vakbondgeledere ter wille van die behoud van die wit werker se posisie 
beëindig moes word. Ironies genoeg, het dit in daardie stadium nie gelei tot ’n 
totaal nuwe super vakbond soos oorspronklik deur Ungerer gevisualiseer nie, 
maar eerder tot die uitbouing van die MWU as die grootste blanke vakbond in 
Suid-Afrika,790 aangesien “die super vakbondtrein in 1991 sonder die ander 
unies daarop vertrek het”.791 

                                            
788 Van Rooyen, Hard right, pp. xxiii, xxiv, 71-72, 91, 112-114, 154-155, 171-173, 187-188, 192-
193; Schönteich and Boshoff, ‘Volk’, faith and fatherland, pp. 22, 24. 
 
789 Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
 
790 Sien Ibid., p. 173; MWU-Nuus, Oktober 1994, p. 1 (Staak! sê Peet Ungerer) en p. 4 
(Hoofartikel); Ibid., Desember 1994, p. 1 (Kersboodskap van mnr. Peet Ungerer, 
hoofsekretaris); MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 
26.10.1994, pp. 15, 17. 
 
791 W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001; MWU-Argief, Notule van die Vergadering van 
die Algemene Raad, 26-27.1.1993, p. 5. 
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As gevolg van doelgerigte en strategiese werwingsaksies het al hoe meer 
blanke werkers by die MWU aangesluit. Die beperkte getalle werkers in 
enkelbedrywe het die MWU genoodsaak om van ’n bedryfsvakbond na ’n 
algemene vakbond uit te brei. Die krag van die MWU sou gesetel wees in die 
vakbonddigtheid van sy distrikte en takke. Nadat werkers van die Matimba-
kragsentrale, die Grootegeluk-steenkoolmyn en die plaaslike stadsraad by die 
vakbond aangesluit het, is ’n MWU-kantoor in 1992 op Ellisras geopen. ’n Nuwe 
MWU-kantoor is ook te Sasolburg geopen en nuwe MWU-takke het by Telkom, 
die Alusaf-aanleg op Richardsbaai en by Rustenburg Base Metal Refineries tot 
stand gekom. Erkenningsooreenkomste is met Telkom, Transvaal Alloys op 
Middelburg en die Khutula-steenkoolmyn by Witbank gesluit. Werkers van 
Transnet, Consol Glass en amptenare van plaaslike owerhede, veral in die 
Transvaalse platteland, het na die MWU begin oorkom en in die Kaap het die 
vakbond sterk groei by Eskom se Koeberg-kernkragsentrale en by Telkom 
geniet. Selfs werkers van voormalige ambagsvakbonde op die myne het by die 
MWU begin aansluit. ’n Werwingsveldtog is onder witboordjiewerkers van 
stapel gestuur en teen 1994 het ook bestuurslui van fabrieke op Sasolburg lede 
van die vakbond geword.792 
 
In die lig van die groei in nuwe lede het MWU-Nuus beweer dat die ledetal van 
die MWU teen 1994 op 52 432 te staan gekom het en dat die vakbond se groei 
meer as 50% sedert die voorafgaande drie jaar behels het. In 1995 het MWU-
Nuus daarop aanspraak gemaak dat die MWU die grootste blanke vakbond in 
die land was met ’n ledetal van 53 000. Daarteenoor het SAKVA se ledetal tot 
40 000, en dié van Yster en Staal, tot 33 000 gedaal. Later het die lidvakbonde 
van SAKVA verskraal tot slegs die Blanke Bouwerkersvakbond met 3 000 lede 
en die SA Karweiersunie met ongeveer 300 lede. MWU-Nuus het ’n berig van 
die South African Labour Bulletin aangehaal waarin verklaar is dat die MWU 
een van die vier aktiefste vakbonde in die land was. Eersgenoemde blad was 
van mening dat die blanke vakbondwese op die vooraand van ’n nuwe 
groeifase gestaan het as gevolg van swart bevoordelingsaksies deur baie 

                                            
792 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.10.1993, pp. 6, 
7; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.2.1996, pp. 7-8; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 17.12.1996, pp. 28-29; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1996, p. 21; MWU-Nuus, September 
1992, p. 1 (MWU maak deurbraak by Telkom); Ibid., November 1992, p. 1 (MWU stig afdeling 
vir Telkom-lede), p. 3 (MWU open kantoor in Bosveld); Ibid., Desember 1992, p. 2 (MWU open 
kantoor op Sasolburg); Ibid., Maart 1993, p. 1 (P Herbst: MWU maak geskiedenis op Transvaal 
Alloys); Ibid., April 1993, p. 1 (MWU open kantoor op Sasol); Ibid., Oktober 1993, p. 3 (Transnet 
manne sluit aan by MWU) en p. 11 (Transnetleier nou by MWU); Ibid., November 1993, p. 1 
(MWU en Telkom sluit erkenningsooreenkoms); p. 3 (Eerste vyfhonderd Transnet lede reeds 
by Mynwerkersunie); Ibid., Maart/April 1994, p. 7 (Transnet vat vlam!); Ibid., Mei 1994, p. 6 (AC 
van Wyk: Duisende amptenare sluit aan); Ibid., Junie 1994, p. 3 (M Goussard: MWU groei sterk 
in Kaapland); Ibid., Augustus 1994, p. 8 (Telkom Western Cape: a new force is born) en p. 10 
(Nuus van Sasolburg); Ibid., Mei 1995, p. 2 (Net MWU en NUM sal oorbly in mynbedryf, sê 
kenners), p. 5 (AP van der Merwe: Richardsbaai: MWU maak deurbraak) en p. 11 (T Roos: 
MWU maak deurbraak by Rustenburg Base Metals); Ibid., Oktober 1995, p. 6 (MWU sluit 
erkenningsooreenkoms: Nou staan Khutula se wit werkers sterk!); Ibid., Julie 1996, p. 3 (MWU 
blink glashelder by Consul); Ibid., Junie 1992, p. 7 (Join the Mineworkers’ Union to protect 
yourself); Ibid., Februarie 1995, p. 7 (MWU-kongres neem belangrike besluite); Ibid., Maart 
1996, p. 2 (Mynwerkersunie). 
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werkgewers en omdat tradisionele griewekanale as gevolg van die 
veranderende politieke situasie nie meer vir die blanke werkers toeganklik was 
nie. Daarom het hulle hul na die MWU gewend om namens hulle te praat. 
 
In teenstelling daarmee het Yster en Staal, waarvan die naam mettertyd tot die 
Suid-Afrikaanse Werkersunie (SAWU) verander is, se ledetal teen 1996 verder 
tot 23 000 lede afgeneem wat volgens MWU-Nuus toe te skryf was aan die feit 
dat eersgenoemde sy geledere vir alle rasse oopgestel het wat tot ’n groot 
uitvloei van blanke lede na die MWU aanleiding gegee het. Dit was ook die 
geval met ander voormalige suiwer blanke vakbonde soos die SAED&FA, die 
Ketelmakersunie en die Amalgamated Engineering Union (AEU), waar hulle 
blanke lede na oopstelling veral by die MWU en hulle swart lede by COSATU-
filiale aangesluit het. Ten spyte van grootskaalse rasionalisasie en regstellende 
aksie by firmas het MWU-Nuus verder beweer dat die vakbond se getalle teen 
1996 tot 54 000 aangegroei het. Die feit dat die geslote geledere-ooreenkoms, 
wat vir 59 jaar lank in die mynbedryf van krag was, uiteindelik in Mei 1996 
opgehef is, het volgens die blad ook tot die krimping of ondergang van die 
genoemde vakbonde en tot die bestendige groei van die MWU aanleiding 
gegee. Dit het daartoe gelei dat die MWU voortaan onbelemmerde werwing in 
die staalbedryf, Eskom, die chemiese, telekommunikasie-, myn-, ingenieurs- en 
algemene bedrywe kon doen.793 
 
Teenoor die indrukwekkende groeisyfers van die MWU-ledetal waarmee MWU-
Nuus gereeld gespog het, het Flip Buys in ’n onderhoud egter verklaar dat die 
vakbond se lidmaatskapsyfers onbetroubaar was en in daardie stadium 
hoogstens op 40 000 te staan gekom het.794 
 
Met toenemende selfvertroue as gevolg van ’n steeds groeiende ledetal, het 
die MWU reeds teen 1995 verklaar dat dit “onteenseglik die enigste (suiwer) 
blanke vakbond was”. As ’n vakbond “met ’n kultuur wat onvoorwaardelik 
Christelik en onbeskaamd [vir] blanke werkers was”, het die MWU toe ook as 
lid van die Raad van Mynvakbonde bedank omdat ander “soetlief” 
mynvakbonde, soos die AEU, die EWV en die Ketelmakersunie met hulle 
“Hansie-my-kneg-houding” teenoor werkgewers, óf onwillig was, óf nie die 
vermoë gehad het om die saak van die blanke werker te beskerm of te bevorder 

                                            
793 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 25-26.1.1994, p. 6; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.2.1996, p. 7; MWU-Nuus, 
Januarie/Februarie 1994, p. 3 (Kongres ’94); Ibid., Maart/April 1994, p. 2 (MWU steeds die 
grootste blanke vakbond); Ibid., Oktober 1994, p. 11 (Naledi says: Keep a close view on the 
MWU); Ibid., Maart 1995, p. 1 (Report: MWU is the biggest and growing!); Ibid., Maart 1996, 
pp. 1-2 (Bont vakbonde se lede stroom uit), p. 3 (Diens aan lede laat MWU bo ander unies 
groei) en p. 4 (Hoofartikel); Ibid., Mei 1996, p. 1 (F Bond: “Closed shop” maak plek vir vryheid 
van keuse) en p. 4 (Hoofartikel); Ibid., Junie 1996, pp. 1-2 (Dít is die Mynwerkersunie); Ibid., 
Augustus 1996, p. 12 (Swart vakbond beskuldig oop vakbond van rassisme). Sien ook MWU-
Nuus, Januarie/Februarie 1994, p. 4 (Spotprent). Uiteindelik het die lede van die Karweiersunie 
in September 2000 ook by die MWU aangesluit. Sien MWU-Nuus, September 2000, p. 6 
(Karweiersunie sluit aan by MWU). 
 
794 Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
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nie.795 Teen Oktober 1996 het ’n selfvoldane spotprent in MWU-Nuus verskyn 
met die titel: “Die MWU fort is nou klaar”.796 
 
Ten opsigte van die MWU se politieke, ekonomiese en kulturele versetstrategie 
het Ungerer erken dat die MWU na die 1992-referendum besef het dat ’n 
politieke oplossing nie vir die blanke werkers voor die deur gelê het nie en dat 
hulle genoop sou wees om hulle aksies deur middel van die vakbond te 
kanaliseer.797 Ten eerste het die MWU die sleutelposisie en tegnologiese 
vaardighede van die blanke werker voorgehou as van strategies onmisbare 
belang vir die werking en voortbestaan van die Suid-Afrikaanse ekonomie en 
nywerheidslewe. Daarom het die vakbond gewaarsku dat dit onwys van die NP-
regering of die Tripartite Alliance sou wees om die regte van hierdie werkers te 
ignoreer en deur middel van regstellende aksie teen hulle te diskrimineer.798 
 
Vervolgens het die MWU, soos reeds gesê, in die lig van die naderende 
algemene verkiesing van 1994 by die AVF aangesluit omdat hulle 
laasgenoemde se teenkanting teen ’n “ANC/SAKP-regering” gedeel het. Te 
same met die AVF het die MWU dan ook aan protesoptogte deelgeneem om 
hulle misnoeë met die onaanvaarbare hoë misdaadvlakke in die Vaaldriehoek 
en op die platteland en teen die “uitverkoping” van die blankes te kenne te gee. 
Die vakbond was sterk ten gunste van die volkstaat-gedagte vir “Boere-
Afrikaners” omdat die blanke werkers deur die afskaffing van werkreservering 
in hulle eie land deur swartes verdring is en die De Klerk-regering die “Boervolk” 
aan die kommuniste wou uitlewer. Daarom het Cor de Jager, die MWU-
president, ’n dringende beroep op lede van die vakbond gedoen om by die AVF 
aan te sluit.799 Verder is skerp kritiek op die De Klerk-regering vir sy aandeel 
aan die politieke oorgang in Suid-Afrika gelewer.800 
 

                                            
795 MWU-Nuus, September 1995, p. 1 (Raad van Mynvakbonde ontbind) en p. 2 (Soetlief-unies 
maak benoude spronge); Ibid., November/Desember 1995, p. 4 (Hoofartikel) en (Spotprent). 
 
796 Ibid., Oktober 1996, p. 4 (Spotprent). 
 
797 Ibid., Junie 1992, p. 1 (MWU groei sterk in talle bedrywe). 
 
798 Van Rooyen, Hard right, p.172; MWU-Nuus, Julie 1992, p. 8 (PWJ Buys: The sleeping giant); 
Ibid., Februarie 1993, p. 2 “MWU onmisbaar in stryd”); Ibid., Julie 1993, p. 5 (Don’t ignore the 
white worker); Ibid., Junie 1996, p. 2 (Parlementslid stel MWU se krag in perspektief); Beeld, 
5.2.1993, p. 2 (G van der Westhuizen: Wittes kan Afrika ‘donker’ maat ET); Die Patriot, 
4.6.1993, p. 4 (Blanke arbeidsmag kan SA lam lê); MWU-Argief, Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Bestuur, 29.5.1996, p. 30; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Algemene Raad, 26-27.1.1993, pp. 1-2. 
 
799 Van Rooyen, Hard right, p. 115; MWU-Nuus, Mei 1993, pp. 1-2 (MWU steun Volksfront) en 
p. 2 (Ungerer kry applous op Potch); Ibid., Junie 1993, p. 2 (Vanderbijlpark protest); Ibid., 
Augustus 1993, p. 1 (Sluit nou aan by die Volksfront!); Ibid., Maart/April 1994, p. 9 (CP Beyers: 
Die blanke mynwerker se vryheidstrewe) en (KP Cronjé: Die MWU en politiek). Sien ook Ibid., 
Mei 1993, p. 1 (Spotprent). 
 
800 MWU-Nuus, Junie 1993, p. 1 (MWU slams State President – “naïve to the point of 
ignorance”); Ibid., Oktober 1993, p. 4 (Hoofartikel) en p. 5 (F Buys: Wat die Uitvoerende 
Oorgangsraad (Oorgaweraad!) vir jou beteken). 
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In aansluiting by sy strategie om die blanke werkers te beskerm teen wat 
beskou is as diskriminasie in die werkplek teen hulle het die MWU “Operasie 
Selfverdediging” geloods. In afwagting op die nuwe post-apartheid bedeling 
met die vooruitsig van ’n swart meederheidsregering, wat volgens MWU-
woordvoerders gelyk sou wees aan ’n “nasionale ramp”, het die vakbond in ’n 
uiters sombere en pessimistiese gemoedstoestand verkeer. Die gevoel was dat 
strukture wat die blanke met moeite en sweet opgebou het na “derdewêreld 
standaarde” sou daal. Drie “doodsgevare” wat wit werkers bedreig het, is 
uitgewys, naamlik ‘n “ANC/SAKP-regering”, regstellende aksie en ’n “verdeel-
en-heers-strategie” teen eersgenoemde. Volgens MWU-Nuus sou ’n 
“ANC/SAKP-regering” die blanke werker se toekoms vernietig. Regstellende 
aksie, wat verhaas is tot “versnellende aksie”, sou tot nog groter werkloosheid 
onder die blankes lei, terwyl ’n “verdeel-en-heers-beleid” met groot vrug gebruik 
sou word om te verhoed dat die blanke werker ’n magsfaktor word. Dan was 
daar nog kwessies soos dalende onderwys- en gesondheidstandaarde, asook 
personeelverminderings en afdankings as gevolg van die land se swak 
ekonomiese toestand, sodat ’n armblankevraagstuk opnuut gedreig het. 
Daarom sou die blanke werker se toekoms afhang van die weerstand wat hy 
teen hierdie “gevare” sou bied.801 
 
Die neerslagtigheid en kommer wat in MWU-geledere in afwagting op die finale 
einde van die apartheidsera geheers het, is ook weerspieël in die amptenare 
se Kersboodskappe vir 1993, veral omdat die NP en die ANC die regses se 
eise om selfregering in ’n volkstaat verwerp het. Vir die MWU-amptenare was 
dit die jaar waarin die NP-regering die politieke mag van die Afrikaner oor 
homself “weggeteken” en tot ’n groot mate ’n “wettige rewolusie” in Suid-Afrika 
ontketen het. Die Afrikaners is uitgelewer aan ’n “kommunistiese regering” 
sodat die grootste beproewing vir hulle as “Christenvolk” in 1994 voorgelê het. 
Die kanse was goed dat daar benewens onsimpatieke werkgewers ook van ’n 
“volksvreemde” (die NP) na ’n “volksvyandige” (die ANC) regering met ’n 
“kommunistiese arbeidsarm” beweeg sou word.802 Volgens Ungerer sou 1994 
“nog lank in die geskiedenis van ons volk onthou word as die jaar waarin ons 
die mag om oor onsself te regeer verloor het”.803 
 
Met ’n ANC-regering sedert 1994 en die nie-verwesenliking van die volkstaat-
ideaal voldonge feite, sou die MWU voortaan op sy rol as kragdadige drukgroep 
vir die blanke werkers as “die nuwe benadeelde minderheid in Suid-Afrika” 

                                            
801 Ibid., Maart 1992, p. 2 (Operasie Selfverdediging eersdaags geloods) en p. 4 (Hoofartikel); 
Ibid., Februarie 1993, p. 4 (Hoofartikel); Ibid., April 1993, pp. 1-2 (MWU identifiseer die drie 
gevare wat ons werkers bedreig), p. 4 (Hoofartikel), p. 5 (S Maninger: “Regstellende akie” is 
verkeerd) en p. 8 (Versnellende aksie moet gestop word); Ibid., Mei 1993, p. 11 (A van der 
Merwe: Hoeveel moet blanke nog ly?); Ibid., Augustus 1993, p. 3 (S Maninger: ’n ANC regering 
gelyk aan nasionale ramp); Ibid., Desember 1993, p. 1 (Blanke indiensneming word nou aan 
bande gelê); MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 26-27.1.1993, 
p. 4. 
 
802 Sien MWU-Nuus, Desember 1993, pp. 7-9 (Kersboodskappe); Ibid., Januarie/Februarie 
1994, p. 3 (Kongres ’94) en p. 5 (President aan Kongres); MWU-Argief, Notule van die 
Vergadering van die Algemene Raad, 25-26.1.1994, pp. 1, 5. 
 
803 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1995, p. 4. 
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konsentreer. Hulle sou hulself op die “voorpunt van arbeidsverhoudinge” plaas 
deur onder andere van konsultante en spesialiste gebruik te maak, die vakbond 
se kommunikasiestelsel op te knap en infrastruktuur verder uit te bou, asook 
om ’n veldtog vir die bevordering van gelyke geleenthede van stapel te stuur.804 
Die vakbond se gesindheidsverandering teenoor die nuwe politieke bedeling is 
ook deur Flip Buys, die redakteur van MWU-Nuus, verwoord. Vakbonde wat 
hulle kaarte reg sou speel, sou grondwetlik en andersins oneindig groter en 
belangriker kon word. Wat vakbondaktiwiteite betref het, sou daar van blote 
opposisie na voorwaardelike samewerking beweeg moes word en 
bedingingsmag sou rondom stabiliteit in plaas van onstabiliteit gebou moes 
word. En vanaf ’n “deure oopskop”-kragdadigheid sou daar na gesofistikeerde 
magsbedinging beweeg moes word.805 
 
Die MWU se veranderde benadering ten opsigte van sy posisionering in die 
post-1994 politieke bedeling het hom egter nie van nywerheidsoptrede weerhou 
nie. Die MWU-bestuur het dit hom ten doel gestel om weer ’n “proteskultuur” 
onder sy lede te vestig waar dit in daardie stadium nie meer bestaan het nie. 
So het duisende MWU-lede verskeie “gebalanseerd kragdadige” massa- en 
protesaksies, optogte en stakings teen Telkom, Eskom, Yskor en myne geloods 
oor kwessies soos die uitfasering van byvoordele as gevolg van regstellende 
aksie, looneise, diskriminasie en geweld teen blanke werkers, swart 
bevoordeling en oor die bevordering van gelyke geleenthede. Yskor is 
byvoorbeeld gewaarsku “dat die rassistiese beleid van blanke benadeling … op 
ongekende arbeidsonrus onder geskoolde werkers afgestuur het” en volgens 
die notules van die uitvoerende bestuur, was die MWU die eerste vakbond wat 
oor regstellende aksie tot staking oorgegaan het. Die MWU het selfs saam met 
die NUM en NUMSA, twee COSATU-geaffilieerde swart vakbonde, ’n 
protesoptog by Eskom oor die herstrukturering van staatsbates gehou.806 

                                            
804 Ibid., pp. 1-2, 4-5. Sien ook MWU-Nuus, Mei 1994, p. 1 (MWU is reg vir toekoms) en p. 4 
(Hoofartikel); Ibid., Februarie 1995, p. 5 (MWU is reg vir 1995) en (Die MWU sal nie terugdeins 
nie!); p. 7 (MWU-kongres neem belangrike besluite). 
 
805 MWU-Nuus, September 1994, p. 4 (Hoofartikel). 
 
806 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.4.1993, pp. 
6, 22; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.8.1994, pp. 7, 8; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.9.1994, pp. 6-7; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 30.11.1994, pp. 4-7; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 15.12.1994, p. 5; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Bestuur, 30.1.1995, pp. 4-5; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 22.2.1995, pp. 5-6; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende 
Bestuur, 29.3.1995, pp. 6-7; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 
30.1.1996, pp. 5-6; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.5.1996, 
pp. 7-8; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.6.1996, pp. 6, 7, 8; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.7.1996, pp. 5, 7-8; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1996, pp. 6, 22, 23; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1997, pp. 33-34, 39-40 MWU-Nuus, 
November 1993, p. 9 (P Herbst: Telkom reeds besig met regstellende aksies); Ibid., Maart/April 
1994, p. 8 (MWU slaan terug teen swart bevoordeling); Ibid., September 1994, p. 1 (F 
Hartzenberg: MWU protester teen Telkom) en p. 11 (Telkom hou werkers aan ’n lyntjie …); 
Ibid., Oktober 1994, p. 2 (Veiligheid van Telkom se wit werkers wek sorg: MWU eis optrede); 
Ibid., Desember 1994, p. 3 (MWU verteenwoordigers laat die vonke spat by Eskom); Ibid., 
Februarie 1995, pp. 1, 3 (Vonke spat by Eskom), p. 4 (Hoofartikel); p. 6 (MWU skud SA met 
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Volgens MWU-Nuus was die versetaksies suksesvol en kon die betrokke 
werkgewers net hulleself blameer omdat hulle die MWU se beleid van “lojale 
samewerking” verander het na een van “konstruktiewe kragdadigheid”.807 Dit 
was ook ’n duidelike taktiek van die MWU om deur die dreigement van stakings 
en protesoptogte, waardeur die vakbond goeie mediablootstelling verkry het, 
werkgewers tot oorreding te bring om aan die werkers se griewe aandag te 
gee.808 
 
Die hooffokus van hierdie protesaksies was dus die kwessie van regstellende 
aksie wat volgens die MWU op blatante diskriminasie teen wit werkers 
neergekom het. Verskeie kritiese artikels oor hierdie omstrede kwessie het dan 
ook veral ná 1994 in MWU-Nuus verskyn. Wat die MWU betref het, het dit tot 
werkloosheid onder jong Afrikaners gelei, en tot finansiële en beroepstagnering 
en agteruitgang van blanke posbekleërs wat nie bevordering kon kry nie.809 In 
aansluiting by sy kritiek teen die gevolge van regstellende aksie het die MWU 
ook daadwerklike stappe en aksies gepoog om werkloosheid en blanke 
armoede as gevolg van afleggings te bekamp. Geldelike ondersteuning en 
voedselhulpprogramme is byvoorbeeld deur welsynsorganisasies soos 
Volkshulp 2000, die Volksbystandsfonds en die MWU se eie 
Helpendehandfonds gekanaliseer.810 
 

                                            
‘Operasie Keerpunt’); p. 8 (Mynstakings: Blanke werkers is reg vir aksie!) en (Crisis at Eskom 
temporarily defused); Ibid., Maart 1995, p. 1 (MWU wys staal by Yskor) en p. 2 (Q Groenewald: 
Blanke benadeling: MWU stook vuur onder Yskor Newcastle); Ibid., Mei 1995, p. 6 (Looneise: 
Telkom-lede druk op die MWU se nommer) en p. 7 (AC van Wyk: MWU glo aan konstruktiewe 
kragdadigheid); Ibid., Oktober 1995, pp. 8-9 (Telkomwerkers staak uit protes); Ibid., 
November/Desember 1995, p. 2 (Telkom wys ware kleure met “regstellende aksie”); Ibid., 
Februarie 1996, p. 3 (Wesranders betoog teen Telkom se rassisme). Sien ook Van Rooyen, 
Hard right, p. 173. 
 
807 MWU-Nuus, Maart 1995, p. 4 (Hoofartikel). 
 
808 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 18.12.1995, pp. 27-
28; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1996, p. 22. 
 
