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OORDENKING: VOORWOORD  
Dr. Casper Krüger 
Daar is baie dinge in die lewe waarvoor `n mens dankbaar is. Jou geloof, huwelik en gesin, kultuur 

en vriende. Met ander dinge is jy besonder bevoorreg. Dankbaarheid en bevoorregting beleef `n 

mens soms apart, soms saam, as blywende emosies. Vandag het dit my te beurt geval om tegelyk 

diep dankbaar en bevoorreg te wees. 

Ek is gevra om hierdie voorwoord te skryf oor my vriend. mentor, leier en generaal. Woorde ontbreek 

my, want waar begin `n mens? Nooit het ek kon dink dat hy my vriend kon wees nie! Ek onthou toe 

hy in 1990 aangestel is as kommissaris en ons die skraal man met sy fier regop postuur kon leer 

ken. Sy dissipline het in elke ding gespreek. Suiwer taalgebruik was sy norm en militêre presiesheid 

het uit hom gestraal. Terwyl hy, in die moeilike oorgangstyd as kommissaris gedien het, was daar 

by hom geen omdraai of wegskram nie en kon die lede van die Mag hom met vertroue volg. 

Later, na sy aftrede het ek en Elma die voorreg gehad om hom en Ans as vriende te leer ken. 

Gesprekke oor verskillende onderwerpe was rondom die tafel by die generaalsklub gevoer. Daarby 

was hy nooit skaam om raad te vra nie. Sy nederigheid was so natuurlik dat hy jou laat voel het 

soos `n baie belangrike mens. Vrygewigheid en Christelike medemenslikheid was by hom tweede 

natuur. Daarom dat hy tot die einde diens gelewer het by die Liefdadigheidstrust en Stigting Vir 

Gelykheid Voor Die Reg. Vervolging van oud lede van die Mag het swaar op sy hart gelê. Mense 

wat swaarkry weens omstandighede buite hulle beheer was sonder uitsondering gehelp. Met sy 

formidabele geheue en verstandelike skerpheid, standvastigheid en integriteit, was hy 

onvervangbaar in ons almal se lewens. 

Genl. Johannes Velde van der Merwe en sy bruid Ans was vir 66 jaar getroud. Ons sê ook vir haar 

baie dankie vir haar onbaatsugtige diens aan hom en ons, deurdat sy getrou by hom gestaan het. 

Hulle kinders en kleinkinders is `n sprekende voorbeeld van hulle liefde vir mekaar.  

Toe word hy siek. Breinoperasie en Covid was hom nie gespaar nie. Op 7 Julie 2022 kry hy die 

laaste toeval en kom nie weer huistoe nie. Sy roudiens op 2 September 2022 sal lank onthou word, 

want hy was geliefd by oud en jonk.  

Ons vriend en generaal. Ons salueer u vir oulaas. 

Namens die oudlede van die Mag en almal wat u mis. 

Casper Krüger 
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DIE MUSIEK WAT NOOIT STIL WORD NIE            
Pastoor Koot Swanepoel 

  
Ons rou vandag hier saam om afskeid te neem van ‘n geliefde man, pa, oupa, 
broer, familielid, vriend, mentor, mens, Genl. Johan van der Merwe. 
 
Vir baie was Genl. Johan daardie voortreflike, hardwerkende en gedissiplineerde 
offisier waarna ons opgekyk het. 
 
Hy het gestaan vir reg en geregtigheid. Genl. Johan se lewe, soos baie hom leer 
ken en leer liefkry het, het die musiek van liefde uit gesaai. 
 
Hy was hierdie omgee mens. 
 

Hy was hierdie lojale liefdevolle hulpvaardige mens. 
 
Hy was hierdie netjiese, presiese, vriendelike en geliefde mens. 
 
En as gevolg van hierdie geliefdheid, het almal vir hom lief geword en wou almal hom nooit teleurstel 
nie. 
 
Want sy lewe het hierdie liefdevolle onverklaarbare, onverstaanbare liefde en omgee uit gestraal. 
Dit het soos musiek gevoel wat jou hierdie vrede, blydskap, gemoedsrus en huppel in jou stap sit, 
wanneer jy in sy geselskap of teenwoordigheid was. 
 
Baie ouer, maar steeds het sy karakter van die omgee mens wat baie offisiere en onder geskiktes 
leer ken en leer liefkry het, uit hom gestraal. Elkeen kon daardie trotse regverdigheid van jare terug 
hoor. Die musiek het nie flouer geword nie. 
 
Toe ons almal hierdie doodstyding van Genl. Johan van der Merwe ontvang, het ons gedagtes begin 
terug speel - soos ‘n kasset uit vergange se dae, se bandopnemers. Een waarvan die “rewind” 
knoppie pas uitgespring het, sodat almal van voor af na die musiek van sy lewe kan luister. 
 
Baie van ons saam met Genl. Johan in gevaarlike situasies by myn-opstande die geweld en oproer 
tot beheer moes bring. 
 
Hy was kalm, en sy kalmte was musiek in ons ore. 
 
Sy raad en bystand en ondersteuning was soos strelende kalmerende musiek. 
 
Sy eie oortuiging van sy kennis, was deel van die ritme wat daardie musiek stimulerend en 
geloofwaardig gemaak het. 
 
Met die jare wat nou vir ons voorlê, sal ons in herinnering geroep word, deur verjaardae, feesdae, 
gebeurtenisse, deur ons eie onthou gebeure, deur situasies en omstandighede. 
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Dit is diè musiek wat NOOIT sal ophou nie, want wat sê ‘n vrou vir haar man, ‘n seun vir sy pa, ‘n 
broer/suster vir sy/haar broer, ‘n klein kind vir sy/haar oupa, vriend/vriendin vir sy/haar vriend, 
kollega vir sy/haar kollega; op sy volgende verjaardag herdenking; sy volgende troudag herdenking; 
sy volgende sterfdag herdenking: sy volgende troudag herdenking; sy volgende sterfdag 
herdenking??? 
 
Niks!!! 
 
Ons kan net in ons geestes dimensie die klank harder draai, om te luister na die musiek van Genl. 
Johan se vervulde lewe, in ons gemoed. 
 
Ons kan net die klank harder sit, om weer te kan belewe die musiek van die mooi en omgee hart, 
van ‘n mens vir wie ons lief gehad het, en wie vir ons lief was. 
 
Die musiek wat nooit sal stil word nie, want ons gaan daarmee slaap, daarmee opstaan, en daarmee 
saam in herinnering lewe, van ‘n man, Johan van der Merwe, wat deur God aan ons geleen was, 
om ons te leer, om deel te word van ‘n Orkes wat in harmonie sal saam sing: “What a Mighty God 
we serve”. 
 
En sodoende die Beeld en Gelykenis waarvolgens ons as mens geskape is, in harmonie en liefde 
uit te leef, en uit te straal, tot eer en verheerliking van SY NAAM, JESUS CHRISTUS DIE HERE. 
Want Generaal Johan van der Merwe het daardie musiek uitgeleef en uitgestraal. 
 
Familie en vriende, mag daardie verblydende, harmonieuse, kalmerende musiek van herinneringe 
van Genl. Johan, julle vertroos en versterk en dankbaarheid verskaf, om deel te kon wees van sy 
fyn ingestelde, strelende ritmiese musiek. 
 
En mag daardie musiek, nooit verdof, nooit verflou en nooit stil word in julle herinneringe aan ons 
Genl. Johan van der Merwe nie. 
 
Seën en vrede vir julle.    

  

 

INLEIDING 

• Koerantberig: Radiostilte: ’n Oomblik van respek, op die polisiemanier. 
 
Dit was die term waarmee verskeie mense Sondag vir genl. Johan van der Merwe, oud-
polisiekommissaris, vereer het. 
 
Dit was gepas, is gesê, vir die “groot seder” wat, sedert hy as ’n 16-jarige seun by die polisie 
aangesluit het, nooit sy rol as leier, omgee-mens en onkreukbare geregsdienaar laat vaar het nie. 
 
“Hy was ’n groot boom, met wye takke en blare wat ’n beskermende skadu oor ons almal gegooi 
het. Hy het baie van ons oud-lede onwrikbaar bygestaan,” vertel genl. (afgetree) Bertus Steyn. 
 
Van der Merwe, wat net twee dae voor sy afsterwe 86 jaar oud geword het, is Saterdag oorlede. 
 
Hy het onlangs ’n beroerte gehad, en kort daarna ’n hartaanval. 
 
Die generaal en sy vrou, Ans, het ten tyde sy dood in Pretoria gewoon. 
 
Sy dogter, Zelda Cornelius, sê haar ouers het die afgelope Donderdag ook hul 66ste 
huweliksherdenking gevier. 
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Die egpaar was van skooldae af saam en ken mekaar meer as 70 jaar. 
 
Vier kinders – drie seuns en ’n dogter – is uit die huwelik gebore, waarop nege kleinkinders en ses 
agterkleinkinders gevolg het. 
 
“Die afgelope tyd was ’n moeilike tyd vir ons familie. Terwyl my pa siek was, is sy jongste kleinseun 
in ’n motorongeluk oorlede. Ons het ná raadpleging met die dokter, maatskaplike werker en 
predikant besef ons móét my pa daarvan inlig,” het Cornelius gesê. 
 
Christiaan van der Merwe (31) van Somerset-Wes is op 5 Augustus in motorongeluk dood. 
 
Die man wat sy as “ ’n besonderse mens” met empatie en omgee teenoor almal beskryf, sou wou 
weet. 
 
Van der Merwe was die laaste kommissaris van die ou Suid-Afrikaanse Polisiemag in die 
sogenaamde vorige bedeling. 
 
Oudbrig. Hennie Heymans sê hoewel Van der Merwe teoreties in 1995 afgetree het, “was die 
generaal basies nog nie een dag regtig met pensioen nie”. 
 
“Hy het elke dag gewerk aan sake met gepaardgaande probleme wat uit die verlede gespruit het. 
Hy was voorsitter van die Oud-SAP-liefdadigheidstrust en betrokke by ‘Gelykheid voor die Reg’,” 
het Heymans vertel. 
 
Gelykheid voor die reg is ’n stigting wat polisielede uit die vorige bedeling bystaan wat ondersoek 
of vervolg is vir beweerde optrede tydens die apartheidsera, soos dié wat voor die Waarheids-en-
Versoeningskommissie (WVK) moes verskyn. 
 
Heymans sê Van der Merwe was een van ses kinders en het op Ermelo, Mpumalanga, grootgeword, 
waar die gevolge van die Groot Depressie en Wêreldoorlog II nog gevoel is. 
 
“Sy boksafrigter was die distrikskommandant van Ermelo. Hulle het drie keer per week by die 
polisiekantoor geoefen,” vertel Heymans. 
 
Ná std. 8 (nou gr. 10) het die 16-jarige Van der Merwe besluit om by die polisie aan te sluit. Daar 
was nie geld vir verder skoolgaan nie, en sy ouers het dit as ’n goeie geleentheid gesien. 
 
Toe klim hy op 1 Februarie 1953 op die trein na Pretoria en beland in die berede eenheid. 
 
Hy sou later hoof van die veiligheidstak word, lid van die staatsveiligheidsraad, en van 1990 tot 1995 
kommissaris van die polisiemag. 
 
“Hy het nooit die ‘klein outjies’ vergeet nie. Hy het altyd tyd vir ons gemaak,” vertel Heymans. 
 
Willie Spies, ’n prokureur, voeg by: “Genl. Van der Merwe het hom tot sy dood beywer vir gelykheid 
voor die reg en oud-polisiemanne wat deur die ANC-bewind vervolg word, bygestaan. Hy is een van 
daardie generaals wat by sy manne bly staan het, een van die laaste ware generaals.” 
 
Steyn sê Van der Merwe was ’n omgee-mens en sy leuse was “reg en geregtigheid vir almal”. 
 
“Hy was betrokke by oud-lede en altyd beskikbaar.” 
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Van der Merwe het byvoorbeeld, volgens Steyn, “in die amnestie-tydperk” vir talle polisielede 
“ingetree en aan hulle leiding gegee”. 
 
“Hy het sy lewe lank geoefen en was fiks. Hy was liggaamlik sterk. Geestelik ook, ’n Jesus-man,” 
vertel Steyn. 
 
Nantes Kelder, self ’n oud-polisieman, sê Van der Merwe was die soort leier wat nie geskroom het 
om saam met sy lede in die voorste linie te baklei nie. 
 
Hy onthou hy het eendag die generaal in sy destydse hoedanigheid as AfriForum se hoof van 
gemeenskapsveiligheid besoek. 
 
“Tannie Ans het vir ons koffie gaan maak. Die generaal het haar gevra om beskuit te bring – maar 
die gesondheidsbeskuit, want ‘die jong man (Kelder) het dit nodig’. 
 
“En toe spreek hy my aan omdat ek nie gesond leef nie, en myself moet oppas,” glimlag Kelder. 
 
• Die begrafnisreëlings sal later gefinaliseer word. 
 

• Huldeblyke 
Sarie van Niekerk en ek het baie mense gekontak om vir ons huldeblyke te stuur. Ons leef in die 
eeu van vinnige elektroniese kommunikasie. Party mense stuur vir ons ‘n pragtige huldeblyk en dan 
sommer ‘n swak foto per WhatsApp: Daaraan kan ons as redaksie niks doen nie!  
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VOORBLAD | FRONT COVER 

  
Hierdie is ‘n Spesiale Gedenkuitgawe van die 
Nongqai om die lewe van genl JV van der Merwe 
te gedenk. Hy was die laaste kommissaris van 
die Suid-Afrikaanse Polisiemag. Ons eer sy 
nagedagtenis.    
 
Om die begrafnisrede te besigtig klik op hierdie 
skakel:  
https://vimeo.com/event/2387870/5d4082c653  
 

 

 

 

 

https://vimeo.com/event/2387870/5d4082c653
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1990: DIE KOMMISSARIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIE  
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POLISIEGESKIEDENIS | POLICE HISTORY 

 

 

TROU TOT DIE DOOD TOE:  
Genl JV van der Merwe 
 
Ons plaas elke maand, met sy toestemming, ‘n paar bladsy uit sy boek. Die damesuitgawe van die 
Nongqai het pas hierdie maand ook met uittreksels uit sy boek begin.   
 

 

 

ONDERHOUD MET GENL. JOHAN VAN DER MERWE – OUD-
POLISIEHOOF, IN 1985 TWEEDE IN BEVEL VAN DIE 
VEILIGHEIDSTAK VAN DIE SA POLISIE 
 
Daar was uiteindelik 6 lede van die veiligheidstak wat om amnestie aansoek gedoen het vir die 
moord op die Cradock 4.  Hoe was hulle betrokke? 
 

Mens sal natuurlik mooi moet kyk na die omstandighede wat geheers het op daardie tydstip.  Mens 

sal dit moet in gedagte hou, as jy dit nie doen nie, dan kan jy nie perspektief kry nie.  Daar het 'n 

revolusionêre stryd geheers.  Dit was kort nadat die bomvoorval by die Kerkstraat gebou 

plaasgevind het, waar daar 21 weerlose persone, dit was die persone wat betrokke was by die stryd, 

vrouens en kinders gedood is, 217 ernstig beseer en vermink is.  So daar, in die algemeen was daar 

'n atmosfeer van geweld en doodslag gewees, wat in daardie omstandighede, wat hulle van weë 

die feit dat die vier persone volgens hulle mening betrokke was by die onrus en ook in 'n sekere 

mate die klimaat van geweld wat daar teen die owerhede bestaan het en hulle van mening was dat 

die persone 'n wesenlike bydrae gelewer het om die onrus en geweld te bevorder en as gevolg 

daarvan dat hulle besluit het om hulle om die lewe te bring.  Ek dink dit sal vir almal baie beter wees 
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en ek dink dit sal ook, so ver dit die objektiewe beoordeling van die feit betref, beter wees as hulle 

net hulle gaan bepaal by wat op hierdie stadium reeds gedoen is uit 'n regsoogpunt sover dit die 

eerste geregtelike doodsondersoek, die heropening van die geregtelike doodsondersoek en ook die 

amnestie verhoor.  In al hierdie gevalle het Adv. Bizos en regspan die familie verteenwoordig, was 

daar deurtastende ondersoek ingestel.  Tydens die amnestieverhoor, het die lede wat betrokke was, 

aangevoer dat hulle onder die indruk was a.g.v. verskeie faktore, o.a. die sein wat ek dink mnr 

Stemmet volledig mee sal handel, dat daar op hoë vlak goedkeuring verleen is dat hierdie persone 

om die lewe gebring mag word en gevolglik het hulle hulle nie op die sein as sodanig beroep nie. 

Daar was verskeie ander faktore wat 'n rol gespeel het, o.a. het Brig. Harold Snyman wat die 

Bevelvoerder van die Veiligheidstak was, aangevoer dat hy by geleentheid juis i.v.m. die onrus wat 

daar bestaan het, met mnr Louis le Grange, wat toe die Minister van Wet en Orde was, gesels het 

en dat die minister vir hom gesê het, jong julle moet 'n plan maak, dit kan nie so aangaan nie.  Hy 

het daarvan afgelei dat die minister bedoel het, dat hierdie mense moet uit die samelewing verwyder 

word.  Al wat ek sê is dat dit beslis nie waar is nie, die Staatsveiligheidsraad het nooit so 'n besluit 

geneem nie.  Daardie sein het toe in elke geval nie oorweeg nie.  Ek het al by twee geleenthede in 

die openbaar leunverklikkertoetse gedoen om te sien of daar volgens my kennis en betrokkenheid 

by die Staatsveiligheidsraad, het hulle nooit enige moord goedgekeur of selfs goedgekeur dat enige 

onregmatige daad verdoesel word nie.  So, die bewerings dat mnr de Klerk en mnr Barend du 

Plessis betrokke was, is 'n klomp snert, absoluut in hierdie stadium ongegrond en van alle waarheid 

ontbloot. 

Van waar het die opdrag dan gekom dat die Cradock 4 vermoor moet word? 
 
Kyk, volgens die lede wat vir amnestie aansoek gedoen het, het hulle beweer dat hulle was onder 

die indruk dat dit op hoë vlak goedgekeur is, hulle het nie gesê hulle het nadruklike opdrag ontvang 

om dit te doen nie.  Hulle het gesê, volgens al die uitlatings wat gedoen is, ek aanvaar het die sein 

ook 'n rol gespeel het, daar by hulle die persepsie ontstaan, en ek het ook by herhaling na 

(onduidelik), daar was 'n algemene persepsie gewees dat op 'n hoë vlak dit in hierdie stadium eintlik 

van jou verwag word, in belang van die land se veiligheid, om hierdie mense om die lewe te 

bring.  Dit was 'n persepsie, daar was nooit so 'n opdrag gewees nie.  In hierdie geval was daar 

beslis ook nie so 'n opdrag gewees nie, maar dat hulle wel onder die indruk was dat dit die 

goedkeuring weg sou dra op hoë vlak, dit is gewis en seker. 

 
Hoekom is die Goniwe 4 destyds as so verskriklik gevaarlik beskou? 
 
Ek dink vanweë die feit dat die persoonlikhede van persone wat 'n leidende rol gespeel het in die 

gemeenskap, 'n baie belangrike faktor was sover dit die aanwakkering van geweld en verset betref 

en ek dink hulle was van mening dat hierdie 4 persone oor daardie vermoë beskikking, daardie 

invloed op die gemeenskap gehad het om dit op een of ander wyse te bevorder. 
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Generaal, hoe het jy persoonlik gevoel dat daar teen hulle opgetree word? 
 
Ek persoonlik, na die voorval plaasgevind het, was van mening dat dit 'n redelike sinlose handeling 

was. Ons was van mening by hoofkantoor gewees, dat jy kan d.m.v. inperkings redelik goed, om 

vanuit ‘n leunstoel te beoordeel is baie makliker natuurlik as om op die toneel te wees, maar jy kan 

dmv inperkings dit kon beheer, so ek was nie rondom dit enigsins van mening dat dit 'n sinvolle 

optrede was nie, nie dat dit ooit sinvol kan wees as mens in gedagte hou dat dit in daardie tyd was 

sulke voorvalle, soos die bomvoorval, was nie sinvol gewees nie.  Maar hoe dit ookal sy, ek was 

onder die indruk dat, wie dit ookal gedoen het, dit was 'n redelike onbesonne optrede gewees. 

 

Onderhoud met Adamus Stemmet - Destydse Hoofkoördineerder van die Sekretariaat van 

die Staatsveiligheidsraad. 

 

Ek het verskillende funksies gehad, ek is aangestel in Augustus 1980.  Daar was nooit amptelik 'n 

tweede in bevel nie, ek het opgetree as 2de in bevel. Later het ek ander ondersoeke gaan doen en 

toe het Genl. Van Rensburg opgetree as 2de in bevel, maar dit het gewissel tussen ons twee.  Ek 

kan nie presies onthou, was hy of ek die baas in 1985 nie, maar dit maak eintlik nie saak nie, ons 

twee het baie goed saamgewerk, maar ek was in beheer van 'n groot deel van die SVR Sekretariaat 

van die Staatsveiligheidsraad en hy was die hoofstrateeg gewees. 

 
Wat was die doel destyds van die SVR? 
 
Die doel van die SVR volgens die wet van die Wet 64 van 1972, is om die regering te bedien met 

advies oor veiligheid. 

 

Wie het gewoonlik hierdie SVR vergaderings bygewoon? 
 
Die SVR het bestaan uit die Eerste Minister, die Minister van die Veiligheidswagte, dis nou die 

verdediging, die Minister van Polisie, die Minister van Buitelandse Sake, die Minister van Justisie 

en dan ook hulle amptenare en ook die hoof van Nasionale Intelligensiediens en dan ander 

ministers, as daar iets opgeduik het of op die agenda was van wat hulle portefeuljes geraak het, het 

hulle ook bygewoon.  So het FW de Klerk partykeer bygewoon, alhoewel hy nooit betrokke was in 

enige Veiligheidsdepartement nie.  Barend du Plessis het bygewoon as Minister van Finansies, 

omdat ons geargumenteer het, dat wat ookal daar besluit word, sal finansiële implikasies hê. 

 

Het FW de Klerk die vergaderings van SVR bygewoon? 
 
Sommige. 
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Is so 'n besluit om aktiviste te vermoor in die SVR geneem? 
 
Nooit ooit nie, dis die grootste bog ooit.  Kom ek sê net vir u, ons het daardie “verwyder uit die 

samelewing”, by die Sekretariaat hanteer, daarna, daar was 'n geregtelike nadoodse ondersoek wat 

'n landdros gehou het in 1989, as ek reg onthou, Landdros Eric de Beer van Port Elizabeth.  Daarna, 

in 1992, toe hierdie sein van “permanent uit die samelewing verwyder word” openbaar is, het mnr 

FW de Klerk opdrag gegee dat die Hooggeregshof so 'n ondersoek moet instel.  Ek het 2 dae gaan 

getuig daarso en verduidelik wat gebeur het, daarna is ons beskuldig dat ons sou tonne dokumente 

vernietig het oor hierdie episode.  Ek het voor 'n komitee verskyn van die Waarheids en 

Versoeningskommissie en ek kon bewys waar elke dokument was en nou nog is, wat betref die 

“permanent uit die samelewing verwyder”.  Daar was nooit ooit so 'n besluit geneem nie.  Dit sal 

absoluut gek wees dat daardie aanbeveling, dit is terminologie van Onderwys en Opleiding, maar 

terloops, mnr de Klerk was nooit die Minister van Onderwys en Opleiding, soos mnr Calata Jnr 

beweer nie.  Dit was terminologie van hulle, dit gaan oor die verplasing van onderwysers.  Daardie 

aanbeveling het gekom van die hoof en het by ons beland of het by ons ingevoer deur mnr Jaap 

Strydom van Onderwys en Opleiding.  Hy het dit gekry van die Streekhoof van Onderwys en 

Opleiding, ek het sy naam vergeet, dis 'n dr. iemand en hy het dit gestuur en ons het dit hanteer en 

ons was nog in 'n fasilitering onder die staat se sekretariaat dit hanteer.  Die Polisie het daarteen 

geskop, Onderwys en Opleiding was ten gunste daarvan en ons het dit ondersoek en ons was nog 

besig daarmee toe die berig kom van hierdie moord.  Die sein van die 7de Junie wat uit kol. Lourens 

du Plessis, as ek reg onthou, hy dit onderteken, hy was die Sekretaris van die Gesamentlike 

Bestuursentrum van Port Elizabeth.  Die het in 'n ander kanaal na ons toe gekom, toe het die saak 

reeds ons aandag geniet omdat mnr Jaap Strydom dit ingevoer het daarso en daardie sein is sover 

as ek weet, nooit voor die Staatsveiligheidsraad gedien nie. 

 

 

DIE KONFLIK VAN DIE VERLEDE  :  ‘N FEITLIKE OORSIG 
Genl Johan van der Merwe 
 
Na meer as twee dekades nadat die staatkundige onderhandelinge begin het en die ANC asook die 
ander rewolusionêre organisasies die gewapende stryd laat vaar het,  bestaan daar tans 
grootskaalse verwarring en onkunde oor die wese van die geweld wat sedert 1960 tot 1990 in Suid-
Afrika gewoed het.   Die WVK wat onbetwisbaar oorwegend uit ANC-ondersteuners of 
simpatiseerders bestaan het, het die grondslag gelê vir 'n propaganda- veldtog waaraan  die SABC 
en sekere lede van die media lustig meegedoen het.   'n Enkele voorbeeld van die wyse waarop 
hierdie propagandaveldtog gevoer is, spreek uit 'n program wat SABC 3 se Special Assignment op 
18 November 2008 aangebied het oor die konflik van die verlede.  Dit is so eensydig en verwronge 
aangebied dat die Stigting vir Gelykheid voor die Reg genoodsaak was om 'n klagte by die 
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Onafhanklike Uitsaai Klagte Kommissie  aanhangig te maak. Na 'n verhoor het die Onafhanklike 
Uitsaai Klagte Kommissie  soos volg bevind :- 
 

 “Taking all these facts into consideration, the Tribunal is of the view that one-sided impressions 

were created in the programme, which are to the detriment of the security force officers.  This 

does not mean that we are of the opinion that these officers were innocent of any atrocities.  

They (or some of them) admitted to such atrocities.  What we find is that there was not sufficient 

balance in presenting this particular programme, because a lasting impression is created in the 

mind of the reasonable viewer, firstly, that the security officers were the only people who 

committed atrocities during the armed struggle, and, secondly, that they then tried to prevent 

victims from giving evidence against them at the TRC hearings.  In finding thus, it is not our 

intention to interfere with the editorial prerogative of the presenter.  The presenter is free to 

take a particular angle or line and to emphasize aspects that he or she considers to be more 

important than others.  However, when the presenter is dealing with controversial issues of 

public importance, he or she should treat all parties involved in the issue fairly, and see to it 

that balance is obtained in presenting different viewpoints. If this is not done, the broadcast 

can deteriorate into propaganda, a situation that cannot be allowed in any democracy.” 

Voorbeelde van hierdie soort propaganda verskyn gereeld in die koerante en dit is te betreur dat 

sekere Afrikaanse Koerante hetsy vanweë onkunde of verslaggewers met bedenklike motiewe 

dikwels die leiding neem.  Dit is ook jammer dat mnr. F W de Klerk en ander voormalige ministers 

van die Nasionale Party hulle nooit verwerdig om skewe en verwronge verslae oor die konflik van 

die verlede reg te stel nie. 

