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, 'l'helr· co1·1•esrcndence J1 1 c1 !'onol,,t'>jc~1 

' . .'aarde Ur . J of'rieyr 

Qt•th::1•- -

mhe TreASUr>y, 
fretoria. 

C C:ppt 191'.; . 

Vergeef rnijn verzllim met het beantwoorde van uw brief 
d. a . 15/7/1':'. K Ik hr-b n:Jet ti jd eebad mijn ot1de correspendentie 
door te eaan , 1r1aar vind dat rni jne vrouw aJ.le belan~ryke brievefl 
vernield heeft ti j dens de EngP.lscbe o c cupatie van retoria daar 
haar huis '1erhaalde mE1.le onderzocht werd v0or com_pr01ni tterende 
li tteratuur. Ek heb dus n lets dat licht \H-'rpt op het elangri j ke 
tij ,Jperk door u onder hehandeline . 

l,,et best wensche voor de ~oe.de vor ~erlne van uw 
belerigrijk werk . 

t , t • 
• T • C • Sm ll. ts • 
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Conf ' rlent;tePl 

V1· iend :lofmeyr 

r, 
t: --

? . i· . ' s Office , Pretoria. 
fl Nov . l~?.O 

Ha,...telyk danl< VfW!" dat artil<:el <i , t E>k tnet ~rote he1l:1 ,gs tell i.ne 
gelf-·zen hPb . Ik sterr san,e 1at een blote negat l eve ho11r!.1.ne rd emimd 
helpt . Vryheid als ohjf>ctie f - n:a:=11" berelkba9r op het pad , ni. t v~n 
isolel"lent an 1r1isch:!en eeweld, ma3r construkt·evel.;-' - als Pfln , .. /•l.yk 
en vry lid de 1· Dri tsche e1 Were 1.d Lj e;a • Suid Afrika als en dee 1 
ter menschheid , fi'\eL harP <ioervle tot h:evorderine der ~rote mensehe
lyke idealen . IIet dee van so11vereine onafhankelykheid is formeel , 

en , voor nor de groote menschelyke toekomst van :=:ar11e-
werking en organisatie onrler de volkeren , ba~r . 

~ot sover 1s alJes goed afgelopen, maar het einde iR nog 
niet. ~och een eroot slag Js en een historische stap vooruit-
genemen . De ontbinding van de party van Rhodes en Jameson :!seen van 
~e grootste overwinningen nog oehaald op de weg van het l midAfrikander
isme of laat my liever zeggen van dP Zuid.Afrlk~ansche geest . Ik hoop 
maar dat onze i .. ollandsche bevolking de werkelyke betel<enis ervan sal 
inzien en zich nlet zoo zeer bekommer over de pure traditioneile 

van de in Zuid Afrika. ve ur~e 
• Cone;ressen - Hereenieing , ZAP en Unionist - vormen een grootsche 

trilogie in onze geschiedenjs , w~ervan ik vertrouw da.t groote gevolgen 
voor een Zuid Afrika zulJen volgen. ?.1aar dat denouement is 
nog ~er af , en zware jaren en tyden zyn nog voor ons . 

;:et harte l yke groete , ook r.i!'ln "Poor 'Re]"ltions 11 

xx. t.t. 

Geachte Ueneraal , 

J . C.Smuts. 

S .A.School of Mines , 
13/11/l?O . 

Hartelik dank voor uw tv,ee brleven . He t spijt mi j dat ze ,; 
niet vroegr r kon beRntwooe den, maar ik heb het de laatste week zo 
druk gehad dat ik g~en minuut voor mijzelf had . 

Ik zou u era.ag willen helpen met het opstel:len van een pa.11.~let,ie 
- en ik beschouw uw verzoek als een eer- j k meen ook clat het van de 
hoobste belang is om het alternatief in plqats van secessie en de 
r ep~bliek voor o~s volk duidel "k uiteen te ze tten . Daarom spij, het 
ni j zeer te moeten zeggen dat ik Pan uw verzoek niet kan de 
invlchting schade doen lijden - en als bet anoniem verschi j nt -
want ook df-laraan heb ik gedacht - verllest het de helft van zijn 
waarde . 