809 Sien bv. MWU-Nuus, November 1993, p. 2 (MWU reacts sharply to ANC threat); Ibid., 
Februarie 1995, p. 13 (Mynwerkersunie se Witskrif oor Swart Bevoordeling in ’n neutedop); 
Ibid., Junie 1995, p. 5 (F Buys: “Regstellende aksie” benadeel blankes); Ibid., Oktober 1995, p. 
10 (T Beetge: “Regstellende aksie”: Jammerlike gevolge kom!); Ibid., Junie 1996, p. 14 (Ons 
sal nie diskriminasie duld, sê MWU vir minister); Ibid., Februarie 1997, pp. 5, 7 (L Bothma: 
“Regstellende aksie” stel niks reg nie); Ibid., Maart 1997, p. 1 (MWU praat met minister van 
Arbeid). 
 
810 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.11.1995, p. 29; 
MWU-Nuus, Julie 1992, p. 6 (Aksieplan geloods teen werkloosheid) en p. 9 (P Herbst: Harmony 
Goudmyn in hof); Ibid., November 1992, p. 7 (Pasop vir die wolf in rasionalisasieklere); Ibid., 
Julie 1993, p. 3 (Blanke armoede groter as ooit) en (Volkshulp 2000); Ibid., Februarie 1996, p. 
11 (Kongres 1996: MWU bly blank en bly veg!); Ibid., Maart 1996, p. 9 (G Bezuidenhout: 
Spervuur); Ibid., Junie 1996, p. 16 (Nuwe onderwerp: Die armblankevraagstuk); Ibid., Julie 
1996, p. 16 (Die armblankevraagstuk); Ibid., Augustus 1996, pp. 15-16 (Die 
armblankevraagstuk); Ibid., Mei 1997, pp. 1, 8 (Is die grondwet ook vir die mense van 
Burgershoop?); Die Patriot, 7.8.1992, p. 3 (Mynvakbond wil werkloses help); Ibid., November 
1997, p. 10 (Help die Helpende Hand om ons mense te help). 
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Ook ten opsigte van kulturele aangeleenthede sou die MWU hom as drukgroep 
vir blanke werkersbelange laat geld. So het die vakbond uit beginsel verseg om 
die vervanging van Geloftedag as statutêre vakansiedag vir mynwerkers te 
verruil vir ’n ekstra vakansiedag teen Kersfees en wou as gevolg van 
geloofsoortuigings, gesondheids- en sosiale redes ook nie instem tot Sondae 
as produksiedag ten einde die ekonomiese lewensvatbaarheid van laegraadse 
goudmyne te verleng nie.811 Waar voormalige blanke staatskole (die ou Model 
C-skole) teen die agtergrond van die nuwe Suid-Afrikaanse grondwet al hoe 
meer vir “infiltrasie van kultuurvreemdes” oopgestel is, wat volgens die MWU 
op ’n daling van standaarde neergekom het, het die vakbond die 
totstandkoming van private sogenaamde Christelike Volkseie Onderwys-skole, 
of CVO-skole, ten sterkste ondersteun. Vir die vakbond het die waarde van 
CVO-onderrig daarin gelê dat dit deur die (Afrikaner) volk self bestuur is sodat 
hulle waardes bevorder en belange beskerm kon word en omdat die 
onderrigmedium Afrikaans was. By CVO-skole kon waardes aangeleer en 
gedenkdae gehou word wat vir die “Boerekind” en die “Boerevolk” belangrik 
was. Daarteenoor was multi-kulturele opvoeding met sy “misleidende 
leerplanne” die dood in die pot vir ’n eiesoortige kulturele opvoeding.812 In 
aansluiting daarby het die MWU ’n sportweek eksklusief vir blanke kinders, 
georganiseer deur Aksie Volkseie Sport, ondersteun. Die sportweek, of 
“Springbokweek” wat ’n rugbytoernooi vir skoliere behels het, is op Kleinfontein, 
“’n stukkie Boeregrond” oos van Pretoria gereël as gevolg van die 
“verpolitisering van sport” onder die ANC-regering.813 
 
Maar dit was veral oor die afskaffing van Afrikaans as gebruikstaal tot voordeel 
van Engels in die nywerheidswese, en by instansies soos Sasol, Eskom, die 
SAUK, Transnet en die staatsdiens, dat die MWU ’n sterk protes- en 
versetveldtog sou loods. Daar is byvoorbeeld verwys na die SAUK se 
“moordpoging op Afrikaans”. As teenvoeter vir die benadeling van Afrikaans, 
het die vakbond hom daarvoor beywer om die taal en kultuur van sy lede in die 

                                            
811 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.10.1992, pp. 2-
3; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.11.1992, pp. 1-3; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1996, p. 75; MWU-Nuus, 
November 1992, p. 2 (Uitruil van Geloftedag verwerp); Ibid., Desember 1994, p. 1 (Geloftedag 
is nie onderhandelbaar, sê Ungerer) en p. 2 (Kamer van Mynwese wil Sabbat verloën); Ibid., 
Oktober 1995, pp. 1-2 (MWU-lede behou eer) en p. 4 (Hoofartikel); Ibid., November/Desember 
1995, p. 1 (Geloftedag is nie onderhandelbaar, sê Ungerer); Ibid., Julie 1996, p. 2 (MWU says 
no Sunday work); Ibid., Mei 1997, p. 11 (F Bond: MWU-lede weier om Sondae te werk); Die 
Patriot, 30.10.1992, p. 10 (Mynwerkers onderhandel nie oor Geloftedag nie); Ibid., 2.12.1994, 
p. 1 (Geloftedag nie uitruilbaar); Die Afrikaner, 11.11.1991, p. 4 (Regering dwing blanke 
mynwerkers in slawerny); Business Day, 25.1.1993, p. 6 (Sunday work). 
 
812 MWU-Nuus, Augustus 1993, p. 2 (Model C skole val weg); Ibid., Februarie 1995, p. 16 (F 
Hartzenberg: Volkseie matrikulante slaag in CVO-skool); Ibid., Februarie 1997, pp. 1-3, 7 
(Breek met staatskole!), p. 2 (L Durand: Skoolintegrasie verslind ons weerlose kinders), pp. 6-
7, 10 (ME: ’n gedrog wat ons kinders vernietig), pp. 8, 11 (B van Tonder: Staatsonderwys 
misken en bespot godsdiens) en p. 9 (B van Tonder: Staatskole misbruik sport); Ibid., Maart 
1997, pp. 8-9, 10 (Wat is volkseie onderwys vir jou kind) en p. 16 (Die MWU vir die toekoms 
van ons kinders); Ibid., Mei 1997, p. 16 (R Keulder: Volkseie skole: Ouers, oupas, oumas, almal 
moet saamwerk). Sien ook Van Rooyen, Hard right, p. 185. 
 
813 MWU-Nuus, September 1997, p. 8 (Sport is weer lekker met AVS). 
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werksplek en openbare lewe te behou en te bevorder.814 Voorts het die MWU 
geweier om te getuig voor die Waarheids-en Versoeningskommissie (WVK) wat 
ná 1994 tot stand gebring is om beweerde menseregteoortredings tydens die 
apartheidsera te ondersoek. Volgens die Flip Buys was die WVK “eensydig 
ANC-gesind” en ’n “instrument wat daarop uit was om die Afrikaner te 
diskrediteer en [het] nie belang[ge]stel in die volle waarheid en opregte 
versoening nie”. Die MWU was nie skuldig aan die aftakeling van die ekonomie 
deur onverantwoordelike stakingsoptrede of geweld nie. Alhoewel sekere 
MWU-lede in die verre verlede voordeel uit sekere apartheidswetgewing soos 
werkreservering getrek het, is dit alreeds vanaf die laat sewentigerjare 
uitgefaseer of nie meer toegepas nie. Die MWU was ook nie van mening dat 
die WVK onpartydig was en werklik belanggestel het in die volle waarheid en 
opregte versoening nie.815 
 
In 1996 het die MWU se strewe na ’n regse eenheidsfront egter ’n onherstelbare 
terugslag ervaar toe die vakbond en die Vryheidsfront (VF) in ’n hewige dispuut 
uit frustrasie oor die nie-verwesenliking van ’n Afrikanervolkstaat betrokke 
geraak het. Die AVF het binne tien maande na sy stigting geskeur en is toe in 
die VF, weereens onder leiding van genl. Contant Viljoen, omvorm. Aangesien 
die MWU verteenwoordiging in die oorspronklike AVF geniet het, was die 
vakbond uiters bekommerd dat daar nie indringend besin is of die regte 
strategie in die vorming van ’n regse eenheidsfront gevolg is om sodoende ’n 

                                            
814 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.10.1993, p. 3; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 30.1.1996, pp. 30-31; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1996, p. 75; MWU-Nuus, Junie 
1992, p. 2 (Weier Afrikaans dispuut teen Sasol verklaar); Ibid., September 1992, p. 10 (13,3 
miljoen redes om Afrikaans te praat!); Ibid., Februarie 1993, p. 3 (“Super vakbond onstuitbaar” 
– Ungerer an Kongres) en p. 10 (Important decisions made at the 1993 MWU congress); Ibid., 
Maart 1993, p. 1 (MWU wen taalstryd teen SASOL); Ibid., November 1993, p. 8 (Magtig Eskom 
nou Engels as die enigste ‘bedryfstaal’?); Ibid., Augustus 1994, p. 11 (Mynwerkersunie striem 
Eskom oor afskaf van Afrikaans); Ibid., September 1994, p. 11 (Telkom hou werkers aan ’n 
lyntjie …); Ibid., Desember 1994, p. 14 ((On)regstellende aksie steek Arikaners in rug); Ibid., 
Februarie 1995, p. 7 (MWU-kongres neem belangrike besluite); Ibid., Maart 1995, p. 12 (MWU 
verwerp minagting van die Grondwet op Sasolburg); Ibid., Mei 1995, p. 16 (F Buys: Miskenning 
van Afrikaans: Maatskappye is ook skuldig); Ibid., Julie/Augustus 1995, p. 13 (Afrikaans 
sneuwel in Transnet); Ibid., September 1995, p. 12 (S Gregan: Die onderdrukking van 
Afrikaans); Ibid., Oktober 1995, pp. 6-7 (Die taal wys wie en wat die mens is); Ibid., 
November/Desember 1995, p. 13 (P Möller: Afrikaans asseblief) en (KP Cronjé: Yskor misken 
Afrikaans); Ibid., Februarie 1996, p. 11 (Kongres 1996: MWU bly blank en bly veg!), p. 12 
(SAUK misgis hom met miskenning van Afrikaans), p. 13 (Afrikaans asseblief!) en p. 14 (“Dom 
Boer”: Ek dog maar net …); Ibid., Maart 1996, p. 9 (Duitse blad kritiseer SABC oor 
onbeholpenheid) en (Arbeidsverset kook teen miskenning van Afrikaans); Ibid., Augustus 1996, 
p. 2 (Flagrante diskriminasie: Staat gooi Afrikaanse tenders uit); Ibid., Desember 1996, p. 5 
(Peet Ungerer: “Ek kry nie my taal nie; jy kry nie my geld nie!”); Ibid., Maart 1997, p. 10 (In die 
Spervuur MWU is middel om sy volk te dien); Ibid., April 1997, pp. 7-8 (L Viviers: TV-lisensies: 
Het die SABC ’n saak?); Ibid., Mei 1997, p. 5 (TV-lisensies: Kykers moet betaal!) en p. 8 
(Afrikaans: Hof het nog nie taalregte getoets). Sien ook Ibid., Februarie 1996, p. 6 (Spotprent); 
Ibid., Junie/Julie 1997, p. 3 (Afrikaans: Laat die syfers praat!); Ibid., November 1997, p. 12 (P 
du Plooy: Afrikaans in die werksplek). 
 
815 MWU-Nuus, September 1997, p. 3 (MWU sal nie voor Tutu getuig); Ibid., November 1997, 
pp. 1-2 (Die Mynwerkersunie en die Waarheidskommissie). 
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Afrikanervolkstaat tot stand te bring nie.816 ’n Verdere rede vir die kritiek uit 
regse geledere op Viljoen se volkstaatstrategie was dat sy hersiene plan vir ’n 
Afrikanervolkstaat, wat slegs 14% van Suid-Afrika se grondoppervlakte behels 
het, vir beperkte outonomie in plaas van volle onafhanklikheid vir Afrikaners 
voorsiening gemaak het.817 
 
Gevolglik het Peet Ungerer namens die MWU in ’n verwytende brief aan Viljoen 
geskryf dat Afrikaanse en Model C-skole, danksy die RNE waarvan die VF deel 
gevorm het, verdwyn het. As gevolg daarvan het die Afrikanervolk nie meer oor 
die mag beskik om “behoorlike onderwysstandaarde” vir hulle kinders af te 
dwing nie. Die grondhervormingswet is deur die RNE “deurgestoomroller” tot 
nadeel van die blanke boere, die ANC het onomwonde laat blyk dat hulle geen 
volkstaat of enige ander vorm van selfbeskikking vir Afrikaners sou toelaat nie 
en regstellende aksie het blanke werkers hulle poste laat verloor. Die VF was 
deel van die RNE se “vernietigingsproses” en het glo selfs daarmee gespog dat 
hulle die (regse) reaksie op laasgenoemde se besluite en dade help ontlont het. 
 
Deur met die RNE saam te werk, het die VF sekere beginsels oorboord gegooi, 
soos om nie “in dieselfde juk as die goddelose te trek nie” en “om nie in die 
kring van die spotters te sit nie”. Om deel van die RNE te vorm, het 
“noodwendig” ’n verlies aan geloofwaardigheid, waardigheid, vryheid en 
volkstrots en “’n poging om die Goddelose en ordelose nuwe Suid-Afrika te laat 
werk”, geïmpliseer. Waar die oorgrote meerderheid regses met die stigting van 
die destydse AVF van mening was dat die vergestalting van die 1994-
verkiesing en die daaropvolgende RNE “met alle krag bestry moes word”, het 
die ANC en die SAKP nou, 1996, die VF “met leë praatjies aan die neus gelei”. 
Daarom het laasgenoemde ’n verskerpte verdeeldheid in volksgeledere 
veroorsaak. Volgens die MWU het die VF gekwalifiseerde verset voorgestaan: 
“’n bietjie gevolglose protes in die parlement, ‘n nederlaag wanneer die saak tot 
stemming kom en dan maar samewerking en berusting in die meerderheidswil”. 
Gevolglik is Viljoen versoek om die VF se posisie in heroorweging te neem. Hy 
moes besluit of dit nie dalk vrugbaarder sou wees om voluit by sy volk en dié 
se beginsels te staan as om ’n “remskoentjie” te wees wat niks meer vermag 
het as om geloofwaardigheid aan ’n onvriendelike regering se optrede te 
verleen nie. Dan kon die “Boere-Afrikaner” en ander goedgesinde blankes die 
magtigste druk- of versetgroep in Suid-Afrika word om die verdere 
“vernietigingsproses van ons mense” te stuit en te behou wat nog oor was, 
aldus Ungerer.818 
 
In sý reaksie op Ungerer se skrywe het Viljoen verklaar dat eersgenoemde 
onder ’n misverstand verkeer het dat die Vryheidsfront deel van die RNE 
gevorm het. Die VF het die MWU se kommer gedeel oor die situasie waarin 

                                            
816 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.5.1996, p. 40; 
Privaat onderhoud met mnr. Cor de Jager, 22.1.2004. 
 
817 Van Rooyen, Hard right, p. 115. 
 
818 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 27.3.1996, pp. 27-
29. 
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minderheidsgroepe soos die Afrikaners hulle bevind het en hoedat die 
“rewolusie van die ANC” hom dag vir dag op elke terrein voltrek het. Volgens 
Viljoen was die partypolitiek nie die enigste oplossing vir die Afrikanervolk se 
probleme nie. Die VF het wel ’n mandaat van meer as 600 000 kiesers in die 
algemene verkiesing van 1994 verkry om die parlementêre proses te gebruik 
om selfbeskikking te beding en dat die opganisasie in daardie stadium besig 
was met die finale fase van onderhandeling oor selfbeskikking met die nader 
partye. Die VF wou nie net opponeer nie, maar ook ’n langtermyn alternatief 
bied. Die taak is egter bemoeilik deur die regse verdeeldheid op politieke en 
arbeidsterrein en deur die feit dat daar nie op grondvlak genoeg steun vir 
selfbeskikking deur middel van protesaksies en stakings gedemonstreer is nie. 
Die hoofprobleem was die feit dat die NP tydens die KODESA-onderhandelinge 
by Kemptonpark “boedel oorgegee het” en dat die ANC sterk gekant was teen 
’n volkstaat en selfbeskikking. 
 
Indien die onderhandelingsproses nie resultate sou oplewer nie, sou die VF 
beslis sy strategie moes heroorweeg en na ander opsies kyk. Die VF se 
strategie van gesprek en oorreding het voortgespruit uit die besef dat hulle met 
’n minderheid van 14 teen 400 setels in die parlement niks sou bereik deur net 
bloot ’n vyandige opposisie te wees nie. In reaksie op onversetlike elemente 
binne die KP se kritiek, dat hy nie sy plegtige voornemens om ’n 
Afrikanervolkstaat te verkry, verwesenlik het nie, het Viljoen verklaar dat 
eersgenoemde self uit ‘n posisie van krag vir twaalf jaar lank as ’n sterk 
amptelike opposisie tydens die ou politieke bedeling niks kon bereik nie. 
Daarteenoor het die VF glo daarin geslaag om te keer dat die land se damme 
na voormalige ANC- en SAKP-leiers vernoem word. Net soos die MWU moes 
deelneem aan ’n arbeidsbestel wat deur die ANC/COSATU ontwerp is en 
waarin hulle net ’n minderheidsvakbond was, moes die VF deelneem aan ’n 
politieke bestel waarmee laasgenoemde nie saamgestem het nie. Soos die 
MWU het die VF dus die stelsel sover moontlik probeer gebruik om vir hulle 
mense iets te beding. Daarom het die VF in daardie stadium deur sy 
parlementêre verteenwoordiging nog aan die regering van die land deelgeneem 
omdat dit noodsaaklik was dat alles in die stryd gewerp word om die 
selfbeskikkingsreg van die Afrikaner ook in die nuwe grondwet te vervat. Net 
soos die arbeidswette was die Grondwet op almal van toepassing, ongeag of 
hulle daarmee saamgestem het of nie. 
 
Laastens het Viljoen geantwoord dat die VF eweneens oor die verdeeldheid 
onder die Afrikaners bekommerd was, nie net op politieke vlak nie, maar ook 
op kultuur- en veral die arbeidsterrein. Daarom het hulle alles in hulle vermoë 
probeer om solidariteit te bevorder, soos die gesprekke oor onderwys wat deur 
die VF aangevoor is. Volgens Viljoen het hy, toe die KP “wegkruipertjie gespeel” 
en al die Afrikanerbelange weer aan die NP en ANC oorgelaat het, teen sy sin 
die Vryheidsfront (oorspronklik die AVF) gestig om die geveg voort te sit. Die 
VF is egter van regs af deur die KP en die AWB en van links af deur die NP 
beveg. En tog het die VF die sterkste party in Afrikanergeledere geword omdat 
hulle saak “reg” was en hulle eerlik en bereid was om “alles in die stryd te werp”. 
Deur werk en rede sou hulle vorder, nie deur “politieke lawaai” nie. Daar was ’n 
tyd vir alles en die tyd vir verset sou ook kon kom. Die kuns was om die regte 
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ding op die regte tyd te doen. Die besluite wat ’n volk kon red of vernietig, moes 
nie deur politieke emosies beïnvloed word nie, aldus Viljoen.819 
 
Ten spyte van Viljoen se verduideliking van die rasionaal vir sy politieke 
strategie, het Ungerer in ’n opvolgskrywe volhard in sy kritiek op die VF. In die 
lig van die destydse toestand in Suid-Afrika het die MWU nie die VF se 
parlementêre optrede in die algemeen geag as dié van ’n opposisieparty teen 
die “ANC-SAKP-regering” nie. President Mandela het Viljoen al in die openbaar 
bo ander politieke partyfigure uitgesonder as “iemand aan wie die regering dank 
verskuldig was” en selfs die “veragtelike” menere Pik Botha en Roelf Meyer 
(van die NP) het nie in aanmerking gekom vir sulke “hoë lof” nie. Vir die MWU 
het dit dus geblyk dat Viljoen groot dienste vir die regering gelewer het, maar 
dat van dit wat hy aan sy ondersteuners belowe het so te sê niks gekom het 
nie. Die VF het klaarblyklik “die saak van die ANC-SAKP-regering bevorder”. 
Dat daar ’n “kameraadskap” tussen die VF en die regering betaan het, is 
bevestig deur die feit dat twee lede van eersgenoemde as ambassadeurs in die 
buiteland aangestel is, terwyl geen lid van die NP of die Inkatha Vryheidsparty 
sodanige eer te beurt geval het nie. 
 
Wat in daardie stadium verlammend op die Afrikanervolk ingewerk het, was die 
feit dat die “gees van verset” teengewerk is deur die VF se deelname aan die 
stelsel. So ’n houding van tussen die boom en die bas het die Afrikanervolk net 
verwar. Die VF is verder daarvan beskuldig dat dit nie die “aller ergste aanslae” 
op Afrikanerwaardes, soos taal, skole, geskiedenis volkstrots, nasionale 
selfrespek en godsdiens, as die hoogste prioriteit beskou het nie. Dit het eerder 
’n goeie verhouding met die “ANC-SAKP-regering” verkies in die hoop dat die 
VF toegelaat sou word om ’n langtermyn alternatief daar te stel. Deur hierdie 
opsie al vanaf 1994 te beoefen, het die VF die Afrikanervolk net al dieper in die 
ellende laat beland. Sedert Viljoen se plan van ’n Afrikanervolkstaat, wat 14% 
van Suid-Afrika se oppervlakte sou beslaan, die lig gesien het, is “alle gepraat” 
daaroor afgeskaal tot ’n “vae gefluister” oor kulturele regte vir 
minderheidsgroepe. Tot in daardie stadium het al die VF se politieke planne ten 
spyte van al die onderhandelings niks opgelewer nie. Wat die nuwe grondwet 
bepaal het, was niks anders as ’n “foefie” nie en dit was ook ’n duidelike bewys 
dat Viljoen se benadering verkeerd was. Aangesien hy nie van plan was om af 
te wyk van die rigting wat hy ingeslaan het nie was dit vir die MWU onmoontlik 
om daarmee versoen te raak. Gevolglik het die vakbond sy verhouding met die 
VF beëindig. Insgelyks was die MWU-uitvoerende bestuur nie ten gunste van 
’n haastige herstrukturering van die AVF nie en het die vakbond derhalwe ook 
nie meer as verteenwoordig daarin beskou nie.820 
 
Die embleem van die 1997-jaarkongres van die MWU-algemene raad was dié 
van ’n wit renoster met die simboliek van “bedreig, maar gevaarlik”. Die 
wekroep van die kongres was ewe strydlustig: “Kragdadig soos ’n beduiwelde, 

                                            
819 Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.5.1996, pp.31-34.  
 
820 Ibid., pp. 34-36, 40-41; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 
31.7.1996, p. 34. I.v.m. die twis in regse geledere oor watter strategie gevolg moes word ten 
einde ’n Afrikanervolkstaat te verwesenlik, sien ook Van Rooyen, Hard right, pp. 115-116. 
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stormende wit renoster, sal ons alle teenstand en aanslae uit ons pad moet 
vee. Niks mag in die pad van ons belange en die belange van ons nageslag 
staan nie”.821 Maar die uitsprake van onstuitbaarheid en die fenomenale groei 
in ledetal ten spyt, het die strategie van die MWU, om as kragdadige drukgroep 
eksklusief en uitgesproke vir wit werkersbelange op te tree, al hoe meer 
problematies in ’n post-apartheid Suid-Afrika begin raak. So byvoorbeeld het 
meer en meer werkgewers begin weier om oor arbeidsaangeleenthede met die 
MWU as gevolg van sy eenrassige grondwet te onderhandel.822 Weens die 
onvermoë om ’n onafhanklike blanke volkstaat te realiseer te midde van twis 
en tweedrag in regse geledere oor die strategie wat daartoe gevolg moes word, 
was die vakbond, ten spyte van sy beskuldigings teen die VF, self polities en 
ekonomies magteloos om eksklusiewe blanke werkersbelange ten volle en in 
alle opsigte te behou of te bevorder en uit te bou. 
 
Teen hierdie agtergrond het die denke en uitinge van die MWU al meer dié van 
’n laertrek-mentaliteit begin weerspieël. In die godsdiensrubrieke en 
Kersboodskappe van MWU-Nuus is ’n beeld geprojekteer van omsingeling van 
die Afrikanerwerker wat deur onheilige, kommunistiese magte en ’n swart 
regering in ’n hoek gedryf is en derhalwe by ’n moderne Bloedrivier gestaan 
het. Dit het op ’n “herkolonisasie van die Afrikanervolk” neergekom wat vanuit 
“magsbasisse” soos die MWU en deur ’n “saambondeling van Afrikanermagte” 

beveg moes word. Daarby is die totstandkoming van 
eksklusiewe kommunes van “Boeretuistes” vir “Boere-
Afrikaners” en geestelike inwaartse vryheid 
gepromoveer. Nostalgiese grepe uit ’n roemryke 
Afrikanerverlede is ook gepubliseer.823 Aan die ander 
kant was die MWU teen 1997 lankal nie meer ’n blote 
mynwerkersvakbond nie. Dit is treffend geïllustreer 
deur die feit dat die MWU-presidentskap vir die eerste 
keer in die vakbond se geskiedenis oorgeneem is deur 
iemand wat buite die mynbedryf gestaan het. In daardie 
jaar is Cor de Jager, ’n Rustenburgse mynwerker wat 
’n rekord dienstermyn van 30 jaar as president agter die 
rug gehad het, opgevolg deur Leon Viviers, ’n 

                                            
821 MWU-Nuus, Februarie 1997, pp. 1-2 (Niks mag in die pad van ons nageslag staan nie); 
Ibid., April 1997, p. 1 (Onstuitbaar!). 
 