 Die volgende feite word uit die oog verloor,  doelbewus verontagsaam of kwaadwilliglik verdraai : 
 

➢ Die RSA was vir drie dekades in 'n verwoede terreurstryd gewikkel waar die ANC en ander 
rewolusionêre organisasies die regering met geweld omver wou werp. 

➢ Motorkarbomme, landmyne, kleefmyne en ander ploftoestelle het op 'n gereelde grondslag 
ontplof en weerlose persone, van alle rassegroepe wat vrouens en kinders ingesluit het, is 
gedood of gru vermink en die gemeenskap sodoende daagliks bedreig.   Kleefmyne in Wimpy 
restourante en ploftoestelle in vullishouers of terreuraanvalle waar persone voor die voet 
afgemaai kan word, ongeag of dit vrouens of kinders is, was daagliks 'n wesenlike bedreiging.   
Sekere winkelsentra het veiligheidswagte gehad om alle plastiese sakke en houers te 
deursoek alvorens klante tot 'n winkel toegelaat is.  Die Kerkstraatbomvoorval  en die St. 
Jameskerkvoorval was kenmerkend van die roekelose en barbaarse wyse waarop 
rewolusionêre organisasies die stryd gevoer het.   Druk uit alle oorde is daagliks op die 
polisie, veral die veiligheidstak geplaas om die gemeenskap teen hierdie bedreiging te 
beskerm.  Oënskynlik onthou niemand meer die standpunte wat in daardie jare deur die 
regering, media, kerk en samelewing gehuldig is dat die terreurvoorvalle tot elke prys gestuit 
moes word nie. 

➢ Polisielede is deur die ANC as harde teikens beskou en aanvalle op lede en hulle gesinne 
het gereeld voorgekom.  Veral swart lede wat in swart woonbuurtes gewoon het was daagliks 
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blootgestel aan hierdie gevaar.  In sekere gebiede moes swart lede en hulle gesinne in tente 
in veilige gebiede buite die swartwoonbuurte gehuisves word om hulle teen die aanslag van 
die ANC te beskerm.    Gedurende die tydperk 1973 tot 1990 is  346 polisielede in die 
rewolusionêre stryd vermoor. 

➢ Waar daar die geringste vermoede bestaan het dat 'n persoon inligting aan die polisie verstrek 
het of met die polisie saamgewerk het, is so 'n persoon as 'n “colaborator” gebrandmerk en op 
die mees onmenslike en barbaarse wyse met die sogenaamde halssnoermetode lewendig 
verbrand.  Gedurende die tydperk 1/9/84 tot 31/3/93 is 505 persone, uitsluitlik lede van die swart 
gemeenskap, lewendig deur die halssnoermetode verbrand.  36 Persone wat betyds gered kon 
word, het ernstige brandwonde opgedoen..  In dieselfde tydperk is 710 persone, weereens slegs 
lede van die swart gemeenskap, lewendig verbrand en 320 het ernstige brandwonde opgedoen. 
Dit het die polisie se vermoë om inligting uit die swart gemeenskap te bekom of om persone te 
kry om teen lede van Umkhonto we Sizwe en ander rewolusionêre organisasies te getuig, bykans 
vernietig.  Sodoende het die wetlike bevoegdhede waaroor die polisie beskik het, kragteloos 
geword.  Selfs die afkondiging van 'n noodtoestand en noodregulasies was onvoldoende om die 
terreur aan bande te lê.  Op 26 September 1992 het die vorige regering en die ANC 'n 
sogenaamde ‘RECORD OF UNDERSTANDING “ gesluit waarvolgens 176 gevangenes 
vrygelaat is.  

 
➢ Een van die bepalings van hierdie ooreenkoms het soos volg gelui : “The two parties agreed 

that all prisoners whose imprisonment is related to the  conflict of the past and whose release 
could make a contribution to  reconciliation should be released.” 
➢ Met die uitsondering van Barend Strydom, die sogenaamde Wit Wolf, is die ander 

gevangenes almal op aandrang van die ANC vrygelaat.  Dit het verskeie persone ingesluit 
wat weens halssnoermoorde lang gevangenisstrafvonnisse uitgedien het. Sodoende het die 
ANC baie duidelik laat blyk dat die halssnoermoorde deel van hulle rewolusionêre stryd 
uitgemaak het en inderdaad gepleeg is om hulle belange te bevorder. Die afgryslike dade 
wat sommige van hierdie gevangenes gepleeg het, oorskadu verreweg die dade waarby 
Eugene de Kock betrokke was. 

➢ Lede van die S A Polisiemag is in Suidwes-Afrika (Namibië) asook Rhodesië (Zimbabwe) 
gebruik om die rewolusionêre aanslag te stuit.  Die opleiding van die polisie moes drasties 
aangepas word om hulle vir hierdie taak toe te rus.  Dit het ook ernstig ingedruis teen  
klassieke polisiëring waar minimum geweld gebruik moet word en wat suiwer daarop gerig is 
om 'n misdaad aan die man te bring sodat die misdadiger voor die hof  kan verskyn.  Dit was 
'n stryd om lewe en dood waar dit gegaan het om die uitwissing van die vyand.   Die lid van 
die polisie was genoodsaak om dood te maak of self te sterf. 

➢ Die rewolusionêre stryd in Suid-Afrika is plaaslik, maar ook internasionaal belewe as 'n Oos-
Wesstryd en die Sowjet-unie se betrokkenheid en steun aan die ANC  het  ook die element 
van sowjet-ekspansionisme bygebring. Amerika het die ANC as 'n terroristiese organisasie 
verklaar. 

➢ Lede van die polisie, insonderheid die veiligheidstak van die S A Polisiemag, was daagliks 
aan geweld en al die grusame dade wat daaruit voortgespruit het,  blootgestel.  Dit was 'n 
algemene tegniek van lede van Umkhonto we Sizwe om kleefmyne en ander ploftoestelle so 
te stel dat die eerste ontploffing die polisie na die toneel lok en 'n tweede kleefmyn of 
ploftoestel 'n tyd daarna ontplof om die lede van die polisie te tref.  Verskeie lede van die 
polisie is op hierdie wyse wreed vermoor. 

➢ Lede van die veiligheidstak moes dikwels op tonele waar 'n motorkarbom, landmyn, kleefmyn 
of ander ploftoestel ontplof het en hulle eie makkers asook ander weerlose persone wat 
vrouens en kinders ingesluit het, aan stukke geruk en die liggaamsdele oor 'n wye terrein 
geslinger is,  help om liggaamsdele bymekaar te maak.   Dit het onvermydelik 'n onuitwisbare 
indruk op die gemoed van sodanige lede gemaak wat in sekere gevalle tot 'n verharding in 
hulle houding jeens lede of ondersteuners van rewolusionêre organisasies gelei het.  In baie 
gevalle is die trauma en stres wat gevolg het, onderdruk, omdat die eise wat daar daagliks 
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aan hulle gestel is nie ruimte gelaat het dat daar aandag aan hierdie probleme gegee word 
nie. 

➢ Kragdadige standpunte deur politieke leiers dat die ANC met wortel en tak uitgeroei moes 
word, dubbelsinnige opdragte en die koverte wyse waarop dit oorgedra is, het by lede van 
die veiligheidsmagte die indruk geskep dat alles moontlik gedoen moet word om die ANC uit 
te wis en dat dit van hulle verwag word om buite perke van die reg op te tree om dit te doen.   
Vanweë al die faktore wat reeds genoem is, was dit in ieder geval vir lede van die 
veiligheidstak onmoontlik om die terreuraanslag met behulp van die wetlike middele waaroor 
hulle beskik het, te bestry. 

➢  Mnr. P W Botha en ander lede van sy kabinet het self in die omstandighede optrede buite 
die gewone bepalings van die reg gemagtig of stilswyend goedgekeur.   Dit het noodwendig 
daartoe gelei dat lede van die veiligheidstak wat aan die spits gestaan het van die stryd teen 
terreur ook die wet in eie hande geneem het. Die desperate omstandighede wat geheers het, 
het tot desperate maatreëls gelei   

 
Dit is alom bekend dat geen moondheid in die wêreld grootskaalse terreur wat die nadruklike of 
stilswyende goedkeuring van die meerderheid van die bevolking in 'n land weggedra het,  met 
behulp van wetlike middele kon bestry nie.  Daar is talle voorbeelde om hierdie stelling te staaf 
en sonder uitsondering was moondhede wat by so 'n stryd betrokke geraak het, verplig om nie-
konvensionele maatreëls te gebruik om dit te bestry.  Die wyse waarop Brittanje die oorlog in 
Maleisië gevoer het, is sprekend daarvan.   Suid-Afrika was geen uitsondering nie waar die 
polisie die gemeenskap teen die terreuraanvalle van rewolusionêre organisasies moes beskerm 
onderwyl die meerderheid van die swart bevolking, hetsy vrywillig of weens intimidasie,  dit 
gesteun het. Terreur het in die algemeen 'n bose kringloop en elke voorval het kragte ontketen 
wat tot meer geweld gelei het. 
 
Die WVK-proses is uit die staanspoor gekenmerk deur 'n eensydige benadering waar daar 
dikwels op growwe wyse teen oud-lede van die veiligheidstak gediskrimineer is. 
Om vir amnestie te kwalifiseer moes oud-lede van die veiligheidstak aan die volgende vereistes 
voldoen : 
  
➢ Hulle moes 'n volle blootlegging doen  
➢ Hulle moes bewys dat die daad waarvoor amnestie verlang word met 'n politieke oogmerk 

verband gehou het en in die konflik van die verlede gepleeg is. 
➢ Hulle moes bewys dat sodanige dade in die loop van en binne die omvang van hulle pligte 

en binne die omvang van hulle uitdruklike of versweë bevoegdheid geskied het  
 

 
Hierdie bepalings van die Wet op die Bevordering van Nasionale Eenheid en Versoening het 'n 
bespotting gemaak van die bepalings van die slotgedeelte van die  
Tussentydse Grondwet waar nadruklik bepaal is dat amnestie verleen moet word ten opsigte 
van enige daad of versuim wat met 'n politieke oogmerk verband gehou het en in die konflik van 
die verlede gepleeg is.   Dit is duidelik dat mnr. De Klerk en voormalige ministers van die 
Nasionale Party wat by die opstel van hierdie bepalings betrokke was hulle hoegenaamd nie 
verwerdig het om te bepaal wat hierdie bepalings in die praktyk vir lede van die veiligheidsmagte 
ingehou het nie. 
 
Die bevindings van die verskillende amnestiekomitees was uiteenlopend en vol gebreke soos 
regter Andrew Wilson, advokate Chris de Jager en Francis Bosman asook mnr. Wynand Malan 
wat in die amnestiekomitees gedien het, onmiddellik sal toegee.   Die minderheidsuitspraak wat 
mnr. Wynand Malan in die Maponyasaak gelewer het, is 'n uitstekende voorbeeld van die wyse 
waarop sommige lede van die  
amnestiekomitees gedwaal het.   Mnr. Malan se uitspraak kan gelees word op : 
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http://www.doj.gov.za/trc/decisions/2001/ac21272b.htm .)   Daar is ook ŉ opvallende patroon 
merkbaar wanneer daar na die samestelling van die amnestiekomitees gekyk word in daardie 
gevalle waar amnestie aan oud-lede van die veiligheidstak geweier en 'n minderheidsuitspraak 
gelewer is. 
 
Waarskynlik die grootste gebrek in die hele proses is dat daar nooit voorsiening gemaak is vir 
een of ander vorm van administratiewe hersiening nie.  Dit beteken dat waar 'n amnestiekomitee 
'n verkeerde bevinding gemaak het en amnestie geweier is, die persoon aan wie amnestie 
geweier is, die Hooggeregshof om hersiening moet nader.  Die regskoste in so 'n geval kan 
enorm wees en 'n miljoen of meer rand beloop wat dit vir die meeste oud-lede van die 
veiligheidstak onbekostigbaar maak.  Daarbenewens is die gronde waarop hersiening gevra kan 
word  meer beperk as in die geval van 'n gewone strafsaak. Inderdaad 'n skreiende onreg 
waaraan oud-lede van die veiligheidstak blootgestel is.    
 
In die Motherwellamnestieverhoor waar amnestie aan wyle kol. Gideon Nieuwoudt en ander oud-
lede van die veiligheidstak geweier is, het advokaat Louis Visser en mnr. Jan Wagener ingewillig 
om op 'n gebeurlikheidsgrondslag vir brig. Du Toit en kol. Niewoudt op te tree in 'n aansoek om 
hersiening. 
 
Die aansoek om hersiening het op 23 November 2001 voor ŉ volbank regters in die Kaapse 
Hooggeregshof gedien. Regter Jeanette Traverso-Coetzee het as voorsittende regter opgetree 
en is deur regters Dennis Davies en Jerome Ngwenya bygestaan. Al drie regters het eenparig 
bevind dat die bevinding van die amnestiekomitee in die geval van brig. Du Toit en adjt.off. Ras 
verkeerd is en dit tersyde gestel. Regter Davies was van mening dat die amnestiekomitee se 
weiering van amnestie aan kol. Nieuwoudt korrek was. Die ander twee regters het egter daarmee 
verskil en ook in die geval van kol. Nieuwoudt die bevinding tersyde gestel. Daar is gelas dat ’n 
nuwe amnestieverhoor gehou moes word. 
 
Tydens die daaropvolgende amnestieverhoor is amnestie aan Brig. Du Toit en adjt.off Ras 
toegestaan, maar weer eens aan kol. Nieuwoudt geweier.   Volgens adv. Visser en mnr. 
Wagener het die amnestiekomitee weer ernstig in hul bevinding gedwaal en sou hulle weer 
hersiening aanbeveel het..  Kol. Nieuwoudt is egter kort daarna oorlede. 
Dit beteken dat so 'n proses onbepaald kan voortgaan. 
 
In die geval van die PEBCO 3 waar kol. Deon Nieuwoudt, kapt. Sakkie van Zyl en sersant 
Johannes Koole amnestie geweier is en daarna weens moord vervolg is, is daar reeds meer as 
drie jaar gelede om hersiening aansoek gedoen.  Die aansoek word reeds vir die afgelope 3 jaar 
deur die departement van Justisie vertraag wat tot dusver  
versuim het om hulle antwoord voor te lê.   As gevolg daarvan is die verhoor steeds onbepaald 
uitgestel.    
 
Kol. Eugene de Kock en lede van die Vlakplaaseenheid het gedurende Desember 1985 ses lede 
van Umkhonto we Sizwe in Lesotho doodgeskiet.   Die ses lede van MK was deel van 'n groep 
wat op die punt gestaan het om die RSA binne te sypel om dood en verwoesting tydens die 
Kersseisoen te saai.   Tydens die amnestieverhoor was daar onsekerheid wie die opdrag vir die 
optrede gegee het en generaal Johan van der Merwe het aanspreeklikheid daarvoor aanvaar.  
Hy was tydens die voorval 'n brigadier en tweede-in-bevel van die Veiligheidstak van die S A 
Polisie. Tydens die amnestieverhoor het adv. Danny Berger wat vir die slagoffers verskyn het, 
ruiterlik toegegee dat die MK-lede op die punt gestaan het om die land binne te sypel om dood 
en verwoesting te saai. Adv. Berger het trouens in sy betoog aangevoer dat een van die redes 
waarom amnestie nie aan genl. Van der Merwe toegestaan behoort te  word nie, juis is, omdat 
volgens die getuienis wat hy gelewer het, hy opgetree het om die land en sy mense te beskerm.  
Dit het derhalwe op noodweer neergekom waarvoor amnestie nie verleen kan word nie.  Daar 
het tydens die verhoor onduidelikheid bestaan oor die rol wat die Koördinerende 
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Inligtingskomitee (KIK) asook die Staatsveiligheidsraad (SVR) tydens die voorval gespeel het.  
Dr. Niel Barnard, die voorsitter van die KIK het tydens die amnestieverhoor alle kennis van die 
voorval ontken en aangevoer dat hy eers gedurende die amnestieverhore van Eugene de Kock, 
wat gedurende 1997 plaasgevind het, daarvan bewus geword het dat lede van die veiligheidstak 
by die voorval betrokke was. Dr. Niel Barnard was gedurende 1985 die direkteur-generaal van 
die Nasionale Intelligensiediens asook die persoonlike veiligheidsadviseur van mnr. P.W. Botha, 
die staatspresident.  Dr. Neil van Heerden, die direkteur-generaal van die departement van 
Buitelandse Sake, wat ook getuig het, het erken dat hy ongeveer ses maande nadat die voorval 
plaasgevind het,  verneem het dat lede van die veiligheidstak by die voorval betrokke was.  Dit 
was redelik algemeen in die geledere van die Inligtingsgemeenskap, wat die Nasionale 
Intelligensiediens ingesluit het, bekend dat Eugene de Kock en lede van sy eenheid die MK-lede 
in Lesotho doodgeskiet het. Dit sou trouens 'n skokkende onvermoë in die geledere van die 
Inligtingsgemeenskap openbaar het as dit nie die geval was nie.  In die lig daarvan is dit uiters 
vreemd dat dit dr. Barnard 12 jaar geneem het om ook daarvan kennis te neem.  
 
Daar is kort nadat die voorval plaasgevind het, medaljes vir dapperheid deur die minister van 
Wet en Orde, mnr. Louis le Grange, met die goedkeuring van die staatspresident, mnre. P.W. 
Botha aan kol. Eugene de Kock en die lede van sy eenheid wat by die voorval betrokke was, 
toegeken.  Hulle het albei kennis gedra van die voorval.    Regters Ronnie Pillay en Sissy 
Khampepe het desondanks amnestie aan genl. Van der Merwe geweier.  Advokaat Francis 
Bosman het 'n minderheidsuitspraak gelewer en aanbeveel dat amnestie toegestaan word. 
 
 
Volgens al die getuienis wat gelewer is, het die optrede van kol. Eugene de Kock en lede van sy 
eenheid in hierdie geval dood en verwoesting voorkom.   Dit beklemtoon opnuut die skokkende 
wyse waarop die rol wat voormalige lede van die veiligheidsmagte gespeel het om die 
gemeenskap te beskerm, deur mnr. De Klerk en sy kollegas misken is en vandag nog steeds 
deur die sekere lede van die media misken word. 
 
Op 25 Julie 1993 is weerlose kerkgangers wat vrouens en kinders ingesluit het, in die St. James 
kerk, Kenilworth, Kaapstad met AK47-gewere aangeval en 11 koelbloedig doodgeskiet.  Talle is 
gewond.  Dr. Alan Boesak het hom soos volg oor die voorval uitgelaat : 
 

We are horrified and deeply distressed by the savage attack on the congregation at St James's 
Church, Kenilworth yesterday evening. Not only is this a monstrous crime against humanity, but also 
a shameful desecration of a place of prayer and worship.  

This is the latest in a series of barbaric and vicious armed attacks that have taken place since the 
announcement of significant agreements at the World Trade Centre. This tragedy can only 
strengthen our belief that there are dark forces at work, determined to wreck all efforts to build peace 
and democracy in our country.  

We wish to express our deepest and most sincere sympathies with the families of the deceased in 
their grief. From the bottom of our hearts we wish them the strength and courage to endure a tragedy 
that goes beyond the personal and must affect our country as a whole.  

We call on the security forces to launch an immediate and urgent investigation into this terrible crime 
and to bring its perpetrators to justice. For the sake of all South Africans, it is absolutely crucial that 
the sinister forces behind these horrifying attacks are brought to book before they can do any more 
damage.  

Issued by Allan Boesak, Chairperson. 



37 
Gedenkuitgawe Genl JV van der Merwe 

Tydens die amnestieverhoor van die APLA-lede wat die aanval uitgevoer het, is die volgende 
bevinding gemaak : 

 “APLA has publicly accepted responsibility for this attack and in its submission to  the TRC it 
stated: 

"It should therefore not surprise anyone that targets like the St James Church, King 
Williams Town Golf Club, Heidelberg Tavern etc were selected. The leadership of the 
APLA takes full responsibility for all these operations. The APLA forces who carried 
out these operations followed the directives from their commanders and those 
directives were from the highest echelons of the military leadership. We do not 
therefore regret that such operations took place and there is therefore nothing to ask 
forgiveness for” 

Mnr. Letlapa Mphahlele, die president van die PAC, in wie se opdrag die aanval uitgevoer is, het 
aanvanklik weens hierdie moorde in die hof verskyn, maar die saak is uitgestel en het sedertdien in 
die niet verdwyn.    Dit is opvallend dat terwyl persone  soos mnr. Jacques Pauw en sy geesgenote 
by elke moontlike geleentheid heftig daarop aandring dat oud-lede van die veiligheidstak vervolg 
moet word, hulle geen woord rep oor gevalle soos die van mnr. Mphahlele en lede van die NUK van 
die ANC nie. 

Oor die getal NUK-lede wat aansoek om amnestie gedoen het, was daar groot verwarring. 
Aanvanklik was daar 37 wat aangegroei het en as gevolg van swak administrasie deur die WVK 
later so verstrengel geraak het dat dit moeilik is om te bepaal wat die werklike getal was.  Amnestie 
is nietemin aan almal geweier.  In hulle aansoek om amnestie het die NUK-lede hulle soos volg 
uitgelaat : 

……”””””  We, the applicants, having at various times between 1 March 1960 and 10 May 
1994, as indicated below, been members and leaders of the African National Congress ( 
herein after referred to as the ANC ) elected and/or appointed to serve in various structures 
including its highest organ, the NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE, do hereby make the 
following declaration: 

 

• During the said period, the ANC played the foremost role in the leadership of the struggle of 
the masses of our people for the end of the hateful system of apartheid, appropriately 
dubbed a crime against humanity by the international community.  

 

• In the course of our people’s struggle, with the intent to induce the apartheid government of 
the National Party to abandon apartheid with its concomitant violent repression, and with the 
intent to achieve, bring about and promote fundamental political, social and economic 
changes in the Republic, the ANC inter alia, established its military wing, UMKHONTO WE 
SIZWE, through which it prosecuted an armed struggle.  

 

• At all material times UMKHONTO WE SIZWE operated under (the) political authority, 
direction and leadership of the ANC. 

 

• Due to its peculiar circumstances, and the attacks mounted upon it by its adversary, the 
apartheid government, the ANC established various organs at various times such as the RC, 
PMC and a security organ NAT which at all material times also operated under its authority, 
direction and leadership. 
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• Due to the circumstances which prevailed in the townships in the early 1990’s as a result of 
third force activities, the leadership of the ANC established and, in some instances, 
encouraged the establishment of SELF DEFENCE UNITS (SDU’s) which played a critical 
role in the defence of defenceless communities. 

 

• In the event, and to the extent that any of the activities of the above-mentioned institutions 
and structures, including the SDU’s, could in any manner whatsoever be regarded as the 
kind of acts or omissions or offences envisaged in the PROMOTION OF NATIONAL UNITY 
AND RECONCILIATION ACT, we collectively take full responsibility therefore (sic) applying 
for amnesty in respect thereof……….””””.      

 
  
EEN van die skokkendste terreurvoorvalle in die geskiedenis van Suid-Afrika het op 20 Mei 1983 
plaasgevind. ŉ Motor met ŉ kragtige lading springstof het omstreeks vieruur die middag voor die 
Nedbankpleingebou in Kerkstraat, Pretoria, ontplof. (Die gebou het in Engels as die Nedbank 
Square Maritime House bekend gestaan.) Altesame 19 mense is dood, onder wie 12 burgerlikes en 
7 Weermaglede. Altesame 219 mense is erg beseer of vermink, onder wie 217 burgerlikes en 2 
Weermaglede.  Mnr. Mandela het in sy boek “The long walk to freedom” sy spyt oor die voorval 
uitgespreek, maar terselfdertyd gemeld dat die ANC aanvaar het dat voorvalle van hierdie aard in 
die loop van die  gewapende stryd gaan plaasvind. 
 
 
Verskeie van die NUK-lede was in die buiteland tydens die tydperk toe die aanslag op sy hewigste 
was en sodoende vervolging vrygespring.    

Kol. De Kock is in Oktober 1996 in die Hooggeregshof in Pretoria tot lewenslank plus 80 jaar 
gevangenisstraf gevonnis weens die vier moorde wat te Nelspruit en 'n vyfde wat te Pengemyn 
plaasgevind het.. Hy is altesame tot twee lewenslange termyne  plus 212 jaar gevangenisstraf 
gevonnis weens ses ander moorde (insluitend die moord op Japie Maponya), verskeie pogings tot 
moord en ander aanklagte.   Met uitsondering van die moorde wat te Nelspruit plaasgevind het, het 
die verskillende amnestiekomitees in al die ander gevalle bevind dat die moorde wel met 'n politieke 
oogmerk verband gehou het en in die konflik van die verlede gepleeg is. Hy is in twee van hierdie 
gevalle amnestie geweier, omdat hy volgens die mening van sommige komiteelede nie 'n volle 
blootlegging gedoen het nie.    'n Aansoek om hersiening sou in hierdie gevalle waarskynlik geslaag 
het.   Selfs advokaat Hattingh wat  kol. De Kock in al sy amnestieverhore verteenwoordig het, het 
egter toegegee dat daar geen moontlikheid was dat hersiening in die Nelspruitvoorval sou slaag nie.  
Dit sou hom derhalwe niks gebaat het om hersiening te vra nie. 

Die indruk wat soms geskep word dat Eugene de Kock aan die pen gery het terwyl die generaals 
skotvry daarvan afgekom het spruit uit algehele onkunde.   Kol. De Kock het in die Nelspruitvoorval 
generaal Krappies Engelbrecht probeer betrek, maar daar is tydens die strafregtelike- en ook 
amnestieverhoor volstrekte getuienis gelewer dat sy bewerings ongegrond is.   Jacques Pauw het 
in die Rapport van 10 Januarie 2010 onder andere daarop aangedring dat genl. Engelbrecht vervolg 
moet word.  Dit is nie duidelik of dit kwaadwillig gedoen word of 'n algehele  gebrek aan vermoë is 
om die getuienis wat tydens die strafregtelike verhoor en ook die betrokke amnestieverhoor gelewer 
is, te begryp nie.  Daar is nie 'n greintjie getuienis waarop genl. Engelbrecht vervolg kan word nie 
en mnr. Pauw word gedaag om aan te toon op water gronde hy van mening is genl. Engelbrecht 
vervolg kan word.   Daar is geen getuienis van watter aard ook al dat enige generaal aandadig was 
aan enige van die moorde waaraan kol. De Kock skuldig bevind is nie.  In die Maponyageval was 
generaal Le Roux 'n kolonel en is saam met kol. De Kock  amnestie geweier.   Soos mnr. Wynand 
Malan egter in sy minderheidsuitspraak met groot oortuiging aangetoon het, is amnestie in die 
Maponyasaak verkeerdelik geweier.  Mnr. Pauw en sy geesgenote kan gerus die uitspraak van mnr. 
Malan lees en dalk 'n persoon wat oor regsagtergrond beskik kry om dit aan hulle te verduidelik. 
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Skynbaar moes die beginsel van gelykheid voor die reg  wyk voor die nydige wyse waarop daar op 
die vervolging van voormalige lede van die veiligheidstak aangedring word. Soos enige ervare 
advokaat in die strafreg sal bevestig, bestaan daar op die grondslag van gemeenskaplike opset 
bloot op sigwaarde verdoemende getuienis om al die lede van die NUK wat nie amnestie gekry het 
nie, te vervolg.  Dit is egter opvallend dat daar nooit daarop aangedring word dat gelykheid voor die 
reg gehandhaaf moet word nie. 

