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VOORWOORD 

Heelwat is al geskryf oor die kenmerke en gevolge van die 

Nasionale regering se apartheidsbeleid wat sedert 1948 sy 

beslag in Suid-Afrika gekry het, veral m.b.t. hoe dit Swart

mense raak en steeds raak. In die laaste jare het ook meer 

publ ikasies verskyn oor hoe die beleid twee minderheidsgroepe 

in Suid-Afrika, die Kleurl inge en die lndiers, raak. Min 

aandag is egter al gegee aan die dryfvere of beweegredes agter 

die toepassing van die beleid van apartheid en die argumente 

wat gevoer is om b~slui tnemers te beTnvloed in die beslui te 

wa t hu I I e geneem het. 

Die Burger het deur di~ jare h reputasie ontwikkel as die 

Afrikaanse koerant wat eerstens die meeste lewenskragtigheid 

toon en tweedens 'n vorm van deurdagte kommentaar oor pol itieke 

gebeure I ewer wat dikwels dieselfde is as die wat in regerings-

kringe gehuldig word. In h tyd wat min publ ikasies of instansies 

apartheid sou verdedig, het Die Burger hand aan hand met die 

Nasionale regering voortgegaan om dit te doen, maar terselfdertyd 

kriewelrigheid oor sekere aspekte van die beleid in meerdere of 

mindere mate openbaar. Desondanks sy verdediging van apartheid, 

het die koerant in die vyftiger- en sestigerja~e die reputasie 

ontwikkel as 'n meer gemat igd,e of 'verl igte' ondersteuner van die 

Nasionale regering en ook daarin geslaag om wereldwyd hoog aan

geskrewe te word in joernal istieke kringe. 

Die verwydering van die Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike 

lys in die vyftigerjare word algemeen beoordeel ash negatiewe 

daad wat die Nasionale saak skade aangedoen het - h mening wat 

ook al in hoe Nasionale kringe geopper is. Om 'n goeie insig 

in die problematiek van die tyd te kry, is dit belangrik om ook 

die menings te bepaal van die koerant wat waarskynl ik h reuse

rol gespeel het om die besluitnemers te beTnvloed in die beslui te 

wat hul le oor die Kleurl ingstem en die konstitusionele stryd van 

die vyftigerjare geneem het. Die dryfvere of logika (indien 

enige) agter die Nasionale optrede kan h groot rol speel vir h 

beter verstandhouding van die era. 

Apartheid word vandag feit I ik universieel veroordeel weens h ver-
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skeidenheid van redes wat reeds goed gedokumenteer Is. Min 

aandag is egter al gegee aan wat mense beweeg het om die 

beleid toe te pas en di t steeds op 'n afgewaterde wyse toe te 

pas. Die kommentaar enoptrede van Die Burger gee 'n goeie 

insig in wat die dryfvere was agter die verwydering van die 

Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike lys. Di t blyk bv. 

dat die optrede nie net gemotiveer is deur naakte rassisme 

nle, maar dat faktore soos Nasional lsme en 'n bedreigings

persepsle h ewe groot rol gespeel het. 

Met hlerdle werkstuk is dan hoofsaakl lk gepoog om h lyn te 

probeer trek en die logika (indien enlge) te probeer vasstel 

tussen Die Burger se propagering van die verwyderlng van dre 

Kleurl Inge van die gemeenskapl ike lys in 1956 (In effek h ver

minderin~ van regte) tot die beroep vier jaar later op die 

Nasionale regerln~ vir die oorweging van h beleld van reg

streekse verteenwoordiging van Kleurl inge deur Kleurl inge in 

die Parlement (In effek h ~ergroting van pol ltleke regte). 

Olt Is gedoen teen die agtergrond van N.P. Van Wyk Louw se 

denke, wat veral die destydse redakteur van Die Burger, rmr. 

P.J. Ci I I ie, grootl lks beTnvloed het, dat kritiek deur lede 

van h kleln en bedreigde volk op optrede van die leiers van 

die klein volk vanult die lojale blnnekring gedoen moet word • . .. 
Daar bestaan geen primere bron oor Ole Burger se optrede teenoor 

' 
die Kleurl ing-stem in die vyftigerjare nle, buiten die 

redaksionele konmentaar in die koerant self; Oaar het nog geen 

direkte studie of publlkasie oor die onderwerp verskyn nle. 

Min aandag Is ook al gegee aan die verwyderlng van die Kleur-

1 ingkiesers ~an die gemeenskapl ike lys. Ole twee vernaamste 

werke oor die onderwerp is albei nog ongepubl lseerde werke. 

Ole eerste is die uitgebreide werk van 3 volumes van prof. 

Richard van der Ross, The social and political history of the 

Coloured people, wat by die Universiteit van Kaapstad beskikbaar 

Is. Oleander is die werk van David Scher, getlteld The dis~ 

enfranchisement of the Coloured voters 1948-1956, wat hy in 1983 

vir die graad O.Litt et Phi I aan Unlsa verwerf het. Hlerdle 

twee werke is tans die vol ledigste oor die onderwerp. Ander 
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twee gepubl iseerde werke wat ~ goeie oorsig oor die tyd gee 

is Leonard Thompson se The Cape Coloured Franchise wat in 1949 

verskyn het en The Cape Col cured Vote: A common rol I or 

political Apartheid?, wat in 1954 verskyn het en die minder

heidsverslag is van lede van die Kleurlingstemkorrmissie van 

1954. Veral lg. gee 'n feitlik volledige oorsig van die ver-

naamste strydpunte oor die Kleurl ingstemreg in die vyftigerjare 

en vroeer. 

Langs hi erd i e w~g wi I ek a I ma I bedank wa t 'n aandee I het in 

hierdie werk; my promoter, prof. David Welsh, vir sy hulp en 

belangstel I ing, my ouers en suster vir hul morele ondersteuning, 

die vriendel ike personeel by die Suid-Afrikaanse Bibi ioteek in 

die Tuine wat al tyd bereid was om te help, mnr. Gertj ie van 

Rensburg van Die Burger-bib! ioteek, die personeel van die Jagger

bibl ioteek en die Manuskrip-afdel ing a~n die Universiteit van 

Kaapstad, die persone met wie ek onderhoude gevoer het vir die 

tyd wat hul le aan my kon afstaa~ en laaste maar nie die minste 

nie, mev. Roleen van Zyl, wat die reuse-taak van die tikwerk 

behartig het. 
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HOOFSTUK 

DIE NP SE KLEURLINGBELEID 1914-1948 

Genl, J.B.M. Hertzog het. hem as hoofleier van die Nasionale 

Party (NP) vir die eerste keer in 1917 oor die Kleurl inge 

uitgelaat (I). Sy standpunf was dat hul le pol itiek en 

ekonomies dieselfde regte as blankes moes geniet (2). Op 

16 Oktober 1919 het genl, Hertzog op die kongres van die 

Vrystaat se NP oor die Kl eurl i•nge gese: "Ze zi jn geboren en 

opgevoed in het midden van de beschaving van blankes en voor

namel ijk tussen Hol landssprekende Afrikaners en ze voelen dat 

de belangen van die Hol landssprekende Afrikaners hul belangen 

zijn." (3), Genl. Hertzog het dus van vroeg af die noue bande 

tussen Kleurl inge en Afrikaners beklemtoon. Op 13 Oktober 1921 

het hy op die Vrystaatse kongres van die NP herhaal dat die 

Kl eurl inge en swart es twee afsonderl ike groepe is wat verski 11 end 

behandel moet word. Die Kleurl inge hoort by die blankes en sy 

stemreg kan nie van horn ontneem word nie (4). N~ die NP se 

bewindsoorname in 1924 het gen I. Hertzog in 1925 in h toespraak 

op Smithfield weer breedvoerig na die Kleurl inge se pol itieke 

regte en status in ~ie samelewing verwys. Hy het o.m. gese: 