822 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.9.1994, p. 20. 
 
823 Sien bv. MWU-Nuus, November 1993, p. 4 (MC Adendorff: Omsingel!) en p. 11 (Geloftefees 
1993); Ibid., November/Desember 1995, p. 10 (Kersboodskappe); Ibid., Februarie 1996, pp. 6-
7, 11 (P Bruwer: Amajuba kan weer gebeur); Ibid., Mei 1996, p. 7 (H Mocke: Volk soek uitkoms 
op die regte plek); Ibid., Junie 1996, p. 13 (Boere-Afrikaners kry eie tuiste); Ibid., Augustus 
1996, p. 11 (H en J Mocke: Fasti het ’n wil!); Ibid., September 1996, p. 9 (“Dom Boer”: Is daar 
’n pad vorentoe?); Ibid., Oktober 1996. p. 10 (F Bond: Hoogtepunte uit ons geskiedenis) en pp. 
14, 16 (H en J Mocke: “sit jou voete in die see”); Ibid., Desember 1996, p. 1 (Daar ís hoop!) en 
p. 12 (F Bond: Hoogtepunte uit ons geskiedenis); Ibid., Februarie 1997, p. 9 (G Bezuidenhout: 
Is Orania ’n droom?) en p. 16 (Q Groenewald: Soek jou wortels by Bloedrivier); Ibid., Maart 
1997, p. 13 (H en J Mocke: “Kapkop”); Ibid., Mei 1997, p. 10 (H en J Mocke: “Ek duik Oom!”); 
MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1997, pp. 1-4, 6-7; 
Van Rooyen, Hard right, p. 155. 
 

 
Leon Viviers 
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lugversorgingstegnikus en gekwalifiseerde elektrisiën van Eskom se 
kragsentrales by Witbank.824 
 
Tussen 1994 en 1997 het die MWU begin stagneer. Sy beeld was nie polities 
korrek vir die nuwe Suid-Afrika nie en die vakbond is beskou as ’n organisasie 
wat slegs die belange van ’n verregse mynwerker- en blouboordjie-
arbeidersklas gedien het. Onder sekere sektore van die algemene publiek het 
vakbonde ’n negatiewe openbare beeld gehad en die MWU is van ’n nasionale 
rolspeler tot ’n “werksvloervakbond” gemarginaliseer. Selfs onder sy eie lede 
het die MWU ’n ernstige beeldprobleem gehad. Talle lede het gekla dat die 
vakbond ’n “AWB-beeld” gehad het wat hulle werk- en 
bevorderingsmoontlikhede benadeel het. Lidmaatskap van die MWU was dus 
soms vir hulle ’n verleentheid. Die gevaar het ook bestaan dat die Departement 
van Arbeid die vakbond se registrasie kon opskort as gevolg van die 
rassebepaling in sy grondwet wat lidmaatskap gereguleer het. Verder het 
verskeie topbesture van maatskappye laat blyk dat hulle dit oorweeg het om 
die MWU se erkenning terug te trek, sou die vakbond nie voldoen aan die nuwe 
Wet op Arbeidsverhoudinge se verbod op die registrasie van vakbonde met 
rasgebaseerde bepalings in hulle grondwette nie. 
 
Baie MWU-lede het hulle werk verloor, sodat die vakbond se ledetal gedaal het. 
Daarby het die potensiële mark vir lede gekrimp, omdat die vakbond in ’n 
krimpende arbeidsmark in baie van die maatskappye waar die MWU 
georganiseerd was, ‘n versadigingspunt bereik het. Die meeste groot bedrywe 
of firmas waar die MWU bedrywig was, soos die KVM, Yskor, Eskom en 
Telkom, het met tot 50% gekrimp. In daardie stadium het wit werkers ook nie ’n 
vakbondkultuur gehad nie. Baie potensiële lede het die MWU met die NUM 
verwar, terwyl ander die vakbond uitsluitlik as ’n organisasie vir mynwerkers 
gesien het en dus nie in lidmaatskap belanggestel het nie. 
 
Daar was ’n groot mate van afsydigheid onder baie MWU-lede wat gevoel het 
dat die vakbond niks gehad het om te wys vir hulle lidmaatskap en 
betrokkenheid nie. Hulle was teleurgesteld dat die vakbond van ‘n nasionale 
rolspeler na ’n gemarginaliseerde werksvloervakbond beweeg het en nie meer 
’n betekenisvolle invloed op bestuursbesluite gehad het nie. Die feit dat die 
vakbond feitlik nie ’n mediaprofiel gehad het nie, het dus daartoe gelei dat lede 
gevoel het die MWU doen niks vir hulle nie, omdat hulle niks van die vakbond 
in die media gelees het nie. Groot druk is op die personeel en 
vakbondverteenwoordigers geplaas om die lede se diensvoorwaades en 
byvoordele te beskerm wat onder ernstige druk gekom het. Maatskappye wou 
bykans enige werknemersvoordeel wat as wit bevoorregting gesien is mee 
wegdoen, omdat hulle dit nie vir werknemers in alle posvlakke kon of wou 
voorsien nie. Die MWU se dienste en voordele is ontwikkel in ’n goue era toe 
wit werknemers deur wetgewing en ’n beskermde arbeidsmark beveilig is. Dit 
was ’n era met ’n groeiende ekonomie waarin hierdie werkers lewenslange 
indiensneming geniet het en nie veel meer as basiese regshulp, kollektiewe 

                                            
824 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 29-30.1.1997, p. 1; 
MWU-Nuus, Julie 1992, p. 1 (Eskom-werker nuwe vise-president); Ibid., Desember 1996, pp. 
1-2 (Veilige hande neem stuur oor) en pp. 8-9 (Staatmaker lê tuig neer na 30 jaar). 
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bedinging en ’n begrafnispolis benodig het nie. Daar het gevolglik ’n gaping 
ontstaan tussen vakbonddienste en ledebehoeftes wat nie oornag oorbrug kon 
word nie. Die MWU-dienste het oor die jare dieselfde gebly, was dieselfde as 
dié van ander vakbonde en het dus geen unieke “verkoopspunte” gehad wat 
hom van andere onderskei het nie. Die MWU het steeds gefokus op die ou 
arbeidsverhoudingemodel, terwyl maatskappybesture al besig was met 
moderne menslike hulpbronbestuurstrategieë. 
 
In sy totaliteit het die MWU se gebrek aan ’n duidelike visie, strategie en 
aksieplan, gekoppel aan oneffektiewe organisasie en dienslewering, die 
prentjie van ’n vakbond in krisis afgerond en hom by ’n kruispad gebring. 
Derhalwe het dit tot interne spanning en verdeeldheid binne die vakbond gelei. 
Dit was waarskynlik ’n kombinasie van hierdie faktore wat sekere 
kommentators selfs die verdwyning van vakbonde soos die MWU laat voorspel 
het. Soos ter inleiding gesê, was dit dus in alle opsigte duidelik dat die MWU, 
teen die agtergrond van ’n totaal veranderde Suid-Afrikaanse politieke, 
ekonomiese en sosiale situasie en ’n krimpende arbeidsmark, sy strategie, visie 
en doelstellings radikaal sou moes herbedink en transformeer ten einde te 
oorleef en toenemende stagnasie te vermy en steeds as ’n gerekende 
arbeidsrolspeler in die nuwe millennium erken te word.825 
 
6.4 Flip Buys en die vergestalting van Solidariteit 
 
In Mei 1997 het Peet Ungerer aan die MWU-uitvoerende bestuur aangedui dat 
hy wou aftree en aangesien AC van Wyk terselfdertyd as adjunk-hoofsekretaris 
bedank het, is die pos van hoofsekretaris geadverteer. Op 11 Julie 1997 is PJW 
(Flip) Buys as die enigste aansoeker vir die pos eenparig deur die uitvoerende 
bestuur as die nuwe hoofsekretaris van die MWU aangestel.826 Die 34-jarige 
Flip Buys was die eerste MWU-hoofsekretaris wat nie ’n mynwerker van 
oorsprong was nie. As akademies-geskoolde intellektueel was sy aanstelling 
tekenend van ’n nuwe geslag witboordjievakbondsekretarisse wat in ’n totaal 
veranderde arbeidsmilieu moes fungeer. Die ou beproefde metode, waar 
blouboordjiewerkers met jare se praktiese ondervinding in die mynskag of op 
die fabrieksvloer as vakbondleier na vore kon tree, was eenvoudig nie meer 
voldoende om aan die kompleksitieit en eise van moderne vakbondbestuur te 
voldoen nie. 
 
Die radikale veranderinge in die Suid-Afrikaanse vakbondwese teen die einde 
van die twintigste eeu het nuwe vaardighede in arbeids- en strategiese bestuur 
vereis. Flip Buys se agtergrond, skoling en ondervinding sou hom in meer as 
een opsig by uitstek geskik vir die pos van hoofsekretaris maak en hy sou 
dinamiese kundigheid na die MWU bring. Hy het wel ’n historiese verbintenis 

                                            
825 L Backer, “Revive and reinvent. MWU-Solidarity’s plans for growth”, South African Labour 
Bulletin, Vol. 25 (4), August 2001, p. 68; M Cant and R Machado (eds.), Marketing success 
stories, p. 45; Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
 
826 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.5.1997, pp. 1, 2-
4; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 27-28.1.1998, pp. 1, 75; MWU-
Nuus, Mei 1997, p. 3 (Vakature); Ibid., Junie/Julie 1997, p. 1 (Nuwe MWU-leier is die regte man 
vir die regte tyd); W Ungerer: MWU-memorandum, 2.7.2001. 
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met die MWU gehad in dié sin dat sy een oupa aan die 1922-staking 
deelgeneem het. Buys is in die Wes-Transvaal gebore waar hy op ’n plaas 
grootgeword het. Sy laerskooljare het hy op Sannieshof deurgebring en hy het 
aan die Hoër Tegniese Skool Potchefstroom gematrikuleer. Na voltooiing van 
militêre diensplig het hy aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike 
Hoër Onderwys (PU vir CHO) gestudeer (onder andere onder dr. Pieter Mulder 
as professor in Kommunikasiekunde voordat laasgenoemde hom tot die 
poltitiek gewend het) en in 1988 ’n graad in Staatsleer en Kommunikasiekunde 
verwerf. Tydens sy studentejare was hy die voorsitter van die KP-studentetak 
op Potchefstroom. Daarby was hy ’n lid van die sentrale studenteraad belas 
met publikasies, asook redakteur van die studente se amptelike meningsblad. 
 
Na sy studie is Buys as arbeidsverhoudingebeampte by Eskom aangestel en 
in 1990 tot hoof van arbeidsverhoudinge en kommunikasie by die Matimba-
kragsentrale naby Ellisras bevorder. In 1989 het hy ’n Sertifikaat in 
Arbeidsverhoudinge aan die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU) met 
onderskeiding behaal, asook ’n Sertifikaat in Bedryfskommunikasie van die 
Suid-Afrikaanse Vereniging van Bedryfsredakteurs. By Eskom het hy verskeie 
kursusse in bestuur, arbeidsverhoudinge en opleiding voltooi en was ’n 
gekwalifiseerde instrukteur in arbeidsverhoudinge. In Desember 1990 is Buys 
by die MWU aangestel waar sy pligte oor die hele spektrum van 
arbeidsverhoudinge, bemarking, opleiding en kommunikasie gestrek het. So 
was hy verantwoordelik vir die uitbou van MWU-Nuus tot ’n gerekende 
werkersblad en was hy intiem betrokke by die uitbou van die MWU as super 
blanke vakbond. Hy het ook ten tye van Ungerer se siekteverlof as 
hoofsekretaris waargeneem. In 1992 het hy ’n Honneursgraad in 
arbeidsverhoudinge aan die RAU verwerf. Buys het vanaf Julie 1995 tot en met 
sy aanstelling as MWU-hoofsekretaris vir die VF (waar sy skoonvader as 
afgetrede Weermag-generaal een van die oorspronklike stigters van die AVF 
was) gaan werk.827 
 
Teen die tyd van Buys se aanstelling as hoofsekretaris het daar alreeds ’n uiters 
negatiewe en stereotipe beeld van die MWU in linkse arbeidskringe geheers – 
dié van ’n agterlike, rassistiese en kragdadige organisasie wat ‘n koddige 
anachronisme uit die ou Suid-Afrika was. So het Karl von Holdt, die voormalige 
redakteur van die South African Labour Bulletin, in 1993 smalend die 
kantoorinterieur van ’n MWU-organiseerder op Witbank beskryf: 
 

“The office … was filled with icons of apartheid, and of a white 
man’s biography in a white man’s country: a photograph of the 

                                            
827 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Bestuurskomitee, 25.8.1993, p. 4; Die 
Mynwerker, April 1991, p. 4 (P Ungerer: Eskom-man word deel van MWU-span); MWU-Nuus, 
Maart 1992, p. 9 (Ontmoet Flip Buys); Ibid., Augustus 1994, p. 1 (Ungerer fiks en met verlof); 
Ibid., Junie 1995, p. 2 (Buys sê totsiens; maar nie vaarwel); Ibid., Junie/Julie 1997, p. 1 (Nuwe 
MWU-leier is die regte man vir die regte tyd), pp. 1, 3 (L Durand: Wie is Flip Buys?) en p. 4 
(Hoofartikel); Ibid., September 1997, p. 16 (Nuwe hoofsekretaris praat); MWU-Argief, Notule 
van die Vergadering van die Algemene Raad, 30-31.1.1996, p. 58; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.5.1996, p. 2; Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 
1.7.2001; “What has happened to the white worker?”, South African Labour Bulletin, Vol. 27 
(4), August 2003, p. 30. 
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architect of apartheid, Hendrik Verwoerd; a large model of a 
boer ox-wagon on a table; on the wall several brass images of 
wild animals, and one of two hands meeting in prayer; on 
another table a small replica R1 military rifle with a plaque 
inscribed with the words ‘Border Duty’ … Other military images 
included an air gun mounted on the wall, and a replica canon 
on a table. This was a man who remembered war and needed 
to show he was ready to fight. The icons of a mineworker were 
inserted among those of apartheid: four old brass mine-lamps 
and a lump of ore arranged on a white lace tablecloth on a third 
table. And most explicit of all, a poster referring to an informal 
discourse usually omitted from the formal language of 
apartheid, but underpinning it: it depicted a row of figures 
starting with a baboon on all fours, then a stooped cave-man, 
followed by a somewhat less stooped ’kaffir’, and finally an 
erect white man. This poster, in the office of a white man in 
1993, who had been a worker at Highveld Steel from 1985-91, 
and was now an official of MWU, indicates the kind of racism 
experienced in work relations between black and white”.828 

 
Selfs ’n Afrikaanse establishment-koerant soos Die Burger het spottend na die 
MWU verwys as “’n regte ou bitterbek-verkrampte instelling wat deur KP’s, 
HNP’s en AWB’s oorheers is”.829 
 
Met Buys se aanstelling is die MWU egter met ’n nuwe vitaliteit begeester en 
het hy sy pos nie as ’n werk nie, maar as ’n roeping beskou. Buys het met ’n 
nugtere en realistiese begrip van die werklikhede van ’n nuwe Suid-Afrika 
aangetoon dat, benewens die politieke verandering, die MWU hom ook ten 
opsigte van die arbeidsbestel in ’n krisis bevind het waar ’n drastiese en 
grondige beleidswysiging noodsaaklik was indien die vakbond wou oorleef. ’n 
Aantal faktore het sodanige indringende koersverandeing genoodsaak. Die 
struktuur van die internasionale, sowel as die Suid-Afrikaanse ekonomie was 
vinnig en onherroeplik besig om van ’n nywerheids- na ‘n inligtingsekonomie te 
verander. Soos reeds genoem, het die arbeidsmark deurlopend gekrimp, veral 
in die mynbedryf waar die MWU hoofsaaklik georganiseerd was. Nuwe 
tegnologie het baie poste en werkers vervang. Die aantal witboordjiewerkers 
het die getal blouboordjiewerkers begin verbysteek en op die arbeidsterrein is 
daar vinnig beweeg van handvaardigheidswerkers na sogenaamde 
kenniswerkers. Uitkontraktering en ander vorms van tydelike werk het 
permanente indiensneming bedreig. 
 
In Suid-Afrika het die demografiese balans ook polities verander wat ’n 
ingrypende impak op die posisie van die MWU sou hê. Baie wit werknemers 
het pakette geneem wat deur maatskappybesture aan hulle gebied is. 
Werkgewers het die nuwe regering se arbeidswette as te rigied en duur beskou 
en derhalwe dié wette probeer omseil wat negatief op werkskepping en –

                                            
828 Von Holdt, Transition from below, pp. 230-231. 
 
829 Die Burger, 24.7.2004, p. 16 (“Dawie”: ANC moet kennis neem van armes se frustrasie). 
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sekuriteit ingewerk het. Werkgewers het ook COSATU, weens sy 
bondgenootskap met die ANC, begin voortrek en die MWU negatief tot vyandig 
begin behandel. Daarby is die totale nuwe arbeidsbedeling wat in die land begin 
vorm aanneem het, gekenmerk deur nuwe wetgewing soos die Wet op 
Arbeidsverhoudinge, die Vaardigheidswet, die Wet op Gelyke Indiensneming 
en die Wet op Diensbillikheid. Maatskappybesture het selfs lank voor die 
inwerkingtreding van die Wet op Diensbillikheid relatief drastiese regstellende 
aksie begin toepas. Dit het swart werknemers en indiensneming bevoordeel en 
die tradisionele MWU-werwingspoel laat krimp. 
 
Die arbeidstoneel het gevolglik met nuwe bestuurstrategieë en -beleid totaal 
verander wat die situasie vanuit die MWU se oogpunt bemoeilik het. Vir Buys 
was dit duidelik dat die MWU met indringende nuwe beplanning vorendag sou 
moes kom op die gebied van strategiese arbeidsverhoudinge en bestuur, 
waarvoor nuwe kundigheid ook van buite die vakbond nodig sou wees. Indien 
die MWU in die nuwe omstandighede meer vir sy lede wou beteken, meer lede 
wou lok en uit die doodloopstraat wou uitkom, sou hy sy dienste moes uitbou. 
Dus sou ’n paradigmaskuif gemaak moes word. Buys het die strategie van 
Kemal Atatürk, wat Turkye van ‘n onderontwikkelde tot ’n moderne sekulêre 
staat omskep het, as ’n navolgenswaardige model beskou. Vir Buys was die 
KP se gebrek aan ’n konkrete en werkbare alternatief vir Suid-Afrika se 
volkereverhoudingsprobleem, nadat die party ’n “nee-stem” aktief ten opsigte 
van die 1992-referendum bevorder het, ’n keerpunt in sy denke.830 
 
In sy eerste uitsprake het Buys verklaar dat geen ingrypende veranderinge ten 
opsigte van MWU-beleid nodig was nie en het sy sienings grootliks met dié van 
sy voorganger ooreengestem. Hy het die vakbond as ’n gedugte teenvoeter vir 
COSATU se “magsgreep op die ekonomie” beskou. Buys het te kenne gegee 
dat die MWU hom nie met partypolitiek sou besig hou nie, maar dit het nie 
beteken dat die vakbond afsydig sou staan teenoor die “breë volksbelange” van 
sy lede nie. Hierdie belange sou steeds op alle terreine gehandhaaf word en 
het MWU-lede se persoonlike vryheid, taal, kultuur, menswaardige 
opvoedingsgeleenthede vir hulle kinders en hulle algemene veiligheid behels. 
In die besonder sou die MWU hom daarop toespits om sy lede se 
lewenstandaard te verhoog; Afrikaans as bedreigde taal in die werksplek te 
bevorder; blanke werkers in sektore wat nog ongeorganiseerd en dus 
onbeskermd was, te bereik; die Afrikanervolk se arbeidsetiek en ’n aktivistiese, 
maar verantwoordelike vakbondkultuur om die werkers te beskerm, te 
hervestig, en om die MWU-manifes wyer bekend te stel en uit te leef. 
 
Terselfdertyd het ’n nuwe benadering en visie ten opsigte van strategiese 
denke reeds in Buys se eerste beleidsverklarings begin deurskemer. In die lig 
van veranderde omstandighede moes die vakbond homself herposisioneer en 

                                            
830 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.7.1998, pp. 7-8; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene Raad, 27-28.1.1998, pp. 7, 18; Privaat 
onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001; R van der Kooy, “Van vakbond tot geleentheidskepper”, 
Finansies en Tegniek, 23.3.2001, p. 42. Sien ook MWU-Nuus, Junie/Julie 1997, p. 1 (Nuwe 
MWU-leier is die regte man vir die regte tyd); Ibid., Februarie 2000, p. 13 (Vakbond vir indiwidue 
– ’n eerste vir Suid-Afrika); Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
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moderniseer en met top breinkrag binne en buite die MWU saamspan om ’n 
strategiese meesterplan – Wenplan 2002 – vir die volgende vyf jaar op te stel. 
Dit sou onder andere kundiges op die gebied van arbeidsekonomie, 
bedryfsgesondheid, veiligheid en regstellende aksie behels. Buys het die 
vakbond nie meer beskou as ’n groep reaksionêres wat veg vir ’n beter verlede 
nie, maar as ’n moderne organisasie wat werk en streef na ’n nuwe en beter 
toekoms vir al sy lede met inagneming van die werklikhede van Suid-Afrika. 
Daarom het die oplossing nie in ’n “reaktiewe gespartel teen die stroom” gelê 
nie. Die vakbond moes dinamies verder uitgebou word tot ’n ware super 
vakbond en die sleutel tot sukses sou wees om toekomsgerig aan positiewe 
alternatiewe vir elke bestaande bedreiging met ’n benadering van 
“verantwoordelike kragdadigheid” te werk. Weens die veranderde 
arbeidsterrein moes talle vakbonde saamsmelt om te kon oorleef. Volgens 
Buys was dit in hierdie vakbondgroeperings se belang dat die MWU geïsoleer 
en gemarginaliseer word van ’n nasionale rolspeler na dié van ’n bedryfs- en 
“werksvloervakbond” sonder invloed op arbeidsbeleid. 
 
Samewerking sou met ander vakbonde geskied op voorwaarde dat dit nie die 
MWU se identiteit en doeltreffendheid teenoor sy lede sou benadeel nie en die 
MWU se grondwet sou in ooreenstemming met die nuwe Suid-Afrikaanse 
Grondwet en die Wet op Arbeidsverhoudinge van 1995 gebring word. Die MWU 
moes homself vestig as ’n leier op die arbeidsterrein en moes strategies op die 
voorpunt van alle aspekte van arbeidsverhoudinge wees. ’n Groot knelpunt was 
regstellende aksie wat Buys as onbillike diskriminasie op grond van ras beskou 
het. Dit sou egter nie help om net daaroor te sit en kla nie omdat dit nie sou 
verdwyn nie. ’n Omvattende en werkbare strategie sou eerder ontwikkel moes 
word. Die onbillike toepassing van regstellende aksie moes ook in die hof en 
met die MWU se bedingingsmag beveg word. Inisiatiewe vir ondernemerskap 
en werkskepping, asook alternatiewe loopbaanrigtings en vergoedingstelsels 
vir jong mense en diegene wat salarispakette moes neem, moes ondersoek en 
bevorder word. Daarom moes die vakbond ’n besigheidsbeen kry om werk te 
skep in die lig van die vermindering van blankes in die arbeidsmark. So sou 
lede wat private skole vir hulle kinders wou stig, bygestaan en gehelp word met 
ondernemerskapopleiding. ’n Ondersoek sou ook gedoen word na metodes om 
die internasionale mededingendheid van maatskappye waarby die MWU 
betrokke was, te verbeter sonder om die belange van die werknemers te 
benadeel. 
 