Die moontlike begenadiging van kol. Eugene de Kock is die afgelope tyd fel teëgestaan en persone 
wat vermoedelik nie die vaagste benul het wat Afrikanerskap beteken nie, het dit luidkeels namens 
die Afrikaner veroordeel.   Nog minder het hierdie persone die vaagste benul van die 
weersinwekkende omstandighede waaraan kol. Eugene de Kock tydens sy loopbaan blootgestel 
was nie.  Hy is by verskeie geleenthede met medaljes vir dapperheid vereer.   Tydens die 
onderhandelinge het die lede van die Vlakplaaseenheid 'n verleentheid vir mnr. De Klerk en sy 
kabinet geword wat in daardie stadium meer oor die guns van die ANC begaan was.  Daar moes 
gevolglik ontslae geraak word van die eenheid.  Lede van die vlakplaaseenheid is as melaats 
beskou en dit het sonder twyfel groot bitterheid by hulle veroorsaak.   

Onderwyl onderhandelinge oor amnestie aan die gang was en algemene amnestie nog sterk onder 
oorweging was, het regter Goldstone begin om sake teen kol. De Kock en ander lede van die 
veiligheidstak te ondersoek wat regstreeks met 'n politieke oogmerk verband gehou het en in die 
konflik van die verlede gepleeg is.  Genl. Johan van der Merwe het by mnr. De Klerk beswaar 
gemaak en daarop aandring dat sodanige ondersoeke gestaak moet word, maar mnr. De Klerk wou 
nie gehoor gee nie.  Lede van die  S A Polisie is egter nadruklik deur mnr. De Klerk verbied om 
soortgelyke sake teen die ANC te ondersoek.   Indien gelykheid voor die reg gehandhaaf sou 
gewees het en reg en geregtigheid geskied het, sou die ondersoek van alle sodanige sake agterweë 
gehou gewees het tot tyd en wyl daar duidelikheid oor die amnestie-aangeleentheid was. In so 'n 
geval sou kol. De Kock sonder enige twyfel met 'n baie ligter vonnis daarvan afgekom het, want hy 
sou slegs weens die Nelspruitvoorval en die diefstalklagtes vervolg kon word.  Die ander aanklagte 
wat verband gehou het met dade wat met 'n politieke oogmerk in die konflik van die verlede gepleeg 
is, sou,  soos later soos in die Wet op Bevordering van Nasionale Eenheid bepaal is, agterweë 
gehou gewees het tot tyd en wyl die amnestieverhore afgehandel is. Die regter sou ook die voordeel 
gehad het van al die wesenlike aspekte wat tydens die amnestieverhore blootgelê is wat beslis die 
verhoor in 'n ander lig sou gestel het. Dit sou ook vir die regter moontlik gewees het om die dade 
wat tydens die Nelspruitvoorval gepleeg is op te weeg teen die dade wat die 176 gevangenes 
gepleeg het wat ingevolge die “RECORD OF UNDERSTANDING”  vrygelaat is waar dit sogenaamd  
in belang van nasionale versoening geskied het.    

In die geheel beskou met inagneming van alles wat gebeur het, is dit 'n skreiende onreg dat kol. De 
Kock nog nie begenadig is nie.   

Dit is moeilik bykans onmoontlik om bykans 30 jaar later te verduidelik wat in die gemoed van lede 
van die veiligheidstak omgegaan het toe hulle op die toneel waar 'n motorkarbom, landmyn, 
kleefmyn of ander ploftoestel ontplof het, liggaamsdele bymekaar moes maak en in plastiese sakke 
moes geplaas het.  Dikwels die liggame van vrouens en kinders van alle rassegroepe.  Hoe hulle 
dikwels op video’s wat deur verslaggewers gemaak is moes aanskou hoe 'n persoon wat daarvan 
verdink is dat hy met die veiligheidstak saamgewerk het met 'n buiteband vol brandstof aan die 
brand gesteek is en hoe ondersteuners van rewolusionêre organisasies, soos bevestig is veral 
ondersteuners van die  ANC , juigend en gillend om hom dans terwyl die slagoffer stadig  'n grusame 
dood sterf.  Hoe jeugdiges om dieselfde rede juigend en gillend om slagoffers gedans het en die 
slagoffers stadig met messe en ander skerp voorwerpe gekap en gesny het totdat die slagoffer later 
genadiglik gesterf het.   Hoe hulle by die sterfbed van 'n kollega gestaan het wie se longe deur 'n 
kleefmyn verbrand is wat besig was om 'n pynlike wyse stadig dood te smoor.  
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In 'n Brief aan die Rapport op 10 Januarie 2009 skryf mnr. Koos van der Merwe, 'n  bekende lid van 
die parlement en een van die weinige politieke leiers uit die ou bedeling wat die moed van sy 
oortuiging en die ruggraat het om sy saak in die openbaar te stel, soos volg :- 
 
“””Die Redakteur 

Rapport 
Deur epos: rapport@rapport.co.za 
 
Geagte redaksie 
 
Na aanleiding van Jacques Pauw se ope brief aan president Zuma in Rapport van 10 deser, 
skryf ek hiermee ook ‘n ope brief aan die president. Mnr Pauw pleit emosioneel daarvoor dat 
president Zuma moet woordhou om “elkeen van die polisiemanne wat gemoor het, aan die pen 
te laat ry”. Mnr Pauw het die saak teen die polisie gestel en ek wil graag help om die saak teen 
ANC-moordenaars te stel. Audi alteram partem. Ek reageer nie op die Eugene de Kok-saga nie 
en stem met Rapport se mening daaroor saam. 
 
 
Geagte president Zuma 
 
Ek aanvaar dat u kennis geneem het van mnr Jacques Pauw se beroep op u in Rapport van 10 
deser om woord te hou deur “elkeen van die polisiemanne wat gemoor het, aan die pen te laat 
ry”. U sou hierdie belofte in Februarie 1990 aan hom in Harare gemaak het. 
 
Sou u aan mnr Pauw se oproep gehoor gee en opdrag gee dat vervolgings teen die polisie van 
die ou Suid-Afrika ingestel word, is die vraag of u dan ook al die ANC-lede wat moord en ander 
wreedhede gepleeg het, “aan die pen gaan laat ry”. Mnr Pauw is klaarblyklik nie gepla met die 
moorde en wreedhede wat die ANC gepleeg het nie.  
 
As ons dan na 16 jaar nog nie die hoofstuk oor ons apartheidsverlede wil afsluit nie, dan kan u 
sekerlik in alle billikheid nie net een kant vervolg en die ander met moord laat wegkom nie. 
Vergun my asseblief die geleentheid om kortliks besonderhede van ANC-moorde en wreedhede 
te gee, wat tans nog ongestraf is. 
 
Amnesty International (Sien Amnesty International 2 December 1992: All Index: AFR 53/27/92) 
het in 1992 ‘n 24 bladsy verdoemende verslag teen die ANC uitgebring en  bevind onder andere  
– 
 
“For a dozen years or more, prisoners of the ANC were subjected to torture, ill-treatment and 
executions. These abuses took place at military and prison camps run by the ANC in several 
African countries, notably Angola, Zambia, Tanzania and Uganda...”  
  
Volgens Amnesty was die slagoffers hoofsaaklik lede van MK. Die ANC se verduideliking van 
die wreedhede is dat hulle agente van die Suid-Afrikaanse regering was. Die waarheid is dat 
baie van hulle inderdaad bona fide MK-lede was wat bloot oor toestande gekla en vrae oor ANC-
beleid geopper het. “In either case,” bevind Amnesty, “torture and execution of prisoners cannot 
be justified”. 
 
Amnesty beskryf die aaklige omstandighede van die ANC-aangehoudenes in die ANC-kampe. 
Aangehoudenes kon hulself en hul klere slegs eenkeer in ‘n aantal weke was. Net een drom 
water is gebruik en is van sel tot sel aangestuur sodat meeste selle ‘n drom “water” gekry het 
wat dik van die vuil was. Daar was geen kans om komberse te was nie, wat spoedig met luise 
besmet was. Sommige aangehoudenes het gekla dat hulle slegs een koppie drinkwater per dag 
gekry het. Siektes, soos malaria en maagkoors, het uitgebreek en daar was geen geneesheer 

mailto:rapport@rapport.co.za
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beskikbaar nie en eerstehulp-personeel was in die algemeen onsimpatiek en het selfs 
aangehoudenes aangerand. Marteling en wrede aanrandings het algemeen voorgekom. 
  
Aangesien mnr Pauw ‘n aantal voorbeelde genoem het, doen ek dieselfde.  
 

• MK-lede wat in Angola aangehou was, het verskeie kere in opstand gekom. In 1984 is ‘n 
opstand in die Pango-kamp onderdruk; die opstandelinge is aan bome vasgemaak; aangerand; 
geslaan en gesmelte plastiek is op hul naakte liggame gedrup. Sewe is aangekla en deur ‘n 
ANC-sekuriteitsbeamte verhoor; sonder regverteenwoordiging; is skuldig bevind en 
doodgeskiet.  
 

• In Nova Instalacao-kamp is aangehoudenes in donker, klam selle aangehou sonder 
komberse of matrasse en moes op betonvloere slaap. Toilette was geblokkeer en urine en 
ontlasting het in die selle ingevloei. Kos was bitter skaars, siektes volop en mediese hulp 
onverkrygbaar. Selby Msimang en Ben Thibane het gesterf. 
 

• Marteling het veral ook in die Revolutionary Council-gebou in Lusaka plaasgevind met 
knuppels, draad, tuinslange, doringdraad, staalpype, fietskettings, lippe is met brandende 
sigarette gebrand, testikels is met tange geknyp en elektriese skokke is toegedien. Soms is 
voetsole geslaan en sommige is in watergevulde selle aangehou. Sommige gevangenes is 
gedwing om op rooimier-neste te sit.  
 

• Thabo Twala is in Maart 1990 in “Sun City”-kamp in Lusaka doodgeslaan. 
 

• Senior MK-bevelvoerder Thami Zulu is in November 1989 dood nadat hy 14 maande lank 
aangehou is.   
 

• Mzwai Piliso, ‘n ANC-sekuriteitshoof, het erken dat gevangenes aangerand en op die 
voetsole geslaan is.  
 

• Amnesty se verslag bevat volle besonderhede van die ANC-wreedhede. 
 
Daar is ook die boek MBOKODO van Mwezi Twala en Ed Benard wat in 1994 verkyn het. Twala 
is self in ANC-kampe aangehou en vertel van sy onmenslike ondervindings. 
 
President Mandela het in 1991 ‘n Kommissie van Ondersoek aangestel om die beweerde 
wanpraktyke te ondersoek. Die Kommissie bevind dat daar wyd verspreide martelings en 
mishandling was en dat die gebeure nie versinsels van ANC-vyande is nie. Die Kommissie se 
beperkte mandaat het verhoed dat bevindings oor moord en “verdwynings” gemaak kon word. 
Sommige getuies is wreed aangetas, gebroke en hul lewens is verwoes deur armoede, 
onderbroke skoolgaan en ongeskiktheid.   
 
Die Kommissie maak die belangrike aanbeveling dat ‘n werklik onafhanklike ondersoek ingestel 
word om die moorde en “verdwynings” te ondersoek, wat natuurlik nog nooit gebeur het nie.  
 
Die Kommissie het ‘n vertroulike lys name aan president Mandela gegee van persone wat na 
bewering skuldig aan die wandade was, maar sê die lys moenie tot die genoemdes beperk word 
nie. Die ANC het nie die name bekend gemaak nie.    
 
Geagte president, dan is daar die voorlegging wat mnr FW de Klerk in 1996 aan die WVK 
gemaak het waarin hy onder andere sê 505 mense is wreed met die sogenaamde halssnoer-
metode om die lewens gebring. 
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Ek doen met eerbied aan die hand, mnr die president, dat as u sou besluit om mnr Pauw se 
advies te volg, u dan almal wat oortree het, laat vervolg. Ook die ANC-skuldiges. 
 
U sien, niemand is nog ooit oor die moorde en wreedhede in die ANC-kampe vervolg nie. 
Niemand is ook nog ooit vir die onbeskryflik aaklige halssnoer-moorde vervolg nie. 
 
Ten slotte, mnr die president, anders as mnr Pauw, doen ek ‘n beroep op u om die boek oor die 
verlede te sluit. Laat ons eerder die item “versoening” die ereplek heel bo aan ons sakelys gee. 
 
 
Die uwe 
 
JH VAN DER MERWE LP””” 
rapportpauw100110  

Die audi alterem partem-reël wat die grondslag vir natuurlike geregtigheid is, het nog nooit in die 
geval van oud-lede van die Veiligheidstak gegeld nie. Die reël is vervang deur die reël: “Die reg 
word bepaal deur hulle wat die hardste raas en graagste praat en skryf en die leë ruimtes van die 
veral die Afrikaanse koerante vul  -  en hulle is sonder uitsondering die wat om een of ander rede 
skynbaar  ‘n wrok jeens die voormalige veiligheidstak het, soos mnre Max du Preez, Jacques Pauw 
en hulle geesgenote en ook skynbaar in die verlede na die ANC oorgehel het. 

Die tyd het aangebreek dat die mense in Suid-Afrika  kennis moet neem van wat werklik in die 
verlede plaasgevind het en dat daar met meer deernis en begrip gekyk word na die opofferings wat 
lede van die veiligheidstak ten koste van hulself en hulle gesinne gedoen het. 

Indien gelykheid voor die reg gehandhaaf moet word en almal aan wie amnestie geweier is vervolg 
moet word, sal daar noodwendig indien daar nog 'n greintjie sin vir reg en geregtig bestaan, met die 
NUK-lede van die ANC begin moet word.  Die wesenlike vraag is egter of daar sodoende uiting 
gegee word aan  die slotparagraaf van die Tussentydse Grondwet wat ook die grondslag vir die 
huidige Grondwet vorm.   'n Aanhaling uit die slotgedeelte van die Tussentydse Grondwet lees soos 
volg “   

“ “”..... Die aanvaarding van hierdie Grondwet lê die vaste fondament vir die mense van Suid-Afrika 
om die verdelings en tweespalt van die verlede, wat gelei het tot growwe skendings van menseregte, 
die verbreking van menslikheidsbeginsels in gewelddadige konflik en 'n nalatenskap van haat, 
vrees, skuld en wraak, te oorbrug. 

Die geleentheid is daar om dit nou reg te stel op die grondslag dat daar 'n behoefte bestaan aan 
begrip en nie wraaksug nie, 'n behoefte aan herstel en nie vergelding nie, 'n behoefte aan 
medemenslikheid en nie viktimisering nie. 

Ten einde diè versoening en herstrukturering te bevorder, moet amnestie verleen word met 
betrekking tot dade, versuime en misdrywe wat met politieke oogmerke in verband staan en wat in 
die loop van die konflik van die verlede begaan is....””” 

Bo en behalwe dat die eensydige vervolging van oud-lede van die veiligheidstak 'n growwe skending 
van die beginsel van gelykheid voor die reg, soos in die Grondwet bepaal word, sal wees, regstreeks 
in stryd sal wees met die gees en wese van die slotgedeelte van die Tussentydse grondwet , sal dit 
ook opnuut die verdeling, tweespalt en konflik van die verlede laat opvlam.  Is dit die toekoms wat 
sekere persone en lede van die media vir Suid-Afrika en sy mense wil skep? 
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DIE STAATSGREEP IN BOPHUTHATSWANA: GENL JOHAN VAN DER 
MERWE: OUD-KOMMISSARIS VAN POLISIE 

In die vroeë oggendure van 10 
Februarie 1988 ontvang ek ŉ 
telefoonoproep van brig. Wikus Loots, 
afdelingsbevelvoerder van die 
veiligheidstakke in Wes-Transvaal. Hy 
berig dat daar ŉ staatsgreep in 
Bophuthatswana was en dat Rocky 
Malebane-Metsing in beheer van die 
land is. Pres. Lucas Mangope en 
verskeie ander amptenare is skynbaar 
in aanhouding. Volledige besonderhede 
kon nog nie bekom word nie en lede van 
die veiligheidstak probeer om meer 
inligting te kry. 
 
Ek (foto) het dadelik met die Weermag 
geskakel en gereël om genl. Jannie 
Geldenhuys, (foto)  hoof van die 
Weermag, op die lugmagbasis 
Waterkloof in Pretoria te ontmoet. Ek 
het ook mnr. Adriaan Vlok, Minister van 
Wet en Orde, oor die voorval ingelig en 
hy het gevra dat genl. Leon Mellet, sy 
persskakelbeampte, my vergesel om 
hom op die hoogte van sake te hou. 
Reëlings is ook getref dat die taakmag 
van die Polisie hulle gereed hou om 
onmiddellik na Bophuthatswana te 
vertrek. By die lugmagbasis Waterkloof 
het ons genl. Geldenhuys, mnr. Derek 
Auret van Buitelandse Sake en ŉ lid van 
die Nasionale Intelligensiediens 
ontmoet. Niemand het presies geweet 
wat aangaan nie en daar is besluit dat 
ons met ŉ Puma-helikopter na 
Bophuthatswana sou vlieg.  

 
Voor ons vertrek het dit my bygeval dat die operasionele kamer by die Uniegebou nog nie ingelig is 
nie. Hulle moes die Staatspresident op die hoogte hou van enige sake van veiligheidsbelang. Dr. 
Theo de Jager van die Nasionale Intelligensiediens was in beheer van die operasionele kamer. Ek 
het genl. Mellet gevra om dr. De Jager in te lig terwyl ek met die taakmag reël om ons te vergesel.  
Ek het later by dr. De Jager gehoor dat die oproep hom in een van die grootste verknorsings van sy 
lewe gedompel het. In sy haas het genl. Mellet bloot gesê “Metsing” het ŉ staatsgreep uitgevoer en 
generaals Geldenhuys en Van der Merwe is op pad soontoe. Voor dr. De Jager nog kon vra waar 
die staatsgreep was, het genl. Mellet die gesprek beëindig. Dr. De Jager het nog nooit tevore van 
“Metsing” gehoor nie en nie die vaagste benul gehad waar die staatsgreep plaasgevind het nie. As 
Nasionale Intelligensie meer geweet het, sou hulle hom onmiddellik laat weet het om mnr. P.W. 
Botha in te lig. Wat moet hy nou vir mnr. Botha sê? 
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Kapt. Tertius Ehlers, (later 'n kommodoor 
in die Vloot) mnr. Botha se private 
sekretaris, het net sy kop geskud toe hy die 
storie hoor en gesê: “Dit is moeilikheid 
soek. Mnr. Botha gaan jou afslag.” Dr. De 
Jager was deeglik daarvan bewus, maar 
as iemand mnr. Botha sou bel oor die 
voorval en hy weet nie daarvan nie, sou die 
duiwel los wees. Dr. De Jager het besluit 
om maar die bul by die horings te pak en 
mnr. Botha ingelig oor die staatsgreep 
waarvan hy eintlik niks weet nie. Mnr. 
Botha se antwoord het hom nog meer laat 
sweet: “Toe maar, ek skakel gou doktor 
Barnard. Hy behoort te weet wat aangaan.” 
Dr. Niel Barnard was sy 
veiligheidsraadgewer. Dr. De Jager het 
benoud verduidelik dat dr. Barnard niks 
van die voorval sal weet nie, anders sou 
Nasionale Intelligensie hom (dr. De Jager) 
ook ingelig het. Mnr. Botha gaan egter 
ongesteurd voort en vra sy 
veiligheidsraadgewer uit oor die 
staatsgreep. Dié weet van niks, soos dr. 
De Jager met goeie rede vermoed het. Hy 
moes maar beteuterd staan en luister hoe 
mnr. Botha op geen onduidelike wyse sy 
misnoeë te kenne gee. 
 

Onderweg na Bophuthatswana het ons eers met die Puma-helikopter in Zeerust geland, waar ons 
met die bevelvoerders van die veiligheidstak en leërtroepe oorleg gepleeg het. Daarvandaan is ons 
na Mmabatho, waar ons die situasie uit die lug verken het. Ons kon geen militêre bedrywighede 
bespeur nie en het besluit dat dit veilig is om by die Suid-Afrikaanse ambassade te land. Die 
taakmag het ons in 'n ander helikopter  vergesel en het ook daar geland. Kapt. Du Preez Smit en 
adjt.off. Fred Williams van die veiligheidstak op Zeerust was ook teenwoordig. 
 
Die Suid-Afrikaanse ambassadeur, mnr. Gerrie Wessels, het ons ingelig dat Rocky Malebane-
Metsing, die opposisieleier in Bophuthatswana, en lede van die weermag ’n staatsgreep uitgevoer 
het. Pres. Mangope, brig. Riekert, minister van verdediging, brig. Jack Turner, hoof van 
Bophuthatswana se weermag, en genl. Phuthego Seleke, kommissaris van polisie, is gevange 
geneem en word in die Onafhanklikheidstadion aangehou. Die parlementêre kantore en radiostasie 
is deur die rebelle beset. 
 
Ek het die kantoor van die kommissaris van polisie geskakel, waar brig. Lucky Sekame, tweede-in-
bevel van Bophuthatswana se polisie, geantwoord het. Volgens hom het hy in die afwesigheid van 
die kommissaris bevel van die polisie oorgeneem. Ek het hom gevra om na die ambassade te kom, 
maar hy het botweg geweier. Volgens hom verkies die polisie om neutraal te bly. Ek het hom ingelig 
dat die staatsgreep op hoogverraad neerkom en dat dit ernstige gevolge vir hom sal inhou as hy 
weier om saam te werk. Brig. Sekame het egter steeds geweier om sy samewerking te gee. 
 
Terwyl genl. Geldenhuys en die bevelvoerders van die leërtroepe oor optrede beraadslaag het, het 
’n ambassadelid laat weet dat ŉ brig. Turner dringend met een van ons oor die telefoon wil praat. 
Ek het die oproep beantwoord en brig. Turner het vertel dat die vier van hulle wat by die 
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Onafhanklikheidstadion aangehou word, na ŉ kantoor in die stadion gevlug het en daar skuil. Die 
kantoor het traliedeure en hulle is voorlopig redelik veilig daar.  
 
Ek het genl. Geldenhuys oor die situasie ingelig en aanbeveel dat ons dadelik na die stadion vertrek. 
Ek het geen twyfel gehad dat ons taakmag die rebelle maklik sou oorrompel nie. Trouens, ek het 
geen verset verwag nie. Die taakmag was ŉ gedugte eenheid en landwyd bekend. Ons het ook die 
leërtroepe agter ons gehad. 
 
Ons is met Ratels en pantservoertuie na die stadion, waar ŉ Ratel die geslote hoofhekke platgestoot 
het. Lede van die taakmag het die stadion binnegestorm en die rebelle sonder slag of stoot 
oorrompel. Pres. Mangope en die ander is kort daarna bevry. Almal was ongedeerd, behalwe brig. 
Turner wat tydens die ontsnapping in die voet gewond is. 
 
Ek en genl. Mellet, kapt. Du Preez Smit en adjt.off. Fred Williams is toe na die radiostasie, waar ons 
brig. Sekame by die lyk van een van die rebelle aangetref het. Hy het verduidelik dat die rebel hom 
verset het en dat hy verplig was om hom dood te skiet. Ek het sy storie nie geglo nie en die 
polisiekommissaris, genl. Seleke, versoek om die voorval deeglik te laat ondersoek. Ek het vermoed 
dat brig. Sekame die rebel koelbloedig doodgeskiet het om te “vergoed” vir sy vroeëre weiering om 
saam te werk. 
 
Ons het daarna die parlementêre kantore ontset en seker gemaak dat Bophuthatswana se weermag 
en polisie in volle beheer van die situasie was. 
 
Later die aand het pres. P.W. Botha, genl. Magnus Malan, Minister van Verdediging, en mnr. Pik 
Botha, Minister van Buitelandse Sake, in Mmabatho aangekom. Pres. Botha het pres. Mangope 
verseker dat die Suid-Afrikaanse regering hom nie in die steek sou laat nie. 

 
Die taakmag storm! 
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Die polisie het die manne aangekeer. 

 
Eerste foto deur HBH, tweede foto mev M Geldenhuys en die laaste drie foto’s bekom vanaf mnr. 
Jonathan Pittaway.  

Agtergrond: Adv Len Els, SC 
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Die 'breins' agter die coup was 
Metsing (leier van die opposisie in die 
parlement) en AO Phiri (bevelvoerder 
van die VIP Protection Unit). 
President Mangope en talle ministers 
is as gyselaars aangehou - maklik, 
want die VIP Protection Unit het hul 
huise bewaak... 
  
Phiri is tot 18 jaar gevangenisstraf 
gevonnis weens hoogverraad. 
Metsing, vermom as 'n non, het na 
Engeland gevlug via Oliver Tambo 
Lughawe. Insult to injury - hy vlug met 
sy skelmpie, Phiri se vrou... 
  
Ek en die PG, Johan Smit SC, het die 
verhore in 2 gesplit daar die feite 
verskil het. Hy kla die militêre 

beskuldigdes aan en ek die politieke beskuldigdes - 7 parlementslede. 
  
Metsing se getuienis is op kommissie in Londen aangehoor. 
 
(Sien foto op volgende bladsy.) 
 

Hoof: Bophuthatswana Weermag: generaal Jack Turner: Len Els 
Die voormalige HBW (Hoof Bophuthatswana Weermag) generaal Jack Turner het onlangs sy lang 
stryd teen kanker finaal verloor. 
In die 80's was ek die adjunk prokureur-generaal van Bophuthatswana. Ek kla in 1989 sewe 
beskuldigdes (die sogenaamde politieke betrokkenes) in die hooggeregshof aan op 'n aanklag van 
hoogverraad na die mislukte staatsgreep in Bophuthatswana. Die verdediging het 'n hogerige 
regsspan uit Londen ingevoer wat my nogal 'n harde tyd gegee het. Bygevolg het die verhoor nege 
maande geduur. Al sewe die parlementslede is uiteindelik aan hoogverraad skuldig bevind en tot 
sewe jaar gevangenisstraf elk gevonnis. 
Na afloop van die saak kom sien Turner my op kantoor. Die rede hoekom die staatsgreep aanvanklik 
suksesvol was, was dat die Bophuthatswana weermag nie 'n teeninligtingskomponent gehad het 
nie: hul is met die broek op die knieë gevang. Turner het geweet dat ek 'n burgermag offisier by die 
SA Direktoraat Teeninligting was. Hy versoek my om die wetgewing op te stel om 'n 
Bophuthatswana teeninligtingseenheid op die been te bring. Die SA wetgewing kon nie net op 
Bophuthatswana ingeënt word nie daar Bophuthatswana 'n Handves van Menseregte gehad het. 
Die wet moes so geskryf word dat dit nie met die Handves bots nie. Turner spreek my deurgaans 
as advokaat aan. 
Ek lig hom beleefd in dat ek nege maande laas op kantoor was en dat daar kruiwaens vol 
agterstallige werk op my wag. Stel voor hy kom sien my weer oor so ses maande. 
'n Week later ontvang ek 'n oproepinstruksie van SA Teeninligting vir 'n 30 dae kamp ... gesekondeer 
aan die Bophuthatswana Weermag! Die volgende dag bel Turner. Nou is ek nie meer advokaat nie: 
"Kaptein, wanneer klaar jy by my in?" 
'n Soldaat maak 'n plan.  
Salute en RIP Jack. 
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Foto - Londen 1989. 