"Nou moet nie uit die oog verloor word nie, dat .. 
in die geval van die Kaapse Kleurl ing ons te drien 

het met 'n klas van bevolking wat in bale opsigte 

' na aan die Europeaan staan; en in byna elke opsig, 

behalwe kleur, grondig van die nature! ~erski I, Hy 

is ontstaan en bestaan in ons midde; ken geen ander 

beskawing as die van die blanke nie, hoeseer hy ook 

dikwels daarin te kort skiet; is 'n lewensbeskouing 

toegedaan, wat in grond van die saak die van die 

blanke is, en nie die van die naturelnie; en spreek 

die taal van die blanke as moedertaal. Van segregasie 

kan daar .in sy geval geen sprake wees nie. Om al die 

genoemde redes het dan oak reeds in die afgelope sewe 

en meer jare die Nasionaliste in die Parlement die 

pol itiek aangeneem en voorgestaan, dat wat betref die 

Kaapse Kleurl ing, segregasie nie in sy geval kan toe

gepas word nie, en dat, ingeval van segregasie van die 

nature!, die Kaapse Kleurl ing ekonomies, industrieel 

, I 
' 
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en pol itiek dien opgeneem te word langs die 

blankes ••• Wat betref die stemreg staan hy 

in die Kaap op dieselfde voet as die blanke, 

en is hy reeds daar opgeneem naas die blanke 

man. Dit is nog nie die geval in die ander 

drie provinsies nie, hoewel sy status, as af

sonderl ik van die nature! oral in die ou 

Vrystaatse wette erken is, en dikwels met 

besondere begunstiging. Die tyd het aangebreek 

dat ook die Noordel ike provinsies sy reg om deur 

system in die Parlement verteenwoordig te wees, 

sa I erken. Om horn dit te weier waar die nature! 

die reg besit, sou in die hoogste mate onreg en 

onverstandig wees." (5) 

Genl. Hertzog se kleurbeleid k~n as volg opgesom word: 

(a) Segregasie op al le vlakke tussen blankes en Swartes; 

(b) Volkome gelykheid tussen Afrikaans- en Engelssprekende 

blankes; en 

(c) Pol itieke en ekonomiese gelykheid tussen blankes en Kleur-

1 inge, maar maatskapl ike skeiding en die ui tbreiding van 

die Kleurl inge se bestaande pol i tieke regte na die Noo~de-

1 ike provinsies, die Vrystaat en Transvaal. (6) 

Die NP se Kleurlingbeleid was 'n uitvloeisel van die historiese 

kompromis-beslui t oor die Nie-blanke-stemreg wat in 1909 voor 

Uniewording by die Nasionale Konvensie aanvaar is. Die kompromis

besluit is op sy beurt h voortvloeisel van die sg. twee strome in 

Kleurbeleid wat in die 19de eeu en vroeHr fn Suider-Afrika ont~ 

staan het t.w. die "Suidel ike of Kaapse tradisie" en die 

"Noordelike tradisie". (7) 

Die Kaapse tradisie was 'n beleid van toleransie teenoor cpe Kleur-

1 inge en Swart es van die Kaap waarvolgens hul le stemreg in.die 

hoogste wetgewende I iggame kon uitoefen. Die 1853-grondwet het 

'n mate van selfbestuur of verteenwoordigende regering in die Kaap-

k o I on i e daa rg est e I • Enige man I ike. inwoner, ongeag ras, kon as 

kieser vir die Wetgewende Raad of Laerhuis geregistreer word mi ts 

hy h inkomste van £25 per jaar ontvang het en/of h huis en eiendom 

ter waarde van £50 besit het. 
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Vir die Wetgewende Vergadering of Hoerhuis was die kwal ifikasies 

hoer.' Politi eke regte is dus op 'n gel yke grondslag kragtens 'n 

sg. beskawingspei I aan blankes, Kleurl inge en swartes toegeken. 

Die gemeenskapl ike kieslys wa~ dus h gevestigde reg van die 

Kaapse Kleurl ingbevolking wat van 1953- dateer (8). 

Toe verantwoordel ike bestuur in 1872 aan die Kaapkolonie toegeken 

is, is die stemregkwal ifikasies onveranderd gelaat. Van 1880 het 

pol itieke partye hul beslag gekry en is die stemregreel ings deur 

al die vernaamste partye, inslui tende die Afrikanerbond van Jan 

Hendrik (Onze Jan} Hofmeyr, aanvaar. Hoewel die kwal ifikasies in 

1892 verhoog is, was dit nie soseer gemik teen Kleurl inge nie as 

teen die groot aantal swartes wat by die Kaapkolonie gevoeg is deur 

die anneksasie van gebiede in Oos-Kaapland en Transkei (9). 

Die Afrikanerbond het die kleurbl ind kiesreel ings aanvaar, hoewel 

die party nie ten gunste daarvan was dat die Nie-blanke-stemreg 

teen die Afrikaner aangewend word of dat dit h buitensporige invloed 

op die polit.iek uitoefen nie. Verskeie Bondsleiers was voorstanders 

van die behoud en uitbouing van die kiesreel ings, hoewel heelwat van 

die massa-lede (rank-and-file} van die Bond aangedring het op h 

verhoging van die kieskwal ifikasies. Dit was hoofsaakl ik vanwee 

druk deur konserwatiewe Bondslede, en die samewerking van Rhodes, 

dat die kieskwal ifikasies in 1892 verhoog is. Mofmeyr het ho~ in 

die middel van die twee menings bevind. Hy was t.g.v. die bestaande 

reel ings en het h versigtige en wyse benadering woorgestaan ten 

opsigte van die vraagstuk wat die Nie-blankes aan die blankes se 

politieke instellings sou verbind (10). Daarenteen washy ook 

gekant teen die gebruik van die Nie-blanke stem teen die Afrikaner. 

In De Zuid-Afrikaan van 5 Januarie 1882 waarsku hy; "On ze 
j ingovri enden gaan voort met het gevaarl i jk spel te spel en van te 

trachten eene combinatie tusschen kleurl ingen en Engelschen tegen 

de Hol landsch-Afrikaansche kolonisten tot stand te bregen." (11} 

Hofmeyr het in die praktyk te doen gehad met 'n situasie soortgelyk 

aan di~ van Hertzog in die twintiger- en dertigerjare, nl. dat 

albei leiers die bestaande situasie van beperkte regte vir Kleurl inge 

aanvaar het, maa.r met teenstand binne hut eie partye teen die status 

quo rekening moes hou. 56 het sommige Bondslede tydens die 

Nasionale Konvensie ontevredenheid met die Kaapse stemreg vir Nie-

blankes uitgespreek (12). Die Bond het na sy stigting in die 

...... 
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1880's en 1890's gevind dat swart kiesers verenigd was in hul 

teenstand teen die Afrikanerparty en dat die Bond se steun onder 

Kleurl ingkiesers ook nie vanselfsprekend was hie. Hofmeyr het 

~gter besef dat enige optrede wat die vyandigheid van Swart- en 

Kleurl ingkiesers teen die Afrikanerbond sou aanwakker, kontra

produkt ief sou wees. In 1883 het hy horn uitgespreek teen voorstel le 

vanBondslede om I idmaatskap van die party net tot blankes te 

beperk (13). Hofmeyr het geroem dat heelwat Kleurl ingkiesers 

in sy kiesafdel ing vir horn stem (14), maar in die praktyk het nie 

veel Kleurl inge vir Afrikanerbond-kandidate gestem nie (15). In 

die verkiesings van 1898 en 1904 het die Bond bv. sonder sukses 

groot pogings aangewend om steun onder Kleurl ingkiesers te verkry 

(16). Hofmeyr was ten gunste daarvan dat Bondskandidate die steun 

van Kleurl ingkie~ers verkry, maar het gevind dat die meeste Kleurl ing

kiesers eerder die lmperiaalgesinde Engelse partye steun. Die ver

skynsel dat Engelse partye geld aan Kleurl ingkiesers beskikbaar stet 

om teen Bondskandidate te stem, het ook voorgekom (17) en verder 

bygedra dat baie· Kapenaars in die Kaapkolonie nie te geesdriftig 

oor die kiesstelsel met Nie-blankes was nie. Al hierdie faktore 

het bygedra dat Hofmeyr kort voor die Nasionale Konvensie h meer 

konserwat iewe houding oor die Kaapse kleurreel ings ingeneem het, 

wat in wese was die behoud van die Kaapse stemreg sonder 'n ui t

breiding of inkorting daarvan (18). Vir Hofmeyr was di t egter van 

kardinale belang dat die Kaapse kiesreg in enige. toekomstige Ltniale 

staatsbestel ten vol le verskans en beskerm moes word. Vi r horn was 

die bepal ings wat tydens die Nasionale Konvensie ~ir die beskerming 

van die Kaapse kiesreg uitgewerk is, onvoldoende en washy taaml ik 

ongelukkig oor die kompromis wat bereik is (19). 