Die nuwe strategiese beplanning het die hele spektrum van 
arbeidsverhoudinge gedek en ’n aantal nuwe strukture sou binne die MWU 
geskep word om dit te realiseer. Gevolglik sou nuwe onderhandelingsmodelle 
op die tafel geplaas word en vakbondverteenwoordigers sou deur 
indiensopleidingskursusse in arbeidsverhoudinge en kapasiteitsbou as eerste 
fase van die strategiese herbeplanning beter bemagtig word. ’n Volwaardige 
opleidings- en ontwikkelingsdepartement sou in die MWU gevestig word wat 
aan die spits sou staan van die nuwe opleidingstrategie. Daarbenewens sou ’n 
strategiese arbeidsraad, bestaande uit ’n span navorsers en raadgewers, tot 
stand kom om ’n navorsings- en ondersteuningsdiens aan die MWU te lewer 
en hulle te adviseer oor strategiese arbeidskwessies. 
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Buys was ook onder die deeglike besef dat die era van die inligtingsrewolusie 
en -ekonomie aangebreek en dat die bemagtiging van vakbondpersoneel in 
inligtingstegnologie derhalwe ’n noodsaaklikheid geword het. Daarom is die 
MWU, waarvan die ledetal in daardie stadium ongeveer op 60 000 lede en 
sowat honderd voltydse amptenare te staan gekom het, se 
bestuursinligtingstelsel verbeter en gemoderniseer ten opsigte van die 
rekenaarnetwerk, e-pos en die Internet. ’n Kommunikasiedepartement is 
eweneens geskep om die vakbond se interne en eksterne kommunikasiestelsel 
te bestuur. Een van die strategieë rondom mediadekking was juis om die MWU 
as die alternatief vir COSATU te vestig. ’n Bemarkingsafdeling was noodsaaklik 
om die werwing van lede te verbeter, terwyl die regsafdeling tot 
departementstatus uitgebrei is met ’n ervare regsgeleerde en arbeidskenner 
aan die hoof daarvan. Verder is konferensies oor regstellende aksie, onderwys 
en Afrikaans in die werksplek in die vooruitsig gestel.831 
 
Soos genoem, is ’n nuwe MWU-manifes ook bekendgestel. Dit het opmerklik 
van die “Manifes van die blanke werker” van 1991 verskil in dié sin dat 
eersgenoemde nie so eksplisiet en selfgeldend met rassistiese ondertone die 
regte van blanke werkers uitgespel het nie. Die 1997-manifes het dit onder 
meer gestel dat MWU-lede die Christelike geloof as die maatstaf en riglyn vir al 
hulle optrede beskou het en die reg geëis het om daardie geloof onbelemmerd 
uit te lewe. Daar was niks in hulle verlede waaroor hulle skaam of skuldig hoef 
te voel nie. Hulle was trots op hulle volk, taal, kultuur, tradisies, waardes en 
beginsels (met ander woorde dié van die Afrikaners) en sou daardie besit met 
alles wat hulle gehad het teen watter mag ook al verdedig. MWU-lede was 
produktiewe, toegewyde, verantwoordelike werkers en het as sodanig ’n 
sleutelrol in die vestiging en uitbou van die ekonomie gespeel. In ruil vir hulle 
bydrae het hulle veilige en menswaardige werks- en lewensomstandighede, 
regverdige behandeling, ’n redelike inkomste en voldoende geleentheid om te 
ontwikkel en te groei verwag, ook vir hulle kinders. 
 
Hulle het die reg geëis om self te besluit met wie hulle wou assosieer en het 
geweier om hulleself of hulle gesinne die prooi van “gedwonge maatskaplike of 
politieke manipulasie te maak”. Hulle het die taal, kultuur, tradisies, gebruike, 
godsdiens en vryheid van elke ander persoon en volk op aarde gerespekteer 
en het verwag dat hulle besit dieselfde erkenning sou geniet. Hulle het vir 
hulleself niks meer gevra as wat hulle enigiemand anders gegun het nie. Voorts 
sou hulle hul beywer om, in pas met die internasionale volkereg, gebieds- en 

                                            
831 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 26.8.1998, p. 13; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, pp. 11-12; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.10.1998, p. 8; MWU-Nuus, Junie/Julie 1997, 
p. 2 (MWU se leisels in nuwe hande); Ibid., September 1997, p. 4 (Hoofartikel) en p. 16 (Nuwe 
hoofsekretaris praat); Ibid., November 1997, pp. 1-2 (Wenplan vir die toekoms!), p. 2 (Die 
Mynwerkersunie en die Waarheidskommissie) en p. 4 (Hoofartikel); Ibid., Desember 1997, p. 
12 (Kersboodskap van die vise-president); MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die 
Algemene Raad, 27-28.1.1998, pp. 4-5, 8-13, 17-18, 77; Backer, “Revive and reinvent”, pp. 68-
69; Cant and Machado, Marketing success stories, pp. 43-48; “What has happened to the white 
worker?”, p. 31. Sien ook MWU-Nuus, September 2000, p. 1 (Bekende arbeidskenner voorspel 
nog groei) en Bylae tot Rapport, 4.3.2001, p. 3 (Wêreldkongres hoor MWU-suksesverhaal). 
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kulturele selfbeskikking te bevorder.832 As vrye markvakbond sou die MWU sy 
vakbondmodel skoei op dié van die Christelik-Nasionale Vakbond in Nederland 
en soortgelyke vakbonde in Duitsland en elders in Europa. Buys het ’n 
ekonomiese beleid van sogenaamde “belanghebber-kapitalisme” voorgestaan, 
waar die werkerskorps ten opsigte van winsdeling in ag geneem word, teenoor 
die Amerikaanse styl van suiwer winsgedrewe “aandeelhouer-kapitalisme”.833 
 
Ter uitvoering van Buys se nuwe visie en strategie vir die MWU is ’n hele korps 
van jong, energieke en bekwame kundiges in die personeel aangestel. Hierdie 
mense was ‘n kombinasie van akademies-gekwalifiseerdes en persone met 
jare lange vakbondondervinding. Dirk Hermann, met ’n BA- (Regte), ‘n 
honneursgraad in arbeidsverhoudinge en ’n MA (Bedryfsosiologie) aan die PU 
vir CHO is byvoorbeeld as die vakbond se nuwe kantoorhoof (en later ook 
kommunikasiehoof) in Pretoria aangestel. Danie de Wet, met ’n meestersgraad 
in Arbeidsverhoudinge aan die Universiteit van Pretoria (UP), het hoof van die 
MWU se nuwe strategiese arbeidsraad geword. Theo Beetge, met ’n BA-graad 
in Bedryfsielkunde, is as Wes-Kaapse organiseerder aangestel terwyl Kallie 
Kriel, met ’n meestersgraad in Geografie aan die UP, in 1999 die nuwe 
hoofsekretaris bemarking geword het. ’n Ervare nuwe geslag vakbondleiers, 
soos Piet du Plooy, André van der Merwe, Bennie Blignaut, Chris Pienaar en 
andere, is eweneens aangestel.834 Dit was duidelik dat die bestuur van die 
MWU begin verbeter en moderniseer het om aan die eise van die nuwe 
arbeidsomstandighede te voldoen. 
 
Die drastiese herstrukturering van die MWU sedert die aanvang van die Buys-
bewind het egter nie probleemloos plaasgevind nie. Die vakbond se 
burokratiese struktuur moes gestroomlyn en regskaling moes ten opsigte van 
personeelposte toegepas word. Daar was ‘n oneweredige ledeverspreiding 
tussen organiseerders en te veel vakbondwerknemers vir die aantal lede; ’n 
struktuur wat nie tred gehou het met veranderings in distrikte en ledebewegings 
nie en botsende belange, afsprake en verpligtinge ten opsigte van bedrywe. 
Die bekostigbaarheid van amptenare sou op ’n sake-grondslag gedoen moes 

                                            
832 MWU-Nuus, Desember 1997, p. 16 (MWU-Manifes). I.v.m. die “Manifes van die blanke 
werker” van 1991, sien p. 292 hierbo. 
 
833 Die Burger, 17.7.2002, p. 2 (F Williams: Vakbond ‘moet diensgroep wees en nie net 
drukgroep’); http://www.solidaritysa.co.za, geraadpleeg op 5.5.2005. 
 
834 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 26-27.1.1999, p. 37; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, p. 10; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.7.1998, p. 8; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Bestuur, 25.8.1999, p. 1; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Algemene Raad, 27-28.1.1998, pp. 75-76; Ibid., Notule van die Vergadering van die Algemene 
Raad, 26-27.1.1999, p. 34; Backer, “Revive and reinvent”, p. 69; “Labour 30 years on …”, South 
African Labour Bulletin, Vol. 27 (4), August 2003, p. 11; MWU-Nuus, Desember 1997, p. 2 
(Pretoria-kantoor trek nuwe baadjie aan), (Annalie maak geskiedenis in Pretoria) en (Top 
kenner by MWU aangestel) en p. 9 (Nuwe kommunikasiedepartement vir MWU); Ibid., Januarie 
1998, p. 12 (Strategiese Arbeidsraad kry momentum); Ibid., Februarie 1998, p. 1 (Nuwe 
organiseerder in Wes-Kaap aangestel); Ibid., Oktober 1999, p. 3 (Focus on Theo Beetge); 
Beeld, 1.12.2001, p. 11 (E Tempelhoff: Kondensmelk met tikkie aalwyn); Privaat onderhoud 
met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
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word indien die MWU finansieel wou oorleef. Elke bedryf (afdeling) en distrik 
sou ’n kostesentrum op sy eie word. Die implikasie daarvan was dat afdelings 
binne die MWU wat ‘n verlies sou ly, gesnoei sou moes word om die vakbond 
se oorhoofse winsgewendheid te verseker en dat geen kruissubsidiëring geduld 
sou kon word nie. 
 
’n Skerper fokus op die personeel se kernbedrywighede; ’n verandering vanaf 
’n geografiese na ‘n bedryfsvakbond; eenvoudige rapporteringslyne; groter 
spesialisasie, bestuursopleiding en sinvoller bediening; verantwoordelikheid, 
aanspreeklikheid en toewyding, asook kostedoeltreffendheid en 
desentralisasie, sou kernelemente van die herstruktureringsproses vorm. Op 
nasionale vlak was daar die gevoel dat die uitvoerende bestuur van die MWU 
deur die mynbedryf oorheers is. Die vakbond het dus ’n gedesentraliseerde 
bedryfskarakter aangeneem waar elke bedryf sy sake in ’n bedryfsraad, elkeen 
met sy eie bedryfshoof, bestuur het, terwyl daar ook ’n sterk sentrale bestuur 
ingestel is om oorhoofse gehalte en dienslewering te verbeter. Die delegering 
van gesag kan volgens Buys beskou word as een van die groot suksesse van 
die bestuursveranderingsproses, omdat dit gelei het tot ’n dramatiese toename 
in motivering, insette, gehalte van besluitneming, funksionering en resultate op 
elke bestuursterrein. 
 
Daar is reeds daarop gewys dat die verouderde personeelstruktuur ook 
vernuwing vereis het. Volgens die bestaande stelsel is amptenare deur ’n 
verkiesing van die uitvoerende bestuur aangewys, sonder dat die bestuur hulle 
geken het en sonder dat kandidate aan wetenskaplike onderhoude of toetsing 
onderwerp is. Benewens die gevaar dat elke aanstelling tot kampvorming en 
intense spanning kon lei, was dit ’n uiters lukrake manier van indiensneming 
wat dikwels tot verkeerde aanstellings gelei het. ’n Herstrukturering van die 
personeelkorps het dus geïmpliseer dat “nuwe bloed” ingekry, en “dooie hout” 
uitgesny moes word. Ook die vergoedingsbeleid, wat nog op die verouderde 
burokratiese beginsel van diensjare gebaseer was, moes grondig hersien word 
ten einde dit markverwant te maak sodat die kundigheid en bekwaamheid van 
vakbondpersoneel volgens ’n merietestelsel geëvalueer kon word. 
 
Meriete, kwalifikasies, prestasie, die mark of toepaslike ondervinding het in die 
bestaande stelsel net ’n informele rol gespeel. Die stelsel het daaruit bestaan 
dat MWU-werknemers met elke diensjaar ’n kerfverhoging bygekry het wat 
skale totaal skeefgetrek het. Mense met lang diensjare was nie noodwendig 
gemotiveerd nie, omdat hulle relatief goeie salarisse gekry het, ongeag hulle 
werkprestasie. Hulle hoef ook nie hul kwalifikasies te verbeter het nie, omdat 
dit nie ’n rol by vergoeding gespeel het nie. Daar was min 
bevorderingsgeleenthede in ’n klein organisasie met ’n plat struktuur. Dit alles 
het die meeste vakbondwerknemers gedemotifeer. Teen 1998 het die 
personeelprofiel egter al só verander dat diensvlakke dramaties begin verbeter 
het. 
 
In ooreenstemming met die nuwe Suid-Afrikaanse Grondwet en die Wet op 
Arbeidsverhoudinge van 1995 is diskriminasie op grond van ras verbied. 
Alhoewel hierdie wetgewing nie die bestaan van “eenrassige” vakbonde 
verbied het nie, sou die woord “blank” uit die MWU-grondwet verwyder moes 
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word aangesien ’n vakbond volgens die bewoording van sy eie grondwet nie 
meer lidmaatskap tot net ’n spesifieke ras kon beperk nie. Lidmaatskap sou 
voortaan gebaseer wees op vryheid van assosiasie en die MWU sou sy 
karakter moes handhaaf sonder om dit in rasseterme te klee. Gevolglik is die 
vakbond se grondwet in 1998 dienooreenkomstig gewysig, sodat dit op ’n 
bedryfsbasis georganiseer kon word waarvolgens die genoemde bedryfsrade 
tot stand sou kom.835 
 
Die finansiële herstrukturering van die MWU kon nie op ’n meer geleë tydstip 
plaasgevind het nie. Van die dertien mededingers in die MWU se mark sedert 
1995, was slegs drie oor, waarvan twee self met oorlewingsprobleme geworstel 
het. Die res van die vakbonde moes ontbind, saamsmelt, of is oorgeneem deur 
ander. Die rede daarvoor was die inkrimping van die arbeidsmark met een 
miljoen poste sedert 1991, asook die veranderinge in die ekonomie as gevolg 
van die inligtingsrewolusie en nuwe bestuurspraktyke. Selfs die MWU is geraak 
deur grootskaalse afskalings van personeel in bedrywe, “pakketkoors” en vroeë 
aftredes. Daar was nie meer groot nuwe bedrywe oor om te organiseer nie en 
die tradisionele vakbondbedrywe het begin kwyn. Daarom sou die MWU betyds 
inisiatiewe begin om die situasie te bestuur, soos ledewerwing onder leiding 
van Dirk Hermann wat ook in die ongeorganiseerde bedrywe geloods sou 
word.836 
 
In aansluiting by die vakbond se nuwe visie het Buys tydens die 1998-
jaarkongres van die MWU-algemene raad verklaar dat die MWU sy tradisionele 
vakbondrol sou moes uitbrei na dié van ’n arbeidsbeweging. Dit het behels dat 
tradisionele vakbondtake aangevul sou moes word met funksies soos 
werkskepping, onderwys en maatskaplike hulp. Die omvorming van die MWU 
sou gebaseer word op die strukture van die Histadrut, ’n Israelse super vakbond 
en arbeidsfederasie wat Buys tydens ’n studietoer na Israel ondersoek het. Die 
Histadrut is in 1920 deur David Ben-Gurion gestig nog voor die totstandkoming 
van die staat Israel om ’n werkloosheidskrisis in die land die hoof te bied. Dit 
het betrokke geraak op die gebied van onderwys, werkskepping en algemene 
dienste en was eintlik ’n staat binne ’n staat. Fabrieke wat landbouprodukte van 

                                            
835 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 26-27.1.1999, pp. 16-17; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, pp. 10-11; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 17.12.1997, p. 28; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Bestuur, 26.8.1998, p. 18; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 28.10.1998, pp. 3-7, 12; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 25.11.1998, pp. 3-4; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 26.5.1999, pp. 5-7, 9; Backer, “Revive and reinvent”, pp. 68-69; Cant and 
Machado, Marketing success stories, p. 48; “Labour 30 years on …”, pp. 11-12; MWU-Nuus, 
Mei/Junie 1998, p. 3 (MWU nou finaal geregistreer) en p. 6 (F Buys: Die veranderinge van die 
MWU se Grondwet in perspektief); Ibid., Desember 1998, p. 1 (Boodskap van die 
hoofsekretaris); Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
 
836 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.5.2000, p. 4. Die 
term “pakketkoors” het verwys na die aanloklike, maar finansieel misleidende en onvoldoende 
voortydige uitdienstredingspakkette waarmee werkgewers blanke werkers uitgelok het om hulle 
werk te verlaat sodat rassekwotas in bedrywe vinniger in ooreenstemming met regstellende 
aksie-teikens gebring kon word. Sien bv. MWU-Argief, Notule van die Vergadering an die 
Uitvoerende Bestuur, 24.11.1999, pp. 26-27. 
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die kibboetze verder verwerk het, is met pensioenfondse deur die Histadrut 
opgerig. Kibboetz-plase, hospitale, skole, banke, sportterreine, sake-
ondernemings, versekeringskemas, groothandelaars, kettingwinkels en 
mediese en pensioenfondse is deur filiale en divisies van die vakbond bestuur 
wat byna een miljoen mense van werk voorsien het. 
 
Die organisasie se konstruksiefirma was in ’n stadium selfs verantwoordelik vir 
die bou van meer as 25% van alle paaie en geboue in Israel. Die staat, die 
Histadrut en werkgewers het jaarliks op nasionale vlak vergader om te besluit 
oor salarisse en diensvoorwaardes in terme van wat goed was vir Israel. Teen 
1998 was die Histadrut nog die grootste werkgewer in Israel en het een vyfde 
of 20% van die Israelse ekonomie besit. Werknemers in die vakbond se 
besighede het meer as ander mense verdien en het self hulle ondernemings 
bestuur. Alhoewel daar uiteraard baie verskille in die arbeidsituasies tussen 
Israel en Suid-Afrika bestaan het, was Buys egter van mening dat die MWU 
baie lesse uit die voorbeeld van die Histadrut kon leer en sy toekomsplan 
volgens daardie model kon bou.837 
 
Sedert 1998 is omvattende inisiatiewe begin loods ten einde die MWU van ’n 
vakbond in ’n arbeidsbeweging en diensverskaffer in die ware sin van die woord 
te omvorm838 en ’n korporatiewe beeld en identiteit te skep wat op ’n 
sogenaamde “driebeen-strategie” neergekom het. Die eerste been het ’n 
uitbouing van die tradisionele vakbondstruktuur van die MWU behels. Onder 
leiding van Kallie Kriel is ’n groot werwingsveldtog, om ook indiwiduele lede te 
werf, van stapel gestuur en daarvoor is Uniklub gestig – die eerste van sy soort 
in die Suid-Afrikaanse vakbondwese. Dit het voorsiening gemaak vir indiwidue 
en klein groepies blankes en “Afrikanerwerkers” in kleiner ondernemings wat 
tog die behoefte aan vakbondbeskerming gehad het. Uniklub was deel van die 
MWU se ekonomiese eenheidsfront met die leuse “Eenheid deur arbeid”. Soos 
tydens die Paulus- en Ungerer-bewind, was die doel met die veldtog om die 
vakbond se magsbasis en bedingingsmag sodanig te versterk dat ledebelange 
effektief verskans kon word teen diskriminerende wetgewing en beleidsrigtings 
van maatskappye. ’n Verdere strategie van die nasionale werwingsveldtog was 
om in ’n verkiesingstyl die MWU deur middel van plakkate, pamflette, koerante, 
’n transparantreeks, ’n eie tweetalige bemarkingsvideo en skoue bekend te stel. 
Die MWU-plakkaat by byvoorbeeld gelui: “Tye het verander: jy het die MWU 
nóú nodig”. Gevolglik is beduidende groei getoon by organisasies soos 
stadsrade, Telkom, Eskom en ander werkgewers, veral in die Wes-Kaap. Met 
die vestiging van Uniklub het die MWU beslis ’n groot leemte en behoefte in 

                                            
837 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, pp. 9-10; MWU-
Nuus, Januarie 1998, pp. 1-2 (MWU moet Arbeidsbeweging word) en p. 6 (Die Histadrut van 
Israel: ’n ware super vakbond); Ibid., Oktober 1998, p. 6 (Histadrut kan magtige rol speel in 
werkskepping en ekonomiese ontwikkeling); Ibid., September 1999, p. 3 (Kenner sê: MWU gee 
leiding; Ibid., Maart 2000, p. 4 (Histadrut), p. 7 (Die Histadrut van Israel: ’n ware super vakbond); 
Rapport, 11.1.2004, p. 17 (ZB du Toit: In Solidariteit met die Afrikaner); Backer, “Revive and 
reinvent”, p. 69; De Wet Potgieter, “Histadrut. The General Federation of Jewish Labour”, 
Solidariteit, Nr.3, 2007, p. 53; Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. 
 
838 MWU-Nuus, Februarie 1998, p. 11 (Hoe het die MWU ontstaan?); “What has happened to 
the white worker?”, p. 31. 
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vakbondorganisasie aangespreek, aangesien dié afdeling 16% van die 
vakbond se ledetal verteenwoordig het en binne die eerste twee jaar van sy 
bestaan met 8 000 lede gegroei het.839 
 
Verder het die MWU sy eie tweetalige Internet-webtuiste geskep wat openbare 
toegang tot inligting oor die vakbond nog verder verbreed het. Die doel daarmee 
was dat MWU-lede vinnig en op ’n daaglikse basis elektroniese toegang tot 
nuwe inligting en nuusgebeure rakende die vakbond kon verkry. Lede is ook 
weekliks op hoogte van vakbondnuusgebeure deur middel van die elektroniese 
nuusbrief Soldeer gebring. In 2006 is dit as naasbeste webwerf (naas slegs ’n 
Britse webwerf) in ’n internasionale kompetisie bekroon.840 
 
Die tweede been van die aksiestappe om die MWU uit te bou, het die loodsing 
van ’n sakebeen behels. Die doel daarvan was om nuwe dienste aan sy lede te 
bied wat ook ’n inkomste vir die vakbond sou beteken. Die inkomste is in 
bykomende dienste vir MWU-lede, soos opleiding, werkverskaffing en mediese 
dienste, geploeg. Daar is ook begin met ’n nasionale sambreelpensioenfonds 
wat deur Coris Capital geadministreer is. Uiteindelik het die sakebeen uit sewe 
maatskappye bestaan. Dit het ’n korttermynversekeringgroepskema, ’n 
beleggingsmaatskappy, ’n gesondheidsorgbesigheid, ’n personeelagentskap, 
’n eiendomsmaatskappy, ’n begrafnisskema en ’n tegniese opleidingskollege 
ingesluit. Die vakbond het ook ’n maatskaplike been, die Solidariteit Helpende 
Hand, gestig om maatskaplike probleme te hanteer waaraan die staat nie 
aandag gegee het nie. Die sakebeen het dan ook jaarliks etlike miljoene rande 
in die vakbond se maatskaplike projekte en beursskema vir jongmense 
geploeg.841 

                                            
839 MWU-Argief, Notule van die Vergadering vandie Hoofraad, 25-26.1.2000, pp. 2, 11; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 27.2.2001, p. 2; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Bestuur, 26.5.1999, pp. 15-16; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 29.9.1999, p. 32; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende 
Bestuur, 25.10.2000, p. 2; Backer, “Revive and reinvent”, pp. 69-70; Cant and Machado, 
Marketing success stories, pp. 48-49; MWU-Nuus, Mei/Junie 1998, p. 1 (Individuals can now 
join the MWU), p. 2 (Groot werwingsveldtog skop af) en (MWU sprei sy vlerke), p. 13 (Pretoria 
open nuwe kantoor); Ibid., Mei 1999, p. 8 (MWU groei dat dit klap in Telkom), p. 16 (Die MWU 
in ’n neutedop); Ibid., Junie 1999, p. 15 (MWU Uniklub); Ibid., September 1999, p. 4 (MWU 
skop reuse nasionale werwingsveldtog af), p. 5 (MWU sit die land aan die praat), p. 6 
(Hoofsekretaris gaan kyk na Wes-Kaap se wenresep), Ibid., Spesiale uitgawe 1999, p. 1 (F 
Buys: Ope brief aan alle werknemers in Suid-Afrika), p. 2 (Die MWU se driebeen-toekomsplan); 
Ibid., Oktober 1999, p. 5 (Western Cape signs up new members from various companies), pp. 
5-6 (MWU maak deurbrake by stadsrade), p. 7 (MWU gryp die aandag by 3 skoue), p. 8 (MWU 
se reuse nasionale bemarkingsveldtog steek land aan die brand), p. 9 (MWU haal uit en wys 
met video), p. 16 (Advertensie); Ibid., November 1999, p. 9 (Foto); Ibid., Februarie 2000, p. 13 
(Vakbond vir indiwidue – ’n eerste vir Suid-Afrika); Ibid., Maart 2000, p. 8 (MWU Toekomsplan 
vir ’n nuwe millennium); Ibid., September 2000, p. 11 (Nuwe lede stroom na MWU). 
 
840 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, p. 12; MWU-
Nuus, Augustus 1998, p. 7 (Kom kuier by die MWU se Internet-tuisblad); Ibid., Maart 2000, p. 
1 (MWU pronk met nuwe webwerf); http://www.solidaritysa.co.za, geraadpleeg op 10.9.2006. 
Sien ook Cant and Machado, Marketing success stories, p. 49. 
 
841 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, p. 1; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Nasionale Raad, 26-27.2.2002, p. 25; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Hoofraad, 26-27.1.1999, p. 21; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 30.9.1998, p. 11; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende 
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Daarbenewens is die geld gebruik om 
personeelagentskappe vir die 
vakbond te bekom met die doel om 
meer mense werk te kon gee. So is 
Netmark, ’n arbeidsmakelary en 
personeelagentskap, in Mei 1999 
gestig. Netmark het ’n databasis 
opgebou van opgeleide, werklose 
persone met vaardighede wat oor die 
hele arbeidspektrum gestrek het. Deur 
middel van plasings en 
arbeidsverhuring is mense wat hulle 
werk verloor het, gehelp om weer 
aktief tot die ekonomie toe te tree. 