 
L-R: Dawie Joubert (staatsadvokaat); Johan Smit SC (PG); Mocki Freedman (Regter); kapt. Tim 
Slabbert (Ondersoekbeampte - afgetree as kolonel). 
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1995: AFSKEIDSTOESPRAAK: 31 MAART 1995  
Genl JV van der Merwe 
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MY MAN: OUBAAS 
Ans van der Merwe 
 

Ek ken Oubaas al vandat ek ‘n 8-jarige dogtertjie was. Sy ouers, vier 

broers en twee susters was ons bure in Ermelo en ek en my suster, 

Lalla het elke dag saam met hulle gespeel. Alhoewel sy name 

Johannes Velde is, en hy alombekend is as Johan, het ons almal 

hom “Oubaas” genoem. Hy was die oudste van sewe kinders. 

 

Oubaas is later polisiekollege toe. Tydens sy opleiding daar het sy 

gesin en toevallig ook my gesin beide na Springs verhuis.  

 

Ná sy opleiding was Oubaas eers in Natal gestasioneer en toe is hy terug verplaas na Marshall 

Plein in Johannesburg.  

 

Hy het by geleentheid toe hy by sy ouers in Springs kom kuier het, weer met my kontak gemaak en 

die liefde het ontwaak. Oubaas het my elke aand van Johannesburg gebel en ons het ure gesels. 

Op sy 20ste verjaarsdag het ons die knoop deurgehaak en ons sou uiteindelik vir 66 jaar ‘n baie 

gelukkige huwelik hê! 

 

Ons moes baie trek soos Oubaas bevorder is. Aanvanklik het ons huis opgesit in Johannesburg 

waar eers Len en toe Zelda gebore is. Daarna is ons Standerton toe waar Armand gebore is. Ons 

het vir ‘n kort rukkie in Pretoria gebly en is toe Ficksburg toe waar Oubaas in beheer van die 

grensposte was.  

 

Toe is ons Bloemfontein toe waar ons ongeveer 11 jaar gebly het. Ons jongste seun, Werner, is hier 

gebore. Oubaas was hier by die veiligheidstak en het gereeld die hele gesin vermaak met stories 

van snaakse insidente wat plaasgevind het. Hy het egter nooit, nie hier of later, enige detail oor sy 

werk gegee nie en nie een van ons het regtig besef watter gevare hy moes trotseer nie. Hy wou 

altyd verhoed dat ek bekommerd of ontsteld sal raak oor moontlike gevaarlike situasies tydens sy 

diens. 

 

Toe is ons na die destydse Suidwes-Afrika toe waar hy hoof van veiligheid was. Gedurende dié tyd 

was Oubaas baie weg van die huis en het hy die hele land deurkruis. Hy het dit ontsettend baie 

geniet en het jare daarna nog met heimwee gepraat van sy wonderlike tye in Suidwes-Afrika. Ek 

aan die ander kant was nie so gelukkig daar nie, want ek was dikwels alleen saam met die kinders. 
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Ons is terug na Pretoria waar Oubaas later kommissaris van polisie geword het. Ons lewe het 

oornag radikaal verander. Skielik het ons ‘n geweldige besige lewe gehad en het ten minste twee 

keer ‘n week êrens heen gevlieg. Gesellighede het ‘n alledaagse deel van ons lewe geword en ek, 

wat nog altyd ‘n tuisteskepper was, moes nou dikwels toesprake lewer. Ons het ses maande in 

Pretoria en ses maande in die Kaap gebly.  

 

Alhoewel dit soms bitter moeilik was, was daar tog ook baie goeie tye. Ek het die voorreg gehad om 

saam met my man oorsee te reis. Nog voordat hy kommissaris was, is ons Chilé toe, maar in 

amptelike hoedanigheid. Oubaas is glad nie vol fiemies as dit by kos kom nie, maar die kos in Chilé 

was vir hom baie sleg, in so ‘n mate dat hy gedurende die tydperk meer as 2kg verloor het.  

 

Tydens sy tydperk as kommissaris het ons Taiwan besoek. Hulle het gelukkig voor die tyd navraag 

gedoen van watter kossoorte Oubaas hou met die gevolg dat ons almal heerlik geëet het. In Taiwan 

het hy ook vir al die dogters in die familie en natuurlik vir my die pragtigste pêrels gekoop, wat vir 

almal baie sentimentele waarde het. 

 

Oubaas het afgetree en ons het ‘n redelike rustige lewe gelei. Oubaas kon egter nooit sit en niks 

doen nie. Hy was altyd betrokke by verskeie instansies en natuurlik het die Waarheid-en 

Versoeningkommissie hom ook lank besig gehou sowel as die talle vervolgings van oud-

polisiemanne. Maar dis wat hom aan die gang gehou het.  

 

Dit was vir my ‘n groot voorreg om vir 66 jaar Oubaas se vrou te kon wees. Vandat hy afgetree het, 

het ons, met enkele uitsonderings, alles saam gedoen. Hy was ‘n ongelooflike eggenoot, pa, oupa 

en grootoupa.  

 

Sy familie was vir hom baie kosbaar. Saans, nadat ons saam Bybel gelees het, het hy vir ten minste 

‘n halfuur op sy knieë langs die bed gebid en elkeen aan sy liefdevolle Vader opgedra. Sy geloof 

was onwankelbaar. 

 

Sy plek langs my is leeg en ‘n belangrike deel van my is weg... My hart is bitter seer, maar ek weet 

sonder twyfel dat hy nou gelukkig en by sy Hemelse Vader is. 

 

Ans 
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MY PA, JOHANNES VELDE VAN DER MERWE (25/08/1936 TOT 
27/08/2022) 
Len van der Merwe 

 
Hoe beskryf mens iemand wat in so ‘n groot mate verantwoordelik 

was vir jou karaktervormimg, jou waardes en wie jy is. 

 

Miskien kan ek dit doen deur ‘n paar staaltjies te vertel en bietjie 

meer agtergrond te gee. 

 

My pa was ‘n saggeaarde, emosionele mens met ‘n onwrikbare 

geloof in die Skepper. Ek sien nou nog in my gedagtes hoe hy elke 

oggend en elke aand op sy knieë langs die bed gestaan het, besig 

om te bid. Hy het dit gehaat om ons kinders pak te gee alhoewel hy dit soms teensinnig moes doen. 

My ma was die een wat die roede ingelê het. Hy was geweldig lief vir my ma. Sy was die enigste 

vrou ooit in sy lewe. Hulle is baie jonk getroud en my pa het my ma op die hande gedra en hy het 

oneindige geduld met haar gehad. 

 

Hy was soveel as moontlik betrokke by sy gesin en het waar moontlik elke sportbyeenkoms waar 

ons kinders deelgeneem het, bygewoon om ons te ondersteun.  

 

In Ficksburg wat baie bergagtig is, het ons menige naweke saam met Pa die berge ingevaar vir ‘n 

klimtog. Sommige naweke het ons tyd by die Caledonrivier deurgebring waar my Pa ‘n tou hoog in 

‘n boom sou vasmaak en ons dan aan die tou kon swaai en in die rivier beland. 

 

Hy het my vroeg geleer om gereedskap te gebruik en ek was van jongs af reeds vaardig met my 

hande gewees. Hy het geglo dat elkeen hulle kant moes bring en ons kinders het van jongs af 

spesifieke pligte gehad. Ek kon as ‘n sesjarige reeds baie goed skoffel en spit. 

 

Van die tye wat ek die meeste geniet het, was as hy staaltjies uit sy kinderdae vertel het. Hy en sy 

broers was onhebbelik stout sonder om ooit lelik te wees. Ek onthou die een staaltjie wat hy vertel 

het was waar hy en sy broers een nag ná middernag by die venster uitgeklim het en die kerkklok 

ordentlik gaan lui het. Met hulle terugkoms het hulle een vir een deur die venster teruggeklim net 

om te vind dat hulle ma vir hulle sit en wag. Sy het wakker geword van die kerkklok, twee en twee 

bymekaar gesit en in die kamer vir hulle gewag. Nodeloos om te sê dat sy hulle net daar afgestof 

het. ‘n Verdere staaltjie is die sinkplaatboot-episode wat my Pa in sy boek beskryf. Net daar het ek 

besluit om net so ‘n boot te bou. Die resultaat was presies dieselfde as wat my Pa in sy boek beskryf 
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het. Ek het vir weke met twee snye in my sye rondgeloop. Pa moes ‘n vermoede gehad het wat 

gebeur het, maar het nooit ‘n woord gesê nie. 

 

My Pa was baie fiksheidsbewus. Hy het op ‘n baie vroeë ouderdom reeds gewigte begin oefen en 

het gereeld gehardloop. Ek het baie kere saamgehardloop. Hy het nie genade gehad nie ek moes 

net bybly. Na ‘n rugoperasie ‘n paar jaar terug kon hy nie meer hardloop nie, maar het nog elke dag 

gestap.                

 

Ná skool het ek by die polisie aangesluit en my pa het my op 1 Desemember 1975 ingesweer. Dit 

was vir my ‘n groot voorreg om deur hom ingesweer te word. Na my kollege-opleiding  is ek terug 

geplaas na die Vrystaat. Dit was vir my soms moeilik. As ‘n jong polisieman het mens maar somtyds 

droog gemaak. Dan is ek dadelik herinner aan wie my pa is en dat ek sy voorbeeld moet volg. In 

die tyd toe ek op veediefstal was, het ek die voorreg gehad om saam met my Pa aan ‘n operasie 

deel te neem in die berge naby Fouriesburg. Ons lede van die veediefstaleenheid het die omgewing 

goed geken en het die veiligheidstak bygestaan. Tydens dié operasie moes ons oor ‘n hoë berg 

klim. Baie van die ouens was maar onfiks en het swaargekry teen die berg op. My Pa het toe begin 

om die agterosse se wapens en ander toerusting teen die berg op te dra , bo neer te sit net om die 

volgende lid weer te gaan help. Die ouens kon nie uitgepraat raak oor die kolonel wat so plat is op 

die aarde en sy mense so gehelp het nie. 

 

In 1979 is my Pa Windhoek toe verplaas en het ek hom vir die volgende paar jaar maar baie min 

gesien. Hy was op daardie stadium besig om vir sy graad deur Unisa te studeer. Ek was ook besig 

met my studies deur Unisa. So het dit gebeur dat ons in dieselfde jaar ekonomie 1 gedoen het.  

Grafieke en wiskundige formules was vir hom ‘n nuwe begrip. Ons het ure op die telefoon 

deurgebring, werksopdragte gedoen en ek het gehelp waar ek kon. Ons het beide die vak geslaag.  

 

In 1980 is ek opgeroep vir grensdiens en het ek op Osiri-sud beland, ‘n geheime basis wat onder 

my Pa se bevel geval het. Die basis word ook in sy boek beskryf.  Daar het ek nou saamgewerk 

met die lede van Windhoek se Veiligheidstak. Dit het my opgeval hoe lojaal die lede teenoor my Pa 

was en hoeveel hulle hom gerespekteer het. My pa het ‘n gemaklike bestuurstyl gehad, maar het 

nie enige nonsens geduld nie. Sy mense sou hom onvoorwaardelik volg met blindelingse vertroue. 

Dit was vir my ‘n groot voorreg gewees om vir drie maande deel van my pa se manskappe te kon 

wees. 

 

Ek het ‘n rukkie terug vir Peet, een van die polisievlieëniers wat saam met my Pa gewerk het, 

raakgeloop. Hy het my weer vertel hoe almal daarteen opgesien het om my Pa na sy kantoor te 
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vergesel aangesien hy nooit die hysbak gebruik het nie. Enigiemand saam met hom moes trappe 

klim teen ‘n spoed. Hy het later die bynaam Speedy gekry na aanleiding van die animasiekarakter 

Speedy Conzales  aangesien hy so vinnig geloop het.  

 

Ná sy aftrede het hy begin om houtwerk as ‘n stokperdjie te doen. Hy het pragtige stukke  gemaak 

onder andere ‘n kiaat boekrak vir my dogter wat ‘n familie-erfstuk sal word. Ongelukkig het die 

regsaangeleenthede na sy aftrede hom so besig gehou dat hy nie soveel tyd as wat hy sou verkies 

het met die houtwerk  kon deurbring nie. 

 

Ons was geseën dat hy vir soveel jare na sy aftrede vir ons gespaar was. Ons het menige vakansies 

by die see saam deurgebring waar hy sy kleinkinders en later sy agterkleinkinders terdeë geniet 

het.  

 

Hy was vir my ‘n Pa, iemand om na op te sien. Hy was vir my kinders ‘n oupa en vir my kleinkinders 

‘n oupagrootjie. Ons dank die Heer dat hy deel van ons lewe kon wees. Maar ons gun hom ook nou 

die ewige rus. Ons weet hy is nou by die Hemelse Vader saam met my vrou, Amanda en sy 

kleinseun, Christaan.  Len van der Merwe. 

 

 

MY PA, JOHAN VAN DER MERWE 
Zelda Cornelius (Van der Merwe) 
 

Vandat ek kan onthou was my pa my superhero. Hy kon alles doen, hy 

was die sterkste, slimste en het geen foute gehad nie… Hy kon enige 

probleem soos mis voor die son laat verdwyn. Deur die jare het dié beeld 

van Pa min verander. 

 

Pa was ‘n avontuurlustige mens en oefenmal. Hy het met gewigte 

geoefen en ek onthou hoe twee van ons kinders altyd byderhand moes 

wees om seker te maak die dwarsbalk is veilig terug op die mikkie. Op 

‘n keer was nie een van ons daar nie en Pa kon nie die balk op die mikkie kry nie. Hy het lank op sy 

rug gelê met die swaar gewigte op sy bors en geskreeu vir hulp totdat iemand hom gehoor en gaan 

help het.  
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Ek onthou hoe verwonderd ek Pa dopgehou het as hy springtou spring en hoe die tou met elke 

springslag drie keer onder sy voete deurwoer. Ek het dit natuurlik ook telkens probeer, maar sonder 

enige sukses. 

 

Anders as wat mens sou verwag, het Pa nie daarvan gehou om ons te dissiplineer nie en Ma was 

die een wat ons gelooi het as ons stout was. Hy het ook geglo ‘n man slaan nie aan ‘n vrou nie, dus 

het ek nooit in my lewe slae by hom gekry nie, ongelukkig wel by Ma. 

 

Pa was ‘n poetsbakker en ons het dikwels onder sy poetse deurgeloop. Een keer, toe ek ‘n 

tienermeisie was, het Pa vir my gesê hy wil ‘n eksperiment uitvoer. Hy het my oë toegebind en ek 

moes verskeie voorwerpe voel en identifiseer wat dit was. En tot my ontsteltenis vat Pa toe my 

vinger en druk dit in ‘n vrot tamatie. Ek het in trane uitgebars en arme Pa het só sleg gevoel. Ek en 

broer Armand het op ‘n keer besluit om Pa terug te kry en het ‘n klapper met ‘n toutjie binne sy 

bedkassie gestel. Sodra hy die kassie sou oopmaak, “ontplof” die klapper. Pa het die aand die 

kassie oopgemaak om soos gebruiklik sy Bybel uit te haal en ons het die slag gehoor, toe stilte… 

Na ‘n lang ruk van stilte het ek en Armand paniekerig geraak, want wat as Pa van skok ‘n hartaanval 

gehad het?! Ons het na sy kamer gehardloop en hom gevind op die kant van die bed, waar hy 

doodstil sit en probeer uitpluis wat die oorsaak van die slag was. Pa het later die poets by sy werk 

herhaal deur die klapper aan een van sy kollegas se stoelpote vas te maak. Die kollega was baie 

verontwaardig en het almal, buiten Pa, beskuldig dat hulle die poetsbakker was. 

 

Ek was altyd trots op Pa en vir my het hy so belangrik in sy uniform gelyk. Ek was eintlik teleurgesteld 

toe hy in die veiligheidstak nie meer uniform gedra het nie. In Bloemfontein en die destydse 

Suidwes-Afrika was hy dikwels weg van die huis. Ons, Ma inkluis, het nooit geweet waar hy is en 

watter gevare hy trotseer het nie. Maar toe hy uiteindelik kommissaris van polisie word, het my trots 

geen perke geken nie! 

 

Pa het altyd nederig gebly. Vroegoggende het hy koffie gemaak vir hom, Ma en die wag wat hom 

tuis moes bewaak en saam het hulle in die televisiekamer koffie gedrink en beskuit geëet. Pa se 

deur het vir almal oopgestaan en ek het geleer dat hy maar ‘n bitter klein hartjie het. Wanneer hy ‘n 

oproep ontvang het dat een van sy manne tydens diens dood is, het hy weggeloop en die trane het 

oor sy wange gerol. 

 

Pa was uiters gesteld op die gebruik van suiwer Afrikaans. Hy sou nooit Engelse terme gebruik het 

nie en hy het ook verskeie woordeboeke en boeke oor Taal-en spelreëls gehad. Hy het byvoorbeeld 

van ‘n “badketel” gepraat en ek kon hom net nie oortuig dat “geiser” ‘n beter en meer verstaanbare 
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woord is om te gebruik nie. Geen wonder dat ek danksy Pa se invloed uiteindelik ‘n Afrikaans 

onderwyser geword het nie. 

 

Pa was ‘n familiemens – sy liefde vir sy vrou, kinders, klein en agterkleinkinders was ooglopend. 

Tyd saam met sy familie was vir hom kosbaar. My drie seuns, Jaco, Tiaan en Marnes, asook hulle 

vroue, Zanie, Corné en Zelda en my stiefdogter, Lené het hulle oupa as mens bewonder en 

liefgehad. Met hulle oupa se gedenkdiens het hulle eers werklik besef hoe geliefd hulle oupa onder 

duisende polisiemanne is en het hulle ‘n blik gekry op hulle oupa se lewe as polisieman. 

 

Die laaste nege jaar was ek en Leon, my man, bevoorreg om baie naby my ouers in dieselfde 

kompleks te bly. Ons het hulle daagliks gesien en bymekaar tee gedrink, Saterdae ontbyt geëet en 

Sondae saam gebraai of Pa het sy heerlike beesstert gemaak. Hierdie kosbare tye saam is nou van 

my mooiste herinneringe…  

 

En ná 62 jaar was my pa nog steeds my superhero wat enige probleem kon oplos! Maar ek het ook 

besef dat Pa dit nooit alleen gedoen het nie – alles wat hy gedoen het, was met die hulp van sy 

Hemelse Vader in wie hy so onwrikbaar geglo het. 

Ek mis Pappa so ongelooflik baie…                       

Zelda 

 

EK EN PA 
Werner van der Merwe 

Van my jong dae af het my Pa al senior posisies beklee in die polisie. Vanaf 

Bloemfontein tot Windhoek en daarna in Pretoria was hy altyd hoof van die 

veiligheidsafdeling. My Pa het nooit gepraat oor sy werk nie en as tiener 

het ek ook nie veel belang gestel in wat hy doen nie. Ten spyte daarvan het 

ek geweet dat my Pa altyd hard werk en alles gee vir sy werk en sy familie. 

Hy het tyd gemaak vir ons as familie al was dit ook hoe moeilik. Hy was 

nooit iemand wat sy werk huistoe gebring het en sy frustrasies op almal 

rondom hom uitgehaal het nie.   

Ná matriek het ek in 1990 besluit om eerder my diensplig te doen as om te gaan studeer. Dit was 

die eerste jaar wat ons ‘n keuse gehad het om vir diensplig óf polisie óf weermag toe te gaan. Dit 

was ook kort na my Pa as kommissaris aangestel is. Vir my diensplig is ek vir vyf maande Maleoskop 

toe. Dit was maar ‘n taai tyd vir iemand wat pas uit die skool gekom het. Ek het gereeld by my pa 

gekla oor ons lot. Alhoewel my pa simpatiek was, het hy nooit ingemeng nie en ons het geen 

spesiale behandeling ontvang nie. Dis iets wat ek eers later waardeer het.  
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In Mei 1990 het dit tyd geword vir ons om uit te tree. Almal was bekommerd oor die dag, my Pa sou 

persoonlik die eerste polisie-dienspliggroep kom uittree. Hy was maar sowat ses maande in sy pos, 

so min mense het hom geken  en almal was bang vir lang toesprake. Gelukkig het ek geweet my 

pa hou nie van lang toesprake nie en dit was ook so op die dag. Die toespraak was kort en kragtig, 

almal was baie verlig en dankbaar. Maar dit was soos ek my pa geken het, hy was nie ‘n langdradige 

mens nie. So het ek my tyd in die polisie begin, ek as die heel laagste (konstabel) en my pa die heel 

hoogste (generaal). 

Ek het vir drie jaar in Wachthuis gewerk in inligtingstelsel (die polisie se rekenaar -afdeling). Ek was 

op die eerste vloer en my Pa op die 10de vloer. Aangesien ek nog in die huis was, het ek baie dae 

saam met hom werk toe gery. Dit was maar redelike vroeë oggende en laat aande, want my Pa het 

nie gehou by werksure nie. Hy was altyd daar voor almal en as ons in die aand gery het, was die 

gebou redelik leeg. My Pa was bekend daarvoor dat hy nooit die hysbak gebruik het nie. Hy het van 

die parkeervloer tot by die 10de vloer die trappe geneem. Sy bestuurder het dit vir twee dae probeer 

en toe opgegee, daarna het hy my pa gelos om die trappe te vat en hy het die hysbak gevat.  

Fiksheid was altyd vir my Pa belangrik en hy het sy hele lewe lank geoefen. Hy het al die jare gedraf 

en het sy eie gewigte gehad by die huis. Later moes hy gaan vir ‘n rugoperasie en kon nie meer 

draf nie. Hy het nog steeds elke oggend gaan stap en het aangegaan om sy gewigte te oefen. Dit 

het hy gedoen tot kort voor sy dood.  

Dit was altyd vir my interessant om die mense se reaksie te sien as my Pa verbykom. Vir my was 

hy nog steeds my pa, hy was nooit iemand wat hom hoër gestel het as ander nie. In die straat het 

al die polisiemanne gestrek of gesalueer en my Pa het altyd gegroet, al was dit net ‘n vinnige “more 

manne”.  Hy het ‘n paar keer by my ‘n draai kom maak op die eerste vloer en dit het altyd doodstil 

geraak as die mense agter kom hy is op die vloer. Maar na ‘n ruk het die mense besef my Pa is nie 

daar om inspeksie te hou of te kyk wat hulle doen nie. My Pa het nooit rondgeloop om te kyk wat 

mense doen nie, hy het eerstens nie die tyd gehad nie en het ook die mense vertrou om self hulle 

werk te doen.  

My Pa was ‘n spesiale mens, iets wat ek eers kon waardeer soos ek ouer geword het en veral na 

my polisiedae. Ek kon wel agterkom dat hy gewild was onder sy mense. Ek dink dit was grootliks 

omdat hy saam met die mense gewerk het en almal met respek hanteer het. Hy het nooit gedink hy 

is beter as ander nie en vir hom het respek gekom deur gedrag en nie deur rang nie. Hy het alles 

gegee vir sy mense en sy familie, selfs na sy aftrede. Tot kort voor sy dood was hy betrokke by sake 

van oudpolisiemanne en het nooit aftrede gebruik as ‘n verskoning om nie te help nie. Dit sal ek 

altyd van my Pa waardeer. 

Werner  
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PA HET DIEP SPORE GETRAP – SAL PA MIS 
Armand van der Merwe 

 
As ek terugdink aan my lewe met Pa, is daar ‘n paar fases wat onderskei 

kan word. 

 

Die eerste fase was my laerskool-en middelhoërskooljare, toe Pa hoof 

van die veiligheidstak in die Vrystaat was. Ons het in Bloemfontein gebly. 

Pa was op daardie stadium nog jonk, ons het grootgeword in ‘n 

polisiemilieu en gereeld by Pa in sy kantoor gaan kuier. Ek onthou ook 

hoe ek dikwels saam met Pa Maserubrug toe gery het sodat hy inspeksie kan doen. Terwyl Pa besig 

was, het ek maar my tyd verwyl in die polisiestasie. 

 

Ons was nie ryk nie, maar het nooit honger gaan slaap nie en ons was ‘n gelukkige gesin. 

 

Toe ek ongeveer 15 jaar oud was, is Pa verplaas na die destydse Suidwes-Afrika as hoof van die 

veiligheidstak. Ek het ook in Windhoek matrikuleer. Pa het dié tyd ongelooflik geniet. Hier kon hy sy 

passie vir sy land en sy manne uitleef. Gedurende die tydperk het ons Pa maar min gesien. Dit was 

‘n rowwe tyd, met die inval van SWAPO en die oorgang na Namibië. Ek kan wel onthou van 

vakansies in Swakopmund, wat ons gesin baie geniet het. 

 

Daarna het ek teruggekeer Pretoria toe om te studeer en nie lank daarna nie het Pa-hulle gevolg. 

Hy was toe hoof van die Veiligheidstak van Suid-Afrika. Gedurende dié tydperk het ek, as student, 

Pa maar min gesien. Dit was ‘n moeilike tydperk in Suid-Afrika en Pa was baie besig. 

 

Pa is aangestel as kommissaris van polisie, ek het getrou en ons hele gesin was  by sy inhuldiging 

as kommissaris. Vir almal was dit wonderlik om te beleef dat dít waarvoor Pa al die jare so hard 

gewerk het en wat sy passie was, uiteindelik vrugte afgewerp het. Weer eens was Pa baie besig 

met die oorgang na ‘n nuwe bestel en ek het my pa eintlik baie min te siene gekry – slegs dan en 

wan met familie-etes. 

 

Pa het afgetree, maar van rus was daar nog nie sprake nie. Toe was dit die Waarheids-en 

Versoeningskommissie wat hom voltyds besig gehou het. Pa het passievol vir sy manne baklei toe 

dit duidelik geblyk het dat daar ‘n eensydige beeld en ‘n agenda was. Pa het dag en nag baklei vir 



68 
Gedenkuitgawe Genl JV van der Merwe 

sy mense (oudkollegas). Dit was vir Pa baie hartseer en ‘n bitter pil om te sluk om te sien hoe hy en 

sy oudkollegas deur die vorige regering in die steek gelaat is. 

 

Na die Waarheids-en Versoeningskommissie het Pa steeds betrokke gebly by verskeie aksies soos 

die versorging van die weduwees en oudpolisiemanne wat swaar gekry het, asook dié wat nog 

steeds vervolg is. Pa kon nou vir die eerste keer rustig raak en dis ook toe ons verhouding verdiep 

het. Ek het hom meer gereeld gesien, ons het weekliks oor die foon gekommunikeer waartydens 

ons landsake en verskeie dinge bespreek het. Ek het altyd geweet hy is daar vir my, sou ek hom 

nodig hê. Gedurende daardie tydperk het ons regtig ‘n baie sterk verhouding gehad. 

 

Toe kom Covid en tref vir Pa baie sleg. Hy was ernstig siek en ons het met tye gedink ons gaan 

hom verloor. Daarmee saam het Covid ook my besigheid verwoes. Maar Pa was daar om te help 

toe ek nie meer die finansies gehad het nie. Hy het dadelik gevra hoeveel geld ek nodig het om op 

my voete te kom en het sonder skroom gehelp.  

 

Pa was altyd daar vir sy familie en al sy kleinkinders was mal oor hom. Tydens sy laaste paar jare 

het daar ‘n groot rustigheid oor hom gekom. As patriarg was hy die gom wat die familie bymekaar 

gehou het. 