In teenstel I ing met die I iberale beleid wat in die Kaapkolonie gevolg 

is, is stemreg vir Nie-blankes in die Vrystaatse en Suid-Afrikaanse 

Republieke verbied. Dit is egter interessant dat die Voortrekker

grondwet van 1843 in Natal gegrond was op die "kleurblind-reelings" 

wat in die Kaapkolonie gegeld het en kon al le inwoners van Natal 

teoreties teen dieselfde kwalifikasies hul stemreg uitoefen (20). 

Onder Britse bewind het Natal in naam 'n liberale stemreg-beleid 

gevolg, hbewel praktiese reel i~gs veroorsaak het dat baie min Nie

blankes se name op die gemeenskapl ike kieserslys verskyn het. 

Teen Uniewording was daar slegs 186 Nie-blanke stemgeregtigdes in 

Nat a I ( 2 I ) • Die stryde van die Voortrekkers teen die swartes in 

die binneland en die uitbouing en handhawing van h kleurvooroordeel 
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het veroorsaak dat die Republ ieke enige vorm van stemreg aan 

Nie-blankes verbied het. Na die Anglo-Boere-oorlog van 1899-1902 

is die bestaande stelsels behou en was stemreg oop viral le blanke 

mans, ongeag ekonomiese of opvoedkundige kwal if ikasies, en geslote 

viral le Nie-blankes, insluitende Kleurl inge. 

By die Nasionale Konvensie van 1908/'09 is 'n historiese kompromis 

tussen die Noordelike en Suide.like tradisies getref. Liberale 

Kaapse leiers het geeis dat die Kaapse stemreg oor die hele Unie 

toegepas moet word (22). Verskeie Afrikanerleiers het hierdie 

gedagte ondersteun. Sauer het horn soos volg ui tgelaat; "There 

must be a just native pol icy or the White man would go under in 

South Africa" (23). Hofmeyr het gese dat die ondervinding geleer 

het dat di t nie nodig is om kleurbeperkinge daar te stel vir I id

maatskap van die Kaapse Parlement nie. Hy was ten gunste daarvan 

dat die maatreels ter beskerming van die Kaapse stemreg, versterk en 

uitgebou moes word (24). 

Die Noordel ike afgevaardigdes het hul le lynreg teen hierdie siening 

verset. Smuts was nie net te~n die uitbreiding van die Kaapse 

stel sel na die Noorde gekant ni e, maar wou he dat die stel sel in 

die Kaap afgeskaf moes word (25). Smuts was ook gekant teen die 

invoering van enige verskanste bepal ings ter beskerming van die 

Kaapse kiesreg (26). Die Kaapse afgevaardigdes wou egter nie so 

h situasie aanvaar nie en hoofsaakl ik onder leiding van Smuts is 

'n kompromis getref wat die volgende behels het: 

(a) Die bestaande Kaapse stemreg is behou, maar geen Nie-blanke I id 

kon I id word van die Unie-Parlement nie, en 

(b) Die Kaapse stemreg is ash verskanste klousule kragtens arts. 

35 en 152 ·in die Unie-Grondwet opgeneem. Dit kon slegs met h 

tweederdemeerderheid in die derde lesing in h verenigde ver

gadering van albei Huise, die Parlement en Senaat, gewysig word. 

Volgens Thompson het die Noordel ikes een toegewing gemaak.; hul le 

het die bestaande stemregreel ings in die Kaap aanvaar. Die Suide-

1 ikes het twee toegewings gemaak; hul le het die reg verloor om 

Nie-blankes tot die Parlement te verkies en hul le het die nie-

ui tbreiding van die Nie-blanke stemreg na die Noordel ike provinsies 

aanvaar. Die bestaande stemreg van die Nie-blankes is egter verskans 

wat Thompson laat opmerk; "without clauses 35 or 152 there would 

have been no Union." (27) 
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In die praktyk is die Noordel ikes se posisie egter versterk.deurdat 

bepaal is dat slegs blanke kiesers in aanmerking geneem sou word 

by die toekenning van die aantal setels aan die vier provinsies. 

Die basis vir die toekenning van setels was dus die getal blanke, 

man I ike kiesers van die Unie en nie die totale aantal kiesers, 

Kleurl inge ingesluit, nie (28). In terme van die totale aantal 

kiesers in Suid-Afrika was die Kaap dus onderverteenwoordig (29) en 

is die effektiewe Kleurl ingstemkrag verder verswak (30). Die 

Noordel ikes het egter ook ingestem dat Kleurl inge tot die Kaapse 

Provinsiale Raad verkies kon word en twee bekende Kleurl ingleiers, 

dr. A. Abdurahman en mnr. S. Reagon, is later tot die raad verkies 

( 3 I ) • Mnr. W.B. Rubusana was die enigste Swartman wat ooi t tot 

die raad verkies is. 

Hoewel algemeen aanvaar word dat die stemreg-beslui te op die 

Nasionale Konvensie 'n volwaardige kompromis was, meen sorrrnige dat 

dit eerder 'n geval was waar d.ie Kaap hulle in 'n groter mate by die 

Noordel ike siening moes neerl& as and.ersom. In die praktyk het 
dit gelyk of die Suide meer as die Noorde toegegee het. Waar 
voorheen in die Kaapkolonie slegs 'n algemene beskawingstoets gegeld 

het en die beginsel van ras teoreties ondergeskik gestel is, is die 

beginsel van rasse-differensiasie vir die eerste keer statuter 

verskans d.m.v •. die Suid-Afrika..,.wet (32). Volgens Rhoodie en 

Venter het die Kaapse I iberale tradisie h terugslag ondervin~ 

waarvan hy nooit herstel het nie (33). Frredman meen ook .dat dit 

vir die liberale "disastrous" was toe die Nasionale Konvensie tot 

'n uniale staatsbestel eerder as 'n federale staatsbestel, waar die 

Kaapse stem beter beskerm sou kon word, beslui t het (34). Smuts 

was ten gunste van 'n uniale staatsbestel en volgens Friedman moet 
I 

hy h deel van die blaam dra vir die latere erodering van die Kaapse 

stemreg aangesien hy h al~agtige Parlement in die hande van 

reaksionere magte geplaas het wat in die Parlement 'n perfekte in,;. 

strument vir hul le doelstel I inge gevind het (35). 

Dit moet egter nie uit die oog verloor word nie dat die Noorde ook 

die kompromis-besluit teensinnig aanvaar het. In die praktyk was 

die Suide se posisie nie so sleg nie. Kaapse iberale se propa

gering van die uitbreiding van die Nie-blanke stemreg na die Noorde 

het teoreties nie h blywende terugslag ondervind nie, aangesien die 

Kaapse kieserreel ings na die Noorde uitgebrei sou kon word sonder 

die tweederdemeerderheid-bepal ing (37). Vir die Noorde sou dit 
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vanwee die tweederdemeerderheid-bepal ing moei I ik wees om die 