Teen 2001 het Netmark byvoorbeeld alreeds werk aan 1 600 persone in 
maatskappye soos die Departement van Openbare Werke, Sentrachem, 
Samancor, Yskor, Sasol, Cape Gate, MMC, Impala Platinum, Ingwe, 
Steinmuller, New Vaal, Goldfields en JCI Mining verskaf. Daarby is 
onvermydelike afleggings deur middel van ’n maatskaplike plan met 
werkgewers onderhandel sodat afgelegde werkers met behulp van heropleiding 
en besigheidsopleiding nie noodwendig werkloosheid in die gesig hoef te staar 
nie. In 2006 is konsessies van die Personell Express-groep gekoop en is 
Netmark daarin gekonsolideer. In dieselfde jaar is werkverskaffingsdienste 
vanaf vyf kantore gedoen waarby etlike duisende persone reeds baat gevind 
het.842 
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In teenstelling met sy vroeëre protesaksies daarteen, het die MWU gedurende 
die Buys-bewind ’n proaktiewe houding teenoor die omstrede kwessie van 
regstellende aksie ingeneem. Die vakbond het dit enersyds as ’n gegewe 
verskynsel van die nuwe arbeidsbedeling in Suid-Afrika aanvaar, maar 
andersyds tog gepoog om deur middel van wetenskaplike ondersoek kreatiewe 
oplossings vir die slagoffers daarvan te vind. In Februarie 1998 is ’n konferensie 
oor regstellende aksie deur die MWU gereël waartydens ’n taakgroep 
saamgestel is om oplossings te ontwikkel vir blankes wie se loopbane daardeur 
benadeel is. Die vakbond het daad by die woord gevoeg en in Augustus 1998 
’n arbeidskode vir billike dienspraktyke met 50 riglyne oor die billike toepassing 
van regstellende aksie aan die parlement se portefeuljekomitee vir arbeid 
bekendgestel. Die MWU het ook die Ministerie van Arbeid versoek dat ’n 
gedragskode, waardeur onbillike diskriminasie ten opsigte van regstellende 
aksie beperk sou word, in die Staatskoerant gepubliseer word wanneer die Wet 
op Gelyke Indiensneming van 1998 in werking sou tree. Met die kode wou die 
vakbond verhoed dat “’n nuwe poel van geskoolde werkloses” in Suid-Afrika 
geskep word. Voorts het die vakbond ’n sogenaamde gelykheidsakkoord oor 
regstellende aksie tussen die ANC-regering en die Afrikaanse gemeenskap in 
die vooruitsig gestel. 
 
In 2000 het die MWU ’n boek, getiteld Die balanskant van “regstellende aksie” 
onder redaksie van Dirk Hermann uitgegee. Die doel van die boek was om die 
belewenis en strewe van blankes in die werkplek weer te gee en om aan te toon 
wat die gevaarpunte is indien ’n deel van die werkmag vervreemd van hulle 
werkgewer sou raak omdat dit ’n negatiewe invloed op produktiwiteit en 
veiligheid sou hê. Sekere voorstelle met betrekking tot die inwerkingstelling van 
regstellende aksie is ook gemaak. Daarby het die vakbond ’n belangrike 
toetssaak aangaande regstellende aksie teen Eskom gewen, toe die hof bevind 
het dat daar op grond van ras onbillik teen Sarita van Coller, ’n blanke 
werknemer van die instansie en MWU-lid, in haar aansoek om bevordering 
gediskrimineer is. Eskom is uiteindelik verplig om Van Coller se bevordering 
van krag te maak. Die groot mediadekking wat die saak geniet het, sowel as 
die gunstige hofbeslissing vir die MWU, het ook tot die vakbond se groei in 
ledetal bygedra. 
 
Die MWU het onbillike regstellende aksie as “institusionele rassisme”, “etniese 
suiwering” en “rasgedrewe omvorming van die arbeidsmark” beskou en ’n 
omvattende verslag daaroor aan die Nasionale Konferensie oor Rassisme in 
Durban in 2000 voorgelê. Alhoewel ANC-politici daarvan verskil het, was dit die 
MWU se siening dat regstellende aksie in die praktyk absolute plafonne bo 
wittes se koppe in terme van vordering in die werksplek geplaas het (soos 

                                            
werkskeppingsberaad); Ibid., Desember 1998, p. 3 (Boodskap van die hoofsekretaris), p. i 
(MWU bou kapasiteit vir ekonomiese bemagtiging deur finansiële dienstegroep), p. iii (MWU-
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uitgespel in die Wet op Gelyke Indiensneming) en nie oor ’n afsnypunt of 
sogenaamde sonsondergang-klousule beskik het nie. Derhalwe het daar by 
blankes ’n “geregverdigde vrees” bestaan dat dit ’n permanente verskynsel sou 
word en dit het baie wit jongmense aangemoedig om te emigreer. Daarom is 
die Menseregtekommissie versoek om hierdie vorm van “neo-rassisme in die 
werkplek” te ondersoek.843 Ten einde uitvoering aan sy eie navorsing oor 
kwessies soos regstellende aksie te gee en om op die “voorgrond van 
verandering” te kon bly, het die MWU in April 2000 ook sy eie 
navorsingsinstituut op die been gebring.844 
 
In aansluiting by die vakbond se standpuntinname teen onbillike 
rassediskriminasie in die werkplek, het die MWU grondwetlike middele 
aangewend om die miskenning van Afrikaans as voertaal in die werksplek te 
beveg. Hierdie aksies was deel van ’n beoogde vierde komponent in die 
uitbouing van die MWU-struktuur, naamlik die daarstelling van ’n kultuurbeen. 
Die MWU het Eskom, Yskor, Sasol, Telkom, Transnet, die Departemente van 
Binnelandse Sake en Openbare Werke, die Poskantoor, die Universiteit van 
Suid-Afrika, Anglogold, die Gautengse Provinsiale Administrasie en die 
Technikon Witwatersrand by die statutêre taalwaghond, die Pan-Suid-
Afrikaanse Taalraad (PANSAT), aangekla omdat daardie instansies slegs 
Engels as voertaal gebruik het en ’n “ongevoeligheid teenoor die tale van die 
oorgrote meerderheid van hulle werknemers wie se huistaal nie Engels was 
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(F Buys: ‘Regstellende aksie ruik na etniese suiwering van wittes’); The Citizen, 22.3.2001, p. 
5 (Miners’ union hits at racism); Beeld, 13.7.2001, p. 3 (J de Lange: Hoogs gekwalifiseerdes 
word geweeg, maar te wit bevind); Sunday Tribune, 2.9.2001, p. 3 (M Power: Get the balance 
right). 
 
844 MWU-Nuus, Mei 2000, p. 7 (MWU launches Research Institute); Cant and Machado, 
Marketing Success Stories, p. 48. 
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nie” getoon het. Die MWU was suksesvol in sy taalstryd teen Eskom, Telkom, 
Transnet, die Poskantoor en die Departement van Openbare Werke deurdat 
PANSAT verklaar het dat daardie instansies se besluit, om slegs Engels in alle 
kommunikasie te gebruik, ongrondwetlik was. Toe hierdie instansies die 
PANSAT-uitsprake, dat hulle hul taalbeleid moes hersien, verontagsaam het, 
het die MWU besluit om regstappe te doen ten einde die uitsprake af te dwing. 
As gevolg van die MWU se volgehoue druk het Eskom uiteindelik toegegee om 
sy taalbeleid te hersien. 
 
Verder is ’n trustfonds gestig met die spesifieke oogmerk om geld beskikbaar 
te stel vir regsoptrede ter bevordering van Afrikaans en veeltaligheid oor die 
algemeen. As ’n teenstrategie vir die toenemende verEngelsing op die 
arbeidsterrein, het die vakbond se navorsingsinstituut ook ’n konferensie oor 
veeltaligheid in die werksplek gereël en ’n model, oor hoe veeltaligheid prakties 
en regverdig in werking gestel kon word, aan werkgewers bekend gestel. 
Tydens die konferensie is ’n tweede MWU-publikasie, Veeltaligheid in die 
werksplek, bekendgestel. 
 
Daarby het die MWU ’n striemende aanval op 34 prominente Afrikaanse sakelui 
en akademici gedoen wat president Thabo Mbeki “mislei” het deur ’n “valse 
boodskap” in hulle steun aan hom oor te dra dat alles wel is met die regering 
se ekonomiese beleid. Volgens Flip Buys het hierdie mense hulle posisies 
bereik “rondom die vleispotte van die vorige bedeling”. Hulle boodskap aan die 
President moes eerder gebalanseer word met ’n beskrywing van die posisie 
van die “oorgrote meerderheid” Afrikaners, waarvan talle geëmigreer het oor 
onbillike regstellende aksie, en die “algemene marginalisasie van Afrikaners en 
Afrikaans op elke terrein”. Dit was nie te sê dat omdat dit steeds goedgegaan 
het met die Afrikaanse elite uit die vorige bedeling, dit ook die geval was met 
die gewone Afrikaner en veral die nuwe geslag jongmense nie. Volgens Buys 
was dit ’n feit dat baie van die ANC-regering se beleidsrigtings Afrikaans en die 
Afrikaner benadeel het.845 

                                            
845 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, pp. 17, 29; Ibid., 
Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 27.2.2001, pp. 3-4; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 17.12.1997, p. 29; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Uitvoerende Bestuur, 29.7.1998, p. 19; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 27.10.1999, pp. 3-4; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 25.1.2000, p. 6; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende 
Bestuur, 23.2.2000, p. 11; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 
30.8.2000, p. 33; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.11.2000, 
p. 30; Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 28.3.2001, p. 31; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.10.2001, p. 7; MWU-Nuus, Desember 
1998, p. i (MWU bou kapasiteit vir ekonomiese bemagtiging deur finansiële diensgroep), p. iii 
(MWU-arbeidsbeweging); Ibid., Februarie 2000, p. 6 (MWU skop teen miskenning van 
Afrikaans en ander inheemse tale); Ibid., Maart 2000, p. 1 (34 Afrikaanses mislei Mbeki), p. 2 
(MWU daag werkgewers oor miskenning van inheemse taalregte); Ibid., Mei 2000, p. 1 (Eskom 
skuldig!) en p. 4 (Hoofartikel); Ibid., Augustus 2000, p. 1 (MWU troef onbillike werkgewers met 
taalmodel) en pp. 1-2 (PANSAT: “Telkom se taalbeleid kan werkers geldelik knou!); Bylae tot 
Rapport, 4.3.2001, p. 3 (MWU-Solidariteit veg vir Afrikaans in die werkplek) en (Trustfonds vir 
taalsake); Rapport, 10.6.2001, p. 21 (ZB du Toit: Departement weer aangekla oor sy ‘net 
Engels’); Ibid 28.10.2001, p. 39 (ZB du Toit: Werkers erg onthuts oor Eskom se ‘slegs Engels’); 
Ibid., 25.11.2001, p. 7 (ZB du Toit: Eskom gee toe oor taal); Volksblad, 31.10.2001, p. 10 
(‘Patetiese’ Afrikaans); Die Burger, 15.5.2000, p. 9 (MWU het strategie om Afrikaans in 
werkplek te bevorder); The Citizen, 29.10.2001, p. 6 (Eskom language policy challenged). Sien 
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In 2000 is ’n erepenning van die Junior Rapportryersbeweging, die organisasie 
se hoogste toekenning, aan Buys gemaak as eerbewys aan ’n Afrikaner wat 
die grootste bydrae tot sy gemeenskap gemaak het. Buys is onder meer vereer 
vir die vestiging van die MWU se werkskeppingsnetwerk, asook om die onbillike 
toepassing van regstellende aksie en die miskenning van veeltaligheid teen te 
staan. Gegewe die besprekingsdokument van die organisasie in 1977, oor die 
vertrouensbreuk wat in daardie stadium tussen die Afrikanerelite en die 
Afrikanerwerkersklas ingetree het, was dit enersyds ironies, maar andersyds ‘n 
welkome verwikkeling in Afrikanergeledere. Daarby was Dirk Hermann, die 
MWU se kommunikasiehoof, ook van mening dat die Afrikanerwerkersklas sy 
langverlore klasidentiteit herontdek het, juis omdat die Afrikanerelite hulle 
solidariteit met daardie groep en die Afrikanermiddelklas verbreek en die rug 
op hulle gekeer het ten gunste van die “huidige (ANC) orde”.846 
 
Met die transformasie en herstrukturering van die MWU tot ’n arbeidsbeweging 
in volle swang, moes daar in die lig van die dinamiese veranderinge 
noodwendig weer oor die naam van die MWU besin word. Daar die vakbond 
sedert die 1990’s nie meer ’n organisasie was wat slegs uit en vir mynwerkers 
bestaan het nie, het die naam “Mynwerkersunie” met die aanbreek van die 
nuwe millennium weliswaar ’n anachronisme geraak. Gevolglik het ’n nuwe 
vakbondentiteit, genaamd MWU-Solidariteit, weens die inskakeling van vyf 
vakbonde op 27 Februarie 2001, tot stand gekom waarvan Flip Buys steeds die 
hoofsekretaris sou wees. Die vyf vakbonde was die MWU, die Yster-, Staal en 
Verwante Nywerhede-Unie, oftewel SAWU, Denelunie, die Karweiersunie en 
die Bosbou- en Plantasiebestuursunie. 
 
Die persverklaring was ’n uitdaging aan ander oorwegend Afrikaanse 
vakbonde. Daar is verklaar dat met die vergestalting van die nuwe 
vakbondentiteit die grootste onafhanklike vakbond in Suid-Afrika, met ’n 
lidmaatskap van 93 000 lede, tot stand gekom het en dat daar in Suid-Afrika 
net plek vir twee vakbondbewegings was, naamlik MWU-Solidariteit en 
COSATU. Hierdie tendens is juis bevestig deur die samesmelting van die vyf 
vakbonde onder die vaandel van MWU-Solidariteit. Volgens Buys het MWU-
Solidariteit se buitengewone groei ten nouste verband gehou met die vakbond 
se post-apartheidsbenadering en die feit dat die organisasie hom primêr op die 
Afrikaanse werknemer se belange toegespits het. Die bestaande 
vakbondmodel was uitgedien en dit was noodsaaklik om dit organisatories te 
herskep. Waar die MWU in die tagtigerjare van die twintigste eeu met regse 
politieke partye verbind was, het hy homself nou heeltemal buite die 
partypolitiek herposisioneer en ’n “hoofstroombeleid” gevolg. Dit was 
noodsaaklik dat MWU-Solidariteit sou groei om as “teenvoeter” en beskerming 

                                            
ook MWU-Nuus, Maart 2000, p. 5 (Die bevolkingsontploffing se impak op die Afrikaner) en 
“What has happened to the white worker”, p. 30. 
 
846 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.3.2000, p. 15; 
MWU-Nuus, Mei 2000, p. 1 (MWU-man ontvang hoë toekenning) en p. 4 (Hoofartikel); Rapport, 
6.3.2005, p. iii (Die een skreeu Amandla, die ander een hoor-hoor). I.v.m. die 
Rapportryersbeweging se besprekingsdokument van 1977, sien hfst. 5, p. 253. 
 



 338 

te dien vir diskriminasie teen die Afrikaanse minderheid en om te sien na 
laasgenoemde se “breë kulturele behoeftes”. Die magsverhouding tussen die 
(swart) meerderheid en die Afrikaanse minderheid het aanmerklik verswak 
sedert die Grondwet van 1996 in werking getree het en teen 2001 kon 
maatskappye “sonder veel belemmering” onbillik teen lede van minderhede 
diskrimineer. Groter ewewig het dus dringend geword en omdat 
opposisiepartye nie daardie rol kon vervul nie moes organisasies in die 
burgerlike samelewing, soos MWU-Solidariteit, vir die Afrikaanse minderheid 
beding.847 
 
Alhoewel die “Solidariteit”-gedeelte in die MWU-Solidariteit-benaming geskoei 
was op die Poolse voorbeeld Solidarinosc, waar die werkers in die 1980’s deur 
middel van vakbondmobilisering grootliks daartoe bygedra het om van ’n 
ongewilde en ondemokratiese kommunistiese regime ontslae te raak, en dus 
wêreldwyd met nie-kommunistiese vakbondwese geassosieer is,848 is hierdie 
naam ook vroeër in MWU-geledere geopper. Reeds so vroeg as 1991 tydens 
die Ungerer-bewind, waar die publiek uitgenooi is om voorstelle vir 
naamgewing van die super blanke vakbond-ideaal te doen, het die destydse 
KP-LP vir Randfontein, dr. Corné Mulder, die naam “Solidariteit” voorgestel, juis 
na aanleiding van die politieke suksesse van die Poolse vakbond.849 Aangesien 
die super vakbond-ideaal wat strukture betref, egter nie in daardie stadium 
gerealiseer het nie, is die naamsveranderingskwessie tot 2001 uitgestel. 
 
Met die totstandkoming van MWU-Solidariteit is die ou, onverkwiklike 
wedywering tussen die MWU en SAWU om die werwing van blanke lede 
enersyds tot ’n gelukkige einde gebring. Alhoewel die MWU teen 2000 groter 
en finansieel sterker as SAWU was, het laasgenoemde nie net 18 000 nuwe 
lede tot die geledere van MWU-Solidariteit toegevoeg nie, maar daarmee ook 
die geleentheid tot die organisering van werkers in die motorindustrie 
geskep.850 Andersyds het dit geblyk dat MWU-Solidariteit se suksesse en sy 
uitdagende stelling, dat daar slegs vir twee vakbondbewegings in Suid-Afrika 
plek was, ’n mate van afguns in arbeidsgeledere ontlok het. So het die 

                                            
847 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 27.2.2001, p. 5; Rapport, 
4.3.2001, p. 4 (Nuwe era vir SA georganiseerde arbeidswêreld); Bylae tot Rapport, 4.3.2001, 
p. 2 (‘Nuwe beweging sien om na breë belange van lede’) en p. 4 (Net 2 groot vakbonde word 
voorsien); Rapport, 25.2.2001, p. 8 (ZB du Toit: Nuwe Solidariteit – vakbond vir minderhede); 
The Citizen, 26.2.2001, p. 5 (MWU to launch body with 4 other unions); Ibid., 28.2.2001, p. 3 
(C Hills: MWU-Solidarity bonds five white trade unions); Business Day, 28.2.2001, p. 4 (I Louw: 
Mergers of unions are commonplace) en (I Louw: Five trade unions merge to from new labour 
movement); The Pretoria News, 28.2.2001, p. 2 (New voice for union members). 
 
848 Sien bv. Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001; Rapport, 25.2.2001, p. 8 (ZB du Toit: 
Nuwe Solidariteit – vakbond vir minderhede); Die Burger, 17.7.2002, p. 2 (F Williams: Vakbond 
‘moet diensgroep wees en nie net drukgroep’) en hfst. 5, p. 245 en voetnoot 67, p. 273. 
 
849 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 30.10.1991, p. 15; 
MWU-Nuus, November/Desember 1991, p. 5 (Nuwe naam vir super vakbond). Sien ook 
voetnoot 23, p. 289 hierbo. 
 
850 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.10.2000, pp. 1-
2; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 31.1.2001, pp. 7-8. 
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gemengde vakbondefederasie, die Federasie van Unies van Suid-Afrika 
(FEDUSA) wat 530 000 werkers in 28 geaffilieerde vakbonde verteenwoordig 
het, verontwaardig op MWU-Solidariteit se verklaring gereageer deur te 
verklaar dat die MWU vroeër lidmaatskap tot eersgenoemde geweier is as 
gevolg van sy konserwatiewe beleidsrigtings. Tog wil dit voorkom of die feit dat 
MWU-Solidariteit daarin kon slaag om sedert 1994 glo ongeveer 50 000 
werkers uit die FEDUSA-stal, onder andere SAWU, asook werkers in die 
wapenindustrie af te rokkel, iets met die negatiewe reaksie te doen gehad 
het.851 
 
Asof simbolies van die metamorfose wat MWU-Solidariteit ondergaan het, is 
daar ook besluit om van hoofkwartier te verander, alhoewel daar goeie 
praktiese redes voor was. Vir ‘n geruimde tyd reeds het die MWU-gebou in 
Braamfontein, Johannesburg, probleme begin oplewer. Weens die ouderdom 
van die gebou, wat teen 1994 alreeds 23 jaar oud was, was die instandhouding 
uitermate hoog en het die MWU gesukkel om goeie en bestendige huurders te 
kry. Opknapping en opgradering sou miljoene rand kos, wat in vergelyking met 
die lae waarde van die gebou, nie ekonomies regverdigbaar was nie. Bykans 
al die huurders het gereeld agterstallig met hulle maandelikse huurgeld geraak 
en het dit moeilik gevind om dit aan te suiwer. Daar moes selfs op die bates 
van een huurder wat nie sy huur kon betaal nie, beslag gelê word. Teen 
Januarie 2001 het die huurinkomste tot feitlik nulvlak gedaal, terwyl die 
maandelikse onkostes vir die gebou sowat R30 000 beloop het. 
 
Verder was daar ’n geweldige ooraanbod van 
kantoorruimte in Braamfontein, wat 
noodwendig tot lae huurinkomste gelei het, en 
belangstelling om die MWU-gebou te koop, 
was baie flou. Die sosiale verval van die 
Braamfontein-omgewing het die MWU se 
probleme vererger daar baie besighede die 
gebied begin verlaat het. Die veiligheid van 
personeel en besoekers is bedreig deur 
daaglikse rooftogte en insidente wat in die 
omgewing plaasgevind het. Talle inbrake het 
in die MWU-gebou plaasgevind en parkering 
was ’n probleem vir besoekers. Alhoewel die 
uitvoerende bestuur reeds in 1995 besluit het 
om die gebou te verkoop, het die gesukkel om 
’n belangstellende koper te kry tot 2001 
gesloer toe die gebou uiteindelik vir R800 000 
verkoop is. Waar eiendom in ’n groeiende 

                                            
851 Sien Business Day, 1.3.2001, p. 2 (I Louw: Fedusa is ‘amused’ by union claim); The Citizen, 
1.3.2001, p. 4 (T Mabasa: Fedusa slams new Solidarity labour movement); Weekly Mail and 
Guardian, 15.3.2001, p. 14 (G Daniels: White workers flock to unions); Rapport, 4.3.2001, p. 
10 (Dít is waar MWU-Solidariteit nou georganiseerd is); Ibid., 25.3.2001, p. 14 (ZB du Toit: 
‘Ongekende toeloop’ na MWU-Solidariteit); Ibid., 1.4.2001 (C Milani: Werklike posisie van 
Fedusa). Sien ook “What has happened to the white worker”, pp. 30, 31. Fedusa het op 1 April 
1997 tot stand gekom. 
 

 
Die Braamfontein-kantoor 
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besigheidsdistrik normaalweg toeneem, het die MWU-gebou, wat in 1970 
oorspronklik vir R980 000 aangekoop is, weens die genoemde omstandighede 
dus geweldig in waarde afgeneem. Nadat alternatiewe ondersoek is, is daar 
dus aan die begin van 2001 besluit om die MWU-hoofkantoor na dertig jaar in 
Braamfontein te verskuif na Centurion, Pretoria, waar kantore in die 
Momentum-gebou in Weslaan gehuur is. Die skuif spesifiek na Pretoria was 
eweneens om praktiese redes. Die hoofkantore van ’n groot aantal 
maatskappye waar die vakbond nuut erkenning gekry het, soos Telkom, 
Kumba, die Atoomenergiekorporasie en universiteite, was in hierdie stad 
gesetel, terwyl dit vir ander soos Sasol en Eskom, vanuit ’n MWU-stategiese 
oogpunt beskou, beter geleë was. Vir die eerste keer ooit is die hoofkwartier 
van die oorspronklike MWU buite Johannesburg hervestig waarmee inderdaad 
ook die einde van ’n era in sy geskiedenis aangedui is.852 
 
In September 2002 het die uitvoerende bestuur ’n werkswinkel gehou rakende 
die naamsverandering van MWU-Solidariteit. Aangesien MWU-Solidariteit lank 
nie meer slegs tot die mynbedryf beperk was nie, moes die naam die vakbond 
nie net aan een bedryf koppel nie. ’n Reklamefirma is genader wat aan die hand 
gedoen het dat ’n nuwe naam gekies moes word wat dit duidelik sou maak dat 
MWU-Solidariteit nou vir lede van alle bedrywe en beroepe oop was wat die 
vakbond se doelstellings ondersteun het. Die algemene raad het gevoel dat die 
uitbreiding van MWU-Solidariteit tot ’n kragtige organisasie, met geskoolde lede 
uit alle sleutelbedrywe in die land, ’n bedingingsmag daargestel het wat tot 
voordeel van almal in die vakbond sou wees. Dit sou dus ook die lede in die 
mynbedryf baat. Die raad het daarop klem gelê dat mynwerkers nie nou minder 
belangrik sou word nie, maar dat hulle nuwe vennote uit alle arbeidsektore 
moes bykry in die “stryd” om die beskerming van hulle regte. Gevolglik is besluit 
dat die vakbond in die toekoms onder die sambreelnaam Solidariteit bekend 
sou staan. Die oorspronklike embleem en kleure van die 1998-werwingsveldtog 
sou egter (in aangepaste vorm) behou word.853 
 
Teen 2002, vyf jaar na die inwerkingstelling van Wenplan 2002, was Solidariteit 
inderdaad meer as net in naam, ’n totaal herontwerpte, dinamiese en 
getransformeerde arbeidsbeweging met ’n federale karakter en het op ’n 
geraamde jaarlikse inkomste van meer as R50 miljoen kon staatmaak. Die 

                                            
852 Sien MWU-Argief, Notule van die Algemene Raad, 26-27.1.1993, pp. 7-8; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, p. 12; Ibid., Notule van die Vergadering van 
die Uitvoerende Bestuur, 25.10.2000, p. 11; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Uitvoerende Bestuur, 29.11.2000, p. 11; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende 
Bestuur, 31.1.2001, pp. 5-6; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 
28.3.2001. p. 21; Ibid., Notule van die Vergadering van die Bestuurskomitee, 27.5.1992, p. 2; 
Ibid., Notule van die Vergadering van die Bestuurskomitee, 25.1.1994, p. 2; Ibid., Notule van 
die Vergadering van die Bestuurskomitee, 25.10.1995, p. 2; Ibid., Notule van die Vergadering 
van die Bestuurskomitee, 25.10.2000, p. 3; Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Bestuurskomitee, 28.3.2001, p. 2 en Ibid., Notule van die Vergadering van die 
Bestuurskomitee, 30.5.2001, p. 3; “Labour 30 Years on …”, p. 12; Privaat onderhoud met mnr. 
F Buys, 1.7.2001. Sien ook hfst. 4, voetnoot 96, p. 207. 
 