Bet spi j t n.ij zeee u dit antwoord te moeten zenden , want ik zon 
u .sa::irne in uw t,root werk behnl pzaa.m w5.Jlen zijn voldoen. In dP eerstE 
~laats het ik op het ogenbllk njet daar de tljd daertoe . Het wertr 
van de mi j ntering konunissie boven op mi .. jn eewone werk m·•akt het mi .i 
onmoe,elik om r:le tijd en de afe;etrokirenheid te vinden om zo.iets 
uegeli k 1iit te den\:en. ,-~n in de tweerle plaats rnetm lk dat zola!lS 
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ik hoofd van deze inrichtjng hen , lk mjj i n h~ar bel8ng van 
.:..ets noet onthonde:ri waar aan partj j pol itif9kP. h<=>tr eri:l s gelj.echt 
kan worden . h€t is ,;,,el waer dat zoiets a. l s u in het oog heeft van 
natjon al e en niet VRn parti j politieke betekeni s behoort t e zijn - 
en toch wij weten wel dat y>artij _politleke hete't{enis wel d~ar aan 
gehecht zal worden . De toekomst s :nog dnister en het ve.rschijnen 
van zoi ets met mi jn naron erop kar1 

The p~.ge or paees w1 i ch i'oJ ow are not tt:J he :,cn·-~d . A. ~, . J-' • 

'.laarde Hof'me:Yr 

.,...,.,, • & •• . ..... • t ' '"'-f'f . ;,.:•.:urb M:...u1.s.er s 1,..., 1.ce , 
Pretor a , 

2fi Nov 19?0 

Ik verstAan n ailuurl i jJ~ h~A"'l t:oe ,, l.iW bezw;=iren en neern. ,, uw 
Qntkermend antwooro ni et kwaJ.yl{. A) J.een sal het pub J i ek er onder 
lyden dat het niE;t een duis;lelyke uit~ensetting van eet'I moe jl yke 
bonst i tutionee l e posibie voor zich he~ft . Ik vind overal srooter 
bereidwilligheid om de nverhoogde Stat us " kwestie o p haar weriEoten 
te bespreken~ Men oegint ip te Zien dater iets groots ls gebeurd , 
dat selfs In Lnge lan d n jet hese f'd werd voordat er net nedruk in 
Z.A. op ~~wegen werd . 

Verder· e;aRt de were ld .naar v~rwacrting. De Hnioniste helpe 

zich stilweg lhitee w:in • Zi j hehben zich u i tstekenct gedrag 

en Bl onze voorste1Jen a1:1ng0homen . ...,n zoo is <lf' parti j van ...,hode~ 

de weg van aJJe vleesch e,ee;ean. Waarlyk , een vBn n.e heteken:isvolste 

overwinningen ooit door dP. Z . Afrik?ansche i_:,ef'st 'hehaeld. 

heb 

WABr nAflr. Ren s l echt.~ h" gRan. Pet vol k moet 

en n j et steetts bJ ., wen 

o:r een 

op .~wee c:;edachtes . I:!-< w-i l hehhen dat 

positie wat heginse l s bH t reft . ue 

, ·8ar menschen van deselfde 

ras r1.ie t noo<lzake lyk rle selfde opi n ies dee len . 

J',1e t ze r harteJ yke groetA 
l:.I:'. 

1'. C., ~ '"' r'$ . 
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...., ' •.. . . t O""f . rrime inis er ' s i 1cA , 
Fretor a , 

17 Oct. 19?1 

~raad . Ik zal stappen nemen om Vong ~revor D~ te vryeen vo~r 0 en 
V 

bezoek naar 
4
0hburg . 

Ik waardeer ze~r de eer van rle aange graa<'l -- nog 

meer de verwooroingen van de aanhod . Hartelylre groete en l:iefde aan 

de ~oor Relations. 

J . C.Smuts • 

My dear ..... ofmeyr , 

Prime l,1.1ni s cer ' ~ Off j ce , 
Cape Town. 

~th Aprll 19?2. 

The Secr etaryship of the -t ndustrial Cornmissiom under the 
.l:'res1dercy of Jud,;e Solomon ha~ been filled , but your reco11uhen'-1.atlon 
about v1r. r irow wil] be borne in mind for some la.:ber date. 

~ith very kind regards, 
Believe me , 

Yours very sincereJJ , 
,T • 0 • Smut s • 

I.1y dear .u.ofrneyr 

!)rime I·:.inister ' s Office , 
Pretoria. 

28 April , L924 . 

I have seen your note to , and Clark e ' s letter for you . 
Clar;.,e 1 s .:.deas have not been thdinght cbut. If the Prov . Conncils have 
to be deprived 01! all powers of taxation and are to rema n ':"'lere ly as 
admi nistrative bodies , they would be very unsuitable for this atter 
purpose and might better be abo]i~hed altogether . Administrative hodies, 
( like j he ' ngl sr' County Couhcils 1 should cover smaller areas and 
be very differently constituted than the present prov . Councils. 
You might point thi:3- out to h i m. 