Kaapse stelsel af te ~kaf soos geblyk het met Hertzog se misl~kte 

swart-wetgewing tussen 1924 en 1933. Die onus het na 1910 op die 

liberale Sulde berus om, indien hul le dlt sou verkies, die uitbrei

ding van die Kaapse stelsel na die Noorde te propageer en praktiese 

man I ere te vind om di t te rea I i seer. Grondwet Ii k was daar geen 

beperk i nge in hul pad nle. Hui I e het eg t er verk i es om di t nie te 

...... ., 

do en nie en deur sl egs te berus in die status quo die Noordel lkes die 

geleentheid geb i ed om die komproml s verder te erodeer. Wat die 

I lberale gevrees het nl. dat die Noorde sou probeer om die beperkte 

stemreg in die Kaap te verwyder, het inderdaad in 1936 en 1956 

gereal I seer. Dlt is egter moei I ik om aan enige alternatiewe 

optrede te dink as die tweederdemeerderheid-bepal ing wat die soort 

opt rede sou kon voorkom het. In a I twee geva I I e Is die tweederde

meerderhei d-bepa I Ing nagekom (hoewel in 1956 op 'n letwat bedenkl Ike 

wy se) • 

Die ongelukkige feit van die saak was dat die meerderheid blanke 

Suid-Afrlkaners nle veel merlete in die Kaapse stelsel gesien het 

nie en dat die Kaapse I lberale, met inagneming van die teenstand, 

in 'n toestand van irrmobl Ii sasie verval het en moes toesien hoe die 

stelsel verder geerodeer word. Was die Kaapse I lberal e e"rnst ig 

met hul propagerlng van die Kaapse stemreg? Van der Ross meen nee, 

en se dat die blankes in Suid-Afrika ash geheel·•nie h positie~e 

en nooit h besl issende rol vir Kleurl Inge in die regeringsproses 

voorsien het nle (38). Ongelukklg het die Kaaps~ I lberale na 

Uniewording deur hul nie-propagering van die ultbreiding van die 

Kaapse stelsel na die Noorde hul le blootgele aan kritlek dat hul le 

wel h rol vlr Kleurl Inge in die landspol itiek voorsien het, maar 

dan slegs 'n ondergesklkte een waar hul le In naam regte het, maar nle 

in die praktyk nle. Die Jare na Uniewording het getoon dat die 

beleld van beperkte regte vir Nle-blankes geen blywende oplossing 

vir die land se probleme gebied het nie. 

Hertzog en later.die NP het die kompromis-besluit m.b.t. Kleurl Inge 

aanvaar, maar hul le beywer vir die verwyderlng van die swart-stem. 

op die gemeenskapl Ike kieserslys. Die gemeenskapl Ike kiesreg van die 

II 000 Swart-kiesers in die Kaap is dan ook In 1936 verwyder en ver

vang deur drie blanke verteenwoordigers In die Parlement en vier in 

die Senaat wat hul le belange moes behartig. Dit is egter belangrik 

om daarop te let dat Hertzog die voorgeskrewe voorskrifte van die 

.. _ .. ·. 
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verskanste klousules nagekom het deurdat die Swart-stem op h 

gesamentl ike vergadering van al twee Hulse met h tweederdemeerder

heid verwyder is (39). 

In die historiese Ndlwana vs. Hofmeyr-uitspraak deur die Appelhof . . 

in 1937, is bevind dat Hertzog se optrede konstitusioneel was en 

dat die voorgeskrewe tweederdemeerderheid nagekom is. Daar is 
ook bevind dat met die aanname van die Statuut van Westminster in 

1931 die Unie-Parlement soewer'~in geword het, en geregtig was om 

sy ei e wetgewing na ei e goeddunke aan te neem deurdat art ikel 152 

(die tweederdemeerderheid-bepal ing) nie meer van krag was nie. 

Aangesien die Parlement kragtens die Statuut van Westminster wet

gewing kon aanneem soos hy wou, het dit nie meer saak gemaak of 

die twee Hulse gesamentl ik sit al dan nie. Di t. was 'n proseduri el e 
aangeleentheid waaroor geen hof h uitspraak kan lewer nie, het die 
Appelhof bevind (40). 

Getrou aan Hertzog se siening van segregasie t.o.v. die swartes, 

maar die opneem van die Kleurl ing pol itiek en ekonomies by die 

blanke, het hy in die tydperk 1926 tot 1929 twee pogings deur middel 

van wetgewing aangewend om die Kleurl ing-stemreg ult te brei. 

Hertzog het reeds op 13 Julie 1925 (voor sy toespraak op Smithfield) 

in die Volksraad in h verklaring ges& dat dit nou tyd geword het 

dat die Kleurl ingstemreg na die Noordel ike provi·nsies ui tgebr~i 
moes word (41 ). Ondanks teenstand deur Nasionale leiers in di.e 

Noorde het Hertzog besluit om deur te druk met s/ wetgewing (42). 

Van die vier verski I lende wetsontwerpe m.b.t. die kleurvraagstuk 

het een, die Kleurl ing-Burgerregtewet, voorsiening gemaak vir die 

uitbreiding van die Kleurl ing-~temreg na die Noordel ike provinsies. 

Die ~nder drie het te doen gehad met die afskaff ing van die Kaapse 

Swart-stem, die instel I ing van 'n verteenwoordigende raad vir 

swartes en die vraagstuk van Swart grond-voorsiening. 

Hertzog se plan om aan die Kleurl inge in die Noordel ike provinsies 

verteenwoordiging in die Parlement te gee, het aanvankl ik nie 

behels die toepassing van die bestaande kieskwal ifikasie-stelsel 

van Kaapland nie, maar die gesamentl ike verkiesing van een blanke 

Volksraadsl id. lndien di t deur die Parlement aanvaar sou word, 

sou die stelsel na tien jaar verander kon word waarvolgens die 

Kleurl inge in die Noordel ike provinsies saam met blankes sou kon 

stem, onderhewig aan die Kaapse kieskwal ifikasies (43). 
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Vir die deurvoer van hierdie wetgewing (die verwydering van die 

Kaapse swart-stem was gekoppel aan die ander drie wetsontwerpe) 

het Hertzog die voorgeskrewe tweederdemeerderheid nodig gehad. 

Smuts en die Suid-Afrikaanse Party (SAP) wou egter nie in die 

verband sy samewerking gee nie. Hertzog het egter volhard en by 

die 1927-sitting is die wetgewing weer ingedien en na h gekose 

komitee verwys. Die partypol i tieke verski I le is egter ook daar 

weerspieel, en hoewel Hertzog sy voorstel le gewysig het, kon hy 

nie h tweederdemeerderheid behaal nie (44). 

Die dooie punt in sy kleurwetgewing het Hertzog genoop om daarvan 

h strydpunt in die 1929-verkiesing te maak. Hoewel die NP h vol-

strekte meerderheid oor die ander partye behaal het, het Hertzog 

nog te kart geskied aan h tweederdemeerderheid. By die byeenkoms 

van die Volksraad in 1929 het Hertzog sy Kleurl ingwetgewing terug-

getrek (45) en die ander weer na h gekose komitee verwys. Smuts 
en die SAP was egter nog steeds nie bereid om sy samewerking te gee 

nie. In 1930 het Hertzog weer die Swart-wetgewing, gekoppel aan 

die Kleurl ingwetgewing, by die Volksraad ingedien. D i e g e samen t I i k e 
wetgewing is weer na h gekose komitee verwys om weer eens gemeenskap-

1 ike grand tussen die SAP en die NP te probeer vind. In 1932 het 

Hertzog self finaal die wetsontwerp oor die uitbreiding van die 

Kleurl ingstemreg teruggetrek weens interne opposisie binne die NP 

daarteen (46). Binne die gekose komi tee het die swart-wetge~ing .. 
weer in 'n dooie punt verval wat voortgeduur het tot in 1934 met 

S~mesmelting en die stigting van die Verenigde Party(VP). In 1934 het 
' Hertzog sy volgende stap m.b.t. die Kleurl in'ge aangekondig. Dit 

het behels die aanstel I ing van 'n Kommissie van Ondersoek. Die 

Kommi ssi e het in 1937 sy verslag vol tooi en onder meer aanbeveel 

dai die Kaapse Kleurl ingstemreg na die Noordel ike provinsies 
uitgebrei moet word (47). 

Die Nasionale regering het n~ 1929 ook die posisie van die blanke 

kieserskorps versterk. Met die aanvaarding van die Vrouestemregwet 

in 1930 wat stemreg aan al le blanke vroue toegeken het en die Wet 

tot die Wysiging van die Kiesreg in 1931 wat die ouderdom van al le 

blanke kiesers tot 21 verlaag en kieskwal ifikasies vir blanke 

kiesers afgeskaf het, is die Nie-blanke-kiesers se getal leverhouding 

tot die blankes met meer as die helfte verminder (48). 
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Hertzog is in sy hantering van die Kleurl ingwetgewing tot voor 

Samesmelting die sterkste ondersteun deur die Minister van Binne-

landse Sake, dr. O.F. Malan. Malan het veral sterk gereageer 

teenoor Noordel ike pol itici se houding oor die Nie-blanke~pol itiek 

van die Kaaplandse Nasionale Party en gese dat die toekoms van die 

blanke beskawlng 'n els stel dat die naturel levraagstuk bokant 

pol itieke partyskap en provlnsiale naywer geplaas moes word (49). 