853 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25.9.2002, p. 4; Privaat 
onderhoud met mnr. F Buys, 1.7.2001. Sien ook MWU-Argief, Notule van die Vergadering van 
die Uitvoerende Bestuur, 30.8.2000, p. 22. 
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vakbond was ten volle toegerus en gerat vir die eise en uitdagings waarvoor 
georganiseerde arbeid in die nuwe millennium te staan sou kom. Vóór 1997 
was die MWU buite arbeidsgeledere ’n relatief onbekende instansie en sy 
openbare beeld ten beste dié van ’n reaksionêre, rassistiese en halsstarrige 
oorblyfsel van ’n ou bedeling wat onwillig probeer teëskop het om deel van die 
post-apartheid Suid-Afrikaane samelewing te word. Solidariteit het egter 
prominent op verskeie openbare terreine as ’n gerekende en gerespekteerde 
nasionale rolspeler na vore getree. Die vakbond het sy verregse beeld 
afgeskud en hom sentrum-regs herposisioneer. Sedert 1997 het lidmaatskap 
dramaties begin styg – dit het van 63 000 in 2000 tot 120 000 in 2005 
toegeneem waarvan vroue meer as 20% van die totaal uitgemaak het. 
Sodoende het Solidariteit die vakbond met die hoogste groeikurwe in Suid-
Afrika geword. 
 
Die ledeprofiel het ’n geleidelike wegbeweeg van semi-geskoolde en geskoolde 
blouboordjiewerkers na oorheersend tegnies-geskoolde werkers in hoë-
tegnologie beroepe begin weerspieël. Vanaf 73 werkgewers aan die begin van 
die 1990’s is bestek teen 2002 uitgebrei na 1400. Solidariteit het eenduisend 
takke in ongeveer 7 000 werksplekke gehad met 215 voltydse personeellede in 
25 kantore landswyd. Nuwe kantore is in sentra soos Kaapstad, Port Elizabeth, 
Richardsbaai, Bloemfontein en Polokwane (Pietersburg) geopen. Die vakbond 
is selfs as ’n internasionale gevallestudie gebruik oor hoe vakbonde hulle 
aanpas by die nuwe ekonomie. Dus, eenhonderd jaar na die ontstaan van die 
Transvaal Miners’ Association, kon Solidariteit met reg daarop aanspraak maak 
dat dit nie net die grootste en oudste onafhanklike vakbondentiteit in Suid-Afrika 
was nie, maar ook die grootste enkele vakbond vir geskoolde en hoogs-
geskoolde werknemers. Daarby was dit teen 2002 die grootste georganiseerde 
Afrikaanse ledeorganisasie.854 
 
Waar die MWU selfs tot ná verskyning van die Wiehahn-verslag die wettiging 
van swart vakbonde heftig probeer teenstaan en kommunisme as die grootste 
bedreiging vir Suid-Afrika beskou het, het Solidariteit ’n pragmatiese houding 
teenoor organisasies soos COSATU-vakbonde en die SAKP ingeneem. So het 
die MWU en NUMSA alreeds so vroeg as 1993 gesamentlik by Highveld Steel 

                                            
854 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, p. 7; Ibid., Notule 
van die Vergadering van die Nasionale Raad, 26-27.2.2002, pp. 12, 20; Backer, “Revive and 
reinvent”, pp. 70-71; Cant and Machado, Marketing success stories, p. 43; R van der Kooy, 
“Van vakbond tot geleentheidskepper”, Finansies en Tegniek, 23.3.2001, p. 42; Rapport, 
24.2.2002, p. 13 (Hanlie Retief gesels met Dik Hermann); Ibid., 15.6.2003, p. 15 (Die groot 
Uitskud van Afrikaner-organisasies); Beeld, 27.2.2002, p. 4 (N Jackson: Nog 3 vakbonde voeg 
hul kragte by MWU-Solidariteit); City Press, 24.11.2002, p. 7 (MWU renamnes itself to be in 
line with new status); http://www.solidarity.co.za, geraadpleeg op 10.9.2006. Sien ook MWU-
Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 25.8.1999, pp. 10-11 en 
privaat onderhoud met mnr. F Buys, 12.1.2007. Volgens Buys het ’n beoogde samesmelting 
met die Suid-Afrikaanse Motorunie nie gerealiseer nie. Die definisie waarop Solidariteit sy 
aanname as grootste en oudste vakbond in Suid-Afrika baseer, is dat beide COSATU, met 1,8 
miljoen lede in 21 geaffilieerde vakbonde, en FEDUSA, met 530 000 lede in 28 geaffilieerde 
vakbonde, vakbondfederasies is, terwyl eersgenoemde as ’n enkel vakbondentiteit 
gestruktureer is. Histories gesproke, is die South African Typographical Union, wat in 1898 
gestig is, die oudste bestaande vakbond in Suid-Afrika, maar dit fungeer as nie-onafhanklike 
FEDUSA-filiaal. 
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in Witbank en later by Columbus Steel in Middelburg oor lone en voordele 
gestaak, en dit slegs vier weke nadat ’n groep regses ‘n aantal MWU-lede op 
die Highveld Steel-aanleg beskerm het tydens ’n aanrandingsinsident waarby 
juis ook NUMSA betrokke was. In 2001 het dieselfde twee vakbonde weereens 
gesamentlik by Highveld Steel oor looneise gestaak.855 
 
In 2000 het die MWU en die NUM eweneens ’n samewerkingsooreenkoms oor 
sake van gemeenskaplike belang gesluit. Dit het onder andere ’n 
Vigsbekampingsooreenkoms ingesluit. Sedertdien het Solidariteit en COSATU-
vakbonde soos die NUM, NUMSA en die Communication Workers Union by 
verskeie geleenthede stakingsaksies en samewerkingsooreenkomste geloods 
oor kwessies soos lone, beroepsveiligheid, werknemersvoordele en 
werksekuriteit. Solidariteit het ook besluit om COSATU moreel te ondersteun in 
sy betoging teen menseregtevergrype in Zimbabwe.856 En in 2002 het 
Solidariteit, as ’n gebaar van bereidwilligheid om oor gemeenskaplike 
arbeidsaangeleenthede saam te werk, ’n uitnodiging aanvaar om die kongres 
van die SAKP in Rustenburg by te woon. Solidariteit se siening was dat 
sodanige geleenthede forums gebied het om ook met ideologiese opponente, 
wat invloedryke vennote van die regeringsalliansie was, dialoog te voer 
aangaande sy standpunte oor kwessies soos regstellende aksie.857 
 

                                            
855 K von Holdt, “Political transition and the changing workplace order in a South African 
steelworks”, in E Webster and K von Holdt, Beyond the apartheid workplace, p. 70; Von Holdt, 
Transition from below, pp. 264-265; Matlala, “Black and white at Highveld Steel”, pp. 8-10; 
Beeld, 7.8.2001, p. 1 (J de Lange: Numsa, Solidariteit, staak by Highveld Steel). I.v.m. die 
regses-MWU-NUMSA-insident, sien ook voetnoot 50 pp. 294-295 hierbo. 
 
856 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Nasionale Raad, 26-27.2.2002, p. 
15; Ibid., Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 30.8.2000, p. 20; “Labour 
30 Years on …”, p. 12; PS Nel (ed.), South African employment relations. Theory and practive, 
pp. 51, 128-129; Beeld, 31.8.2000, p. 10 (NUM en MWU); Ibid., 13.7.2001, p. 1 (Groot staking 
dreig by Eskom); Rapport, 4.3.2001, p. 10 (Dít is waar MWU-Solidariteit nou georganiseerd is); 
Ibid., 29.7.2001, p. 18 (T du Plessis: Saamstaan in gevegskoalisie is al manier); Ibid., 
27.2.2005, p. 8 (ZB du Toit: Solidariteit steun Cosatu in Zim); Die Burger, 21.7.2001, p. 12 
(“Dawie”: SA vorder in die rigting van normale samelewing); Ibid., 28.2.2005, p. 8 (Solidariteit); 
The Star, 13.7.2001, p. 4 (S Makgale and S Moti: Eskom and mines face strike threat); Ibid., 
17.7.2001, p. 1 (S Moti: Strike season threatens to break out); The Citizen, 19.7.2001, p. 4 
(Three labour unions strike against Eskom); Sake Beeld, 22.1.2003, p. 2 (J de Lange: 
Solidariteit maak nuus waarvan lesers wil weet); Sake Burger, 3.2.2005, p. S3 (J de Lange: 
Vakbonde eis ooreenkoms by Telkom); Ibid., 24.3.2006, p. S1 (Staking oor winsdeel-griewe 
kan Telkom verlam); http://www.solidaritysa.co.za, geraadpleeg op 10.9.2006. 
 
857 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad“, 31.7.2002, pp. 2-3; “Labour 30 
Years on …”, p. 12 en “What happened to the white worker?, pp. 30-31; Beeld, 24.7.2002, p. 3 
(J de Lange: ‘Links’, ‘regs’ kom byeen in Rustenburg); Ibid., 25.7.2002, p. 8 (MWU ‘hoort by 
kongres’); Ibid., 26.7.2002, p. 2 (J de Lande: SAKP-leier verwelkom MWU-lede in Afrikaans); 
Sake Burger, 25.7.2002, p. S19 (J de Lange: Solidariteit en SAKP se treë gaan later sin maak); 
Ibid., 18.7.2003, p. 5 (Solidariteit en SAKP span saam); Die Burger, 29.7.2002, p. 2 (T van der 
Westhuizen: Solidariteit wil partye betrek by akkoord); Ibid., 3.8.2002, p. 11 (J de Lange: Viva 
kommuniste…); Ibid., 4.8.2002, p. 16 (Pikante vriendskap); Ibid., 25.1.2003, p. 12 (“Dawie”: 
Snaakse kinkels wag dalk op SA politiek); Rapport, 28.7.2002, p. 1 (E Gunning: MWU 
Solidariteit, SAKP trek in een juk oor werkerkwessie); Ibid., 2.8.2002, p. 13 (J de Lange: Saam 
in die kryt, saam in die bed?); Ibid., 20.7.2003, p. 6 (Gesprek van wit, swart werkers ‘baan nuwe 
weg’) en p. 18 (Vakbondgesprek). 
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Solidariteit het ook sy maatskaplike verantwoordelikheid in die openbare sfeer 
nagekom. Met die likwidasie van die DRD-goudmyn op Stilfontein in 2005 is 
6513 werkers sonder heenkome gelaat. Solidariteit het gehelp om, in 
samewerking met die Stilfonteinse gemeenskap, meer as R3 miljoen en sowat 
R1 miljoen se kosvoorrade in te samel. Geld is ook vanuit die vakbond se 
Helpende Hand-fonds gekanaliseer. Dit het dit moontlik gemaak om ’n 
noodvoedingskema, onder andere skoolvoedingsprojekte, aan sowat 3 000 
gesinne en indiwidue, ongeag kleur, vir vyf maande te kon volhou.858 Die 
vakbond het ook op kulturele gebied sy tradisionele betrokkenheid voortgesit. 
Met ’n bydrae van R100 000 het Solidariteit ’n vennoot van die Sondagkoerant 
Rapport se onderwysfonds geraak, wat in die lewe geroep is om beurse te 
voorsien vir die opleiding van Afrikaanssprekende onderwysers ongeag kleur. 
Daarby het die vakbond in 2006 AfriForum, ’n selfstandige Artikel-21 
maatskappy, gestig om minderhede soos Afrikaners, wat hulle sedert 1994 aan 
die openbare lewe begin onttrek het, aan te moedig om konstruktief aan 
openbare debat en aksies deel te neem.859 
 
In ooreenstemming van sy grondwetverandering in 1998, waarvolgens 
lidmaatskap van Solidariteit voortaan op die beginsel van vryheid van 
assosiasie gebaseer sou wees, is die eens eksklusiewe fokus op Afrikaners as 
vakbondlede ook aangepas. Teen 2005 het die Solidariteit-webblad verklaar 
dat die vakbond tradisioneel ’n Afrikaanse organisasie was en sonder om 
uitsluitend te wees, was dit veral lede van minderheidsgroepe wat bekommerd 
was oor die uitwerking van onbillike regstellende aksie wat hulle met die 
vakbond geassosieer het. Ten opsigte van sosiale verantwoordelikheid was dit 
die vakbond se hoofoogmerk, alhoewel nie eksklusief nie, om mense in “wit 
armoede” te ondersteun. Die rasionaal daarvoor was die feit dat staatsubsidies 
op grond van ras toegeken is. Die eksklusiewe fokus op wit (Afrikaner)werkers 
het egter vernader na hulp aan mense wat “buite die staat en ander instellings 
se hulpprogramme geval het”, soos wat byvoorbeeld in Stilfontein die geval 
was.860 Teen die agtergrond van ’n missiestelling wat nie meer eng en 
eksklusief slegs op Afrikaners gefokus het nie, was dit nie verbasend dat veral 
bruin staatsdienswerkers in die Wes-Kaap, wat ook oor regstellende aksie in 
eie geledere gegrief was, ’n beskermende tuiste by Solidariteit gesoek het nie. 
 
Teen 2003 het 6.5% van Solidariteit se lidmaatskap uit bruin lede bestaan. Die 
sprekendste voorbeeld dat die Solidariteit van die nuwe millennium in uitkyk en 

                                            
858 Rapport, 19.6.2005, p. 12 (F Buys: Stilfontein hou lesse vir die hele land in); 
http://www.solidaritysa.co.za, geraadpleeg op 10.9.2006; “Independence and ‘self-
standigheid’. Solidarity where (mainly) white workers gather”, South African Labour Bulletin, 
Vol. 30, No. 2, May/June 2006, p. 22; Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 12.1.2007. 
 
859 Rapport, 14.12.2003, p. 4 (J van Eeden: Rapport Fonds kry hupstoot); Ibid., 19.3.2006, p. 
16 (F Buys: Hou op kla en begin iets doen); Die Burger, 28.3.2006, p. 5 (M O’Connor: Solidariteit 
skep forum om ‘apatie’ onder minderhede uit te wis); “Solidariteit takel apatie met AfriForum”, 
Solidariteit, Nr.2, 2006, pp. 30-31. 
 
860 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25-26.1.2000, p. 8; 
http://www.solidaritysa.co.za, geraadpleeg op 10.9.2006; Privaat onderhoud met mnr. F Buys, 
12.1.2007. 
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mentaliteit ’n totaal ander vakbond was as die MWU van die twintigste eeu, was 
waarskynlik die feit dat eersgenoemde in 2006 namens Leon Christiaans, ’n 
bruin ingenieur van Eskom, ’n dispuut met die maatskappy verklaar het. 
Christiaans het aangevoer dat daar weens swart regstellende aksie in sy 
aansoek om ’n bevorderingspos teen hom gediskrimineer is.861 
 
’n Verdere uitvloeisel van Solidariteit se werkskeppingsbeen was die 
totstandkoming van Sol-Tech in 2006 in Centurion, Pretoria. Dit was die 
breinkind van Piet du Plooy, adjunk-uitvoerende hoof van Solidariteit. Die 
vakbond het ’n groot leemte in die opleiding van persone in die arbeidsmark 
raakgesien en dit was sy antwoord op die stygende vaardigheidstekort in Suid-
Afrika. Deur die voorsiening en fasilitering van vaardigheidsopleiding was dit 
Solidariteit se doel om ’n bydrae tot Suid-Afrika se sosio-ekonomiese 
ontwikkeling te lewer sodat indiwidue ook deel van die arbeidsmark kon word. 
Sol-tech is op vier bene gestruktureer: tegniese opleiding, bestuurs- en 
lewensvaardighede-opleiding, die fasilitering van vaardigheidsontwikkeling van 
kleiner maatskappye en die interne opleiding van Solidariteit-personeel en -
verteenwoordigers. Die eerste voltydse groep studente het in Julie 2006 met 
opleiding begin. Opleiding in rigtings soos elektrisiteit, sweisery, loodgietery, 
konstruksie, elektrotegnies, werktuigkundiges, dieselwerktuigkundiges, 
gereedskapmakers en monteerdraaiers is aanvanklik aangebied. So het 
Solidariteit die enigste vakbond in Suid-Afrika geword wat ook as ’n 
opleidingsinstansie geregistreer is.862 
 
Vroeg in 2006 het Solidariteit ook na buitelandse arbeidorganisasies begin 
uitreik toe ’n afvaardiging van die vakbond onder leiding van Flip Buys en Dirk 
Hermann arbeids- en ander instellings in die VSA, Nederland en België gaan 
besoek het. Die doel daarvan was onder andere om steun van buitelandse 
meningsvormers vir Solidariteit se standpunt oor regstellende aksie te werf. 
Daar is byvoorbeeld samesprekings met die Internasionale Arbeidsorganisasie 
in New York gevoer.863 En in ooreenstemming met sy Christelik-nasionale 
uitgangspunt het Solidariteit in 2006 by die Confederation of South African 
Workers’ Unions (CONSAWU) aangesluit. Sodoende het Solidariteit die 

                                            
861 Sien Beeld, 13.1.2003, p. 1 (J de Lange: Solidariteit werf lede in staatsdiens); Ibid., 
22.1.2003, p. 2 (J de Lange: Solidariteit maak nuus waarvan lesers wil weet); Weekly Mail and 
Guardian, 28.5.2003, p. 7 (The state of the labour federations in South Africa); Die Burger, 
13.1.2003, p. 2 (J de Lange: Staatslui wil oorloop na Solidariteit); Ibid., 20.3.2006, p. 1 (M 
Merton: (Bruin ingenieur hoor hy is nie ‘swart genoeg vir Eskom’); Privaat onderhoud met mnr. 
F Buys, 12.1.2007. In die arbitrasie-uitspraak is egter teen Solidariteit en Christiaans se 
aanspraak beslis. Sien bv. Rapport, 16.4.2006, p. 10 (Ervare en geleerd … maar nie swart 
genoeg). 
 
862 http://www.solidaritysa.co.za, geraadpleeg op 10.9.2006; Rapport, 24.2.2002, p. 13 (Hanlie 
Retief gesels met Dirk Hermann); J Kleynhans, “Ons sal moet NUUT dink & doen”, Solidariteit, 
Nr.2, 2006, pp. 8-9; J Marais, “Sol-tech pak Vaardigheidstekorte”, Solidariteit, Nr.3, 2006, p. 14; 
T Steenkamp, “Sol-tech bied oplossings vir opleidingsprobleme”, Solidariteit, Nr.4, 2006, p. 34; 
Rapport, 12.11.2006, p. 24 (C Fourie: Nuwe kollege sal ambagslui in Afrikaans oplei); Die 
Burger, 16.11.2006, p. 22 (A Rademeyer: Miljoene gegee vir onderrig in Afrikaans). 
 
863 “Solidarity visits Europe and the US”, Solidariteit, Nr.2, 2006, p. 18; Rapport, 12.2.2006, p. 
22 (ZB du Toit: Solidariteit verras oor VSA-steun). 
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grootste vakbond binne CONSAWU geword wat beginsels soos “demokratiese 
waardes, hoë standaarde, pluralisme en politieke onafhanklikheid” nagestreef 
het. Op sý beurt was CONSAWU by die World Confederation of Labour (WCL), 
met 26 miljoen lede, geaffilieer. Die WCL het uit die Christelike tradisie van 
vakbondwese gegroei en bykans al die Christelike vakbonde wêreldwyd was 
daarby geaffilieer. Solidariteit se internasionale uitreiking na buite en 
aansluiting by CONSAWU het vrugte afgewerp. So het die Solidariteit-
hoofkantoor teen die middel van 2006 ’n besoek deur ’n afvaardiging van 
vakbondleiers van België, Mauritius en ’n aantal lande op die Afrika-vasteland 
ontvang. Onder hierdie besoekers het die president van die WCL getel. Volgens 
die afvaardiging kon Solidariteit se stelsels “met die bestes in Europa vergelyk 
word” en was hulle van mening dat die vakbond se toetrede tot CONSAWU sy 
“hertoetrede tot die internasionale wêreld” was.864 
 
Die transformasie van Solidariteit se nuwe positiewe visie en proaktiewe 
ingesteldheid op die post-apartheid bedeling in Suid-Afrika het uiteindelik ook 
positiewe reaksie en beriggewing van die Afrikaanse establishment-pers, wat 
voorheen uiters krities en negatief teenoor die vakbond ingestel was, ontlok. 
Die Volksblad was byvoorbeeld van mening dat Solidariteit verander het “van 
’n sterwende, ekstreem-regse wit klub ontevrede skreeuers in ’n dinamiese, 
groeiende en inklusief Afrikaanse vakbond”.865 Waar die (NP) “regering voor 
1994 die Afrikaner se vakbond was”, het Solidariteit nou “netjies daardie 
gaping, maar sonder die politieke etiket” gevul. Solidariteit is as die “enigste 
suksesvolle Afrikaner-organisasie beskou en was as ’n vakbond besig om sy 
potensiaal te herontdek“. En volgens die FAK is Solidariteit uit dertig instansies 
wat nagevors is, beskou as “die mees relevante Afrikaanse organisasie” wat 
“aggressief, jonk, verbeeldingryk en die enigste was wat in staat is om groot 
getalle mense te trek”.866 
 
Solidariteit se nuwe mediabeeld is miskien die raakste opgesom in ’n artikel, 
getiteld “Die groot uitskud van Afrikaner-organisies”, wat in Rapport verskyn het 
en wat ’n evaluering van die stand van Afrikanerorganisasies in die post-
apartheidbedeling gedoen het: 
 

“Die leiers, jongerige ouens wat uit ’n 
KP/Vryheidsfront/Mynwerkersunie-agtergrond kom, is 
straatslim. Pleks van sit en droom van ’n opvolgskikking benut 
hulle die ruimte wat die Grondwet en die landswette skep, om 
te beding vir hul lede en vir Afrikaans … ’n Swart 
koerantredakteur sê … oor Solidariteit: dit lyk of hulle ’n bladsy 

                                            
864 Sien MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 4.8.2006, Bylae 
D-1(a); D Hermann, “Vat so, CONSAWU”, Solidariteit, Nr. 4, 2006, p. 14 en “Wye Wêreld Wink 
vir Solidariteit”, p. 16; http://www.solidaritysa.co.za/Tuis/wmprint.php?ArtID=523, geraadpleeg 
op 18.4.2006. 
 
865 Die Volksblad, 26.7.2002, p. 10 (Praat só met ANC). 
 
866 Sien bv. MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Uitvoerende Bestuur, 29.8.2001, 
p. 15; R van der Kooy, “Van vakbond tot geleentheidskepper”, Finansies en Tegniek, 
23.3.2001, p. 42; Rapport, 24.2.2002, p. 13 (Hanlie Retief gesels met Dirk Hermann). 
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uit Cosatu se boek uit die jare tagtig geneem het. In die 
Afrikaanse gemeenskap het Solidariteit ’n blink beeld; ‘hulle 
veg vir ons’; ‘hulle probeer ten minste iets doen’, is die tipiese 
sentimente wat opgelet word … Solidariteit is hier om te bly – 
met ’n hoë profiel”.867 

 
Aangesien die huurkontrak met die Momentum-gebou teen die einde van 2005 
sou verval, het Solidariteit in daardie jaar weer ’n eie hoofkantoor (bestaande 
uit twee kantoorgeboue) van Kuma Resources in Bothalaan, Centurion teen die 
bedrag van R6.4 miljoen aangekoop.868 Waar die verkoop van die ou MWU-
gebou in Braamfontein, Johannesburg ’n era vir die vakbond afgesluit het, was 
die aankoop van ’n nuwe hoofkantoor simbolies van die vertroue en optimisme 
waarmee Solidariteit die toekoms binnegegaan het. Ten einde in staat te wees 
om in die nuwe millennium te oorleef, moet Solidariteit volgens Cant en 
Machado sy vakbondmodel op volgehoue basis deur middel van kreatiewe 
idees ontwikkel in ’n ekonomie waar kennis elke agtien maande verdubbel.869 
As ’n vakbond wat daarin kon slaag om homself te midde van geweldige 
uitdagings te herontwerp en te herposisioneer, en die negatiewe van sy verlede 
agter te laat, sal Solidariteit sekerlik aan hierdie voorwaardes kan voldoen. 
 

                                            
867 Rapport, 15.6.2003, p. 15 (Die groot Uitskud van Afrikaner-organisasies). 
 
868 MWU-Argief, Notule van die Vergadering van die Hoofraad, 25.5.2005; Ibid., Notule van die 
Vergadering van die Hoofraad, 28.9.2005 en Aankoop van nuwe Hoofkantoor vir Solidariteit, 
Bestuursoorsig, Verw: LR 2/6/2/1253. 
 