 

Ons gesin het nooit juis ons emosies getoon deur mekaar drukkies ensovoorts te gee nie, maar die 

laaste paar weke voor Pa se dood was daar ‘n ongelooflike verdieping in ons verhouding. Ek het Pa 

se hand gereeld vasgehou en dit was vir my ‘n besondere voorreg om vir Pa die dag voor sy dood 

te kon sê: “Pa, ek is lief vir jou!”  

 

Pa het diep voetspore getrap. Ek sal Pa mis… 

 

Armand 

 

‘N LOJALE ADVOKAAT VIR DIE POLISIE  
Hennie van Deventer 

Een vakansie bring my Sabiepark-vriend Frik Nel, voorheen brig. Frik Nel van die Veiligheidspolisie, 
vir my die boek TROU TOT DIE DOOD deur die laaste polisiekommissaris in die ou bedeling, 
generaal Johan van der Merwe, wat gisteraand na ‘n beroerte oorlede is. 

In die boek kyk hy terug op ‘n bewoë stuk geskiedenis wat ek as joernalis self intens beleef het. Toe 
ek begin lees, is ek dadelik geboei. 
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In hoofstuk na hoofstuk ontvou die brandpunt-episodes. Sommige het al ietwat vervaag. Die 
hoofstuk oor die Cato Manor-opstand voer my byvoorbeeld terug na ‘n amper vergete 
Saterdagmiddag in die jare 60 op Stilfontein in die ou Wes-Transvaal toe ek as student-
verslaggewer die huwelik van ‘n oorlewende bygewoon het. Die bruidegom in sy blou polisie-uniform 
se gesig was vol permanente letsels. 

Een helder herinnering is aan die Silverton-bankbeleg in my Beeld-dae in die jare 70. Frik was, 
terloops, aan die spits van die ondersoek. Ek sou hom egter eers meer as drie dekades later oor ‘n 
tjoppie en ‘n glasie wyn, die eerste van vele, in Sabiepark leer ken. 

Dit voel soos gister toe die foto’s van die voos geskiete terroriste binne die bank die aand by Beeld 
op my lessenaar beland. Soveel bloed en sulke stukkende liggame op die voorblad? Die gedagte 
het my aanvanklik laat terugdeins. 

“Gooi dit groot,” was die advies van my kollega wyle Bob van Walsem, ‘n beredeneerde Hollander. 
“Die mense sal die bliksems so wil sien.” 

Die polisieman Mof de Klerk se onskuldige swanger vrou is in die chaos in die bank dood. Die storie 
van sy desperate pleidooi om aan die stormloop deel te neem, gryp my opnuut aan. Sulke 
herinneringe laat my besef hoe in die kol Bob daardie aand was. Die mense WOU groot foto’s van 
dooie terroriste sien om die weersin uit hul bloed te kry. 

Later, met die Kerkstraat-bom in die jare 80, toe ek al by Die Volksblad redakteur was, het ek gewens 
dat ons sulke grafiese foto’s gehad het om tot troos en stigting van ons lesers te plaas, nie net foto’s 
van die dood en verwoesting in die eie kamp nie. 

Generaal van der Merwe skryf volledig en openhartig oor omstrede insidente en sensitiewe sake 
soos hakkejagte oor landsgrense heen, Vlakplaas, Dirk Coetzee en Eugene de Kock, asook die 
onheuglike openbaarmakings by die WVK. Hy erken dat soms te ver gegaan is. Maar hy spaar nie 
die roede oor sekere politici se rol nie. Die polisie is deur sekere vername here gruwelik in die steek 
gelaat, betoog hy. 

Sy bitterheid oor die vrotsige hantering van die kritieke kwessie van algemene amnestie is 
opgeteken in woorde van gal wat duidelik steeds in sy mond opgestu het. 

Hoe het die persepsie wyd in die polisie ontstaan dat bepaalde dade tot op die hoogste vlak 
ondersteun en selfs goedgekeur is? Generaal Van der Merwe gee ‘n verklaring wat na my oordeel 
nogal geloofwaardig is. Mense met kort geheues kan gerus kennis neem. 

Natuurlik sal sommige kritici niks wil weet nie.  Niemand is mos so fel in hul verwerping nie as 
diegene wat eensydig alle gruweldade van die terroriste-oorlog net by die veiligheidstak – en veral 
net by wit Afrikaners – wil soek. Hierdie leser had plek-plek ook onbeantwoorde vrae oor bepaalde 
buitensporighede en optredes, maar een ding moet ek sê: ‘n beter advokaat as Johan van der 
Merwe sou sy era se geregsdienaars ver moes gaan soek. 

Nie net as ywerige pleitbesorger het hy respek afgedwing nie, maar ook as toegewyde aktivis vir 
elke polisieman se persoonlike en kollektiewe belang. 

Wat my deurgaans in TROU TOT DIE DOOD getref het, is die hegte polisie-broederskap wat 
grootliks tot vandag toe onder daardie generasie voortbestaan. Ek het altyd gedink boere help 
mekaar soos niemand anders nie. Hulle ploeg, saai en oes vir medeboere, herbou huise, skenk van 
hul beste eie vee om bure weer op die been te bring. Ook in Colorado in die VSA het ek hierdie 
ingesteldheid beleef by ‘n rodeo naby Denver om geld in te samel vir ‘n jong boer wie se opstal 
afgebrand het. 
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Maar die polisie staan nie terug nie – hulle dra mekaar se laste op waardige wyse op hul breë 
skouers met die sterre en ander rangtekens. 

Geskryf deur Hennie van Deventer, oud joernalis, redakteur en direksielid van NASPERS. 
Oor die 80 jaar oud en vir die laaste 20 jaar woonagtig in Melkbosstrand. 

 

HULDEBLYK AAN GENERAAL JOHAN VAN DER MERWE 
Genl-maj (dr) Johan Burger 

 

   
Genl Burger het die huldeblyk in die kerk gelewer terwyl kol Vorster die seremoniële gedeelte in die 

kerk hanteer het. 

 

Johan Velde van der Merwe is op 25 Augustus 1936 in Ermelo, in die hedendaagse Mpumalanga 

provinsie, gebore. Hy het op 17 jarige ouderdom in 1953 by die Suid-Afrikaanse Polisie (SAP) 

aangesluit vir 'n loopbaan wat oor 'n tydperk van 42 jaar gestrek het. In 1995 het hy die kroon op 

hierdie loopbaan vol hoogtepunte gespan toe hy aangestel is as die laaste kommissaris van die 

SAP, van 1990 tot 1995. Hy is op 27 Augustus 2022 in die ouderdom van 86 jaar in Pretoria aan 

natuurlike oorsake oorlede. 

 

Wanneer ek aan hierdie uitsonderlike generaal dink kom die woorde van die digter Jan FE Cilliers 

onwillekeurig by my op. Dit is die eerste vers uit 'n gedig  wat hy vanjaar presies 100 jaar gelede 

geskryf het na die dood van die legendariese generaal Christiaan de Wet: 

 



71 
Gedenkuitgawe Genl JV van der Merwe 

Stil, broers, 

daar gaan 'n man verby, 

hy groet, 

en dis verlaas. 

Daar's nog maar één soos hy; 

bekyk hom goed 

 

Ek wil u graag vertel van hierdie generaal wat ek baie goed leer ken het nadat hy in Januarie 1983 

aangestel is as tweede-in-bevel van die SAP se Veiligheidstak. As gevolg van my 

verantwoordelikhede daar het ek dikwels met hom te doen gekry, ook later toe hy hoof van die 

Veiligheidstak geword het en selfs daarna toe hy in 1990 aangestel is as kommissaris van die SAP, 

oftewel die SA Polisiemag soos hy dit verkies het. Ons het natuurlik ook in die jare sedertdien ons 

persoonlike verbintenis behou en verder uitgebou. 

 

Die generaal se bevelsoorname by die Veiligheidstak, eers as tweede-in-bevel en later as 

bevelvoerder, kon vir hom nie op 'n slegter tyd gekom het nie. Dit was 'n stormagtige tydperk in ons 

land se geskiedenis, gekenmerk deur landwye versetaksies teen die vorige bedeling en 'n 

ongekende vlaag terreur aanvalle, waarvan die Kerkstraatbom in 1983 waarskynlik die mees 

opspraakwekkende was. Die polisie en veral die Veiligheidstak het hulle hande vol gehad. Hy het 

nie juis tyd gehad om hom in te grawe nie en was uit die staanspoor aan die voorpunt van die polisie 

se stryd teen hierdie terreur en binnelandse onrus. 

 

Tot my stomme verbasing het die brigadier en latere generaal ten spyte van al hierdie woelinge en 

verantwoordelikhede nog tyd gemaak om vir 'n B Juris graad by Unisa te studeer. Ek dink nie hy het 

in daardie jare veel rus en slaap ingekry nie. Maar ten spyte van al hierdie druk en spanning het hy 

sy personeel te alle tye vriendelik en hoflik hanteer. Dit was juis hierdie eienskappe van hom wat 

ons genoop het om hom waar moontlik so goed moontlik te ondersteun. Soms was dit met relatief 

eenvoudige dinge soos, in my geval, om sy werksopdragte saam met myne by die universiteit te 

gaan indien. 

 

Johan van der Merwe was 'n besonder toegewyde polisieman met 'n vlymskerp brein of, in 

polisietaal, sommer net 'skerp'. Hy het altyd goed na jou geluister en sy indringende vrae daarna 

kon jou soms erg onkant betrap. Hy het die vermoë gehad om jou daardie een vraag te vra waarvoor 

jy nie 'n antwoord gehad het nie. Maar dit het jou altyd net aangespoor om beter te doen en beter 

voor te berei. Hierdie ingesteldheid is beskrywend van sy benadering ten opsigte van alles. Hy wou 

alles van 'n saak weet. Hy wou allereers die feite hê en daarna luister na jou vertolking daarvan. 

 

Wat my ook oor al die jare bygebly het was die generaal se ongeduld met skinderstories. Hy kon dit 

nie verdra nie en het mense wat stories oor ander by hom wou aandra baie gou stil gemaak. 

 

Hy het ook 'n afkeer gehad aan vuil taal, skeltaal en misbruike van enige aard. Maar tog het hy 'n 

baie goeie sin vir humor gehad en alhoewel hy geen tyd vir onsmaaklike grappe gehad het nie kon 

hy lekker lag vir mense en hulle dinge. 

 

Iets anders wat my ook oor die jare heen bygebly het is die feit dat ek hom nooit kwaad gesien het 

nie. Ergerlik soms, maar nooit enige woede uitbarstings of iets dergeliks nie. Inteendeel, hy was 

altyd vriendelik, bedagsaam en menslik op 'n wyse wat 'n diep indruk op my gemaak het. Ek onthou 
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bv een voorval iewers in die middel tagtigs toe 'n paar van ons op kort kennisgewing saam met hom 

Kaap toe moes gaan vir 'n saak. Op die destydse Jan Smuts lughawe het hy 'n jong kaptein wat 

daar gestasioneer was gevra om met ons Kaapse kollegas te reël vir vervoer.  

 

In Kaapstad aangekom was daar van vervoer geen teken nie en moes ons dit inderhaas self reël. 

Ek het die arme man op Jan Smuts heimlik jammer gekry vir die uittrap wat ek geglo het sou volg. 

Toe ons  later die middag met ons terugkeer in Johannesburg land het 'n duidelik bedremmelde 

jongman ons by die trappe van die vliegtuig ingewag en dadelik verskoning gemaak. Hy was eerlik 

genoeg om te sê dat hy vergeet het. Maar anders as die uittrap wat ek verwag het, het generaal 

Van der Merwe sy arm om die kaptein se skouer gesit, geglimlag en vir hom gesê dat dit menslik is 

om te vergeet. En dit was die einde daarvan.  

 

In die kar oppad terug Pretoria toe het die generaal se reaksie op die kaptein se oorsig weer ter 

sprake gekom. Toe vertel hy ons van die keer toe hy in die laat sestigs oor 'n naweek diensoffisier 

in Bloemfontein was en skoon vergeet het van 'n afspraak met die destydse staatspresident, mnr 

Blackie Swart. Hy was veronderstel om die president by 'n bepaalde plek te ontmoet en hom na een 

of ander geleentheid te vergesel. Maar toe raak hy so verdiep in die gewerskaf in sy tuin en met sy 

rose dat dit hom skoon ontgaan het. Dit was eers toe die groot swart motor by sy hek stilhou en die 

president uitklim dat hy met 'n enorme skok onthou het van die afspraak.  

 

Diè jong offisier het ook oor en oor verskoning gevra en behalwe dat hy bitter kwaad vir homself 

was het hy ook geglo dat hy in groot moeilikheid was. Maar tot sy verbasing het die president meer 

in sy roostuin as in sy versuim belang gestel en hom verseker dat daar nog genoeg tyd was om by 

die geleentheid uit te kom. Natuurlik moes daar vinnig gestort en aangetrek word maar als het toe 

uiteindelik goed afgeloop en geen haan het daarna oor hierdie voorval gekraai nie. 

 

Die welsyn van polisielede wat onder hom gedien het was vir generaal Van der Merwe altyd 

belangrik en dit het my menigmaal opgeval hoeveel respek hy by almal afgedwing het. Selfs nou 

nog, na sy dood, is daardie respek sigbaar en hoor en sien mens dit dikwels, soos ook in die opkoms 

by sy gedenkdiens in Pretoria op 2 September 2022. 

 

Na sy uittrede in 1995 het hy betrokke geraak by of inisiatiewe geloods wat die belange van oud-

lede ten doel het. Direk na sy uittrede was hy bv betrokke by die totstandkoming van die Stigting vir 

Gelykheid voor die Reg. Die verklaarde doel van die Stigting is om die eensydige vervolging van 

polisielede vir dade wat spruit uit die konflik van die verlede te bestry, om lede te ondersteun en om 

te verseker dat hulle regte beskerm word.  

 

In dieselfde jaar het die Generaalsklub van die SA Polisie onder sy leiding tot stand gekom. Die doel 

was om 'n sosiale klub te vestig vir generaals van die SAP wat met die oorgang na die nuwe bedeling 

vir watter redes ookal nie daarvan deel was nie. Baie van hierdie generaals was nog relatief jonk en 

daar het 'n behoefte ontstaan vir 'n forum waar hulle nog sosiaal met mekaar kon skakel en hulle 

kameraadskap kon bou en koester. Generaal Van der Merwe was 25 jaar lank, van 1995 tot in 2020, 

voorsitter van hierdie klub. 

 

Met verloop van tyd is die grondwet van die Generaalsklub op sy aandrang sodanig gewysig dat 

ook voormalige lede van die SAP, wat eers in die nuwe bedeling generaals geword het, by die Klub 

kon aansluit.  
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Gedurende 1997 was die generaal ook betrokke by die stigting van die Oud-SAP-Lede 

Liefdadigheidstrust, waarvan hy die voorsitter was, om finansiële hulp en bystand te verleen aan 

oud-lede van die SAP en hulle afhanklikes, waar dit nodig mag wees. 

 

Ons gaan hierdie generaal gewis en seker nog baie mis, nie net omdat hy so 'n buitengewone leier 

was nie maar veral omdat hy so 'n besonderse mens was. 

 

Ek sluit gevolglik hierdie huldeblyk af met die opmerking dat generaal Johan van der Merwe 

inderdaad, soos in die titel van sy boek in 2010, trou was tot die dood toe! 

 

Ons eer sy nagedagtenis! 

 

Genl maj Johan Burger 

Voorsitter: Generaalsklub van die SA Polisie 

 

 

HULDEBLYKE 

MY VRIEND GENL. JOHAN VAN DER MERWE  

• Adriaan Vlok via Sarie van Niekerk 
 “Ek is vandag ‘n baie hartseer mens, die dag is vir my een van 
groot hartseer. Ek het nie net ‘n kollega nie, maar ‘n baie goeie 
vriend, wat vir my dierbaar was, verloor”. 
 
Dit was die woorde van die oudminister van Wet en Orde, mnr. 
Adriaan Vlok. toe ek met hom gesels het oor sy werksverhouding, 
samewerking en vriendskapsband met wyle genl. Johan van der 
Merwe, laaste kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisiemag, 
se afsterwe.  
 
“Toe ek as minister van Wet en Orde aangestel is, was genl. Van 
der Merwe die hoof van die veiligheidstak in die land. Ons het 
onmiddellik begin saamwerk. Ons het mekaar baie goed 
verstaan, mekaar aangevul en ons liefde vir die Suid-Afrikaanse 

Polisie het tot ‘n band tussen ons gelei wat ook ‘n baie goeie vriendskap toe gevolg gehad het. 
Nadat ek weg is uit die ministerie van polisie en ons reeds albei afgetree was, het ons nog gereeld 
met mekaar geskakel. 
 
“Hy was ‘n wonderlike mens. ’n Menslike mens wat omgegee het en wat altyd uit sy pad sou gaan 
om iemand te help. Hy het ‘n ongelooflike liefde vir die polisie gehad en het onwrikbaar in die polisie 
geglo.” 
 
Mnr. Vlok sê genl. Van der Merwe se liefde vir die polisiemag en sy lede se vlam het tot die dag met 
sy dood hoog gebrand. “Hy het na die Waarheid- en Versoeningskommissie so begin het om lede 
van die veiligheidstak aan te kla oor dinge wat tydens die revolusionêre stryd gebeur het, voor die 
hof te daag, sy lewe daaraan gewy om die manne met hul voorbereiding vir hul hofsake te help en 
by te staan”. 
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Mnr. Vlok en die generaal het ook saam voor die Waarheids- en Versoeningskommissie verskyn. 
“Ons het saam aansoek gedoen vir amnestie vir die ontploffings by Khotso-huis en Cosatu se 
kantore en ook vir voorvalle by sekere teaters. Ons het toe ook saam amnestie   gekry vir die 
ontploffings by Khotso- en Cosatu-huis. Ons het ook amnestie gekry vir die dreigemente van bomme 
wat na bewering by sekere teaters gestel sou wees.” 
 
Hy sê hulle kon ongelukkig nie aansoek doen vir amnestie vir die poging van vergiftiging van die 
destydse voorsitter van die Suid-Afrikaanse Raad op Kerke, Frank Chikane nie “bloot omdat ons 
nie al die inligting gehad het nie. ‘n Vereiste vir amnestie was gewees dat jy die volle 
openbaarmaking moes doen oor die voorvalle waarvoor jy aansoek doen, maar ons het nooit die 
volle inligting daarvoor gehad nie.” 
 
Hulle is toe saam met vyf ander polisiemanne aangekla van poging tot moord op Frank Chikane. 
“Ons het ‘n pleit ooreenkoms met die vervolgingsgesag aangegaan wat beteken jy moet dan skuldig 
pleit op die aanklagte teen jou, wat ons dan ook gedoen het. Ons almal het saam in die hof verskyn 
en is toe almal skuldig bevind op ‘n aanklag van poging tot moord.” 
 
Die generaal en die minister is toe elk gevonnis tot vyf jaar gevangenisstraf wat in die geheel vir ‘n 
tydperk van vyf jaar opgeskort is, op voorwaarde dat hulle in die opskortingstydperk nie weer so iets 
sou doen nie. “Ons het absoluut saamgestem dat ons bereid is om die verantwoordelikheid op ons 
te neem terwille van baie ander polisielede.” Die vyf polisiemanne het elkeen ligter vonnisse gekry. 
Mnr. Vlok sê hy was geweldig geskok die dag toe hy gehoor het van die generaal se beroerte aanval. 
“Hy was hierdie fikse mens en het uitstekende gesondheid geniet totdat hy Covid gekry het. Dit het 
hom ‘n geweldige knou gegee. 
 
“Genl. Van der Merwe was altyd die rustige en kalm persoon wat altyd vasberade was om te doen 
wat gedoen moes word. Hy was altyd die een wat sou sê, ’nee wag, wag nou net bietjie laat ons 
nou net rustig oor hierdie saak gesels’ wanneer ‘n bespreking op enige vergadering of samekoms 
dalk bietjie hooggeloop het. Hy was die kalmte vanself.” 
 
Mnr. Vlok sê die generaal se liefde vir sy gesin en die res van sy familie het altyd eerste gekom. 
“Ek sal my ou vriend mis. Rus in Vrede my Vriend.” 
 

 

HULDEBLYKE 

• Dr Leon Wessels 
 
Genl van der Merwe se woorde aan my (sy boek p 11) vat ek 
saam met my vorentoe (graf toe). Ek waardeer dit meer as 
enigiets wat tydgenote ooit aan my toegedig het. 
 
Ek haal hom aan in sy boek Trou tot die Dood toe: “Genl. 
Magnus Malan, mnr. Adriaan Vlok en dr. Leon Wessels het 
ook ŉ besondere rol gespeel wat die dank van al die lede van 
die veiligheidsmagte verdien. Dr. Wessels het dikwels van 
ons verskil en ek onthou dat hy by geleentheid opgemerk het: 
“Kêrels, die duiwel gaan ons nog vang!” Hy het ons egter altyd 
ondersteun en nooit daarvan teruggedeins om 
aanspreeklikheid te aanvaar nie, hoewel hy dikwels sy hande 
in onskuld kon was. Verskeie ander voormalige ministers het 
ons ook bygestaan en ook aan hulle my dank”. 
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Genl van der Merwe was  goeie mens, ‘n goeie polisieman ‘n goeie vriend. Sy lojaliteit teenoor 
kollegas was iets om te aanskou. Ek wens hy was ‘n kommissaris toe die politieke waters kalmer 
was. 
 

 

• Genl SJJ “Basie” Smit 
 
Ons ontmoet eerste keer op Standerton einde 1961. Hy as adjudant-offisier vanaf Johannesburg en 
ek vanaf Volksrust waar ‘n nuwe distrik in Suidoos-Transvaal geopen word.  Hy was in beheer van 
Administrasie en ek by die Speurtak.  Bob Beukes, wat later ook ‘n generaal saam met ons was, 
met wie ons ook bevriend geraak het, was die stasiebevelvoerder.  Generaal Bob Beukes wat 
uitgetree het in 1992 neem ons terug na Standerton waar ons van hom afskeid geneem het. Vir die 
eerste keer in die geskiedenis van Standerton was drie generaal wat  as jong polisiemanne saam 
daar gewerk het, weer daar saam. (Sien bylae n 1) 
  
Na Standerton het ons in verskillende rigtings beweeg. 
  
Later ontmoet ons weer in Pretoria by hoofkantoor.  Hy by Veiligheid en ek by Speurdiens.  Ons 
word later albei lede van I.P.A (International Police Association).  Mei 1992 ontvang ons ‘n 
uitnodiging van I.P.A Hongarye, wat ons aanvaar.  Ons besoek ook die president I.P.A van 
Wallis.  (foto’s 2, 2a, 2b en Bylae 3). Terselfdertyd bring ons ook besoek aan Londen waar daar vir 
die eerste keer ‘n Polisie- offisier,  John Wright wat ook later generaal word, van Suid-Afrika  in die 
SA Ambassade  geplaas is, waar hy as skakel dien in die Internasionale bekamping  van 
dwelmhandel.   Ons besoek die hoofkantoor van Scotland Yard en Oxford University. 
  

Ons besoek ook saam ‘n 
paar  polisie-instellings 
in  Afrika lande soos 
Lesotho, Swaziland 
Namibië, Kenia en 
Malawi  met die oog op 
beter samewerking tussen 
die verskillende 
lande,  waar ons altyd 
hartlik ontvang is. (foto’s 4, 
5). 
  
Deur die jare het ons 
vriende gebly en mekaar se 
gesinne leer kan.  Soos ek 
hom leer ken het as ‘n 
gemoedelike nederige 
mens het hy gebly tot die 
einde.  Ons het nog altyd 
kontak gehad en ek mis 
hom reeds geweldig. 
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• JP Botha 
 

Dit is met leedwese dat een van die Stigting se lede en staatsmaker, Generaal Johan van der Mer-
we, op Saterdag 27/08/2022 oorlede is. 
  
Generaal van der Merwe sal altyd onthou word as ‘n persoon wat ‘n 
voorstander was vir gelykheid voor die reg en het onwrikbaar 

geglo in die toepassing van 
artikel 9 van die Grondwet wat voorsiening maak vir gelykheid voor die reg. 
 
  

Hy het hom beywer dat die Nasionale Vervolgingsgesag nie net oud-
SAP lede moet vervolg nie, maar ook onder andere die voormalige NUK van 
die ANC aan wie nie amnestie verleen is tydens die WVK nie. 
  

In ‘n huldeblyk aan Generaal van der Merwe kan ons woorde gebruik soos “polisiereus”, “stryder 
vir reg”, “ikoon”, “seder”, “vlymskerp intellektueel”, “staatmaker”, “raakvatter”, 
“diepspoortrapper”, “passievol oor oud-SAP-Lede” en kampvegter vir Oud-SAP-Lede,”. 
  
Generaal van der Merwe was een van daardie persone wat insig kon kry in ‘n situasie, dit kon 
begryp, verstaan, interpreteer en te reageer nog voor iemand anders die uitdaging kon verstaan. 
  
Nie net het hy die vermoë gehad om dan ‘n plan te maak nie, maar kon hy die moontlike uitkoms 
van die situasie voorsien, voordat die plan nog geïmplementeer was. 
  
Hy was selfs na sy aftrede aktief betrokke by die Bond van Oud SAP lede sowel as die Stigting vir 
Gelykheid voor die Reg. Hy kon net sowel met pensioen afgetree het, en sy hande in onskuld gewas 
het, maar hy het na sy aftrede steeds aanhou veg vir reg en geregtigheid. 
  
Dit het hom ergerlik gemaak dat onreg blatant gepleeg word teenoor die Oud SAP lede, en meer 
spesifiek lede van die Veiligheidstak, terwyl ander persone wat aan die anderkant van die spektrum 
geveg het, met gruweldade wegkom. 
  
Jan FE Cilliers het die gedig geskryf vir Generaal de Wet, maar hy kon dit net sowel vir 
Generaal van der Merwe geskryf het en ons haal sekere dele aan: “Stil, broers, daar gaan 'n man 
verby, hy groet, en dis verlaas. Daar's nog maar één soos hy; bekyk hom goed. Die oog, nou dof 
en weggesink, soos vuurvonk kon hy blink. Die stap en kraggebaar is nou bedaar. En hierdie pure 
man jou kind, Suid-Afrika!” 
  
Wat vrees ons dan?  
 
Geseën sal wees die grond, die bloed, die vlees wat sulke vrugte dra. In ons De Wet (en ons 
vervang dit met Generaal van der Merwe) se gees. Voortwaarts, Suid-Afrika! 
Groete 
  
JP Botha – Voorsitter Stigting vir Gelykheid voor die Reg 
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• Adamus Stemmet (SSVR) 
 

Ons het ‘n lang pad saam geloop en was tot met sy dood 
in gereelde kontak met mekaar. Ons het daarvan gehou 
om die ander een se mening te kry. 
  
Jare gelede toe hy ‘n kolonel in Windhoek was, het ek die 
SAP genader om hom op sekondering na die Tak 
Veiligheidsbeplanning van die Departement van 
die  Eerste Minister oor te plaas waar ek toe  besig was 
om die organisasie op te bou. SAP se reaksie was dat 
hulle hom nie beskikbaar kon stel nie aangesien hy vir 
hoër poste geïdentifiseer was.  Hy is dieselfde tyd 
bevorder en terugverplaas na die Republiek .   
Die res van sy loopbaan is geskiedenis. 
   