In die 1928-sitting het Malan gese dat dlt sy persoonl ike begeerte 

·~·~· ·" ___ . .,.. 

is om aan Kleurl ing- en Maleier-vroue die stemreg te gee (50). Oit 

was ook die standpunt van dr. A.J. Stals, NP-volksraadsl id vir 

Hopetown en latere Nasionale Minister, dat die lot van die Kleurl inge 

onafskeidel ik -.erbind was aan die van die blanke (51). In 1929 het 

Malan ook nog uitdrukl ik verklaar dat die Kleurl inge se belange met 

die van die blankes saamval en dat hul le nie volgens hul eie rasse

belange mdes stem nie (52). 

Malan se slening oqr die Kleurl inge was 'n gedurige wissel loop tussen 

die twee verski I lende pole wat in beleidsrigtings teenoor die 

Kl eurl inge bestaan het. Aan die een kant was reeds vroeg 'n gevoel 

onder Kaapse Nasional iste dat die Kleurl lngstem deur die SAP en 

Unionisteparty uitgebuit word en dat dit 'n bedreiging vir die 

Afrikaner se pol itieke vei I igheid skep en derhalwe op 'n aparte lys 

geplaas moet word. Die ander pool was Hertzog se siening dat die 

Kleurl ing by die blanke hoort en dat sy regte uitgebrei moet word • .. 
Steun vir Hertzog se siening oor die Kleurl inge was egter nooit baie 

diepgaande in die Nasionale Party nie. Noordelike pol itici was 
' taaml ik ui tgesproke in hul" teenkant Ing daarteen, terwyl heelwat 

Malan het gewik Kaapse Nasional iste ook ongelukkig daarmee was. 

en weeg tussen die twee pole, maar in die vroee twintigerjare sy 

vol le gewig agter Hertzog gesit en hom aktief met sy Kleurl ingbeleid 

ondersteun. Malan se siening oor die Kleurl lngstemreg kan egter 

ook soos die meeste ander Nasionale pol iticl s'n nie as diepl iggend 

of 'n beginsel saak bestempel' word nie. Daarteenoor kan egter ook 

gestel word dat sy latere voorstanding vari aparte verteenwoordiging 

ook nie 'n beginselsaak was nie, maar eerder bei"nvloed is deur die 

praktyk waar die Kleurl ingstem 'n bedreiging vir die NP ingehou het. 

Volgens Ci I I le was die rede vlr Malan se kentering in beleid oor die 

Kleurl Inge se gemeenskapl Ike kiesreg gelee In die harde rnagsfaktore 

in die vorm van 'n vyandige Kleurl ingstem wat teen die NP gerig was 

eerder as 'n onveranderbare begin se Isaak wa t noo it die moon t I i khe id 

van verandering ingehou het nie (53). 

·.: .. _._.. 
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Malan het reeds in 1919 op h vergadering op Loeriesfontein 

verklaar dat hy ten gunste daarvan was dat "al die Kleurling

kfesers op h afsonderl ike lys geplaas en in afsonderl ike kies

afdel ings verdeel moet word, sodat hul le hul eie ver~eenwoordigers 

kan kies". (54) In 1922 is 'n mosie, ingedien deur die Oudtshoorn

tak ender leiding van mnre. S.P. le Roux en J.J.S. Naude, by die 

Kaaplandse NP-kongres ingedien dat die Kleurl inge op h afsonderl ike 

kieserslys geplaas moet word. Die mosie is net by die bespreking 

gelaat, maar in die notule is melding gemaak van die verbeterde 

gesindheid teenoor die NP wat deur gekleurde kiesers geopenbaar 

is in die pas afgelope Provinsiale Raadsverkiesing in Suid

Skierei land (55). Die gedagte van afsonderl ike verteenwoordiging 

was in die stadium net in beperkte kringe. 

In Die Groot Vlug, h pamflet wat in 1923 verskyn het en hoofsaakl ik 

handel oor die arm-blanke-probleem, het Malan horn ten gunste van 

segregasie teenoor die nature( uitgespreek, maar nie die Kleurl ing 

nie• 

"Vi r die KI eu r I i ng i s seg rega s i e n i e a II een n i e moon t I i k 

nie; maar dis ook onnodig. Die Kleurl ing met die mate 

van beskawing wat hy reeds aangeneem het, is vir die 

blanke geen gevaar nie. Ashy sy eie posisie reg kom 

in te sien, nl. dat sy belang en die van d~e blanke die~ 

selfde is, sal hy van sy stemreg ook die regte gebruik 

maak om sowel die blanke as homself te beskerm ••• Die 

blanke in die drie Noordel ike provinsies het die gewoonte 

om met meewarigheid op die Kaapprovinsie met sy groat 

getal stemgeregtigde Kleurl inge neer te sien. Ons erken 

dat die Kleurl ing helaas nog al te dikwels h prooi is van 

die grofste wanvoorstel I inge en 'n gemakl ike werktuig word , . 

van wie horn vir sy eie doeleindes wi I eksploiteer. Maar 

kragtens die felt al leen dat hy die blanke se taal spreek, 

en teenoor die nature( dieselfde belange het om te beskerm, 

kan hy ook, en sal hy ook, met behoorl ike voorl igting en 

simpatieke behandel ing, die bolwerk en die verdediging 

van die blanke en sy beskawing word." (56) 

Op 23 Desember 1923 het dr. Malan aan die APO-lei er dr. Abdul tah 

Abdurahman geskryf: 
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"For years past the Coloured people have concentrated 

their energies on the removal of their economic and 

political disabilities. If am reading the mind of 

White South Africa correctly, that removaJ cannot 

long be delayed. The ful I possession of al I the 
I 

rights and privileges of citizenship based on character, 

enl ightment and love of our country, can only be a 

b I es sing to the wh i t e p opu I at i on as we I as to the 

Coloured population themselves." (57) 

In die tydperk 1924-1933 het Malan as Minister Hertzog ondersteun 

met sy genoemde Kl eurl ingwetgewing. In 1925 het Malan op 'n 

Maleierkongres gese dat "die teenswoordige regering sal sorg dat 

daar vir die Kleurl ing en vir die Slamse geen kleurslagboom sal 

wees nie" (58). In 1929 het Malan op Stellenbosch gese: 

"Vandag is dit die Nasionale Party wat die Kleurl inge dwarsdeur 
die land stemreg wi I gee •.• In die SAP-program word van die 
Kleurl inge geen melding gemaak nie, maar die Nasional iste wi I 
hul stemreg ui tbrei." (59) 

In die tydperk 1924-1930 het die NP in Kaapland aktief steun onder 

Kleurl ingkiesers gewerf. Trouens,nie net Kleurl inge se steun is 

gesoek nie - ook by swartes is 'stemme gebie (60). In 1921 het 

Malan die swart kiesers van Oshoek by Queenstown" in 'n telegra~ 
versoek om vir die NP-kandidaat in Queenstown, mnr. Eric Louw, te 

stem. Die telegram het gelui; "Geen ras het nog 'n groter. Ii efde 

vir Suid-Afrika betoon as die Nature! nie. Hierin is hy h voor-

beeld van ware patriotisme en behoort hy sy plek fangs die Nasiona-

l iste in dieselfde pol itieke arena in te neem." (61) In Die Burger 

van 12 Junie 1929 word gemeld van h vergadering wat deur die NP

kandidaat in Hottentots-Holland, adv. J.J. Fagan, in Bellville 

gehou is. Die berig lui; "In die floue kerslig in 'n klein sink

geboutjie het adv. Fagan om kwart oor ses die nature! le-kiesers 

van Bellville toegespreek. Drie hoera's vir genl. Hertzog en uit-

bundige dankbetuiging aan adv. Fagan het getoon dat die nature! le-
kiesers in Bel lvi I le die NP vertrou". 