869 Cant and Machado, Marketing success Stories, p. 52. 
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SLOTBESKOUING 
 
 

 
In die geskiedenis van die Mynwerkersunie word tot ’n belangrike mate ook die 
geskiedenis van Suid-Afrika weerspieël en loop die historiese lotgevalle van die 
vakbond en dié van blank Suid-Afrika onlosmaaklik hand aan hand. Die 
geskiedenis van die MWU was dikwels onstuimig en is gekenmerk deur intense 
woelinge, soos ook dié van die land waarin dit afgespeel het. So het The Star, 
die destydse spreekbuis van die Witwatersrandse mynbedryf, in 1970 
aangaande die vakbond verklaar “it’s simply their traditional way of life”.870 In 
die periode 1924-1979 het daar noue bande tussen die blanke regerings van 
Suid-Afrika en blanke vakbonde bestaan. Blanke vakbonde soos die MWU het 
meer heil daarin gesien om hulle lot deur politieke druk te verbeter as deur 
onderhandeling met werkgewers.871 Blanke werkers in sogenaamde 
“mynwerkerskiesafdelings” was ná 1948 terdeë bewus van hulle strategiese 
belangrikheid by die stembus en alreeds sedert die dertigerjare van die 
twintigste eeu was Afrikanerpolitiek en die Afrikanerarbeiderbeweging ten 
nouste met mekaar verweef. 
 
’n Uitstaande kenmerk van die militante fase van die MWU se geskiedenis was 
die soms fanatiese pogings van ekstremistiese leiers om stakings, soos dié van 
1922, ten alle koste met geweld te laat slaag. Verskeie redes kan vir hierdie 
geweld as uiterste opsie aangevoer word. In ’n tydperk waar die ou Transvaal 
Miners’ Association weens ’n gebrek aan voldoende nywerheidswetgewing 
magteloos gestaan het om sy lede effektief teen die teistering van myntering, 
onregverdige werkspraktyke, -lone, -kontrakte, en -ure, asook teen onveilige 
werkstoetande te beskerm, het die mynwerkers hulle noodwendig tot geweld 
moes wend ten einde hulle griewe by werkgewerorganisasies soos die Kamer 
van Mynwese tuis te bring, soos ook in die studies van Elaine Katz uitgewys is. 
In hoofstuk een is die agtergrond en omstandighede van Afrikaners se toetrede 
tot die mynbedryf as verklaring vir hulle radikale optrede ook uitvoerig 
bespreek.872 
 
Twee sentrale temas figureer in die eerste honderd jaar van die MWU se 
geskiedenis, naamlik die behoud van blanke werksgeleenthede in die 
mynbedryf en die stryd om die beheer van die vakbondbestuur. Wat 
eersgenoemde betref, dien Rick Johnstone se verklaring van die strukturele 
kwesbaarheid van blanke mynwerkers as die sentrale rasionaal vir hierdie 
groep se dikwels hewige reaksie om pogings van swart indringing van 
tradisionele blanke mynwerkersposte te beveg. Dit was juis die konstante 
strukturele kwesbaarheid waaraan MWU-lede in die mynbedryf uitgelewer was, 
sowel as die feit dat hulle beskermde posisie van werkreservering in die bedryf 

                                            
870 The Star, 24.10.1970 (“There’s Trouble Anew with the Mineworkers). 
 
871 E van der Merwe, “Vakbonde se politieke skof”, Finansies en Tegniek, Jaargang 39/23, 14 
Augustus 1987, p. 12. 
 
872 Sien hfst. 1, pp. 10-15. 
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ten beste broos was en akúút onder die druk van die ekonomiese kragte van 
mynkapitaal gestaan het om deur goedkoper geskoolde swart arbeid vervang 
te word, wat hulle by geleentheid vatbaar gemaak het vir militante 
stakingsaksies. Hierdie kardinale punt word deur verskeie skrywers negeer of 
ten dele onderbeklemtoon in hulle pogings om die MWU se optredes as suiwer 
anti-swart en rassisties, gebaseer op ’n rassemeerderwaardigheidsfilosofie van 
blanke baasskap, te tipeer. 
 
In aansluiting daarby het Katz oortuigend aangetoon dat die kwesbaarheid van 
die blanke mynwerkers se posisies vir ondergrawing ook te danke was aan die 
feit dat mynwerk aanvanklik nie as ’n volwaardige ambag beskou is nie en dat 
die betekenis van die term “mynwerker” nie duidelik in die grondwet van die 
TMA omskryf is nie. Enige blanke kon sonder die streng vakleerlingskap van 
die tradisionele ambagsvakbonde ’n skietsertifikaat verwerf om as “mynwerker” 
te kwalifiseer. Daarom kon die pligsomskrywing van die “mynwerker” so maklik 
deur mynbase gefragmenteer word. So is sy werksverpligtinge algaande 
geërodeer vanaf ’n algemene mynwerker (verantwoordelik vir ’n verskeidenheid 
van myntake soos skagbou, pyplê, houtstutwerk, boorwerk en skietwerk) tot dié 
van toesighouer oor ’n span swart werkers. Laasgenoemde het al hoe meer 
hierdie werksverpligtinge ten koste van die blanke mynwerker teen goedkoper 
loonskale begin verrig. Aangesien blanke mynwerkers vanweë hulle 
vaagomskrewe “ambagstatus” dus nie daartoe in staat was om hulle “ambag” 
by mynbase te verdedig nie, het dit tot die ondergrawing van hulle posisies deur 
die implementering van goedkoper swart arbeid gelei, wat op sý beurt weer tot 
die gewelddadige stakings in die militante fase van die MWU se geskiedenis 
aanleiding gegee het.873 
 
David Hamilton het dit eweneens beklemtoon dat een van die onderliggende 
redes waarom die MWU so invloedryk en sterk in blanke arbeidsgeledere 
gestaan het, aan die vrese van blanke mynwerkers vir ’n ondermyning van hulle 
werksekuriteit te wyte was. Hierdie kwessie het baie tot die konfronterende 
verhouding tussen die MWU en die KVM bygedra.874 Die ongemaklike 
verhouding wat deurgaans tussen die KVM as verteenwoordiger van die 
werkgewers en die MWU as werknemersorganisasie bestaan het, was ook 
tipies van die dialektiese verskille tussen arbeid en kapitaal op die 
arbeidsterrein en word veelseggend deur Peet Ungerer, ’n voormalige 
hoofsekretaris van die vakbond, soos volg beskryf: “Die KVM is die slimste, die 
rykste en die skelmste werkgewer in die wêreld. Daar is nie einde aan sy sonde 
nie”.875 
 
In die literatuur word die 1922-staking ten nouste met die blanke mynwerkers 
en by implikasie gevolglik ook met die MWU geassosieer. ’n Meer korrekte 
interpretasie is egter dat die staking ’n breë wit werkersklasopstand of –rebellie 
weerspieël het waaraan ongeveer 22 000 blanke werkers vanuit alle 

                                            
873 Sien Katz, “White Workers’ Grievances”, p. 146. 
 
874 Hamilton, “The Role of the Mine Workers’ Union”, pp. 94-95. 
 
875 Privaat onderhoud met mnr. W Ungerer, 2.7.2001. 
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nywerheidsektore op die Witwatersrand deelgeneem het en waarvan lede van 
die MWU ’n prominente komponent gevorm het. Trouens, die beheer van die 
staking was van meet af aan glad nie in die hande van die MWU nie. Die staking 
van 1922 was dan ook die grootste industriële agitasie in die geskiedenis van 
Suid-Afrika waaraan blanke werkers, en mynwerkers in die besonder, sou 
deelneem. Ten spyte van vele ander stakingsaksies en dreigemente om “1922” 
te herhaal, sou die blanke arbeidsbeweging en die MWU nooit weer daarin 
slaag om ’n staking te organiseer wat dieselfde omvang en vlakke van geweld 
sou aanneem nie. 
 
Die rede vir die feitlike verdwyning van wit werkersmilitantheid ná die 1922-
staking skryf Merle Lipton aan die pro-blanke arbeids- of sogenaamde 
“beskaafde” arbeidsbeleid van die Pakt-regering toe. Hierdie beleid het blanke 
werkers in staat gestel om werkreservering en ’n monopolie oor geskoolde 
werk, ook in myne, te verseker, sowel as om voorkeurarbeid teen hoër salarisse 
in ander beroepe te bekom. Die afname van wit werkersmilitantheid was dus 
nie omdat hulle polities gekastreer is nie, maar omdat hulle makliker hul 
aandrang op hierdie arbeidsbedeling deur middel van geïnstitusionaliseerde 
metodes, soos ook deur Rob Davies en David Yudelman uitgewys is, kon 
verkry.876 
 
Die blanke mynwerkers se posisie van strukturele kwesbaarheid in die 
mynbedryf ten spyt is dit egter so dat ander faktore ook ’n rol gespeel het in 
hulle hewige reaksie teen wat gesien is as swart onderkruiping en die vrese dat 
dit blanke werkreservering sou aantas. In insidente soos die 1922-staking, waar 
die slagspreuk was om te veg en te verenig vir ‘n wit Suid-Afrika, die protes 
teen die maandloonproefneming van 1964-1965 waardeur die werk van blanke 
ongeskoolde en halfgeskoolde mynwerkers in gedrang kon kom, sowel as die 
MWU se versetpogings teen die implementering van die aanbevelings van die 
Wiehahn-kommissie, kan dit nie ontken word dat die rasfaktor ’n rol gespeel het 
nie en moet daar ook na ’n ander rasionaal gesoek word vir die houding van 
blanke rassemeerderwaardigheid en rassisme wat in vakbondgeledere 
voorgekom het. Die Amerikaanse sosioloog, David Roediger, verklaar dat daar 
by blanke werkersklasgroepe (soos ook die blanke werkers van Suid-Afrika) 
met ’n lae sosiale mobiliteit (in teenstelling met byvoorbeeld die Afrikanerelite) 
die mentaliteit van ’n “herrenvolk demokrasie” bestaan het. Waar hulle sosio-
politieke status laag was en in daardie opsig nie altyd deur die elite gereken is 
nie, was hul “blankheid” vir hulle ten minste ’n belangrike onderskeidingsnorm 
wat hulle op ’n hoër sosiale vlak as swartes geplaas het. Daarom kon wit 
werkers nie ’n klasse-alliansie met die swart werkersklas vorm en gesamentlik 
met swart werkers ’n stryd teen die uitbuiting van mynkapitaal voer nie, want dit 
sou eersgenoemde se belangrike bydrae (vanuit hulle oogpunt gesien) tot die 
uitbou van die (blanke) “herrenvolk republiek” verkleineer – ’n belangrike aspek 
wat deur revisionistiese historici misgekyk word.877 
 

                                            
876 Lipton, Capitalism and apartheid, p. 188. 
 
877 DR Roediger, The wages of whiteness. Race and the making of the American working class, 
pp. 6, 19, 59-60, 172, 180. Ek is prof. Hermann Giliomee baie dank verskuldig vir hierdie insigte. 
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Werklose Afrikaners se reaksie op ’n aanbod van die Transvaalse Het-Volk-
regering in 1908, om ongeskoolde handearbeid op die Pietersburg-spoorlyn as 
’n vorm van noodleniging te doen, is ’n voorbeeld van hierdie 
onderskeidingsnorm. Die lae loon van 3s. 4d. per dag en die idee van ’n sak 
mieliemeel per maand wat hulle daarvoor aangebied is, is deur hierdie 
Afrikaners as ’n verregaande belediging beskou, aangesien hulle geglo het dat 
dit hulle op gelyke voet met swartes geplaas het.878 En te midde van die 
mynstaking van 1913 het The Worker, die amptelike mondstuk van die SAAP, 
verklaar: “… a white worker […] claims in this country, as he has long claimed 
elsewhere, to be recognised and treated not with the ‘contemptuous 
intolerance’ shown by a ‘baas’ to a ‘boy’, but as a man and a citizen whose right 
to life, liberty and competence is as important as his ‘master’s’”.879  
 
Jeremy Krikler sluit by Roediger aan deur te verklaar dat dit juis die 
onderskeiding van die onvrye swart werkers, wat lae lone verdien en nie oor 
regte beskik het nie en wat oor hulle ras verag is, wat die Randse wit 
proletariaat as ’n werkersklas gevorm het. By laasgenoemde groep het ’n sterk 
sin van blanke produktiwiteitsnorme bestaan teenoor hulle siening van 
“kafferwerk”, van blanke loonstandaarde in teenstelling met “kafferlone” en die 
reg tot burgerskap van blankes teenoor swartes wat nie oor sodanige regte 
beskik het nie. Baie blankes het die beskouing gehad dat indien ’n persoon tot 
armoede en afhanklikheid afgedwing sou word, hy ’n “wit kaffer” sou word. Deur 
in 1922 aan die kleurslagboom in die myne te torring, is dus deur baie blanke 
werkers as die dun end van die wig beskou wat hulle uiteindelik op 
laasgenoemde vlak sou plaas. Volgens Krikler was ’n groot beweegrede vir die 
1922-stakers se stryd om die kleurslagboom te bewaar hulle “instinktiewe 
persepsie”, dat ’n wit werker wat nie ’n posisie van rassemeerderwaardigheid 
volhou het nie, daartoe geneig sou wees om “soos swart werkers” die 
handhawing van die standaarde, tradisies en inspirasies van die blankes te laat 
vaar. 
 
Verder verklaar Krikler dat die term “Wit Suid-Afrika”, wat as strydkreet deur die 
stakerkommando’s van die 1922-staking gebruik is, die strewe na ’n spesifieke 
ordening van die staat, die gemeenskap en die ekonomie was – ’n ordening 
waarin wit werkers beskerming teen die verarmende neiging van uitbuitende 
kapitalisme gewaarborg sou word. Vir die stakers het dit ’n weiering geïmpliseer 
van die werkgewers se reg om aan georganiseerde arbeid te dikteer, aangesien 
een van die kernelemente van wit werkers se identiteit in 1922 ’n gevoel onder 
hulle was dat mynkapitalisme hulle weereens (soos in 1907, 1913 en 1914) aan 
industriële despotisme wou onderwerp. Fundamenteel onderliggend aan 
hierdie wit werkersklasidentiteit was ook die gevoel dat hulle nie werklik as 
burgers van die Suid-Afrikaanse staat beskou is nie. Daarom wou die stakers 
’n ander staat (republiek) hê – ’n “Wit Suid-Afrika” wat blanke werkers ten volle 
sou respekteer en werklike en effektiewe regte aan hulle sou verleen. In wese 
wou hierdie werkers oor die reg beskik dat voorwaardes nie aan hulle gedikteer 

                                            
878 Stals, Afrikaners in die Goudstad. Deel 1, p. 77; Van Onselen, New Nineveh, p. 147. 
 
879 The Worker, 17.7.1913, p. 1 (Hoofberig). 
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word nie, maar dat hulle volwaardig as deel van die burgery beskou sou word, 
soos die genoemde Worker-artikel dit so paslik gestel het.880 
 
Pogings tot die ver-Afrikaansing van die MWU-bestuur het, anders as die 
konvensionele sieninge daaroor dat dit eers in die 1930’s en 1940’s 
plaasgevind het, alreeds teen die einde van die tweede dekade na Uniewording 
plaasgevind. Hierdie pogings was egter nie suksesvol nie. Daarteenoor was dit 
duidelik dat die stryd om die ideologiese en politieke siel van die MWU in die 
tydperk 1929-1948 ’n verbete een was waarin veel meer as die belange van ’n 
vakbond op die spel was. Die onstuimige nasionale politiek het die geskiedenis 
van die MWU in daardie periode oorheers. As gevolg van die intieme 
betrokkenheid van politieke partye by die stryd het die kwessie van die 
ideologiese beheer van die MWU ’n integrale deel van die destydse Suid-
Afrikaanse blanke politiek geword. Trouens, ten spyte van ’n uitdruklike 
verklaring van politieke neutraliteit in die MWU-grondwet, en herhaalde 
soortgelyke verklarings deur die MWU-bestuur, is dit ironies dat die vakbond 
hom dwarsdeur sy geskiedenis altyd in ’n mindere of meerdere mate, na gelang 
van omstandighede, met die beleid van een of ander politieke party, hetsy dit 
die SAP, SAAP, NP, HNP of KP was, vereenselwig het. ’n Sterker disassosiasie 
van politieke partye en ideologieë het eers met die aanvang van die Buys-
administrasie in 1997 gemanifesteer. 
 
Die Nasionaalgesinde Afrikaner intellektuele en kulturele elite se beskuldigings, 
dat die pro-SAP en -SAAP MWU-bestuur “kommunisties-gesind” was en 
sodoende die kleurslagboom in die mynbedryf sou verwater en 
rassevermenging sou aanmoedig, was blote propagandataktiek. Selfs onder 
nie-Nasionale beheer was van die kernbeleidsaspekte van die MWU en sy lede 
die behoud en verskansing van die kleurslagboom in die mynindustrie. Daarom 
was die poging om die MWU-bestuur van die 1930’s en 1940’s met die 
kommunisme te verbind, as gevolg van sy aanvanklike affiliasie by die 
SAT&LC, ’n opportunistiese poging deur die Nasionaalgesinde Afrikanerelite. 
Die Nasionaalgesinde ondersteuners van die ABM en die 
Hervormingsorganisasie, sowel as die pro-SAAP ondersteuners van Charles 
Harris, Fred Kukkuk en Bertie Brodrick in die MWU-bestuur, het in beleid nie 
verskil oor die behoud van die kleurslagboom nie. 
 
Skrywers soos Dan O’Meara en Dunbar Moodie interpreteer die motiewe vir die 
betrokkenheid van Afrikaner kulturele leiers, soos Albert Hertzog en 
Nasionaalgesinde organisasies soos die ABM en die Hervormingsorganisasie 
by die Afrikanerwerkersklas, suiwer as pogings tot etniese mobilisasie deur 
sodanige leiers ten einde ’n monolitiese Afrikanerdom tot voordeel van die 
Afrikanerelite te skep. Daarom sou hierdie leiers dit as hulle roeping gesien het 
om die Afrikanerwerkersklas, en in besonder die Afrikanermynwerkers, van die 
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“verderflike” invloed van kommunisme en daarmee saam, van 
rassevermenging te “red”. Dit is inderdaad merkwaardig hoeveel geld die 
Afrikanerelite bereid was om te spandeer ten einde die vakbonde vir die 
Afrikanerdom te “hervorm”. Volgens die NRT-jaarverslag vir 1952 het die stryd 
om die “verowering” van die MWU, wat ongeveer twaalf jaar lank geduur het, 
in totaal £54 000 bedra.881 
 
Daar was egter ook ander belangrike intrinsieke materiële, sowel as kulturele 
beweegredes vanuit mynwerkersgeledere self vir ’n Afrikaner-georiënteerde 
oorname van die MWU-bestuur, wat nie noodwendig deur die politieke motiewe 
van Afrikanernasionalisme oorskadu is nie. ’n Hele paar faktore het ‘n groot 
aantal Afrikanermynwerkers van die SAP- en SAAP-georiënteerde MWU-
bestuur afgeskrik. Daar was die openlike samewerking tussen die SAAP en die 
kommuniste, Afrikaans is nie op SAAP-kongresse gepraat nie en geen 
Afrikaanssprekende het op die SAAP-uitvoerende bestuur gedien nie, die party 
se vergaderings is op Sondae gehou, die partyleiers het Britse imperialisme en 
deelname aan “Engelse” oorloë voorgestaan en het die kleurvraagstuk te 
“liberaal” geïnterpreteer. Die SAAP-gesinde MWU-leierskap het dus aan die 
bestuur van ’n vakbond gestaan waarvan die meeste van sy lede nie hierdie 
politieke en kulturele sentimente gedeel het nie. 
 
Daarby het die Harris-bewind in gebreke gebly om die Afrikanermynwerker se 
lewenstandaard en lone te verbeter. Winsgewende en minder gevaarlike 
ondergrondse werk is hoofsaaklik aan nie-Afrikaners gegee. Daarteenoor het 
feitlik alle minder winsgewende en gevaarlike ondergrondse werk 
Afrikanermynwerkers, wat in uiterste armoede geleef het, toegeval. Derhalwe 
was die algemene persepsie by ’n groot aantal van hierdie mynwerkers dat die 
MWU-bestuur met die KVM saamgewerk het om hulle ekonomiese standaard 
laag te hou. Omdat Afrikanermynwerkers nie oor die administratiewe 
vaardighede en skoling beskik het om hulleself doeltreffend teen die SAAP-
georiënteerde MWU-bestuur te organiseer nie, was hulle ook gewillig om hulp 
van Afrikanerliggame buite die tradisionele arbeidsbeweging, soos die ABM en 
die Hervormingsorganisasie, te aanvaar. 
 
Afrikanermynwerkers was dus nie in alle opsigte slegs ontvanklike pionne in die 
etniese mobilisasiestrategieë van die Afrikaner kulturele elite nie en alle 
Afrikanerwerkers het hulleself ook nie noodwendig as deel van die organiese 
eenheid van ’n monolitiese Afrikanerdom gesien nie. Daan Ellis se vermeende 
poging om ’n sogenaamde Nasionale Werkersparty te stig, kan as ’n voorbeeld 
beskou word waar Afrikanerwerkers eerder hulle klassebelange as etniese 
oorwegings nagevolg het. Fred Kukkuk se skerp kritiek op die pogings van 
Nasionaal-georiënteerde Afrikanerorganisasies soos die AB, die FAK, die NRT, 
die ABM en die Hervormingsorganisasie, om hulle met die sake van die MWU 
te bemoei, sou in ’n soortgelyke lig beoordeel kon word. En buitendien kon die 

                                            
881 (TAB) A 1731 SJ Botha-versameling, Band 6: Aksiekomitee Vakbonde Notules, 1950-1953: 
Jaarverslag 1952, p. 27. Sien ook D O’Meara, “White Trade Unionism, Political Power and 
Afrikaner Nationalism”, South African Labour Bulletin, 1 (10), 1975, pp. 31-51. 
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NP eers so laat as 1948 daarin slaag om parlementêre setels in die wit 
werkersklasdistrikte van die Witwatersrand te verower.882 
 
Daar is reeds daarop gewys dat die MWU-bestuur sedert 1948 ’n sigbaar meer 
Afrikanerkultuur-georiënteerde en Afrikanernasionalistiese karakter begin 
aanneem het en dus tot daardie mate ’n invloed op die Afrikanermynwerkers 
se kulturele en sosiale behoeftes uitgeoefen het. Buiten die suksesvolle stryd 
om 16 Desember (Geloftedag) en 31 Mei (Republiekdag) erken te kry as 
statutêre vakansiedae (aanvanklik het die KVM slegs Sondae, Goeie Vrydag 
en Kersdag as openbare vakansiedae erken),883 was MWU-uitvoerende 
bestuurslede dikwels aktief gemoeid met die reëlings vir Geloftefeesvieringe en 
het die bestuur hom met die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949 
vereenselwig. Daarby het die bestuur namens die lede van die MWU in 1952 
steun verleen aan die Driehonderjarige herdenkingsfees van Jan van Riebeeck 
se landing aan die Kaap en in 1959 het ’n MWU-afvaardiging namens die 
vakbond deelgeneem aan “Die Wonder van Afrikaans”-feesvieringe by die 
Voortrekkermonument in Pretoria. So is die MWU in die openbare oog as ’n 
Afrikanervolkseie vakbond beskou en is Afrikanerkultuuraksies en -inisiatiewe 
deurgaans, hetsy moreel of finansieel, deur die vakbond ondersteun.884 
 
Enersyds het die MWU, soos in die geval van die Britse werkersklas, dus wel 
daarin geslaag om byvoordele soos betaalde vakansiedae vir sy lede te beding. 
Maar soos laasgenoemde, was die MWU eweneens nie suksesvol om die 
werkweek tot vyf dae te verminder nie. Aangaande die daarstelling van 
ontspanningsgeleenthede vir sy lede het die MWU egter in een belangrike 
opsig verskil van die Britse arbeidersbeweging. Waar vakbonde en 
mynwerkersinstitute in Brittanje verskeie geleenthede vir kulturele en 
ontspanningsuitdrukking onder hulle lede geskep het, het die MWU, benewens 
die genoemde verkryging van statutêre vakansiedae, nie 
ontspanningsgeleenthede of fasiliteite aan sy lede voorsien nie. Die rede 
daarvoor was dat die mynindustrie in Suid-Afrika, as private ondernemings 
normaalweg aansienlike ontspanningsgeriewe, wat dikwels van hoogstaande 
gehalte was, aan werknemers op verskillende myne beskikbaar gestel het.885 
 
Daar is wel tydens die Paulus-bewind ondersoek ingestel na die moontlike 
aankoop van vakansieoorde vir die MWU, te wete Lekkerrus naby 
Naboomspruit en Hibberdene aan die KwaZulu-Natalse suidkus. Hierdie 
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voorstelle het egter nie gerealiseer nie, aangesien MWU-lede nie gedwing wou 
word om by voorgeskrewe oorde te gaan uitspan nie.886 
 
Vir baie gewone Afrikanermynwerkers was dit die strewe om die MWU-bestuur 
oor te neem en sodanig te omvorm dat ook húlle kultureel in ’n 
Afrikanerwerkersklasorganisasie kon tuisvoel en dit hulle eie kon maak in ’n 
stadsmilieu wat andersinds vreemd en selfs vyandig teenoor hulle aspirasies 
en behoeftes gestaan het. Hulle wou ’n vakbond hê wat hulle teen 
werkgewersuitbuiting en minagting sou beskerm en vir hulle regte sou beding. 
Veral sedert die vyftigerjare het die MWU inderdaad ook as ’n kulturele tuiste 
vir die Afrikanermynwerker gedien, aangesien die vakbond hom toe 
daadwerklik daarvoor beywer het om die Afrikaanse kultuurerfenis te bewaar 
en te bevorder. Die MWU se Afrikanerleiers het daartoe bygedra om ’n kulturele 
dimensie aan die vakbond te verleen. Dit kan verklaar word uit die feit dat 
vakbonde veral sedert die 1930’s vir die Afrikaners relevant geword het toe 
hulle ’n sensitiewe stadium van volkswording deurgemaak het. Hulle het 
hulleself dus besonder sterk op identiteitsimbole en die manifestering en 
bewuste belewing van kultuur ingestel. Solank as wat die vakbonde nog nie ’n 
aanvaarbare karakter gedra het nie, het die Afrikaner nie daar tuisgevoel nie.887 
Deur uiteindelik hul eie vakbond volgens hulle eie kultuurwaardes te kon beheer 
en bestuur, het aan die Afrikanermynwerker ook ’n trots en selfrespek in die 
arbeidswêreld verleen. Met die stelselmatige verbetering van MWU-lede se 
salarisse, byvoordele en werksomstandighede sedert die Ellis-bewind, het die 
vakbond dan ook as ’n soort toevlugsoord vir die uiteindelike ekonomiese 
bemagtiging van die Afrikanerwerker gedien.888 
 
Albert Hertzog het uitgesproke politieke ideale vir die Afrikanerwerkersklas 
gehad en uit sy dagboeke blyk dit dat hy ’n bedrewe politieke operateur was 
om hierdie ideale volgens sy siening te probeer verwesenlik. Hy was ook die 
leidende Afrikaner kulturele figuur in die stryd om die magsoorname van die 
MWU-bestuur wat tot die politieke voordeel van die NP gelei het. Vir hom was 
die lojaliteit van die Afrikanerwerkersklas, soos vergestalt deur die MWU, van 
kardinale belang om die politieke mag vir die NP ná 1948 te behou.889 Om 
daardie rede sou Hertzog poog om ’n voortgesette persoonlike invloed en 
teenwoordigheid in die MWU te handhaaf, selfs nadat ’n NP-gesinde bestuur 
teen die einde van 1948 ook in die vakbond aan die bewind gekom het. Die 
sosio-politieke en ekonomiese omstandighede van die 1930’s en 1940’s het 
egter ook vanuit mynwerkersgeledere self stelselmatig ’n groter 
vereenselwiging met die beleidsrigtings van die NP teweeggebring. Indien die 
Smuts-regering se oorlogsnoodmaatreëls nie so lank na afloop van die Tweede 
Wêreldoorlog nog op die vakbond van toepassing was, wat verkiesings vir ’n 

                                            
886 Privaat onderhoud met mnr. PJ Paulus, 18.1.2007. 
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888 Privaat onderhoud met mnr. M Janse van Rensburg, 2.7.2001; Privaat onderhoud met mnr. 
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nuwe vakbondbestuur effektief verhoed het nie, sou ‘n (pro-NP) Hervormer-
gesinde uitvoerende bestuur waarskynlik reeds voor 1948 in die MWU aan die 
bewind gekom het. 
 