Ek was bevoorreg om ‘n paar keer saam met hom op 
radioprogramme  op te tree waarin hy altyd die optrede 
van sy onderhoriges in perspektief gestel het. Sy eie 
verantwoordelikheid, ook vir hul dade het hy nooit ontduik 

nie. Die Kerkstraatbom van 1983  en onnodige lewensverlies en beserings  van siviele mense het 
om verbitterd gelaat. 
   
Ons laaste gesprek het oor moontlike strafregtelike klagtes teen oudpolisielede gegaan.  Hy was 
baie bekommerd oor aanklagte wat sy kollegas in die gesig staar en het my versoek om  met hul 
regsadviseurs te skakel.  
   
Toe ek hom laas by sy huis in Montana  besoek het, het sy fikse atletiese voorkoms en helder 
verstand ten spyte van sy ouderdom n mens nog steeds getref. 
    
Ek gaan ‘n vriend en wyse kollega mis. 
 

 
 

• Adv. Louis Visser SC 
 
Jan FE Cilliers het op 08 Januarie 2012  die volgende oor Generaal de Wet geskryf: 
 
“Stil, broers, 
daar gaan 'n man verby, 
hy groet, 
en dis verlaas. 
Daar's nog maar één soos hy; 
bekyk hom goed.” 
 
…. 
“En hierdie pure man 
jou kind, Suid-Afrika! 
Wat vrees ons dan? 
Geseën sal wees 
die grond, die bloed, die vlees 
wat sulke vrugte dra.” 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065690161033&__cft__%5b0%5d=AZVSlRngohPhmenKy0ygM9geV3b-KjWipk1-y8JAoT0JEcdmZRSAa_GS1MwzNNscdZBreUatxpoTAo7hDvpAl5KXseQQl26ytR2rhmEN2YuZHr2Txh1b5kKG1z7Cq_gIW7FIqt5LLpItUxQb7GTlEJ7j&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029wDACL8CUtKdbXn7424fucCbSg9DuP6794er91PXPx3m6uatFE37sYyDm98w9dXLl&id=126275604158263&__cft__%5b0%5d=AZVSlRngohPhmenKy0ygM9geV3b-KjWipk1-y8JAoT0JEcdmZRSAa_GS1MwzNNscdZBreUatxpoTAo7hDvpAl5KXseQQl26ytR2rhmEN2YuZHr2Txh1b5kKG1z7Cq_gIW7FIqt5LLpItUxQb7GTlEJ7j&__tn__=%2CO%2CP-R
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Hierdie huldeblyk kon vir generaal Johan Velde van der 
Merwe geskryf gewees het. 

 
Want hy was en is ‘n Afrikanerheld. 
 
‘n Mens moet die karakter, waarde en inbors van ‘n 
persoon beoordeel teen die agtergrond van sy tyd. 
 
Generaal Johan Velde van der Merwe het aan die spits 
gestaan van ‘n tydperke van onlus en geweld. 
 
Vanaf 1984 het die revolusionêre stryd, gevoer deur die 
African National Congress (ANC) en sy bondgenote, in 
felheid toegeneem. 

 
Bomme is in openbare plekke geplant; sabotasie is landwyd gepleeg; landmyne is geplant wat hele 
families uitgewis het; moorde is gepleeg op swart raadslede wat beskou was as ondersteunend van 
die regering; swart burgerlikes wat daarvan verdink is dat hulle met die blankes saamgewerk het, is 
vermoor met die sogenaamde “necklace” metode; daar is aktief gepoog om die regering op sy knieë 
te bring deur buitelandse sanksies; die openbare orde is versteur en in gevaar gestel deur die hou 
van openbare optogte wat gewoonlik met geweld en beskadiging van eiendom gepaardgegaan het 
en dikwels onbeheerbaar was. 
 
Die Suid-Afrikaanse regering was verplig om die aanslag met die Veiligheidsmag van die SAP te 
stuit, aangesien die aanwending van die Weermag sou neerkom op ‘n teken dat daar ‘n burgeroorlog 
geheers het, wat polities onaanvaarbaar was. 
 
Dit was in hierdie maalstroom van gebeure dat generaal van der Merwe homself bevind het as die 
hoof van die Veiligheidstak en later as Kommissaris van die SAP. 
 
Die regering het van die Veiligheidstak verwag om die onluste te beheer, maar bowendien is daar 
verwag dat optrede van die Veiligheidsmag politieke punte moes verdien die oë van Suid-Afrika se 
vyande. 
 
Nie alleen moes die Veiligheidstak dus die burgers se lewens en eiendom beskerm nie, maar hulle 
moes ook die politieke situasies hanteer sodat dit nie deur die vyande van Suid-Afrika aangegryp 
kon word om daaruit politieke munt te slaan nie. Dit was wat die regering en polisiepligte van 
generaal van der Merwe geëis het. 
 
 
Dit was in ‘n tyd toe die Veiligheidsmag bykans elke hofsaak waarin hulle betrokke was, verloor het. 
Iets moes dringend gedoen word om die gety te draai. 
 
Die destydse Staatsprokureur, wyle Mnr Hans du Plessis het my genader en gevra of ek bereid is 
om al die Veiligheidsmag se sake oor te neem, sowel as alle sake waarby die regering betrokke 
was. 
 
Ek het toegestem, met die voorwaarde dat ek toegang sal wil hê tot alle rolspelers en alle inligting 
wat ter sake is. Hierdie onderneming was gegee en het ek by die sake betrokke geraak. 
 
Dit was vanaf 1984 dat ek persoonlik met generaal van der Merwe kennis gemaak het, en hom leer 
ken het.  
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Ek het hom ervaar as ‘n man op wie jy kon staatmaak deur dik en dun. 
Generaal van der Merwe het opdragte gegee dat aan my vrye toegang verleen word tot hoogs 
vertroulike inligting van die Veiligheidstak. 
 
Generaal van der Merwe was ‘n persoon van onkreukbare karakter. 
 
Hy het ‘n wil van staal gehad wat die optrede waarop ons besluit het, sukses deurgevoer het. 
Te midde van die onbeheerste onluste en geweld, het hy sy mede veiligheidspersoneel met kalmte 
en berekendheid gelei. 
 
En te midde van alles was hy ‘n nederige, Godvresende mens, wat die belange van ander altyd bo 
sy eie belange gestel het. 
 
Die resultaat van die samewerking en inspanning van generaal van der Merwe, saam met lede van 
die Regsentrum, het daartoe gelei dat ons nie meer sake van die regering en die Veiligheidstak 
verloor het nie. 
 
Tydens die amnestieproses het generaal van der Merwe weer eens na vore getree as ware leier. 
Hy het sy mede Veiligheidspersoneel oortuig om aan die Waarheids- en Versoeningskommissie 
deel te neem, en optredes in die stryd van die verlede bloot te lê. 
Hyself het vooruit gegaan met sy optrede voor die verskillende komitees van die WVK.  
 
Hy moes baie kritiek verduur van verskillende kante, maar het voet by stuk gehou om die regte ding 
te doen. 
 
Baie polisiemanne is vandag vry weens die voorsienigheid en optrede van generaal van der Merwe.  
Na sy uittrede as Kommissaris van Polisie het generaal van der Merwe steeds getoon hoe hy die 
lede van die Suid-Afrikaanse Polisie se belange op die hart dra met hulp- en bystandsprojekte. 
 
Dit het hy gedoen tot sy heengaan op 27 Augustus 2022. 
 
Ek salueer u, Generaal! 
 
U was en is ‘n ware kind van Suid-Afrika, en ‘n held. 
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• Jan Wagener 

 
 
Hieronder is ‘n paar woorde wat ek graag sou wil byvoeg tot jul publikasie aangaande genl Johan. 
Ek stuur ook ‘n foto wat jy kan oorweeg. Dis van my en die twee Kommissarisse, en is geneem op 
21 Januarie 2003. 
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‘’Oor 45 jaar het ek letterlik honderde polisiemanne ontmoet. Hulle het gewissel van konstabel tot 
generaal en met baie van hulle het ek nou saamgewerk, dikwels onder uiters moeilike 
omstandighede. Tussen almal het Johan van der Merwe uitgestaan soos ‘n spreekwoordelike reus. 
  
By hom het ek dinge geleer wat ek altyd sal bly koester. As ‘n lojale en beginselvaste bevelvoerder 
het hy my geleer wat integriteit en kameraadskap beteken, en om in konflik altyd voor jou manne te 
stap. Maar op menslike vlak, het hy my ook geleer hoe om ‘n goeie eggenoot, pa en oupa te wees 
en dat jou gesin uiteindelik tog maar die belangrikste is. 
  
Ek is trots daarop om te kan sê Johan van der Merwe was my vriend.’’ 
 

  

• Philip Malherbe 
 

Baie dankie vir die eer en voorreg - in die selfde asem, is ek van mening 
dat weens die verskillende vlakke wat ons geopereer het, dat ek nie die 
regte keuse is nie. 

 
Van die kantlyn af, het hy my geweldig beïndruk, weens die feit dat hy 
nooit "af' na jou gepraat het nie. Die feit dat hy ook verbonde was aan 
die Veiligheidstak het hom een van ''ons" gemaak. 
Sy kalm benadering het uit gestaan en hy was nie bang om die 
Veiligheidstak lede te verdedig nie. Hy het ook nooit gehuiwer om sy 
mening te lig, sodra hy gekonfronteer is nie. Dan het hy ook 
onmiddellik verskoning aangebied indien hy die bal "misgeslaan" het. 
Sterkte 

 

 
 

• Genl-Maj (Aft) Gert Opperman, SAW/SANW 
 

 
Baie dankie vir die voorreg om te mag getuig van my belewenis van wyle genl Van der Merwe, ‘n 
persoon vir wie ek altyd die hoogste agting gehad het. 
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Ons eerste kontak was in SWA/N, tydens my dienstermyn van 1979-1982 as bevelvoerder Sektor 
70 in die Oos-Caprivi. Deur sy optrede is sy integriteit, nederigheid en mede-menslikheid, maar 
terselfdertyd ook sy onwrikbare geloof in wat hy as sy plig gesien het en sy onverbiddelike 
nastrewing daarvan, telkens onderstreep. Dit het ‘n baie groot motiverende invloed op sy direkte 
ondergeskiktes in die Oos-Caprivi gehad, kollegas wat deurgaans in dieselfde gees van 
kameraadskaplike, professionele dienslewering in lands- en gemeenskapsbelang opgetree het, in 
besonder mense soos Ronnie Winter, Ben Mouton, Wynand Schoeman en andere. 
 
Ons paaie het later weer gekruis, terwyl ek, van 1983-88, in die Ministerie van Verdediging en, van 
1988-93,  as Bevelvoerder Kommandement Noord-Transvaal gedien het. Genl van der Merwe se 
eienskappe as uitstaande leier, wat sy ondergeskiktes op ‘n uiters toegewyde en professionele wyse 
tot groter hoogtes aangespoor het, was altyd tasbaar. Ek weet nie van een soldaat wat nie met hoë 
agting en selfs bewondering na hom as persoon opgesien het nie. Die eise van die tyd en die 
stadium van veral die binnelandse stryd, het baie groot eise aan hom gestel.  Dit het hom egter nooit 
laat wegskram van wat hy geglo het in landsbelang gedoen moes word nie. 
 
Die lojale wyse waarop hy voormalige ondergeskikte kollegas in die na -1994 fase bly ondersteun 
en vir hulle baklei het, is waarskynlik een van die grootste aspekte waarvoor hy onthou en geëer sal 
word. Hy was tot die dood-toe aan hulle getrou en daarvoor word sy nagedagtenis gesalueer.    

 
 

• Lt-genl Andre Beukes 
Huldeblyk aan wyle Generaal Johan van der Merwe, Kommissaris van die Suid-Afrikaanse 
Polisie 

  
‘n Sprekende en tasbare bewys van die indruk wat Generaal 
van der Merwe tydens sy leeftyd en veral dan tydens sy 
dienstydperk in die Polisie gelaat het was die honderde 
mense wat die meesleurende diens by die NG Gemeente in 
Montana bygewoon het. Die positiewe kommentaar deur 
oud-ministers, lede van die generale staf asook lede van die 
Generaalsklub van die Polisie, oud-Taakmag- en oud-
Koevoetlede en lede van die Bond vir voormalige polisielede 
was om dit eenvoudig te stel, ontsagwekkend. 
 

Alles het presies verloop, nes die lewe wat Generaal van der Merwe gelei het en die wyse waarop 
hy deur die onderskeie range tot Kommissaris homself laat geld het. 
 
Die titel van sy outobiografie was ook heel korrek “Trou tot die dood”. Generaal van der Merwe het 
nooit teruggedeins nie. 
 
Hy het voorgeloop en elke manskap met sy voorbeeld geïnspireer. Hy het elke kollega met respek 
behandel en nooit toegelaat dat omstandighede hom emosioneel ontwrig nie. Hy het met sekerheid 
en korrektheid op die feite van elke saak gekonsentreer en sy opinie op eerlike wyse laat geld. 
 
Generaal van der Merwe het ‘n tasbare sin vir humor gehad en kon altyd enige gespanne situasie 
met ‘n gepaste opmerking laat afkoel. Hy het elke persoon met eerbied en ontsag behandel; die 
groter saak wat hy as polisieoffisier beskerm en gedien het was vir hom noodsaaklik. 
 
Ek het vir vyf dekades waar ek hom gereeld kon spreek nooit ongeduld of afbrekendheid ervaar nie. 
Hy het altyd tyd ingeruim om ook die spanning en enige negatiwiteit rustig te ontlont. 
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As jong offisier was die generaal bekend as “Speedy” van der Merwe vanweë die feit dat hy altyd 
daarop gekonsentreer het om die saak op hande met spoed te benader en af te handel. 
 
Selfs as kommissaris was hy daarop ingestel om dinge te laat gebeur en om nie op enige saak te 
draai nie! Hy het ‘n broertjie dood gehad vir aspekte wat nie betyds en volledig afgehandel is nie. 
 
‘n Verdere positiewe eienskap was sy dissipline om top-fiks te wees. Hy en sy getroue gade Ans 
het oral waar hulle beweeg het elke dag gestap en hy het sy dieet fyn dopgehou. 
Die foto’s in die begrafnisbrief getuig van sy liefde vir die buitelewe en die natuur wat hy ook met sy 
gesin gedeel het. 
 
Generaal van der Merwe het gereeld aan my genoem dat hy slegs sukses kon behaal as hy op die 
skouers van getroue mense kon staan. Van daar die gepastheid van Josh Groban se lied getiteld 
“You raise me up” in die begrafnisbrief. 
 
Die woorde van Bette Midler se treffende “The Rose” gee ‘n mens ‘n goeie idee van die lewe van 
hierdie merkwaardige gelowige mens, kollega en held. 
 
SALUUT. 
 
Luitenant Generaal André Beukes. 
 

 
 

• Genl-Maj (Aft) (dr) Chris Botha 
Wat Genl Van der Merwe betref: alhoewel ek gedurende die 
laaste ses/sewe jaar van my SAP-loopbaan (tot einde Maart 1987, 
toe ek by Unisa aangestel is) met tye met hom te doen gekry het 
in my hoedanigheid as Protokol-offisier van die SAP, het ek min 
skakeling met hom gehad.  
 
Gedurende die laaste twee of drie jaar van my SAP loopbaan was 
hy ‘n Generaal-Majoor en hoof van die Veiligheidstak, en ek moes 
by geleentheid die protokol hanteer vir “geslote” dekorasie-
oorhandigingseremonies. As ‘n akademiese belangstelling, kyk ek 
graag na mense in polisiëring aan die hand van hul 
outobiografieë, en ek het “Getrou tot die dood..” in my persoonlike 
biblioteek.  
 
Ek dink egter nie ek is die regte persoon om oor hom te skryf nie, 
gewoon omdat daar letterlik geen persoonlike relasie tussen ons 
was nie. Dr Johan Burger is na my mening ‘n uitstekende persoon 

om oor Genl Van der Merwe te skryf. 
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• Genl-Maj (Aft) Bart Vosloo 
Toe ek in 1986 in Bloemfontein as Afdelingsbevelvoerder van die 
veiligheidstak aangestel is, het ek dikwels met genl Van Der Merwe, veral 
oor Lesotho, geskakel.   Ek het die generaal leer ken as iemand wat nie 
graag na n lang gesprek geluister het nie.   Hy het slegs belanggestel in 
bondigheid en die feite rondom die verslag.   Hy was egter altyd vriendelik 
en  beleefd tydens kommunikasie.   Dit het vrymoedigheid by jou geskep 
om jou verslag rustig en kalm oor te dra.  Sy nederigheid, goeie maniere 
en respek vir ander was kenmerkend. 
 
Ek wil afsluit met twee eenvoudige gevalle wat ek vandag nog onthou waar 
die menslikheid en begrip van die generaal op n eenvoudige manier na 
vore gekom het.  
 
Op ‘n dag het die generaal en  generaal Basie Smit ‘n besoek aan 
Ladybrand gebring.   Die generaals, Kol Frik Fouche en ekself was in diep 
gesprek betrokke rakende Lesotho aangeleenthede.   Laat die middag het 

die generaals per vliegtuig na Pretoria  vertrek.   Die versoek was dat ons sy kantoor moet laat weet 
hulle is op pad en moet by die lughawe gehaal word.   Om ‘n lang storie kort te maak, ek en Frik het 
laat by die kantoor aangekom en toe ons die oproep maak het die generaals reeds geland.   Die 
aand het ek gebel en groot om  verskoning gevra.   Die generaal het gelag en gesê;   “Ek waardeer 
julle toegewydheid aan die werk.   Dit is meer belangrik as my bietjie wag”. 
      
Dan, in die grondwet van die Bloemfontein se vroue-teeklub was ‘n reël dat die eggenote van die 
adjunk-streekkommissaris die voorsitter moet wees.   Toe ek die adjunk word was my vrou nie baie 
gelukkig hier oor nie.   Sy was baie jonk teenoor die ander ervare vroue lede en het gevoel sy is nie 
die geskikste om voor te sit nie.    Hoe dit ookal sy, generaal V D Merwe het opdrag gegee  dat die 
reël geskrap word.      Sy siening was jy kan nie offisiere se vrouens dwing in n posisie waar hulle 
nie gelukkig voel nie. 
 
Bogenoemde beklemtoon net die generaal se nugtere denke en siening van n saak.    Hy was n 
praktiese mens wat ander se sienings en gevoel respekteer het. 
      
EN het ons Afdelingsbevelvoerders nie altyd uit gesien na ons Bosveld konferensies saam met die 
generaal nie.   By hierdie konferensies het die leiding wat die generaal geneem het, uit 
gestaan.     Ons bevelvoerders het elke keer na ons standplase terug gekeer om ons lede te 
motiveer in die moeilike take wat op ons skouers gerus het.   
 
Dan het ek nog niks oor sy uitstaande Afrikanerskap en Christelike waardes gesê nie.   Maar ek 
dink die meeste van ons is bewus hiervan en hoef ek niks verder hieroor te se nie. 
      
Ons stort almal ‘n traan oor die heen gaan van generaal Van der Merwe.   Ons dank die Here vir so 
n leier wat Hy vir Suid-Afrika gegee het op n tydstip toe ons leiers nodig gehad het.    Dit was n 
voorreg om saam met die generaal ons land te kon dien.   Mag die gesin en familie in sy nalatenskap 
vertroosting vind. 
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• Hennie van Deventer, Melkbosstrand  
(Op dag van begrafnis verskyn die volgende in die Burger) 
Respek vir Anton van Niekerk wat die skromelike gebrek aan respek 
vir gesag in die samelewing so vierkant in sy Standpunt-rubriek takel 
(30/8). 
  
In jukstaposisie staan die hulde van oraloor op sosiale media en 
elders vir ‘n eerbiedwaardige kommissaris van polisie, genl. Johan 
van der Merwe, wat die naweek op 86 oorlede is. Dit tref hoe 
prominent die woord respek in daardie hulde voorkom. 
  
Tydgenote wat senior offisiere was, betuig respek vir sy 
onkreukbaarheid en beginselvastheid;  ‘n voorloper wat  niks van 
iemand verwag het wat hy nie self sou  doen nie. Die jonger garde 
respekteer hom as die nederige grootbaas wat nooit  die "klein 
mensies" vergeet  het nie  Hy het bv. tyd gemaak om hulle op 

verjaardae te bel.  
  
Uit mediageledere word respek uitgespreek vir beleefdheid, toeganklikheid en hulpvaardigheid, 
selfs in die middel van die nag. 
  
Baie Suid-Afrikaners van die era onthou hom – met respek! – vir sy lojaliteit aan sy mense: as die 
onvermoeide advokaat vir die polisie wat vir diegene met ‘n goeie saak deur die vuur sou loop. 
  
Johan Velde van der Merwe was iemand wat respek afgedwing het, dit in sy lewe gekry het en dit 
tot sy dood behou het. Dit sê baie van hom en ook iets van die era waarin hy geleef en gedien het.   

 

• Brig AZB Gous 
 
Genl van der Merwe – ‘n leier by uitnemendheid 

Dit was ‘n voorreg om die huldigingsdiens van die laaste 
kommissaris van die SA Polisie, Genl Johan van der Merwe op 
2 Sept. 2022 by te woon.  
 
Genl van den der Merwe is dalk die mees uitstaande voorbeeld 
van watter kwaliteit mense materiaal die SA Polisie uit die Suid 
Afrikaanse samelewing getrek het, dit behou het en dit ontwikkel 
het: manne met leierskap,  intelligensie, integriteit, werkywer, 
lojaliteit, steeds nederig en vele meer. Die SAP was ryklik 
daarvoor beloon: kwaliteit leiers wat  komplekse uitdagings kon 
bestuur.  
 
Metafories: Dit was ‘n uitdaging om hom in sy kantoor te gaan 
spreek oor enige aangeleentheid. Ervaring het geleer dat jy 15 
sekondes gehad het om jou saak te stel. Indien suksesvol, het 
hy jou vanaf sekonde 16 nog stip in  die oë bly kyk, verder 
geluister en dan ‘n beslissing of verdere leiding gegee. Indien 
nie, het sy oë op sekonde 16 terug gedwaal na die werk op sy 
lessenaar en duidelik het hy dan iets beter gesoek om te doen. 

Op sekonde 30 het hy onderbreek en ‘n beslissing gemaak: ‘nee’ of ‘neem die volgende in ag en 
kom dan terug’ of iets dergeliks – nooit afbrekend nie.  
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Hier was ‘n leier by uitnemendheid. Dit was ‘n eer om genl Van der Merwe as bevelvoerder te ken. 
Saluut! 
 
Zirk Gous 
 

 

• Brigadier Fanie Bouwer 
 
Toe ek gevra is om hierdie huldeblyk te skryf, het ek gewonder waarom 
nou juis ék, want ek het die generaal nooit persoonlik ontmoet nie? 
 
Tog het ons as offisiere en lede van die SAP sy 
loopbaanbesonderhede, agtergrond en anekdotes rondom sy 
persoonlikheid, goed geken. 
 
As ek aan generaal van der Merwe dink, kom die spreekwoord of 
gesegde "cometh the hour, cometh the man" by my op, met ander 
woorde: "Die regte man op die regte tyd". Hy was kleinerig van statuur, 
maar groot van gees, met onwrikbare christelike en persoonlike 
beginsels. 
 
In sy geval, kan daar ook dalk gesê word: "Die regte man vir ’n slegte 

tyd".  
 
Ek sê laasgenoemde omdat, eerstens, die taak as bevelvoerende offisier van die Veiligheidstak in 
die middel van die 1980's in daardie  onstuimige politieke jare van ons onlangse geskiedenis op sý 
skouers geval het. 
 
Dan gebeur dit toe dat hy aan die begin van 1990 as die nasionale kommissaris van die Suid-
Afrikaanse Polisie aangestel word. 
 
Ná die ontbanning van die ANC en ander vryheidsbewegings teen wie hy en die Mag so 
onverbiddelik geveg het, moes hy hulle, ironies genoeg, nou as't ware in die gesig staar. Dit was 'n 
allimintige taak. Dit was buitengewoon turbulente politieke tye, wat buitengewone leierskap van 
generaal van der Merwe geverg het. 
 
Soos Josua van die Bybel, het hy seker ook voor keuses te staan gekom. Hy het, soos Josua ook 
destyds, seker gedink en gewonder oor uitdagings en eise wat aan hom gestel word. Hy het egter 
nie getwyfel of teruggestaan nie. 
 
Omdat hy met sy sterk leierskap en onkreukbare karakter daardie tyd aan die stuur van sake 
gestaan het, het dié wete 'n soort van rustigheid oor die Suid-Afrikaanse Polisie (SAP), sy offisiere 
en lede meegebring.   
 
Uiteindelik het hy sy taak in 1995 professioneel en  roepingsgedrewe voltooi.  
 
Wat die destydse bedreigings in SA betref, het hy die belange van die staat en sy mense met volle 
oorgawe gedien. 
Hy het enduit gelei met integriteit, en een van die beste polisiemagte in die wêreld agtergelaat.  
 
Ten laaste: ons sal generaal van der Merwe ook onthou oor hoe hy ná sy aftrede onverpoosd te 
werk gegaan om oudlede van die SAP om verskeie maniere by te staan. Ons dank daarvoor. 
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Rus in vrede, generaal. 
 
 
SALUUT! 

 

• Ronel Dippenaar 

Ek was verbonde aan Genl van der Merwe se kantoor gedurende Parlementêre tydperk 1989 
tot 1993. 
 
Onthou so goed hoe hy nooit hysbak gery het in Wachthuis nie.  Elke dag voor 7 sou jy hom die 
10 verdiepings trappe kry klim het. 
 
Altyd so ons sake op sy hart gedra.  Selfs later jare na ek lank uit SAPD was.  Het sy huis se 
deur oop gestaan en sy hulp en bystand altyd daar.  
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Selfs na hy deur ‘n baie siek tyd gegaan het met Covid. Het hy self raad gegee. Nooit het hy ñ 
oproep of whatsapp onbeantwoord gelos nie. 
 
Ek sal hom altyd onthou as hierdie absolute stil sterk man.  Met ongelooflike groot hart van 
omgee.  Voorbeeld mens gewees. Sy plek sal regtig leeg wees. En sal altyd geliefd bly.  
 
Hierdie was geneem toe ek klaar gemaak het by Nasionale Kommissaris se kantoor.  Plakket 
ontvang van Generaal. 
 
Groete  
Ronel Dippenaar.  

 
 
 

 

• RS 167 
 

My best memory of Genera Johan Van Der Merwe was when I was 
privileged to work with him during an historic occasion in January 1981 - 
the first conference which brought the contending sides in the 
SWA/Namibian conflict, face to face, across a room from each other. 
 
The conference was held in Geneva, symbolically in the original Council 
Chamber of the League of Nations where, 60 years previously, South 
Africa had been given the mandate to govern the former German colony 
of South West Africa. The 1981 conference was opened by the then UN 
Secretary General, Kurt Waldheim, who called for a firm cease-fire date to 
be agreed and for the way to be cleared to independence for Namibia by 
year end. 
 
South Africa was, at that time, under increasing military pressure in Angola 
through Soviet backed Cuban intervention on the FAPLA/SWAPO side 
and under increasing political pressure from the so-called 'contact group' 

of 5 Western nations led by the USA. South Africa was being squeezed between the threat of 
mandatory UN Chapter VII sanctions on one hand and Soviet backed military force on the other.  
 