NP-kandidate in die Paarl en 
Stellenbosch is .tussen 1915 en 1933 met die hulp van Kleurl ingkiesers 

tot die Parlement verkies. Ook in Ladismith het mnr. J.J.M. van Zyl, 

Nasionale LV tussen 1924 en 1929, en in Riversdal mnr. A.L. Badenhorst, 

Nasionale LV tussen 1921 en 1933, grootskaalse steun onder Kleurl ing

kiesers geniet (62). Dit is ook bekend dat gekleurde kiesers in die 
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Provinsiale Raadsverkiesing in 1922 in die kiesafdel ing Suid

Skierei land steun aan die NP-kandidaat verleen het (63). 
' 

In die Wes-Kaap was Bruckner de Vi I I iers, een van.die stigters 

van Die Burger, een van die NP-kandidate wat aktief die Kleurl ing-

stem bearbei het. Hoewel hy persoonl ik ten gunste van aparte 

kieserslyste was (64), het hy besef dat dit nodig was om die 

Kleurl ingstem aan die kant van die NP te kry indien di~ party 

meer setels in die Wes-Kaap wou wen. In 1924 het De Villiers 

Hertzog genooi om h Kleurl inggehoor op Stellenbosch toe te spreek. 

Hertzog het h geesdriftige Kleurl ingskare toegespreek en gesi; 

"Daa r i s n i e een man (in die NP) wa t di t sa I waag om die KI eu r I i ng 

van sy stemreg te ontneem nie. 11 (65) 

De Villiers was instrumenteel in die stigting van 'n Kleurling-

organisasie, die Afrikaanse Nasionale Bond. 

nie amptel ik.by die NP geaffi I ieer was nie, 
Hoewel di~. organisasie 

het die0ond in ver-

kiesings Kleurl ingsteun vir die NP gewerf. Die Bond het in wese 

bestaan uit Kleurl inge wat in stede van noue bande met Engels

sprekendes geglo het in h gemeenskapl ike betrokkenheid by Afrikaners 

en in die praktyk Nasional iste (66). De Vi I I iers si verder; 

' .. ' "Met die hulp van hierdie organisasie word ek in 1929 

en 1930 vir Stellenbosch verkies. Ook is ~nr. P.P. du 

Toit in 1929 vir die eerste keer tot I id vir Paarl met 

behulp van die Kleurl ingst.em verkies. Di t ~as al tyd my 

standpunt dat die Afrikaners, in besonder die party, 

net die Kleurl inge moet inl ig en hul stem rs te vinde 

vir die Boerenasie. Na,die verkiesing van 1929 het 

party jong parlementslede nie geglo dat die Kleurl ing

kiesers te wen was om vir die NP te stem nie, aangesien 

ons party net 'n paar Kl eurl ingstemme gekry het, en der

halwe is op die Afrikaanse Nasionale Bond geen verdere 

ag geslaan nie. Party kiesafdel ings het tydens die 

tussenregistrasies van 1930 en die algemene registrasie 

van 1931 beswaar gemaak teen Kleurl inge op die kiesers-

lyste en party se name is geskrap. Die beleid van 

steun soek by Kleurl inge, wat op ons kongresse in Kaap

land neergeli }s, is op hierdie wyse verydel deur slim 

jong parlementslede wat een stommiteit na die ander 

begaan het. Tydens die verkiesing van 1938 was dit die 
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beleid dat ons party die Kleurl.inge I inks moes laat 

le in Kaapland anders sou die NP verskeie setels in 

Transvaal verloor. Ten gevolge van hierdie beleid 

het ek tydens daardie verkiesing net een vergadering 

van Kleurl inge toegespreek. En na al hierdie slim-

migheid het ons een setel in Transvaal gewen en ver

skeie in Kaapland verloor, o.a. Stellenbosch." (67) 

Die Kleurl inge in die Wes-Kaap het voor 1934 tradi.sioneel Unionis 

of SAP gestem, maar Kleurl ingleiers het hul le die reg voorbehou om 

Kleurl inge aan te raai om vir die party te stem wat hut le betange 

die beste sou behartig. Di t was nie h bl indel ingse ondersteuning 

van die Unioniste of SAP nie, en Kleurt ingteiers was bereid om vir 

die NP te stem indien die party sy belange sou behartig. S6 het 

die APO-lei er dr. Abdullah Abdurahman in die 1915-verkiesing in 

die Paarl aanvankt ik die NP-kandidaat mnr. Bruckner de Vi I I iers 
ondersteun. De Vi I I iers was daardeur verseker van die steun van 

ongeveer 600 van die 900 Kleurl ingkiesers in die kiesafdel ing. 

Op die laaste nippertj ie het Abdurahman egter sy steun onttrek en 

het De Villiers die setel verloor (68). 

Seide Scher (69) en Van der Ross (70) bevraagteken of Abdurahman 

ooit werkl ik sy steun aan De Vi I I iers toegese het. Volgens .Scher 

bestaan daar geen dokumentere getuienis om dit.
0

te staaf nie terwyl 

Van der Ross se dat De Vi II iers se getuienis "rather far fetched" 
' is. Gesien in die I ig daarvan dat Abdurahman in 1910 verklaar het 

dat dit vir enige APO-tak vry staan om self te besluit aan watter 

kandidaat hy sy steun wi I toese (71), die fei t dat Hertzog die 

enigste Afrikanerleier was wat nie onsimpatiek gestaan het teen 

die uitbreiding van die Kleurl inge se bestaande regte nie en De 

Vi 11 iers die inl igting aan sy bio.graaf (Pretorius) oorgedra het, 

is dit nie so onwaarskynl ik dat Abdurahman in t915 aanvankl ik sy 

steun aan De Vi 11 iers toegese het nie. Dit kan egter nie ash 
f e i t g es t e I word n i e • .. 

Kleurl inge het vir NP-kandidate gestem indien dit geblyk het dat_ 

die kandidaat hul belange sou bevorder en steun onder hut le gewerf 

het. 56 het Paul Sauer, h latere Nasionale Minister, ten regte 

of ten onregte in 1923 in die Provinsiale verkiesing in Stellenbosch 

verloor en. in die algemene verkiesing van 1924 met 470 stemme (72). 
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Sauer was sterk gekant teen die Kleurl ingstem en het die sg. 

mi sbruike wat daarmee gepaard gegaan het, gehaat (73). Ondanks 

Sauer se nederlae het Bruckner de Vi I I i~rs Stellenbosch in 1929 

vir die NP met 'n meerderheid van 263 stemme verower waarskynl ik 

omdat hy onder hul le steun gewerf het. 

Dit is moei I ik om presies te bepaal hoeveel steun Kleurl inge aan 

NP-kandidate in die tyd verleen het. Oat di t besl is voorgekom het, 

word aanvaar (74). Volgens Van der Ross het die Kleurl ingstem nie 

'n groat rol in die verkiesings van 1929 en 1933 gespeel nie (75). 

Hy meen verder dat Nasional iste wat steun ender Kleurl ingkiesers 

gewerf het, die situasie onderskat het en nie besef het hoe sterk 

die gevoel onder Kleurl inge teen die NP was nie (76). Dit blyk 

volgens beskikbare gegewens dat in die Skierei land, waar Abdurahman 

en die APO wye steun geniet het, min Kleurl inge vir die NP gestem 

het, maar die aanduidings is dat in ander Wes-Kaapse kiesafdelings 

Kleurl inge in groat getal le vir die NP gestem het. 

Dit blyk egter dat die gevoel om die Kleurl ingstem van die gemeen

skapl ike lys te verwyder, n~ die 1929-verkiesing groat veld ender 

Nasional iste gewen het, Die fei t dat die NP h volsJrekte meerder-

heid oor die ander partye in die 1929-verkiesing behaal het en 

derhalwe teoreties nie meer die Kleurl ingstem nodig gehad,het nie 

asook die fei t dat stemreg in 1930 aan al I e blanke vroue, maar ni e 

Kleurl ingvroue nie, toegeken is, het bygedra tot h verdere aan

sporing vir Nasional iste om die Kleurl inge se ge~eenskapl ike kiesreg 

te beeindig (77). In 1929 en in 1930 is beskrywingspunte op 

provinsiale kongresse van die NP voorgel8 waarin geeis is dat 

Kleurl inge afsonderl ike stemreg meet ontvang (78). Die 1929-mosie 

is deur W.H. Lategan op die partykongres op Ceres ingedien, maar 

is later op aandrang van Malan teruggetrek (79). 