Dit blyk dat die 1950’s nog tot ’n groot mate ’n oorgangstydperk van die era van 
die 1930’s en 1940’s was in soverre dit die bestuurspraktyke van die MWU 
aangegaan het. Wanpraktyke en korrupsie soortgelyk aan dié wat deur die 
kommissies van ondersoek in die 1940’s uitgewys is, het hulle herhaal in die 
bevindinge van ondersoekkommissies wat in die 1950’s ten opsigte van die 
MWU aangestel is: sake soos laksheid ten opsigte van behoorlike ondersoek 
alvorens finansiële transaksies, beleggings en skemas aangegaan is en die 
algemene onkritiese aanvaarding van die hoofsekretaris se bestuurstyl. Daarby 
was die dikwels ondeurdagte finansiële besluite deur die MWU-uitvoerende 
bestuur en die algemene raad ’n groot bestuurswakpunt van die vakbond wat 
eintlik eers sedert die stabiliteit wat die Paulus-bewind meegebring het, 
uitgeskakel is. 
 
Benewens die rasionaal vir die volharde en verbete optrede van 
Afrikanermynwerkers om vir hulle posisie in die mynbedryf te veg wat in 
hoofstuk een bespreek is, moet die onderliggende rede vir die voortslepende 
ongedurigheid en aanhoudende onderlinge twiste en struweling in MWU-
geledere, wat die vakbond vir so ’n groot gedeelte van sy geskiedenis geteister 
het, ook verder ontleed word. Ten eerste was die bestuur van die MWU 
kenmerkend van ’n tipiese burokratiese vakbondbestuur waar die beheer van 
die organisasie effektiewelik in die persoon van die hoofsekretaris gesetel was. 
Alhoewel hulle demokraties verkose is, het die MWU-hoofsekretarisse in wese 
outonome beheer gehad oor die daaglikse bestuur van die vakbond. Hulle 
woord was wet en dit het dikwels ook met outokratiese persoonlikhede gepaard 
gegaan. Standpunte wat drasties van die bestuursbeleid van die hoofsekretaris 
verskil het, is nie ligtelik gedoog nie. Daar was dus nie ’n doeltreffende 
uitlaapklep vir frustrasies teen hierdie magsmonopolie nie en het dit tot wrywing 
en konflik in MWU-geledere aanleiding gegee. 
 
Bydraend tot hierdie toedrag van sake was die feit dat die deursnee MWU-lid 
oor ’n lae skolastiese opleiding beskik het en geneig was om, soos reeds 
genoem, na leiersfigure op te sien en outokratiese leierskap tot ’n groot mate 
klakkeloos te aanvaar. So het At van Wyk dan ook getuig in die Gründling-
hofsaak teen Ras Beyers.890 Dit het onder andere die vakuum geskep vir 
wanpraktyke soos korrupsie, magsmisbruik en wanadministrasie wat tydens die 
bewind van Harris, Brodrick, Kukkuk en Ellis in die MWU voorgekom het. Op sý 
beurt het hierdie diskordansie weer aanleiding gegee tot verlammende twis, 
struweling en tweedrag in MWU-geledere. Die wanpraktyke en onderlinge 
struweling in die MWU sou eers, soos genoem, tydens die bewind van Arrie 
Paulus tot ’n einde kom. Hy moes, ironies genoeg, ook deur middel van ’n 
taamlik outokratiese bestuurstyl die dreigende disintegrasie van die vakbond, 
wat onder sy voorganger ontstaan het, ongedaan maak en die bestuur 
herstabiliseer. Eers met die Buys-bewind en die totstandkoming van Solidariteit 
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het die organisasie se burokratiese struktuur oorgegaan na een van 
deelnemende bestuur waardeur bestuurspligte gedesentraliseer is sodat 
bestuursverantwoordelikheid geoptimaliseer kon word.891 
 
Uit die beskikbare bronne blyk dit egter duidelik dat fascistiese organisasies 
soos die OB glad nie so ’n groot invloed op die MWU uitgeoefen het as wat 
skrywers soos Moodie beweer nie. Dit blyk ook dat die latere AWB, ten spyte 
van aansienlike aanhang onder sommige indiwiduele lede van die vakbond, 
geen vastrapplek in die MWU-bestuur kon verkry of om hulle enigsins tot 
eersgenoemde se sienswyses te beïnvloed nie. ’n Relevante vraag is egter hoe 
groot die invloed van die AB op die MWU was? Bronne oor die geskiedenis van 
die AB, soos dié van Pelzer, verskaf ten beste skrapse en beknopte inligting in 
daardie verband. As deel van die stryd om ’n Nasionaalgesinde bestuur in die 
MWU aan bewind te kry, was die AB wel saam met ander Afrikanerorganisasies 
by noodlenigingshulp aan Afrikanermynwerkers tydens die staking van 1947 
betrokke. Uit Albert Hertzog se dagboeke wil dit egter voorkom of hy, nadat hy 
die stryd teen Ellis om invloed in die MWU-bestuur te verkry teen September 
1950 verloor het, al hoe meer ontnugter met die AB geraak het. Dit was veral 
omdat die AB besluit het dat Hertzog, ter wille van Afrikanereenheid, liewer sy 
vete met Ellis moes laat vaar. As Afrikanereliteorganisasie het die AB se invloed 
in die MWU daarmee saam klaarblyklik ook begin taan. 
 
Die organisasie se verswakkende invloed in die MWU is waarskynlik die beste 
geïllustreer deur die sogenaamde “anti-AB-eed” wat die Beyers-faksie in die 
Aksiekomitee teen die bewind van Eddie Gründling in 1966 voorgehou het. 
Gründling se mistasting met die maandloonproefneming van 1964-1965 was 
dat hy die blanke mynwerker se akute sensitiwiteit vir enige sprake van ’n 
ondergrawing van sy werksekuriteit deur goedkoper swart arbeid totaal 
onderskat het. Die hewige reaksie teen Gründling se beleidsrigtings in MWU-
geledere het juis die deur geopen vir opportunistiese en ontwrigtende 
woelgeeste soos Ras Beyers wat uiteindelik die eenheid en stabiliteit van die 
vakbond in gevaar gestel het. Buitendien het Beyers as ’n kunsmatige 
intellektuele kruk tot nadeel van die MWU gedien waarop sommige van sy 
ondersteuners eenvoudig te swaar geleun het. Op sý beurt het hierdie anti-
Afrikaner-establishment-houding in MWU-geledere weer ’n onderdeel gevorm 
van die verligte-verkrampte stryd wat sedert die 1960’s in Afrikanergeledere 
gewoed het. 
 
Na die voorbeeld van die MWU was dit in daardie stadium dus duidelik dat die 
Afrikaner intellektuele elite hulle greep op die Afrikanerwerkersklas begin 
verloor het, soos ook deur O’Meara en Hermann Giliomee en andere uitgewys 
is.892 ’n Treffende illustrasie van die mate waartoe die vervreemding en 
verwydering tussen die Afrikaner intellektuele elite en die Afrikanerwerkersklas 
sou verdiep, was die vertroulike Rapportryerskorps-besprekingsdokument 
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daaroor wat in 1977 deur die MWU openbaar gemaak is. Die feit dat die MWU 
enduit eintlik maar afsydig teenoor die Afrikaner kulturele elite bly staan het, het 
dit in daardie opsig die eerste ware Afrikanerwerkersklasorganisasie gemaak, 
alhoewel sy lede- en klasprofiel sedert die totstandkoming van Solidariteit sou 
begin verander. 
 
Verskeie kommentators en veral die establishment-pers het die verregse, 
reaksionêre en rassistiese openbare beeld van die MWU gedurende die 
sewentigerjare ten regte of ten onregte aan Arrie Paulus toegedig. Maar om die 
beeld van die vakbond in daardie periode slegs om die ideologiese persona van 
sy administratiewe hoof te bou, het waarskynlik meer met die subjektiewe 
persepsie van die kommentators teenoor Paulus te doen gehad. Die feit van 
die saak is dat die gedragsmentaliteit van die lede van die MWU feitlik 
dwarsdeur die vakbond se geskiedenis getoon het dat hulle hulself aan die 
leierskap van hoofsekretarisse met sterk persoonlikhede onderwerp het, omdat 
hulle in die eerste plek self sodanige leiers gekies het. So het Paulus dus die 
politieke mentaliteit en ideologie van die meerderheid MWU-lede self in die 
spesifieke era weerspieël. Hamilton het heel tereg verklaar dat sou enige 
persoon of faksie ’n bedreiging vir Paulus se leierskap inhou, dit van sy 
regterkant sou kom indien hy sy sterk standpunte aangaande die beskerming 
van blanke arbeid in die Suid-Afrikaanse mynbedryf en industrie enigsins sou 
versag.893 
 
In sy teenkanting teen die aanbevelings van die Wiehahn-kommissie van 1979 
het die MWU die strategiese fout begaan om sy eie onmisbaarheid in die Suid-
Afrikaanse mynbedryf en ekonomie te oorskat. Die vakbond se vasklou aan 
uitgediende arbeidspraktyke was uiteindelik teenprodukief en die 
oorbeklemtoning van statutêre bevoorregting het die blanke werker mislei ten 
opsigte van sy relatiewe posisie in die totale arbeidsmag. Derhalwe is die 
verhaal van die MWU ook dié van ’n stryd wat die wit werker teen die afskaffing 
van werkreservering en die behoud van blanke bevoorregting in die mynbedryf, 
gegrond op diskriminasie teen die swart werker, verloor het. Die pendulum sou 
later met regstellende aksie na die ander kant swaai waar die MWU, in plaas 
van ’n strategie van blote teenstand en obstruksie, meer kreatiewe metodes 
sou moes bedink om nog steeds ’n plek vir sy lede op die arbeidsterrein te 
beding. 
 
Die stakings deur swart werkers in die Durban-omgewing in 1973 was in vele 
opsigte ’n waterskeidingsmoment betreffende arbeidsverhoudinge in Suid-
Afrika. Dit het bygedra tot arbeidshervorming in Suid-Afrika, soos deur die 
implementering van die Wiehahn-aanbevelings verwesenlik, wat inderdaad ’n 
belangrike stap in die aftakelingsproses van die apartheidsbestel was. Die 
logiese konsekwensie daarvan sou ook die einde van politieke apartheid in 
1994 wees.894 Met die beëindiging van die hartelike simbiotiese verhouding 
tussen die MWU en die NP wat van 1948 tot 1979 geduur het, het die vakbond 
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se politieke magteloosheid en onvermoë om die regering se 
arbeidshervormings te stuit hom genoop om hom na regse politieke partye te 
wend wat sy sieninge oor arbeid gedeel het. Die MWU kon egter nie ’n 
effektiewe protes teen die NP se nuwe arbeidsbeleid mobiliseer nie, omdat die 
teenstanders daarvan nie daarin kon slaag om ’n verenigde en gekonsolideerde 
politieke opposisie regs van die regering tot stand te bring en sodoende die 
beleid doeltreffend te beveg en om te keer nie. 
 
Steven Segal gee heelwat krasse kritiek in sý siening waarom die blanke 
mynwerkers, ten spyte van die MWU-bestuur se ekstremistiese retoriek, nie 
daarin kon slaag om ’n militante opstand teen die arbeidshervormings van die 
laat 1970’s en vroeë 1980’s, wat op die afskaffing van wit werkersvoorregte 
neergekom het, te bewerkstellig nie. Volgens hom het die mynwerkers en ander 
blanke ambagslui teen daardie tyd hoofsaaklik ’n tipe “werkersaristokrasie” 
gevorm (en anders as in 1922) met min aptyt vir en ervaring van industriële 
ekstremisme. Politieke en ekonomiese bevoorregting gedurende die lang 
periode van samewerking met die NP-bewind het gelei tot gevestigde belange 
en tot ’n vakbondkultuur wat grootliks “volgsaam” teenoor die regering gestaan 
het.895 
 
Ironies genoeg het die konsekwensies van die implementering van die 
Wiehahn-aanbevelings tog langtermynvoordele vir die MWU ingehou. In 
reaksie teen hierdie aanbevelings en veranderings, en in ‘n poging om blanke 
werkersbelange en bedingingsmag te bevorder en blanke werkreservering te 
probeer verskans, het die MWU ook begin om sy invloed buite die tradisionele 
mynbedryf in werkersgeledere te laat geld. Die feit dat die MWU hom tot die 
strategie van die daarstelling van ’n super blanke vakbond gewend het teenoor 
daardie blanke vakbonde wat nie daarby wou aansluit nie, was juis die sukses 
van sy oorlewingstrategie, daar die MWU se invloed en bedingingsvermoë in 
die mynbedryf na die mislukte staking van 1979 en die regering se aanvaarding 
van die Wiehahn-aanbevelings aansienlik verskraal het. Sodoende het die 
MWU se uitbreiding van bestek onder blanke ambagslui buite die mynbedryf 
sedert die bewindstydperke van Arrie Paulus en Peet Ungerer die grondslag 
gelê vir die magsbasis waarop Solidariteit as organisasie vir blanke werkers 
later tot stand sou kom en laasgenoemde se suksesse as sambreelvakbond 
gewaarborg. Die uitbreiding van bestek het ook daartoe bygedra om die MWU 
se dalende ledetal om te draai. Toe Solidariteit uiteindelik die posisie van die 
grootste onafhanklike vakbond bereik het, kon dit as teenwig vir COSATU se 
oorheersing van die Suid-Afrikaanse arbeidstoneel dien. Die MWU se vermoë 
om homself by meer as een geleentheid by gedurig veranderende sosio-
politieke en ekonomiese omstandighede en eise aan te pas – in teenstelling 
met sy rigiede en reaksionêre openbare beeld – was inderdaad die vakbond se 
behoud oor ’n tydperk van eenhonderd jaar. 
 
Veral sedert die aanvang van die ampstermyn van Flip Buys as hoofsekretaris 
sou die ledeprofiel van MWU-Solidariteit stelselmatig begin verander van dié 
van half- en geskoolde blouboordjiewerkers na hoogsopgeleide, tegnies-
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geskoolde en inligtingsgedrewe witboordjiewerkers. Totaal veranderde 
arbeidsomstandighede het nuwe eise gestel wat veranderde vakbondstrukture 
en bestuurstegnieke genoodsaak het. Daarom het die vakbond sedert 1997 in 
die gedaante van Solidariteit wegbeweeg van ’n struktuur as 
“werksvloervakbond” wat spesifiek in die mynbedryf gefungeer het, tot een wat 
die kenmerke van ’n vakbondfederasie openbaar. Die MWU, gedrewe volgens 
die beginsels van ’n burokratiese vakbondstruktuur, sou transformeer tot ’n 
markgedrewe en vaartbelynde arbeidsdiensorganisasie in Solidariteit. ’n Groot 
rede vir die suksesse van Solidariteit was die aanstelling van ’n korps van jong, 
energieke akademies-opgeleide kundiges en ervare grondvlak vakbondleiers 
met visie in die vakbondbestuur. 
 
Die vraag kan ook gevra word hoe doeltreffend MWU/Solidariteit as vakbond 
was en of die organisasie effektief daarin geslaag het om sekere ekonomiese 
voordele vir sy lede oor ’n tydperk van eenhonderd jaar te beding? Ten spyte 
van terugslae, veral in die 1930’s en 1940’s as gevolg van korrupsie en 
wanadministrasie, kon die MWU deur volgehoue stemmingmakery op 
ministriële vlak daarin slaag om die kompensasie vir en behandeling van 
mynteringlyers en ander bedryfsiektes statutêr algaande te verbeter. Benewens 
die toekenning van die genoemde statutêre vakansiedae, het die MWU veral 
gedurende die Paulus-bewind daarin kon slaag om aansienlik verbeterde 
vergoedings- en byvoordelepakette, pensioen-, siekte-, ongeluks-, sterfte-, 
mediese en verlofvoorwaardes vir sy lede met die KVM te beding. Gevolglik 
was die laat sestiger- en vroeëre sewentigerjare inderdaad ’n bloeitydperk vir 
die MWU. As gevolg van Paulus se gedugte onderhandelingsvaardighede met 
die KVM, deur onder andere met stakingstaktiek te dreig, het die MWU ook 
daarin geslaag om werkreservering vir blanke mynwerkers, ten spyte van die 
Wiehahn-aanbevelings, tot so laat as 1987 in die mynbedryf te laat geld. 
 
Met die totstandkoming van Solidariteit is ’n nuwe kollektiewe 
bedingingstrategie ontwikkel in reaksie op die uitdagings wat ’n postapartheid 
arbeidsbedeling gebied het. Hierdie strategie het byvoorbeeld kwessies soos 
die beoordeling van produktiwiteit en indiwiduele werkverrigting van 
vakbondlede aangespreek. Solidariteit het ’n omvattende sosiale 
verantwoordelikheidsplan ontwikkel. Daarvolgens het die vakbond bystand 
verleen aan lede wat hulle werk verloor het om weer in die aktiewe ekonomie 
teruggeplaas te word. Die verbreding van Solidariteit se agenda, dienste, rol en 
funksies, ten einde ’n hoofstroom arbeidsorganisasie te kon wees wat daartoe 
in staat was om aan die breë belange en behoeftes van sy lede te voldoen, het 
’n strategiese skuif geïmpliseer – van dié van ’n organisasie wat slegs van 
kollektiewe bedinging as onderhandelingstrategie gebruik gemaak het tot een 
wat ’n kollektiewe bedingings- sowel as ’n diensverskaffende 
arbeidsorganisasie geword het. 
 
Ten einde horisontale en vertikale verdigting ten opsigte van ledetal te verhoog, 
het Solidariteit as innoverende stap ook, soos reeds genoem, op die insluiting 
van witboordjiewerkers en indiwidue, wat nie tradisioneel aan vakbonde 
behoort het nie, begin fokus. Verder is ledewerwing horisontaal uitgebrei om 
werkers in bestaande firmas wat nog nie vakbondlede was nie, asook werkers 
van ander filiale van firmas wat nog nie georganiseer was nie, te betrek. In 
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terme van bedingingsmag was Solidariteit se opsie van lidmaatskap aan 
indiwiduele werknemers in maatskappye wat getalsgewys te min was om 
kollektief georganiseer te word, die eerste sodanige inisiatief vir 
vakbondorganisering in Suid-Afrika.896 Solidariteit het dus begin om die leemtes 
wat die staat en sakereuse as werk- en diensverskaffers in die era van 
globalisering geskep het, te vul. Effektiewe dienste aan sy lede en hulle 
gemeenskappe, soos werkverskaffing en werkskepping, beroepsopleiding, 
gemeenskapshulp, ’n mediese hulpskema, ’n pensioenskema, finansiële 
dienste, regsdienste en gemeenskapsbemagtiging, is geïnisieer.897 In hierdie 
opsig was dit dus ’n uitbreiding en verdieping van die voordele wat die vakbond 
veral sedert die Paulus-era alreeds vir sy lede beding het. 
 
Waar die MWU se aanvanklike prominente teenwoordigheid in die Suid-
Afrikaanse arbeidsbestel gedurende die eerste twee dekades na Uniewording 
begin vervaag het as gevolg van die blanke voorkeurbeleid ná 1924 en 
werkreservering onder die apartheidsbeleid, het dit na die suksesvolle 
herposisionering van Solidariteit in ’n post-apartheid bedeling nuwe 
prominensie in die nywerheidswese verkry. Vanuit ‘n kultuur van feitlik 
blindelingse lojale gehoorsaamheid aan owerheidsgesag moes die MWU 
eventueel ’n kwantumsprong maak tot by die pro-aktiewe strategie van 
Solidariteit om steeds in die 21ste eeu te kon voortbestaan en enigsins ’n 
relevante en gerekende arbeidsorganisasie te kon wees. Volgens Luther 
Backer was MWU-Solidariteit se dramatiese uitbeiding en groei teen die einde 
van die 1990’s tot ’n groot mate te wyte aan Flip Buys se visie en geslaagde 
herontwerp van die vakbond om te kon aanpas by die veranderende 
omstandighede in Suid-Afrika ná 1994.898 
 
Hoe dit ook al sy, ten spyte van ’n geskiedenis van bloedige nywerheidsaksie, 
politieke inmenging, ’n moord op een van sy hoofsekretarisse, ernstige gevalle 
van korrupsie en wanadministrasie, talle hofgedinge, paleisrewolusies, interne 
twis en tweedrag wat tot ’n periode van onstabiliteit gelei het, asook radikale 
sosio-politieke en ekonomiese veranderinge in Suid-Afrika, kon MWU-
Solidariteit daarin slaag om na 100 jaar steeds voort te bestaan. Die vakbond 
was meer as in staat om homself te herdefinieer en te herposisioneer ten einde 
aan te pas by die veranderde omstandighede van die 21ste eeu wat drasties 
verskil het van die eeu waarin die MWU gebore is. In hierdie opsig het die MWU 
die meeste van sy tydgenote oorleef. Dit op sigself maak dit een van die 
merkwaardigste verhale van die Suid-Afrikaanse vakbond- en 
arbeidsgeskiedenis. 
 

oOo
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 1/266/7/29    Dokumente aangaande DE Ellis          1951-1955 
 
 1/266/7/30    Koerantknipsels                       1951-1954 
 
 1/266/7/31    Dokumente en aantekeninge                 1950 
 
 1/266/8/1     NRT Jaarverslae                  1944,1947-1949 
 
 1/266/8/2     MWU-Jaarverslag                          1964 
 
 4/1/179       Dagboek (getranskribeer)        Januarie-Julie 1950 
 
 4/1/180       Dagboek (getranskribeer)       Julie-Desember 1950 
 
 4/1/182       Dagboek (getranskribeer)      Januarie-Oktober 1951 
 
 4/1/183       Dagboek (getranskribeer)    Oktober-Desember 1951 
 
 4/1/184       Dagboek (getranskribeer)    Januarie-Desember 1952 
 
 4/1/186       Dagboek (getranskribeer)    Januarie-Desember 1953 
 
 4/1/207       Dagboek (getranskribeer)               Junie 1946 
 
 4/1/208       Dagboek (getranskribeer)     Februarie-Oktober 1947 
 
 4/1/209      Dagboek (getranskribeer)       Julie-Desember 1948 
 
 4/1/210      Dagboek (getranskribeer)        April-Desember 1949 
 

PV 546: Dr. N Diederichs-versameling, 1909-1978 
 
 ________________________________________________________ 
 Lêerverwysing            Beskrywing                 Tydperk 
 



 380 

 1/M10/17              Koerantknipsels              1963-1964 
 
5. Ferdinand Postma-Biblioteek, Noordwes-Universiteit (FPB) 
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