At the conference the SWA/SA delegation, led by Dirk Mudge, faced the SWAPO delegation led by 
Sam Nujoma. Behind the SWA/SA delegation were officials like Dr. Brand Fourie from Foreign 
Affairs and Genl. Jannie Geldenhuys of the SADF. There was also the then Brigadier(?) Johan van 
der Merwe, head of the SAP Security Branch in SWA.  
 
During the SAP SB Operation Daisy, Genl. Johan Coetzee had recruited a source as a support 
agent in the internal SA 'struggle' structures funded from abroad, which were actually controlled by 
the SB. After I was exposed as a SB operative in Europe, this source 'fled' to Europe on the pretext 
that he was in danger of arrest because of his anti-government activities. I took over the handling of 
this source and his operation after my return to SA in 1980. He established himself in the European 
anti-apartheid movement and became involved in political support work for, amongst others, 
SWAPO. He had attended and reported on the 1980 International Conference in Solidarity with the 
Struggle of the People of Namibia which was held in Paris in September 1980 and as he had given 
some financial and logistical support (provided by SB Head Office) to SWAPO delegates at that 
conference, he was asked to assist the SWAPO delegation once again at the Geneva talks. 
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Our information at that time was that SWAPO and their allies wanted to do all in their power to scuttle 
the 1981 talks and to put the blame on the SA government.  At that time, they had the full political 
and military support of the Soviets and the Warsaw bloc countries, as well as political and financial 
support from the Socialist International political parties and countries such as Sweden, the UK 
Labour party, Holland, Canada etc. So, their strategy was to make demands at the talks which the 
SA government could not accept but which had the support of, not only the Warsaw and non-aligned 
blocs, but of powerful elements in the Western Contact Group. 
 
The source was to be with key SWAPO officials at the talks and, as a European political confidant 
and supporter he was privy to their private discussions.  But I could not go to Geneva to handle him, 
due to the charges of espionage which had been laid against me in Geneva in 1980. So, it was 
decided that I would meet and debrief the source regularly during the talks. I met him in the French 
town of Saint-Denis-Pouilly on the Swiss-Geneva border. Thereafter I would meet Brig. (?) Van der 
Merwe in another French border town, Annemasse and pass on the information on the private 
thinking of the SWAPO delegation to him. 
 
The source and I were used to operating in Europe and so setting up our meeting arrangements 
was relatively simple. However, I was not so sure how easily Brig. Van Der Merwe would be able to 
follow our meeting instructions which, in order to avoid surveillance, required tram, bus and foot 
travel from the centre of Geneva, through the suburbs and over the Swiss/French border.  
 
To make things even more difficult, the weather didn't play along and we had to contend with heavy 
snowfalls. The time came for my first meeting with Brig. Van der Merwe and I was at the designated 
point. It was cold, dark and snowing heavily. Fortunately, I had my Moscow fur hat and my camel 
hair wool Burberry overcoat. At exactly the pre-determined time I saw a slender figure of a man 
approaching the meeting point through the gloom and the snow. The man had his head down, bent 
against the wind and snow, his only protection a thin plastic mac with a hood. I realised that this 
could only be the Brigadier. It was. 
 
Kurt Waldheim's cease fire date took another 7 years and 7 months to realise and Namibian 
independence came about 9 years and 2 months later. We should be proud of the role that the SAP 
SB played in this context. From Koevoet in the bush war to handling our sources reporting from Sam 
Nujoma's hotel rooms at international conferences, the SAP SB had SWAPO's measure, thanks in 
no little part to Johan Van Der Merwe. It was because we had officers like him that we ultimately 
held our own against unimaginably greater forces. RIP General. 
 

 

• AP Stemmet 
 

Ons het ‘n lang pad saam geloop en was tot met sy dood in gereelde kontak 
met mekaar. Ons het daarvan gehou om die ander een se mening te kry. 
  
Jare gelede toe hy ‘n kolonel in Windhoek was, het ek die SAP genader om 
hom op sekondering na die Tak Veiligheidsbeplanning van die Departement 
van die  Eerste Minister oor te plaas waar ek toe  besig was om die organisasie 
op te bou. SAP se reaksie was dat hulle hom nie beskikbaar kon stel nie 
aangesien hy vir hoër poste geïdentifiseer was.  Hy is dieselfde tyd bevorder 
en terugverplaas na die Republiek .   
Die res van sy loopbaan is geskiedenis. 
   

Ek was bevoorreg om ‘n paar keer saam met hom op radioprogramme  op te tree waarin hy altyd 
die optrede van sy onderhoriges in perspektief gestel het. Sy eie verantwoordelikheid, ook vir hul 
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dade het hy nooit ontduik nie. Die Kerkstraatbom van 1983  en onnodige lewensverlies en 
beserings  van siviele mense het om verbitterd gelaat. 
   
Ons laaste gesprek het oor moontlike strafregtelike klagtes teen oudpolisielede gegaan.  Hy was 
baie bekommerd oor aanklagte wat sy kollegas in die gesig staar en het my versoek om  met hul 
regsadviseurs te skakel.  
   
Toe ek hom laas by sy huis in Montana  besoek het, het sy fikse atletiese voorkoms en helder 
verstand ten spyte van sy ouderdom n mens nog steeds getref. 
    
Ek gaan ‘n vriend en wyse kollega mis. 
 

 

• Johan Mostert 
 
Ek het Genl. Van der Merwe leer ken toe hy as hoof van die Veiligheidstak in die Koördinerende 
Intelligensiekomitee (KIK) gedien het. Daarna het ek hom gereeld gesien toe hy as Kommissaris die 
Staatsveiligheidsraad (SVR) bygewoon het.  
 
Ek het hom ervaar as ‘n man van integriteit wat nie geskroom het om reguit te sê wat hy dink nie. 
Wat ek veral van hom waardeer het, was sy uitgesproke lojaliteit teenoor die polisiemag en 
meelewing met die lede van die polisie wat in die spervuur gestaan het. 
 
‘n Geleentheid wat my oor die jare bybly, was sy driftige pleidooi in die SVR dat die politici dringend 
iets moet doen om die situasie in die land tot ruste te bring. Dis ‘n politieke probleem, het hy gesê, 
nie een wat die polisie kan oplos nie. Die politici moet deeglik besef die vermoë van die polisie om 
die onrussituasie te hanteer was tot die uiterste beproef. Die polisie se vermoë was snaarstyf 
gespan. Die spanning waaronder die gewone lede moes werk, begin tel. So sou dit nie vir lank kon 
aanhou nie. 
 
Ek salueer ‘n leier wat ‘n groot bydrae gelewer het om Suid-Afrika gedurende die jare van storm en 
drang so stabiel moontlik help hou het. 
 
Johan Mostert (Hoofdirekteur Nasionale Intelligensiediens en hoof van die Veiligheidsekretariaat) 
 
 

 

• Gert Otto 
Om n huldeblyk in ‘n paar paragrawe te  lewer aan iemand wat jy vir 45 jr geken het,  onder gedien 
het en  ook ‘n persoonlike verhouding mee gehad het is nie maklik nie. So baie dinge wat in die tyd 
gebeur het en staaltjies wat onwillekeurig in my gedagtes opkom,  waarvoor daar ongelukkig nie tyd 
is nie. 
  
Ek het vir Genl van der Merwe in 1977 geleer ken toe ek as ‘n Luitenant vars van offisierskursus, 
deur sy toedoen, by die Veiligheidstak in Bloemfontein aangemeld het. Ek het onmiddellik besef dat 
ek hier met ‘n besondere bevelvoerder te doen het. ‘n Persoon wat weet wat hy wil hê en ‘n 
besondere kennis het van die werk wat gedoen moet word. 
  
Ek kan dit miskien die beste opsom deur te sê dat wanneer hy jou ‘n opdrag gegee het moet jy nie 
daaroor twyfel nie want dit sal reg wees. Nooit het ek hom gesien kwaad word vir enige van ons 
lede nie. Almal het hom met die grootste respek behandel en so het hy elke personeellid behandel. 
Goeie sin vir humor gehad en kon lekker lag vir ‘n grappie. Kon jou egter gou reghelp as jy nie 
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suiwer Afrikaans praat nie. Sy nederigheid tot met sy afsterwe sal my altyd by bly .  Sy geliefkoosde 
en ook die sterkste  drankie wat hy by n funksie gebruik het in die tyd  was soos hy in sy eie woorde 
altyd gesê het: ‘n lemonadebier. 
  
Onthou ook baie goed hy in 1979 op ‘n Vrydagoggend by my in die kantoor ingestap het en met 
groot deernis en met  trane in sy oë vir my ongelukkig die nuus moes  meedeel het dat my pa so 
pas die oggend  oorlede is. 
  
Genl van der Merwe is later Windhoek toe verplaas  as Bevelvoerder van die Veiligheidstak van die 
destydse SWA.  Hy was toe ‘n Brigadier.  
 
In April 1980 het ek ‘n telefoonoproep van hom gekry en hy my gevra het of ek kans sien om 
Windhoek toe te kom om te kom help met die persoonlike beveiliging van Dr Gerrit Viljoen, 
die  destydse  die Administrateur-generaal van  SWA.  
 
Ek het onmiddellik ‘ja’ gesê maar nogtans het hy gereël dat ek en my vrou eers Windhoek toe vlieg 
om te kyk wat op ons wag. Ons is ook met groot gasvryheid ontvang en het die paar dae by die Van 
der Merwes aan huis tuisgegaan. Was vir hulle geen moeite nie. Tydens ons verblyf later het ons 
ook gereeld aan huise gekuier en so vriende geraak.  
  
Hy het ook onmiddellik begrip gehad toe ek hom ‘n paar jaar later, na drie Administrateur 
Generaals,   gevra het of nie maar weer na normale dienste kan terugkeer nie. Hy het ook 
gou  gereël vir iemand om my  te vervang en is ek na die destydse Jan Smuts lughawe 
verplaas.  Weer was hy so tegemoetkomend en hy gereël het dat ek en my vrou Johannesburg toe 
vlieg  om ons reëlings vir verblyf, skole ens tref. Dit was die persoon wat hy was. Altyd omgegee. 
  
Alles was toe gereël, vervoerreëlings getref en al begin afskeid neem by sekere plekke toe ek ‘n 
oproep van hom ontvang om hom te kom sien. Vir my gesê hy is verskriklik jammer maar daar het 
iets voorgeval met my plaasvervanger nie meer beskikbaar is nie en gevra of ek nie kans sien om 
nog aan te bly nie. Ook gesê hy sal verstaan as ek nie daarvoor kans sien nie. Ek het onmiddellik 
ja gesê sonder om te skroom  want hoe kan ek vir so ‘n persoon ‘nee’ sê . Ek glo hy het dit waardeer. 
  
Gedurende 1988 is ek vanaf Windhoek na Veiligheidshoofkantoor Pretoria  toe verplaas waar ek uit 
die aard van die saak weer  onder die Genl gedien het,  totdat  hy Kommissaris geword het. Selfs 
toe het sy houding teenoor my nie verander nie. My selfs in die hospitaal besoek tydens ‘n operasie 
ten spyte van sy besige program. Ook nooit my of my vrou se verjaarsdag laat verbygaan sonder ‘n 
telefoonoproep nie. 
  
Ek is gedurende 1994 met pensioen uit die Mag. Het daarna betrokke geraak by die Oud-SAP-
Liefdadigheidstrust en Gelykheid voor die reg waar die Genl betrokke was en waar ons weer 
saamgewerk het tot met sy dood en hier maar net weereens bewus geraak van sy deernis en omgee 
vir oudlede en hulle welstand op alle terreine. Dit het baie van sy tyd opgeneem. 
  
Sy skielike siek word en afsterwe was vir my ‘n groot skok en sy dood sal ‘n groot leemte laat vir 
ons.  
 
In my hart voel ek dat hy nog nie kans gehad het om sy pensioen ten volle te  geniet  het nie want 
hy was voltyds besig om na ander se belange om te sien. Vir my voel dit soos ‘n fout maar dit is 
die  Liewe Vader se wil. 
  
Rus in vrede liewe Genl. Ons gaan jou mis!! 
  
Rus in vrede Liewe Generaal 
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• Peet Bothma 
 

Die tagtigs was die storm-en-drang-jare in Suid-Afrika.  

Die ANC se vryheidstryd het ‘n hoogtepunt van felheid bereik en die oë van die wêreldmedia was 

op die land gerig en veral op die Suid-Afrikaanse Polisie en sy hantering van die geweld wat 

dwarsoor Suid-Afrika losgebars het. 

Die mense in die townships is by ‘n burgeroorlog ingesleep waar verskillende strydende partye nie 

alleenlik teen die Suid-Afrikaanse staatsbestel geveg het nie, maar ook onder mekaar om die steun 

van gemeenskappe te wen. 

Die bevrydingspolitiek was in die jare by gruweldade betrokke. Dit sluit in halssnoermoorde, 

kleefmyne by sagte teikens, landmynaanvalle, en die moord op Stompie Seipei ‘n lid van Winnie 

Mandela se sogenaamde sokkerspan wat as haar lyfwagte opgetree het. 

Aan die regterflank was die Wit Wolf, Barend Strydom wat op 15 November 1988 sewe mense 

doodgeskiet het en ‘n verdere 15 gewond het. 

Behalwe vir die politieke en operasionele druk wat die kommissaris van polisie die hoof moes bied, 

was daar geweldige druk vanuit media-geledere wat elke moontlike beweging van die polisie met 

valkoë dopgehou het en met oorgawe bevraagteken het. 

Die agtergrond is belangrik want in die tydperk is die Suid-Afrikaanse Polisie gelei generaal Johan 

Velde van der Merwe. 

Dit was die kommissaris se plig om te ten alle tye te sorg dat ‘n suiwer boodskap oor die polisie se 

optrede in spesifieke situasies gekommunikeer word. In so ‘n mate dat die polisiebeamptes se 

hande steeds gesterk word om wet en orde te handhaaf. 

Daar was ook ‘n verdere uitdaging wat Van der Merwe in die gesig gestaar het. Dit was die 

toenemende misdadige optrede deur lede van ‘n sogenaamde Derde Mag wat uit Suid-Afrikaanse 

staatsgeledere bedryf is. Daar was ook talle aksies deur ANC-lede wat slegs vir die selfverryking 

van indiwidue uitgevoer is. 

Johan van der Merwe kon deurgaans daarin slaag om die reuse-uitdaging die hoof te bied en as 

jong skakeloffisier in die destydse Ministerie van Wet en Orde, het dit gou aan die lig gekom dat 

mens wakker moes wees om die generaal se denkwyse in die hantering van medianavrae te volg. 

Generaal van der Merwe het ingesien dat mediaskakeling in meer as een opsig ‘n skaakspel is. Die 

joernalis se vrae is dikwels goed beplan met voorafbeplande slaggate waarin die polisie kon trap. 

Van der Merwe se benadering was dus deurdag en die proses het kortom as volg gewerk: 

Neffens die generaal se lessenaar was ‘n klein draagbare tikmasjientjie. Wanneer ‘n 

mediaverklaring vir die generaal voorgelê is het hy dit met groot aandag deurgelees, dan na regs 
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geswaai in sy stoel en verbete begin tik. Die produk wat aan die anderkant uitgekom het was met 

inagneming van die idees wat jy as skakeloffisier voorgelê het verwerk in ‘n foutlose boodskap aan 

die media. Een wat nie vrae laat nie, eerder antwoorde gee. 

Die Wit Wolf-geval sal my altyd bybly. Daardie aand het ons saamgetrek in die kantoor van minister 

Adriaan Vlok om ‘n mediastrategie te bepaal. Generaal van der Merwe, lede van die generale staf, 

wyle brigadier Leon Mellet van die minister se kantoor en ander lede. Ek onthou generaal Van der 

Merwe se empiriese  benadering tot die probleem. Strydom se geskiedenis en die verdoemende 

foto van hom waar hy as polisiebeampte met die kop van ‘n ongelukslagoffer in sy hand gespog het. 

In die sowat uur wat ons vergader het is die situasie ontlont. Van der Merwe het Vlok ondersteun 

en met die inligting uit sy bestuurspan kon hy ingeligte besluite neem. 

Ek het Van der Merwe as ‘n regverdige leier en by tye geniale strateeg leer ken. Hy was goed ingelig 

oor die uitdagings wat Suid-Afrika in die gesig gestaar het en kon sonder moeite insette lewer wat 

‘n reuse-invloed op die besluitnemingsproses gehad het.  

In daardie besondere tydperk het die polisie ‘n leier nodig gehad wat die stryd teen die land kon 

begryp en beveg met die integriteit van die polisie wat steeds bewaar gebly het. 

 

 

EK EER DIE NAGEDAGTENIS VAN GENL. JOHAN VAN DER MERWE 

• Genl. maj. Bertus Steyn 
 

Toe ek in Februarie 1956 by die Suid-Afrikaanse Polisiemag as jong student aangesluit het, was die 

kommissaris genl.maj. Rademeyer gewees. 

Na hom het baie kommissarisse gekom en gegaan. Toe breek die dag aan dat genl Johan Velde 

van der Merwe kommissaris geword het. Vir my was hy geen vreemdeling gewees nie, ek het hom 

reeds etlike kere voorheen ontmoet en leer ken en as lid van die destydse veiligheidstak het ek noue 

kontak met hom gehad. 

As gevolg van die geweld wat sporadies in die land voorgekom het en die terroriste-oorlog het ons 

meer gereeld kontak gehad. Gedurende die tyd het ek hom leer ek as die ideale leier wat leiding 

gegee het en homself nie gespaar het, om by ons lede betrokke te raak nie. 

Sedert 1996-1997 was ons skakeling bykans daagliks gewees, as gevolg van die sogenaamde 

Waarheids- en Versoeningskommissie en die Amnestiekomitee wat daaruit gevloei het. Genl. van 

der Merwe het lede van die veiligheidstak oor die hele land met raad bedien tydens amnestie 

aansoeke en het selfs vir lede tydens die verhore ingestaan. 

Ek en baie ander lede het toe eers bewus geword van sy omgee vir ons. Niks was vir hom te veel 

nie. Hy het selfs voor hulp gevra is, alreeds die nodige aanvoorwerk gedoen. 
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Ek was bevoorreg om saam met hom te werk. By hom het eerlikheid en gelykheid voor die reg 

eerste gekom. Hy was nooit onwillig om, dag of nag, vinnige en belangrike besluite vir en namens 

ons lede te neem nie. 

Sy werksvoorbeeld en geaardheid van “ek is daar vir julle” het ‘n positiewe uitwerking op lede gehad 

– sal hom mis. 

Ek eer die nagedagtenis van genl. Johan Velde van der Merwe. 

 

 

INDERDAAD, GETROU TOT DIE DOOD TOE 

• Hein Killian 
 
 
Ek was reeds sedert die 1970's bewus van die bestaan van die generaal, aangesien ek in Springs 

polisie saam met sy broerskind, wat ook Johannes Velde van der Merwe geheet het, gewerk het. 

 

Gedurende die tagtigerjare het ek wel die voorreg gehad om genl. Johan van der Merwe persoonlik 

te ontmoet terwyl hy hoof van veiligheid was.  

 

Gedurende 1987/88 was die Oos-Rand 'n hewige brandpunt en veral in Thokoza. Daar was toe op 

'n betrokke dag gereël dat mnr. Buthelezi die Zulu’s in die gebied sou kom toespreek in 'n poging 

om 'n einde aan die geweld te probeer bring. 

 

Ek, as bevelvoerder van die onluste-eenheid, was getaak om die offisier van hoofkantoor daar in 

Thokoza te ontmoet en die beveiliging te doen. Ek het die generaal ingewag, maar teen my 

verwagting in, daag daar nie 'n generaal in uniform op nie, maar wel genl. Johan van der Merwe, 

netjies geklee in siviele drag, wat my begroet met 'n glimlag en stewige handdruk. 
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Hy en mnr. Buthelezi het samesprekings gevoer en is later daar weg. Jare later het die generaal se 

boek verskyn waar ek saam met hom op die voorblad staan. (Sien die geel pyl – HBH) Ek was nogal 

geëerd dat dit so was. In die boek het die generaal my egter as iemand anders aangeteken - hy het 

my lank daarna eendag wel om verskoning gevra vir die fout wat hy gemaak het - 'n ware heer. 

 

Ek en Heila het ook die voorreg gehad om 'n private ete saam met hom en sy vrou by te woon waar 

onder andere ook Johan en Dalene Burger, Hennie en Petro Heymans, en landdros Dreyer van der 

Merwe teenwoordig was. Die rede dat ek dit noem is dat die landdros dié dag beweer het dat al die 

Van der Merwe’s eintlik familie is en my vrou Heila was ook 'n nooi Van der Merwe. 

 

Nadat Heila geskiet is, het genl. Johan van der Merwe my ook verskeie male geskakel en bemoedig. 

Hy was altyd daar vir sy polisiemanne. Hy het my juis 'n paar weke voor hy siek geword het geskakel 

om inligting aangaande 'n aangeleentheid te kry waar hy besig was om mee te help. 

 

Inderdaad getrou tot die dood. 

 

GENL. JOHAN VAN DER MERWE: OOM OUBAAS 
Jaco de Villiers op Nagkantoor Facebook blad 

 

Genl. Johan van der Merwe was aan my bekend as Oom Oubaas. Hy het in die polisie-huisies in 

Hillstraat Ficksburg gewoon terwyl hy by die grenspos gewerk het. Die lede van die grenspos het 

bekend gestaan as die "Brugpolisie". Sy seun Len het winter en somer kaalvoet geloop. 

Oom Oubaas het vir my en Len geleer van die sterre deur sy teleskoop in te stel op ‘n ster en ons 

om die beurt te laat kyk. Dan het hy altyd gesê onthou die blinkste ster is nie altyd die interessantste 

nie. 

Jare later nadat daar manne was wat die skryf van die grondwet probeer balans gee het, het my en 

Oom Oubaas se paaie weer gekruis. 

‘n Tegnikus van die "sentrale" het vir my ‘n telefoonkoppeling in die veld gemaak vanwaar ek 

vreemde oproepe kon maak wat nie deur enige iemand afgeluister is nie. Telefoon in die hand in 

die vlakte het ek Oom Oubaas twee keer moes bel. 

‘Johan van der Merwe’ antwoord hy. 

‘Goeie naand, Oom Oubaas’. 

‘Min mense ken my so. Wie praat nou?’ 

‘Oom, dit is Jaco. Len se vriend van Fic...’ 

‘Ja Jaco ek onthou jou, kyk jy nog sterre?’ 

‘Nee Oom ek het laas saam Oom en Len gekyk’ 
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‘Hoe gaan dit met jou ouers vra hy?’ 

Na my antwoord vra hy ‘hoe help ek jou?’ 

Oom die ding gaan oor die polisie op Bothaville nie wil luister, daar is die eerskomende naweek ‘n 

kerkbasaar waarvan die datum al verlede jaar vasgestel is nou het hulle die ANC toegelaat om ‘n 

optog te hou. Hierdie, Oom gaan konflik veroorsaak - ons het mooi gepraat dit help niks. 

‘Jong Jaco die manne het my vertel jy’s woelig maar het nie geweet dit is Jaco van Ficksburg nie’. 

‘Los dit by my, ek sal met die manne praat. Bly julle net binne die wet. Ek verstaan daar is ‘n vreemde 

atmosfeer in daardie dorp die laaste tyd’. 

Sonder om detail te gee oor die verloop van sake kan ek net sê die optog is gestuit en al die mense 

wat daar was om vas te staan het die kerkbasaar ruim ondersteun. 

Die tweede oproep van die veld telefoon was om menslike behandeling te pleit vir die vyf belangrike 

onderhandelaars van die grondwet naamlik die "bommers van die Vrystaat" wat onder art. 129 van 

die wet op Nasionale veiligheid aangehou is. Dit sal verkeerd wees om hier die toegifte uit te spel. 

Vir my was Oom Oubaas die beeld van regverdigheid wat onverskrokke gesoek het na die vreemde 

sterre. (Via Sarie van Niekerk) 

 
 

GENL. JOHAN VAN DER MERWE SE VOETSPORE IN MY LEWE 
Sarie van Niekerk 

Tot ongeveer tien jaar gelede was genl. Johan van der Merwe vir my net die kommissaris van polisie. 

Die man wat ek enkele kere by mediageleenthede, ek was toe ‘n joernalis, raakgeloop het, ‘n paar 

woordjies met mekaar gewissel het en dit was verby. Die man met die deurdringende oë wat ek toe 

reeds as mens bewonder het. Hy was altyd die selfversekerde man, die kommissaris wat geweet 

het wat hy wou hê sonder om sy wil op iemand af te dwing. Daardie kommissaris in die netjiese 

uniform wat gelyk het of die spreekwoordelike laaistok ingesluk het. Min manne dra ‘n polisie- 

uniform met soveel grasie soos wat die generaal dit kon doen nie. Hy was só trots op daardie blou 

uniform. 

Toe kom die versoek, ek kan nie eers onthou van wie af die versoek gekom het nie, of ek nie 

asseblief sal help met die saamstelling van ‘n Gedenkalbum oor die eerste 100 jaar van die Suid-

Afrikaanse Polisie wat die generaal en Hennie Heymans van plan was om as ‘n eie projek uit te gee. 

Ek was geweldig opgewonde en het natuurlik dadelik ja gesê. Die boek moes uitgegee word sonder 

die ondersteuning van die nuwe hiërargie van die polisie, so ons was aangewese op inligting net tot 
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1994. Dit is hier waar my lewe werklik met die van genl. Van der Merwe gekruis het. ‘n Wonderlike 

vriendskap het in die volgende tien jaar tussen die generaal, sy vrou en my ontstaan.  

Genl. Van der Merwe se onwrikbare liefde vir sy land, sy taal en natuurlik die Suid-Afrikaanse 

Polisie, was net só oorheersend in sy lewe. Hy het gelewe vir die polisie. As ek vandag terug dink 

dan onthou ek die dae in die maande voordat wyle genl. Hennie de Witt afgetree het, hoe 

opgewonde genl. De Witt altyd vertel het van die wonderlike nuwe kommissaris. “Genl. Van der 

Merwe is ‘n mens uit goud gekerf. Hy is die een persoon wat jy altyd as jou vriend wil hê, hy is die 

beste persoon wat ná my gaan kommissaris word,” het oom Hennie baie aan my vertel as ons 

gesels het. 

Dit is dan ook presies die mens wat ek die afgelope tien jaar leer 

ken het. Ek het self ‘n ongelooflike liefde vir die polisie, was lid 

van die eerste groep vroue wat in 1972 ingeneem is. Dit was vir 

my wonderlik om nog iemand te ontmoet met dieselfde liefde vir 

die polisie. Dan is daar sy liefde vir Afrikaans. Die perfekte 

Afrikaans wat hy gehandhaaf het, het my onmiddellik getref.  

Ekself is lief vir my taal en ons kon ure lank gesels oor ons taal 

en uitvaar teen mense wat ons taal misbruik. Die verval van die 

nuwe Polisiediens na die 1994-verkiesing is nog iets wat ons tot 

Johan se dood gedeel het. 

Dit was altyd so wonderlik rustig om by hulle aan huis te kom. Sommer met die intrapslag het die 

Van der Merwe-kalmte my getref. Hy kon oor enigiets gesels, maar sy ongelooflike geheue was net 

fantasties. Hy het nie nodig gehad om feite na te slaan nie, hy het dit in sy kop gehad. 