Die veldtog het uitgeloop op die aanvaarding van 'n mosie im .. die 

verband op 12 Oktober 1932 op die Kaaplandse NP-kongres op Stel len

bosch en h soortgelyke mosie op 20 Oktober op die Vrystaatse NP-

kongres. Die Kaapse mosie is deur die hoofbestuur self ingedien 

en het die Regering "dringend versoek om wetgewing in te di en waar

deur aan blankes en Nie-blankes aparte kiesafdel ingverteenwoordiging 

in die Volksraad gegee word" (80). Dit is belangrik om daarop te 

let dat die mosie deur die Kaaplandse en h soortgelyke een deur die 

Vrystaatse kongresse aanvaar is en dat di t nie as beleid deur die 
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federale kongres van die party as geheel aanvaar is nie. Reeds 

vroeer in die jaar in Apri I het die Kaaplandse hoofbestuur Hertzog 

genader om die afskafflng van die Kleurl ingstem op die gemeenskap-

1 ike·lys. Hertzog het die versoek egter verwerp en ges& dat dit 

te kart voor die verkiesing is vir die Regering om so h belangrike 

stap te doen. Hy het egter die versekering gegee dat di~ NP die 

vraag by die volgende verkiesing moet opper (81 ). 

Hoewel Hertzog dus in 1932 bereid was om die versoeke uit Nasionale 

kringe vir aparte verteenwoordiging aan te hoar, het hy horn geensins 

daartoe bereid verklaar om dit uit te voer nie. In 1936 het hy in 

die Parlement erken dat mosies vir aparte verteenwoordiging by 

provinsiale NP-kongresse aanvaar is, maar ges& dat die NP destyds 

h federale party was wat die mosies nie bindend op die party ~s 

geheel gemaak het nie. Die NP se beleid was destyds steeds 

pol itieke segregasie vir swartes, maar nie vir Kleurl inge nie (82). 

Ernstige bedenkinge kan geplaas word op Nasionale menings in die 

vyftigerjare d~t Hertzog horn in 1932 vir die aparte verteenwoordiging 

van Kleurl inge ui tgespreek het (83). Daar bestaan geen bewyse 

daarvoor nie. en was waarskynl ik Nasionale propaganda om steun vir 

die deurvoering van die 1951-wetgewing t~o.v. Kleurl inge te verkry. 

As Kaaplandse leier was Malan bewus van die groeiende aandrang binne 

sy eie party om aparte verteenwoordiging. Daa~ is trouens ~an-

duidings dat Malan kart na die 1929-verkiesing reeds sy standpunt 

teenoor die Kleurl inge se gemeenskapl ike kiesreg• v~rander het. 

Die groat rede vir Malan se veranderde houding was die hewige kritiek 

wat Kleurl ingleiers soos Abdu~ahman gel ewer het op Hertzog se 

pogings om die Kleurl inge se pol itieke regte na die Noorde uit te 

bre i • Abdurahman was skerp krities op Hertzog .aangesien Hertzog 

se wetgewing vir die uitbreiding van die Kleurl inge se pol itieke 

regte na die Noorde gekoppel was aan die wetgewing om die Kaapse 

Swart-stem op die gemeenskapl ike lys te beeindig (84). Op 

26 Apri I 1951 het Malan in die Volksraad ges&; "Die Kleurl inge 

se lei er, dr. Abdurahman, het verklaar dat die Kleurl inge die .. " 

naturel le nooit in die steek .so~ laat nie. Hy het so ver gegaan 

om sterk anti-blanke verklarings te maak. Hy het bv. van die 

blankes gepraat as die skuim van Europa wat op die Suid-Afrikaanse 

kus aangespoel het. Daar was toe geen alternatief as om die hele 

kwessie op 'n ander manier te benader." (85) 

. . :: .. 
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Die feit dat die hoofbestuur van die NP in Kaapland in 1932 die 

mosie vir aparte verteenwoordiging by die kongres ingedien het, 

is h aanduiding dat Malan horn toe reeds met die siening vereen-

selwig het. Aparte verteenwoordiging was egter nog ni e amptel ike 

Nasionale beleid nie. Malan sou horn eers na Samesmelting in 1934 

finaal aan die siening verbind. In 1936 het die (Gesuiwerde) NP 

die beleid dat Kleurl inge op h afsonderl ike lys geplaas moet word in 

die party se Program van Beginsels en Program van Aksie opgeneem en 

sou die party horn inderdaad sterk daarvoor beywer (86). 

Hoewel die kritiese optrede deur Kleurl ingle1ers teenoor die NP 

waarskynl ik deels verklaar hoekom Malan sy mening radikaal verander 

het, bly daar nog hander verklaring vir sy verandering. Di t is 

duidel ik dat Malan na 1934 in die Kleurl ingstem h bedreiging vir 

Afrikaner-Nasional isme en die NP in die besonder gesien het. Nie 

!anger was die Kleurl ing h vennoot of bondgenoot-in-wording van die 

NP nie. Hy het nou h vyand geword wat teen Afrikaner-Nasional isme 

en sy belange aangewend kon word. Deur Malan se hele loopbaan loop 

die goue draad van die gedagte van Afrikaner-eenheid. Malan was 

seker die Nasional is wat die meeste aan die beginsel geglo het. 

Sander die steun van die Noorde sou die Afrikaner nooit herenig 

word of die geleentheid kry om aan die bewind te kom nie. Malan 

het geweet dat die Noorde nie ten gunste van die bestaande Kleurl ing

stemreg was nie en gedagtig aan die feit dat heelwat Kaapse • 

Nasionaliste ook ongelukkig met die situasie was, was Malan bereid 

om die Kleurl ingstemreg op di'e al taar van Afrika'ner-eenheid op te 

offer. Soos D.P. Botl:ia di ts-tel·~ "Die prys wat betaal moes word vi r 

daardie eenheid was in meer as een opsig baie hoog, maar dit is te 

betwyfel of enigiemand h ho~r prys daarvoor betaal het as die Kaapse 

Kleurl inge." (87) Dit was ook vir Malan nodig om h nuwe emosionele 

strydpunt te kry waarvoor Afrikaners te vinde sou wees. h Republ iek 

was een terwyl die Kleurl ingstemreg ook handig te pas gekom het om 

grater steun te verwerf. 

Met die verwydering van die swartes van die gemeenskapl ike kieslys 

in 1936 het Malan ook voorgestel dat Kleurl inge aparte verteen-

woordiging mbet kry, Die vernaamste argumente wat Malan aangevoer 

het, was dat in tal le opsigte die Kleurl inge reeds anders behandel 

word as die blankes; die kleurkwessie uit die pol itieke arena 

gel ig moet word; die ervaring in ander lande bewys het dat veel

rassige bevolkings die beste deur aparte pol i ti eke verteenwoordiging 
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gedien word en in gebiede waar blankes en Kleurl inge saamgevoeg 

was of is, daar al tyd wrywing ontstaan (88). Malan se ommeswaai 

in Kleurl ingbeleid is ook in die debat geopper en melding is gemaak 

van die korrupsie en misbruik van die Kleurl ingstem. 

Oat daar 'n duidel ike verski I in benadering ten opsigte van die 

demokrat i ese stel sel tussen die NP en die VP was, het duidel ik in 

die debat geblyk. Vir Malan was die Kleurl ingstemreg 'n euwel 

vanweH die sg. misbruike wat ~aarmee gepaard gegaan het. Senator 

F.S. Malan het spesifiek op die argument ingegaan en geantwoord 

op bewerings dat die Kleurl inge ash pol itieke voetba~ gebruik 

word. 

"Is dit waar? Is die teenwoordigheid van die agb. 