Zver yours sincerely 
J.C.Smu ts. 



Sf.iUTS- T-fOFI1 ITR PA<tF; 5--

Volksraad , 
r:f'l ApstR<i. . 

?9 Oct. 1~27 
Liewe Jantje , 

Die :-'a·1d van die Science Association het my e.;enader om rry te 

vra of ek jou nie kan ompraat om as President van dib .ti.SSoc. op te 

tr0e in 1929 wanneer die Brit . Ass. hiE>r sal sit nie. Hul gevoel 

bai e sterk (sic) dat j y clie heste man is vir die doel en claarmee 

stem ek vRn liarte sarun. F.l< we"' t nie wat jou planne is , maar dl t wiJ 

my l:rk of' jy noods9akJ ik dan in die land sal wees , daar eeneleksie 

stryd dan op touw s~ l wees , of net voor of net na die str~d. En ek 

neem aan dat na alle waarskynlikheid jy by die geleentheid naar die 

Vol ksraad sal gaan . 

Nou voel ek dat dit een uitstekende ee l eentheid sal wees om 

op die voorgrond te kom en meer as ooit a.lgemeene aandag t.e trek. Met 

dle oog op die toekoms wil ek graag he dat jy Vf!n die geleentheid 

bebruik sal maak daar dit so uniek is . Die indruk wat j ou t pespraak 

op d1e Conn1.ercial 0ongress gemaak het is ui tst ekend . "Een van die 

beste wat hul ooit gehoor het''. Dit help Suid Afrika en dit help die 

goeie sa.ak en di t help j ou persoonl ik . Denk dus ha.ie ernstig oor die 

saak na , want so 1 n kans kom niet gou weP.r nie . 

;_k meen die vlae is goed hesJis . 'T'ielman 1 s hrief (sic) 

was as " spoof" (?) hedoPl maa.r dit het gevolge gehad. f!:k 
hoor ons Nat vrinde hler is bitter teleurgesteld, maar bj ons is 
algemeene tevredenheid. 

1 .et baie groete en heste wense aan 
jou en Barrie 

Jou vriend 
.T .c .Smuts . 
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Junf> 
14 Dec 1927 

Lie we .Tant j e 

• ontvt-lng . .l!ik stuur die ae.nbod VB.n dle 

Science Ass. terug. J.y sterke wens is da~ j y dje aanbori sal a8nneem. 

Jy weFt wat my begeerte en plan is , en llierdie unieke eerhf'wys sal 

baie tot die iutvoering daarvan hydra . 

Die mental tej t van Hertzog i s my altyd een rRaisel , mRar 

in hier<l.ie geva 1 wil d5 t Rmper J yk fl sof hy een e leksie omtrent 

daardie tyd (~ug 1929) v,i l nog hou . Jy ~a.l dns dan 

ook hier moet wePs , en sal jou vakans e soo ( slc) tl'loet inr i 2 dat 

jy H · nrl, VRn Mei of in J unie 1929 terug sal wefls VM jon r1c1is. 

D P pres:tdentskA.p by soo ' n geleenr.heid is een van rl-ie 

...,rootste di:=1t.i.n'-"sles wat jou ooit kan te beurt val Pn mag nie 

seweier word n.ie. ! n Suid Afrika moet j y joy kans waarneern <1olane; 

jy jon._, is, en hier is die l<ans , nie alleen ptirsuonlik nie , 1 ,aar ook 

in helan- van Slilld Afrika . .Tou our! kn l lee;1:1.s van d·t e Rhone s Scholar

ship sal di t j ou nooi t ve.rgewe , as j y di t deu:r j ou vh,~er~ laPt gly. 

r:y 1 s di t meer te doen v i.r d e toelrnms van d e land en vol k , en van 

da~:rdie ooe;punt mae j y nie anrse l nie . r 0r een onderwe,,.p behoort 

da.ar geen rnoeili'-<"he_d te wees n1 e , daar d-1.e Assoc l ation in rl.i e 

geheel nie beperk ls tot die natuur we tenska.p 1rtsAr wetenskap in dte 

b~eedste sin 01>vat • .,....,k wens jou haie ge l nk en voel aR of d i t een 

groot persoonlike is wat goeie vrugte. 

t .t. 