Gedurende die skryf van Die Gloriejare van die Suid-Afrikaanse Polisie. Die Gedenkblad met die 

100 jarige bestaan van die polisie, het ons geleer om op mekaar staat te maak om ons taal nog 

meer suiwer te gebruik. Jare daarna ons het ons nog mekaar se hulp ingeroep as een van ons 

getwyfel het aan die korrekte Afrikaanse gebruik van ‘n woord. Ek het so baie by Johan geleer in 

die afgelope meer as tien jaar. Soos ek hom die heel eerste dag, nog as joernalis op mediatonele 

leer ken het, so het ek Johan tot met sy dood geken. 

Die generaal het elke oggend sy uur of twee gaan stap. Hy was fiks ten spyte van sy hoë ouderdom. 

Ongelukkig was hy van die eerste groep mense wat regtig in Suid-Afrika onder Covid19 deurgeloop 

het. Inteendeel, hy het twee keer Covid gekry. 

Toe ek vroeg verlede jaar een oggend wakker word met die skielike besef dat vanjaar, 2022, dit 

presies 50 jaar sou wees toe vroue vir die eerste keer as volwaardige opgeleide polisiebeamptes 

aanvaar is, het ek net eers vir Hennie Heymans gevra of ek spasie in sy Nongqai kan kry vir 

maandelikse bydrae oor die vrouepolisie. Ons het toe sommer besluit om ‘n gedenkblad oor die 

eerste 50 jaar van vroue in die polisie saam te stel.  
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Ek het dadelik vir genl. Van der Merwe gebel en my idee aan hom voorgelê. Eintlik het ek gedink 

hy gaan vir sê “jong Sarie jy is mos nou sommer laf,” maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het dadelik 

saamgestem. Sy woorde was “briljante idee, ek sal help.” 

So is 50 Goue Jare gebore. Kort daarna het 

ek gekom met die idee dat ek graag ‘n 

gedenkdiens by die polisiegedenkteken by 

die Uniegebou wil reël genader. Ook hier het 

die generaal saamgestem. 

Soos Hennie en ek gevorder het met ons 

beplande gedenkblad, het ek dinge gereeld 

eers deur die generaal laat goedkeur. As hy 

nie van ‘n idee gehou het nie, dan is dit net eenvoudig nie gedoen nie. My respek vir my vriend die 

generaal, was net so groot dat ek in alles wat polisiesake betref eers sy goedkeuring moes kry.  

Ek het sommer vroeg-vroeg nadat my aanvanklike gekke idee vorm begin aanneem het, vir genl. 

Van der Merwe gevra of hy deel van die sprekers sou wees op 20 Maart 2022, die datum wat 

vasgestel is vir die gedenkdiens en bekendstelling van ons gedenkboek. Hy wás dan ook deel 

gewees. Ek het ook gedurende die jaar wat ek daarmee besig was, hom kort-kort genader vir sy 

opinie. Genl. was daar, bietjie gryser en die skouers wat so effens begin hang het, maar steeds met 

die laaistok in sy rug. Soos gewoonlik het hy by die podium gaan staan en uit sy kop gepraat. ‘n 

doodse stilte het oor die teenwoordiges gesak toe hy begin praat. 

Maar, toe die huidige hiërargie van die Suid-Afrikaanse Polisiediens my minder as ‘n maand voor 

ons beplande gedenkbyeenkoms wou verbied om daarmee voort te gaan, was genl. Van der Merwe 

weer die eerste persoon wat ek gebel het oor die dreigement. Op sy gewone kalm manier het hy 

gesê “jy gaan net voort met jou reëlings, hulle kan jou nie keer nie.”  

Ons het voortgegaan, ons gedenkdiens is gehou, die gedenkblad uitgegee en genl. Van der Merwe 

het ook die eerste bos blomme gelê by die polisiegedenkteken waarna ons almal die geleentheid 

gebruik het om gevalle kolleges te eer met ‘n kranslegging. 

 

Niemand gaan my seker kwalik neem as ek die volgende WhatsApp-boodskappie wat ek die na die 

gedenkdiens van die generaal ontvang het nie hier gebruik nie: Baie geluk met vanoggend se 

verrigtinge Sarie. Inderdaad ‘n mylpaal in die vrouepolisie se geskiedenis en dit sal so in die 

annale aangeteken staan. Groete. Johan vdM. 

Toe ek die dag hoor van sy beroerte aanval, was ek geweldig geskok. Daardie kalm mens wat altyd 

‘n oplossing sou onderhandel, hoe kry so iemand ‘n beroerde aanval. Maar soos dr. (brig) Casper 

Kruger dit ‘n paar dae later gestel het “is die nie juis hulle wat gewoonlik die beroerte aanvalle kry 

nie?” 
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Na sy aftrede en na die Waarheid- en Versoeningskommissie toe die ANC met hul jagtog teen 

oudlede van die polisie en in besonder die veiligheidstak, begin het en hulle een na die ander laat 

aankla het vir dinge wat in die revolusionêre stryd gedoen is, het hy weer ingespring en met raad 

en bystand, opstel van hofstukke, die mense gehelp.  

‘n Huldeblyk aan genl. Van der Merwe sal nie volledig wees sonder om aan sy vrou, Ans, en hul 

kinders baie dankie te sê vir al die jare wat hulle hom vir die land en die polisie in die besonder, 

geleen het.  

Genl. Johan Velde van der Merwe ek salueer jou as polisiekommissaris maar ek eer jou as my 

vriend. Jy laat ‘n baie groot leemte in my lewe. Ek sal altyd opsien na jou nagedagtenis en die spore 

wat jy in my lewe getrap het, sal altyd daar wees. SERVAMUS ET SERVIMUS. Ons beskerm en 

dien! 

In die gedenkboek Die Gloriejare van die Suid-Afrikaanse Polisiemag, het genl. Van deer Merwe sy 

slotwoord, met die volgende reëls van Psalm 103 afgesluit en dit is waarmee ek hierdie huldeblyk 

ook wil afsluit: 

                                               “Ek wil die Here loof, 

                                               met alles wat in my is, 

                                          wil ek Sy heilige Naam loof, 

                                                 ek wil die Here loof 

                                  en nie een van sy weldade vergeet nie 

 

20 Maart 2022. Genl. Van der Merwe het die eerste krans gelê by ons gedenkdiens ter viering van 

die eerste 50 jaar van vroue in die Suid-Afrikaanse Polisie 
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GENL. JOHAN VAN DER MERWE – LAASTE KOMMISSARIS 
Sarie van Niekerk 

 

Die artikel oor genl. Van der Merwe wat hier volg, het ek 10 jaar 
gelede geskryf toe die generaal, Hennie Heymans en myself Die 
Gloriejare van die Suid-Afrikaanse Polisiemag, geskryf het om die 
100ste herdenking van die Suid-Afrikaanse Polisie te gedenk. Toe 
ons hom eers sover gekry het om in sy sitkamer te gaan stilsit vir ‘n 
paar uur, het die onderhoud toe eintlik baie langer geduur as wat 
beplan het. Hier volg dit woordeliks soos wat dit in die gedenkboek 
verskyn het. 
 

Vir die afgetrede lede van die polisie is hierdie lang, lenige generaal, ook al in die middel van sy 

sewentigs, nog altyd een van die beste en mees professionele kommissarisse van die voormalige 

polisiemag. Die man met die deurdringende oë en ‘n geheue soos ‘n olifant. Die man vir wie daar 

nie ‘n middeweg is nie. Dit is net reg of verkeerd. Die man wat bereid was om namens duisende 

polisielede op te staan voor die Waarheids-en-Versoeningskommissie en die polisie se saak te gaan 

stel. Wat selfs bereid was om saam met sy destydse minister namens die manne wat onder hom 

gedien het, in die hof skuldig bevind te word om sodoende te verhoed dat ander polisiemanne 

gevangenisstraf uitdien vir dade wat in die jare van die revolusionêre oorlog gepleeg is. Is hy steeds 

die man wat nog getrou bly en onwrikbaar glo in die polisie. Hy was die laaste kommissaris onder 

die vorige bedeling en sal altyd die simbool van getrouheid aan die polisie bly. 

Die man wat vir baie jare ook vir my net die kommissaris van polisie was, wat die wa deur die drif 

moes trek die laaste paar jaar voor die 1994-verkiesing, maar ook ‘n dramatiese verandering die 

polisiemag veroorsaak het. 

Daardie een dag en die maande wat sou volg, het vir my net weer bewys hoekom hy as waarskynlik 

een van die beste kommissarisse ooit beskou word. Sowat van ‘n geheue en feite wat gemaklik 

uitrol, het ek lanklaas gesien. Hy kan die feite op die punte van sy vingers en is ongelooflik gesteld 

op korrekte feite. 

Oor die dramatiese aankondiging van die destydse president, mnr. FW de Klerk, op 2 Februarie 

1990 dat Nelson Mandela en ander politieke gevangenes vrygelaat gaan word en die ANC en ander 

politieke organisasies, gewettig gaan word, sê hy die polisie is nooit voor daardie dag geraadpleeg 

oor wat die impak van die stap op die land kon hê nie – selfs nie eers toe daar in die geheim met 

Mandela onderhandel is nie. 

Hy sê die dag van die aankondiging het hy, destydse hoof van die weermag, genl, Jannie 

Geldenhuys, en ander departementshoofde in die parlement gesit. Hy sê genl. Geldenhuys was 

totaal uit die veld geslaan en wou weet of dit beteken dat die onwettigverklaring van die ANC en 
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ander organisasies opgehef word. Genl. van der Merwe het verduidelik dat die betrokke 

organisasies voortaan wettig hulle doelstellings kon verkondig en bevorder. 

“Dit was vir jare lank duidelik dat Kobie Coetzee, die destydse minister van Justisie, van die begin 

van sy ampstermyn reeds probeer het om Mandela op een of ander wyse vry te laat. Reeds in 1986, 

toe ek by die veiligheidstak was, het adv. Coetzee al gesê daar moet oorweeg word om mnr. 

Mandela vry te laat omdat hy terminaal siek is. Ons het geweet dat, indien Mandela vrygelaat word 

terwyl die ANC nog ‘n verbode organisasie is, grootskaalse geweld en bloedvergieting sou volg. Die 

veiligheidstak het dit derhalwe heftig teëgestaan. 

Na die aankondiging van sy vrylating was die idee van mnr. De Klerk en sy kabinet af dat Mandela 

sonder groot bohaai vrygelaat moes word. Hulle wou hê dat Mandela stil-stil uit die gevangenis 

geneem word en hom dan na Johannesburg opvlieg waarvandaan hy na Soweto geneem sou word 

en daar stil-stil vrygelaat wou word. Hulle het egter nie rekening gehou met Mandela se ysterwil nie 

het nooit verwag dat hy teen dié manier waarop hulle hom wou vry laat, sou skop nie.  

Mandela het absoluut geweier dat hy op dié manier vrygelaat word. Hy het gesê hy wil as vry man 

deur die hekke van die Victor Verster-gevangenis stap en die regering het geval daarvoor. Dit was 

nou nie meer ‘n geval van wat die regering besluit nie, dit was nou ‘n geval van wat gaan die 

gevolgde van die besluite wees. In wese het Mandela reeds begin om die toon aan te gee. Mnr. De 

Klerk het toe reeds tweede viool gespeel. Die oomblik toe die proses vir sy vrylating begin het, het 

Mandela geweet hy want Mandela is, het die hef in die hand.” 

Hy sê Mense soos Kobie-hulle het gedink dinge gaan maar net aangaan soos voorheen en hy wat 

Kobie was, het geglo hy gaan ná die 1994-verkiesing minister van Verdediging word.  “Soos dinge 

begin vorm aanneem het, het mnr. Pik Botha eendag tydens ‘n vergadering uitgeroep “maar hierdie 

donners wil nie ‘n regering van nasionale eenheid hê nie, hulle wil absoluut oorneem.” Hy sê dit was 

duidelik mnr. De Klerk het gedink hulle kon Mandela aan hulle kant kry en sodoende kon hulle die 

ANC én Mandela manipuleer. Selfs die polisielede het gedink alles gaan maar net bly soos dit in 

daardie stadium was, maar genl. Van der Merwe het geweet “hier kom radikale veranderinge.” 

Hy vertel dat minister Hernus Kriel, wat op daardie stadium minister van Wet en Orde was, gesê 

“julle besef natuurlik hier gaan nie vir al die generaals plek wees nie. Daar is in elk geval te veel 

droë hout in die polisie.” Hy sê verder die oomblik toe die verbod op die ANC opgehef is, het hulle 

reeds begin om hul eie magsbasis op te bou. Die ANC, ander revolusionêre organisasies en die 

Inkatha-Vryheidsparty (IVP) se pogings om hulle magsbasisse voor die 1994-verkiesingss te 

vergroot, het op ‘n bloedige stryd uitgeloop. In 1990 is daar 3 699 politieke moorde gepleeg. In 1991 

het daar 2 672 sulke moorde in die land plaasgevind wat in 1992 ‘n effense afname getoon het. Dit 

stuit genl. Van der Merwe teen die bors dat daar van tyd tot tyd vergelykings getref word tussen die 

getal moorde wat gedurende bepaalde termyne in Suid-Afrika gepleeg is dat hierdie feite klakkeloos 

of kwaadwillig geïgnoreer word. 
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“Dat ons daarin geslaag het om in 1994 die eerste sogenaamde demokratiese verkiesing sonder 

grootskaalse bloedvergieting te hou, is net te danke aan die ongelooflike werk van die polisie. Die 

verregse geledere het die polisie gehaat. Hulle kon nie begrip dat die polisie onwrikbaar aan hulle 

taak, om wet en orde te handhaaf, gebonde was nie. Verskeie hooggeplaaste persone het by 

geleentheid voor die 1994-verkiesing, my versigtig oor ‘n staatsgreep gepols. Ek het dit telkens 

beklemtoon dat dit ‘n onsinnige gedagte is wat op grootskaalse bloedvergieting sou uitloop en nooit 

kon slaag nie.” 

Dan verwys hy ook na die feit dat dinge in die land op veral die politieke gebied, op ‘n mespunt 

gebalanseer was ná die moord op die destydse sekretaris-generaal van die SAKP, Chris Hani, op 

10 April 1993. Ná die moord het daar landwyd grootskaalse onluste uitgebreek en die polisie moes 

geweldig hard werk om dit te beheer. Ek moet erken hier het ons in ‘n groot mate steun van Nelson 

Mandela gekry. Hy is ‘n relatiewe  praktiese mens, hoewel nie altyd objektief en onbevooroordeeld 

nie. Ofskoon hy enersyds die voorval vir politieke doeleindes uitgebuit het, het hy andersyds groot 

moeite gedoen om die gemoedere te kalmeer en rustigheid na die land terug te bring. 

 

PROFETE WORD NIE ALTOOS IN EIE LAND GEËER NIE... 
Hennie Heymans 

Drie persone wat toonaangewende rolle gespeel het in hulle 
onderskeie kontekste, het toevallig binne twee weke heengegaan: 

• Genl. Johannes Velde van der Merwe (25 Augustus 1936 tot 27 
Augustus 2022) 

• Michail Sergejewitsj Gorbatsjef ( 2 Maart 1931 tot 30 
Augustus 2022)  

• Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary; 21 April 1926 tot 8 
September 2022) 

Hoe bring ek die drie in hierdie huldeblyk aan genl. Van der Merwe 
bymekaar? Maklik. Dit gaan nie hier oor ekwivalente internasionale 
statuur nie (want dit was hulle uiteraard nie), maar oor interessante 
historiese raakpunte en dan die manier waarop hulle onderskeidelik 
geëer word – of nie.  

Elizabeth ll met oorweldigende internasionale verering (al was sy in 
der waarheid ‘n simboliese teenwoordigheid, eerder as die inisieerder van beleid). Gorbatsjef, wat 
die direkte oorsprong van die verandering in die Sowjet-Unie was, wat geloof word in die Weste, 
maar in sy eie land prakties geïgnoreer is. Genl. Van der Merwe, geëer deur sy oorlewende kollegas, 
maar ignoreer deur sy land se huidige bewindhebbers en media. 

Al drie hierdie figure het hulle plig gedoen, moreel en wetlik, in ‘n era van grondige verandering – al 
was dit verandering wat die eertydse magsposisies van die onderskeie “empires” wat hulle 
aanvanklik gedien het, weggestroop het. Nuwe bedelings (wat wesentlik verskillend was van wat 
vooraf gegaan het) het na vore gekom. In die geskiedenis van die wêreld is hierdie soort grondige 
veranderinge, tipies net met baie bloed en verwoesting verwesenlik. Danksy die rolle wat hierdie 
drie figure gespeel het, is die onderskeie oorgange waarby hulle betrokke was, egter vermag sonder 
die bloedbad en vernietiging van rewolusie. 

https://af.wikipedia.org/wiki/2022
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Vir Elizabeth ll, was dit die swanesang van die Britse Ryk en vir Gorbatsjef, van die USSR. Genl. 
Van der Merwe was verantwoordelik vir die bewaar van die aller noodsaaklike binnelandse orde, 
tydens die oorgang vanaf ons ou bedeling na die Nuwe Suid-Afrika. Ongeag wat elkeen van hierdie 
figure persoonlik  mag  gedink het, het hulle die insig, morele waardes en dissipline gehad om die 
werklikheid van snel-veranderende realiteite te aanvaar en steeds hulle plig te bly doen – om bo 
alles, die treurspel van bloedbaddens te voorkom het en te verseker dat die oorgange van die oue 
na die nuwe, so ordelik moontlik sou geskied.    

Daar is ook die ironie van persoonlike raakpunte tussen hierdie drie figure se oënskynlik so vêr 
verwyderde lewensruime. Gedurende 1953 bv. was koningin Elizabeth ll Suid-Afrika se staatshoof, 

en is aanhangsel “A” hieronder 
van toepassing tydens 
generaal Van der Merwe 
attestasie as lid van die Suid-
Afrikaanse Polisiemag, toe hy 
trou moes sweer aan Haar 
Majesteit. (Onthou ons was van 
31 Mei 1910 tot 30 Mei 1961 
onder die Britse kroon; ons het 
eers op 31 Mei 1961 ‘n 
republiek geword en ons eie 
staatspresident kon aanstel, 
waarna ons toe ook uit die 
Britse statebond getree het). 

 

Wat Gorbatsjef en sy Sowjet-
Unie se kommunistiese 
ekspansie betref, was Suid-
Afrika sedert die einde van die 
tweede wêreldoorlog saam met 
die Weste – teen wil en dank, 
openlik en heimlik – deel van 
die Koue Oorlog, teen Moskou. 
Vir ons in die SAP en SAW was 
dit egter ‘n baie “warm oorlog” 
aangesien die USSR vir onder 
meer SWAPO en die ANC van 
kundigheid, opleiding en 
wapens voorsien het.  

Genl Van der Merwe was ten 
nouste deel van hierdie stryd 
om die behoud van wet en orde 

– eers as afdelingsbevelvoerder van die Veiligheidstak in die Vrystaat (met buurman Lesotho), later 
hoof van veiligheid in SWA, toe nasionale veiligheidshoof en later kommissaris van polisie. Hy het 
die Koue Oorlog dus in al sy fasette, nasionaal en internasionaal, ervaar.  

Nadat mnr Gorbatsjef gehoor begin gee het aan die wil van die mense van die ou Oosblok het die 
“muur” in Berlin tot ‘n val gekom; wat daarop gevolg het in Rusland en Oos-Europa, is vandag 
geskiedenis!  

Genl. Van der Merwe was op sy pos in die parlement tydens president FW de Klerk se 
geskiedkundige toespraak van 2 Februarie 1990 (langs genl Van der Merwe, het genl. Jannie 
Geldenhuys as hoof van die SAW gesit.) Dit sou hulle plig wees – maar veral dié van wyle genl. Van 
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der Merwe as hoof van die Polisiemag, om toe te sien dat die vanselfsprekend plofbare, delikate, 
krities-belangrike oorgangsproses binne ‘n klimaat van stabiliteit en wet en orde sy gang kon gaan. 

Die Voorsienigheid het bepaal dat genl. Van der Merwe tydens daardie onverkwiklike tyd – 
onwrikbaar getrou – aan die spits gestaan het. Hy het o.a. ‘n coup de d’état in Bophuthatswana 
voorkom, hy het ‘n leier wat ‘n staatsgreep in Suid-Afrika kon en wou loods, op sy mat gehad en 
help oorreed, en so ‘n bloedbad gekeer. Ons moet onthou dat daar destyds baie woelgeeste was 
wat nie met mnr De Klerk se beleid saam gestem het nie. Deur dit alles het genl Van der Merwe 
getrou op sy pos gebly en het hy sy taak onbevange uitgevoer. As polisie-geskiedkundige is ek 
vandag tevrede dat ons in Suid-Afrika tot circa 2000, deur die jare net die beste mense in bevel 
gehad het! 

Ek en Sarie van Niekerk het die voorreg gehad om betrokke te wees by ons eie SAP-
geskiedskrywing met hom, en met my nuuskierige geaardheid het ek hom “alles gevra” wat ek wou 
weet. Hy het eerlik al my vrae beantwoord en selfs genoem dat hy ‘n leuen-verklikker toets sou 
ondergaan. Steeds na sy aftrede was sy positiewe invloed enorm. 

Deur die jare het ek diep geskiedkundige en strategiese gesprekke gevoer met genl. MCW 
Geldenhuys, lt.genl. JJ Viktor, lt.genl. JG Dreyer, lt.genl. A van H Beukes (oor die staatkundige 
onderhandelinge) en van die weermag met genl. Jannie Geldenhuys en lt.genl. Dennis Earp. Ons 
in die Magte het ons taak tot die beste van  ons vermoë gedoen!  

Sonder die toegewyde, gedissiplineerde opofferings van ons as veiligheidsmagte, onder die leiding 
van ons bevelvoerders soos wyle genl. Van der Merwe, sou die Nuwe Suid-Afrika ten ene male nie 
vreedsaam tot stand kon gekom het nie!  

Net een ding verstaan ek nie – dit is: dat hy, hierdie lojale en troue generaal, wat alles veil gehad 
vir die land, ‘n staatsamptenaar van die “ou skool” (Getrou tot die Dood toe!) wat korrek die geldende 
reg toegepas en getrou die grondwetlik-daargestelde regering van die dag gedien het – dat hy van 
daardie nuwe bedeling (wie se geboorte hy beveilig het) geen erkenning vir sy dienste ontvang het 
nie.   

Mens sou kon verwag het dat, na die demokratiese verkiesing, die nuwe regering die “boeke van 
die verlede” sou toemaak het en sou gefokus het daarop om die land verder op te bou. Niks van 
daardie aard het egter gebeur nie. Inteendeel... 

Nee, hy het geen erkenning gekry nie en moes na aftrede veg vir gelykheid voor die reg! Selfs op 
sy begrafnis was geen amptenaar van die huidige regering of SAPS amptelik aanwesig nie! 

Dit was my voorreg om hom goed te geken het, en onder hom te gedien het as veiligheidsman en 
vervolgens as polisieoffisier in die uniformtak – sowel as later, na aftrede, op die Nongqai Trust. (Hy 
het hom bly toewy aan sy oud-kollegas). 

Tyd en geskiedenis sal hom en sy mede-kommissarisse van die voormalige Suid-Afrikaanse 
Polisiemag beoordeel! Ek, van my kant, weet dat hy met ‘n rein gewete voor sy Maker kon gaan 
staan het, omdat hy altyd alles veil gehad het vir die reg en die beskerming van sy mede-
landsburgers teen kriminaliteit en politieke geweld.  

Soos die destydse Polisiemag se leuse, was dit wyle genl Johan Velde van der Merwe se 
persoonlike roeping om te dien en te beskerm. Vanaf die dag van sy attestasie as konstabel onder 
Elizabeth ll, deur die jare van stryd teen die kommunisme, tot op die hoogste sport van sy professie 
– met toe, verantwoordelikheid vir wet en orde tydens Suid-Afrika se oorgang.  

Deurentyd het hy sy plig met  trou en eer gedoen, ongeag die winde van verandering. Daarom my 
huldeblyk aan hom – vir dieselfde redes dus as wat die ander grotes wat ook in hierdie selfde tydvak 
heengegaan het, nou deur die wêreld geëer word. Want groot is ‘n leier wat getrou, eerbaar en met 
sukses daardie aller-moeilikste van alle take kon volvoer wat die Beskikker oor die lotsbestemmings 
van nasies aan enige mens kan opdra – synde verantwoordelikheid vir die vreedsame oorgang 
vanaf ‘n uitgediende ou bedeling na ‘n nuwe. 
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generaal van der Merwe se gedenkdiens. 

Hy was baie beïndruk met die waardige en gepaste diens wat dr Casper 
Krüger gelewer het – ook dr. Johan Burger se eerbetoon aan wyle 
generaal Johan van der Merwe en naasbestaandes. Dit maak ons trots 
om sulke leiers in ons garde te hê. 

Hy sê hy het voor die diens lekker met oud minister dr Leon Wessels 
gesels. Later het dr. Wessels weer kontak met genl. Basie gemaak en sy bewondering uitgespreek 
vir die waardige en professionele wyse hoe die verrigtinge verloop het. Hy het ook melding gemaak 
van die besondere atmosfeer wat tydens die diens geheers het. 

Dr. Leon Wessels was ook beïndruk dat daar soveel forums soos die Generaalsklub, 
Bejaardesorgfonds; Bond van Oud-Polisiebeamptes, Oud-Koevoet-, Taakmag- en TIN-verenigings 
en ander is waar ons afgetrede lede nog steeds bymekaar kan kom, kontak met mekaar kan behou 
en mekaar kan ondersteun. 

Generaal Basie en Lena het ook ‘n burgerlike vriend saamgebring wat groot lof betuig het oor die 
militêre aard van verrigtinge na die amptelike diens, naamlik die eerbewyse, trompetgeskal en alles 
wat daarmee gepaard gegaan het. 

Ek het ook vanoggend met die persoon gepraat wat die verrigtinge op video opgeneem het. Hy het 
terloops gemeld dat meer as honderd persone op hul selfone, tablette en rekenaars ingeskakel het 
op die diens. 

Ek deel dit graag met u. 

Groete 

Johan Ferreira 
3 September 2022 
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THANK YOU! | DANKIE! 

 

 



114 
Gedenkuitgawe Genl JV van der Merwe 

    



115 
Gedenkuitgawe Genl JV van der Merwe 

 



116 
Gedenkuitgawe Genl JV van der Merwe 

Briewe 
 
More Brigadier 
  
Ek het Vrydag die begrafnis van Genl van der Merwe gekyk op TV en dit was ‘n baie mooi diens 
 
Wie was die Kapelaan wie gepraat het? [Ds Casper Kruger] 
 
Was jy by die diens gewees, ek het gesoek na jou maar die kameras het nie veel van die publiek 
gewys nie. 
 
Ek het vir Sharon daar gesien, net so ‘n flits en dan wat my dadelik opgeval het was dat daar 
geeneen van die regering was nie. 
 
Nie ‘n enkele Genl of selfs offisier [gesien] nie. 
 
Sê maar weer: hy was seker een van die grootste Generaals gewees 
 
Hy  Keevy en de Witt. Ek het ook van Prinsloo gehou maar daar was ‘n paar wie ek gedink het was 
maar slapgatte en nie goeie leiers nie. 
 
Mag sy familie maar sy nagedagtenis onthou  en eer 
Lekker dag aan jou en Petro 
 
Barry  
Prachin Buri 
Thailand 
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SLOT | END

 