,T .c .~m tts . 



Li ewe .J ant je 

Rouse of Assembly , 
Cape Town. 

23 hpr 1928 

Ek het Clarke een ster ke aanbeveling aAn Oxford gegee. Dit sou my 

spyt ashy weggaan maar hy sal een vrlnrl meer tB Oxforn wf'es. 

Ek het net aangekom van een baie aangename reis na Colesberg en 

• Die stemming onder die Sappe is goed, onder die Nattes 

weers i n teen die Pakt lcombinasie . Ek wryf dit maar in dat hul weer 

as een Pakt na die Ele~sie gaa.n . -
Die Darbertonse vrinde dring aa.n op een spoedige aanwysing van 

die kandidaat en dit lyk my of ons voor jou vertrek dit sal m.oet 

doen . Rood gaan vir Carolina staan. 

I rene 

Hartel i ke groete aan 

Jou en borrie 

t.t. J.C .Smuts . 

25 Jun 1928 

Liewe Jant j e 

.. I 

TT briefie ontving ek gister by my terugkoms van Bethal . 

• 
I 

Ek ge l oof nie dat dit moontlik is dat TT naam nie genoem word 

nie en ook in die publiek nie. Alleen word dit wel verstaan deur ons 

vrinde dat die noeming geheel onoff ic i eel is wat u bet ref en dat U 

geen opinie ui tdruk en geen aanname of anders ins verklaar voor die 

gelegene (?) tyd . 

Dit kan U op geen wtse prejudicieer. . ...... 
Groetend t . t . J . C. Smuts. 

n6t-6i.:;666 ---- ---. 
/' 
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Irene 
17 Juni 

HOFrE'YR ~AG~ 8)) - -

(192P A. S . P . ) 

Liewe Jantje 

Vanoggend kreeg ek een brief van ~eitz v,aarin hy se dat die Barber

tonse kiesafdeling ::iflndri ng op een nominasie en dat; i ndi en sulks nie 

gebeur nie , een l okale man mag opgese t word . ', k stem saam dat ons 

een sekere mate van eevaar loop en gaan dus aan die kiesaf del i ng aan 

di e hand gee dater maar moet genomlneer wor d -- met een ~anduiding 

van j ou naam. ,Ty kan n a tuurlik nie nou a l aanneem nie , en aanname 

kan oorstaan tot sulks doenl i k is later . r·aar intussen bly die posi sie 

in order en behoude teen lokale indringers . Dit is vir j ou pr i vate 

informas i e . 
t • t • .J • C • Smuts • • 

T-LFGTt4MS EXCEK"";'":D on the occes · on of F.ofmeyr I s a~po:i ntment as 
A&i1ini strator of the Transvaal- -

"'<'eb 19 19?4 
1 . /Principal Rofmeyr Ran,, University Johannesburg Robertson ' s l!! 

r>esie;nat i on has been ac cepted I am anxious to act immedi atel y on 
convers~tion ientz had with you please wire thet you agree and 
leave matter in my hands (;.enP-ral Smuts . 

2. Feb 19 19~4 General ~11mts to Clear the Line Principal Hofmeyr 
Rand University Thanks your telegram You should mention matter 
Immediately l.;o yo11r Cha.Jrr"lan stop 5-n view of ru1tours fly ng 
about it will he necessary to announoe ap~ointmen~ toMo'Y'row or 
shortl y a f ter 

3 . Feb 20 1924 Hofmeyr to Generel Smuts Prime iUniste'Y' Ce.petown 
Have spoken Chairman who will thj s morning asce1-•tain Council ' s 
attitude in event offer heing made regret unfortunate J.1=3al{8_ge 
wlth whlch I havP no direct or indirect connection 

4 . .teb 20 1924 hofmeyr to General ~1auts ..t'r lrne 1illniste1• Ca1 1etown 
Council ,,ould rel,=-ese me if n.es:i.red b~ yo1.1 but !.opes it , ill be 
-=>jvE-n reasona.hle time for mekine, arrangements for my work her.e 
under present difficult circumstanceq. 
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Telegrams ( contd) 

5. Pei) 90 J.~~L:. Pi-> l tri?> r.~jnister to Profe:=p~or Hofmevr l"{and TTnivers ty 
~y telegrem sent this afternoon was rie~pa~che~vberore receipt of 
your wirE- intimating dec:lslon of your Council stop hor,e there 
be (sic) no difficulty in your asslUning duty Lst March and that 
Council will release ·vou by that date 

6 . Feb 20 19?4 Gene,...al Smtits to ~rincipal Tio.i."mAyr Rann llniversity 
Appointment; will. be gazetted on Friday and commence on first 
;,,1arch 

7 . Feb 21 1924 Dalrymple to .t' r:tme Minister Cape.tow Hofmeyr hRs 
shown me yonr i:;Ale.gramR. CounciJ agreed re1ef'!se him w:i th erea.t 
r·eg.ret owins tn <l f :.:cult., of finding suit ~h le ~ucc-es~or. It 
wo'l.1lr' however very gravely ernR1·rass ..,niversity j f h e han co 
lPave i mmediately . 1Iew session corn1nenc ,r • n r:arcb with certain 
necessa.r~, changes re'}ii:iring Fr . n cipa1 ' s presence 1,ere. Im1,osslble 
to 1''1?.ke f"Ven tPr·iporary i:trrar..., ents satisfactorlly at; suci short 
not · ce. r:orF>over negot j atior,s with ':·ransvaf!l. :-rnive1•sj ty ""ol lege 
suc....;ested by you.:t•self now coHw,encint:, . Cu1rn.i<ler h6 ~will do valuabJ.e 
work ther0. Council ePrnest1y t sks -you po~ L1,one appointment, two !nro 
1ont.hs . ~:ould i ~ not b"'" -ossible Cfll'.'Y>V or, et J: r•eto-rj a wi. th . • V 

arrangements which wo'l.11 d have heen r Ar1e hl?l 1 '"'obertson tsOnF> on 
w leave . 

. •. 
8. Fe') ?1 1$1?4 !°'rj 1c-ip2 l I 0.1-Pey • TTnjveY>sity Joha11r,esh1Jre; Fur- ,her 

l,o J)1y wir1 s anc· also yonr wi r>1 cf ~ PS t;eY'da;y I i:i:p_precia£e action 
of :your Conn~il ln agre.eing to your re lea se and trust it will 
be poc:13lbl,=, for yon even after first :,iarch when your work 11eeins 
L,o contin1 >P temporariJ J to ac:sist Council I ~ee rc,thing incornpat;i 95 
ible in this a...'1 l must leave it to your discretion hest wishes 
Gene,...al Sm,its . 

"' 1--- ----

Ljeve (~) Jantje 

Yantoor van rie ~erste ~inister 

Kaapstad 
?8 "';'eb 1~?4 • 

Zeer k artelijk dank voor jon hriefie van 24 dezer . Niet~ heeft; 

mij grooter pleizier !_'.;egeven dan ae ~elee,enhe <'l jou tot Achninlstrateur 

te bevorderen en by mjj rust geen tw']fel dat jy aan onze heste ver 

wachtingen sal beantwoorden . Zoals el.c jou lP-fltst te Groote Schuur. 
. 

zei was het my plal" j ou so spoed tg mogel.y1c van hPt z1i1iwer ~c~oemisnh 
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werk weg te nemen en ir, hetpolitieke leven in te l eiden . Met bet oog 

op de toekomst ik hAt een fout zien indien · jij te acadenusch zou 

ontwikkelen. Gelukklhg is de opentne; spoedieer gekomen den i k verwacht 

het , en ik ben jon dankbae.r dat jy n iet geaarzeld heeft •. .. 

van de ge l egenheid gebruik te Mal.<:en . De Transva_al Administratie is 

een moeilijk werk em sal jou een ruimer school van de grootste wa.ara Ei 

zi jn . Veels geluk en veel meer in dlt jou nieuwe loopbaan. Wear ik 

j ou kan helpen en.daardoor de land helpen , zal ik niet voor een 
oogenblik aarzelen . 

Hartelyke groete aan Poor Relations . 

Steeds ge~rouw 

J . C.Smuts . 

I rene 
21 Nov 1~38 

Liewe Jantj t e 
Uyj hart elikste gelukwense rnet die nuwe eer' wat j ou te heurt 

is geval . Om eenpa.rig gekies te word tot Kanselier van die Witwaters

rand Universiteit is vir waar een benydenswaard ige eer bewys , en een 

wat ook maak vir baie antler wederwae.rdighede van di e lewe . Die Hnl"vers

i tei t het weer bewys gelewer dat hy ' n goeie besef van waRrdes het . 

Met hartelike groete en beste wense aan j ou en Tante Borrie. 

Steeds l iefhebhend die uwe 

J . C. Smuts . 
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