I id vir Stellenbosch (mnr. Bruckner de Vi 11 iers) nie 

'n oortuigende bewys dat dit nie die geval is nie; 

hoewel h·Nasional is, erken hy dat hy met die hulp van 

die Kleurl ingstem ingekom het. Kleurl ingkiesers ver

ski I vol gens my ondervinding nie vah blanke kiesers 

nie. Hui le word deur dieselfde argumente as die 

blanke kiesers beTnvloed en as u my vertel dat die 

Kleurl ingkiesers as~ voetbal gebruik word, dan kan 

ek u ook s& dat daar blanke kiesers is wat, ash 

geheel geneem, ook ash voetbal gebruik ward! Maar 

ek het nog nie gehoor dat kiesers om daardie rede 

moet gesegregeer word nie of apart moet stem nie. 

Nee, hierdie argument dat hul le ash pol itieke 

voetbal gebruik word, is in die eerste plaas nie 

juis nie omdat ~ul le deur sake van beleid, belang en 

beginsel verdeel is, net soos blanke ki esers, en as 

hul le nie is nie, word hul le daartoe opgevoed." (89). 

Die "Gesuiwerde" NP se beleid van aparte verteenwoordiging in die 

dertigerjare het in die praktyk egter nie meegebring dat die NP 

heeltemal daarvan afgesien het om steun onder Kleurl ingkiesers 

te werf nie. In Februarie 1937 is onthul dat mnr. Bruckner de 

Vi I I iers Kleurl ingkiesers in die Soutrivier-kiesafdel ing toege-

spreek het (90). Di t was by die gel eentheid dat mnr. Harry 

Lawrence homself ash Maleier vermom het en die vergadering bygewoon 

het (91). Hoewel De Villiers later ontken het dat hy Kleurling

kiesers bearbei het, maar sfegs op uitnodiging van die APO opgetree 

het, was di t algemene kennis dat De Vi I I iers steeds in 1937/'38 
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geglo het in die werwing van steun onder Kleurl ingkiesers, 

maar deur die NP-partybestuur .gekortwiek is in sy pogings (92). 

De Vi I I iers wou h groot veldtog in Soutrivier voer om Harry 

Lawrence met behulp va~ die Kleurl ingstem te verslaan. Ook het 

D~ Vi I I iers gemeen dat die NP met di~ bearbeiding van die Kleurl ing

stem 'n addisionele drie of vier setels -in die 1938-verkiesing sou 

kon wen ( 93). 

Tydens die 1938-verkiesing het Malan en die NP voortgegaari om die 

verwydering van die Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike lys te 

propageer (94). Die propaganda is ook dwarsdeur die oorlogsjare 

voortgesit. In 1946 is mnr. Paul Sauer as voorsitter van h 

spesiale korrrnissie aangestel om vir die NP 'n algemene befeid t.o.v. 

die Kleurl inge op te stel (95). Die Sauer-verslag se aanbevel ings 

is aanvaar as die NP se beleidsverklaring vir die 1948-verkiesing. 

Hiervolgens is erken dat die Kleurl inge h middelposisie tussen die 

blankes en swartes inneem en dat h befeid van apartheid tussen 

blankes en Kleurl inge en tussen swartes en Kleurl ing~ toegepas 

sal word op maatskapl-ike, residensiele, industriele en pol itieke 

geb i ed. 

"In die Senaat sal die Kleurl inge verteenwoordig word 

deur h blanke verteenwoordiger •••• Die huLdige onge

sonde stelsel wat toelaat dat Kleurl inge in Kaapland 

saam met blankes vir diesef fde kandidate st~m, sal 

afgeskaf word. Hui le sal gekies word deur die ver

teenwoordigende Kleurl ingraad ••• In die Provinsiale 

Raad van Kaapland sal hul le deur die blankes verteen

woordig word en vir Kaapland sal 'n verteenwoordigende 

Kleurl ingraad in die I ewe geroep word. In hul eie 

gebiede sal die Kleurl inge hul' eie rade met eie 

pub I i eke di ens t e he II. ( 96) 

In bree het die NP met die bewindsoorname in 1948 drie oogmerke 

m.b.t. die Kleurl inge gehad, nl. (i) 'biologiese' skeiding 

tussen blankes en Kleurl inge deur h verbod te plaas op huwel ike 

en seksuele omgang tussen die twee bevolkingsgroepe, (ii) residen

siele skeiding tussen blankes en Kleurl inge deur die instel I ing van 

die Groepsgebiedewet, en (iii) pol itieke skeiding tussen blankes 

... :;., 
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en Kleurl inge deur die instel I ing van aparte verteenwoordiging 

vir Kleurlinge op 'n aparte kieserslys (97). 

Die NP het dus teen 1948 h vol le pol i tieke draai gegooi; van 

aanvaarding van die beperkte pol itieke regte vir Kleurl inge (maar 

nooit swartes nie) tot die vol le verwerping daarvan binne die 

sentrale beslui tnemingsl iggaam van die land. Daar is wel voorsien 

dat Kleurl inge hul le pol itieke regte moet uitoefen, maar dan net op 

h aparte basis. Dit blyk dat die kentering na die 1929-verkiesing 

betekenisvol in omvang toegeneem het weens volgehoue kritiek deur 

K'leurlingleiers op Hertzog se beleid om aan Kleurlinge uitgebreide 

regte te verleen, maar dan ten koste van die Swart-stem op die 

gemeenskapl ike lys. Hierdie optrede wou erkende Kleurl ingleiers 

nie aanvaar nie. Bewus van die praktiese real i tei te het Nasional iste 

tussen 1929 en 1934 al meer begin besef dat h pol itieke dooie punt 

tussen Kleurl inge en Afrikaners ontstaan het en dat die oplossing 

van.die dooie punt sou wees om ook Kleurl inge op h aparte kieslys 

te plaas. Die siening het na Samesmelting by "Gesuiwerde" 

Nasional iste toegeneem aange~ien Kleurl inge toe h ekstra-

dimensionele magsbedreiging vir hul le ingehou het. Die noue 

bande tussen Kleurl ingleiers en oorwegend Engelssprekende partye 

en groepe het die gevoel onder Nas~onal iste versterk dat h al I iansie 

tussen Kleurl inge en gematigde Engels- en Afrikaanssprekendes teen 

Afrikaner-Nasional isme gesmee word en dat die.~leurl inge der.halwe 

uit die stryd in die blanke pol itieke arena verwyder moes word. 
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HOOFSTUK 2 

DIE FUNKSIONELE ROL VAN DIE BURGER 

Die eerste ui tgawe van De (later Die) Burger h~t op 26 Julie 1915 

verskyn. Van die begin af het die koerant h ondersteuningsfunksie 

jeens die Afrikanervolk aanvaar: hy sou die volk se belange op 

al le lewensterreine bevorder. Sy vernaamste taak was op die 

pol itieke terrein as ondersteuner en kampvegter van die ontwakende 

Afrikaner-Nasional isme. 

Die eerste hoofredakteur was die latere eerste ministe~ dr. D.F. 

Malan. Die noue verbintenis tussen Die Burger en die saak van 

Afrikaner-Nasional isme spreek duidel ik uit die feit dat dr. Malan 

later in die jaar (in September) tot Kaaplandse lei er van die pas 

gestigte Nasionale Party verkies is (I). 

Dit is belangrik om daarop te let dat Die Burger v66r die stigtings

kongres van die Nasionale Party in Kaapland reeds bestaan het en 

dus nie formeel as partyblad ~ebore is nie (2). Die koerant het horn 

nie onderdanig teenoor die party geag nie, maar homself gesien ash 

gelyke bondgenoot en kampvegter naas die NP vir gemeenskapl ike 

beginsels. Hy het homself bekend gestel as "een Hollands D~gblad, .. 
met een demokraties, kristel ik-nasionale strekking, onafhankel ijk 

van Regerings- of Partybeheer". 

Die katal isator vir die totstandkoming van Die Burger was die breuk 

tussen Hertzog en Botha in 1912. Landwyd, maar veral in die Wes-
Kaap, is gevoel dat Hertzog 'n spreekbui s vi r die opkomende 

Nasionate beweging moes he. Die primere dryfkrag agter steun vir 

Hertzog in die Kaap wash Kaapstadse regsgeleerde, W.A. (Wi I I ie) 

Hofmeyr, wat kart n~ die breuk tussen Hertzog en Botha h Hertzog

gesinde Waaksaamheidskomitee in die lewe geroep het (3). 

Die groepie Nasionale ondersteuners in Kaapstad was klein in getal 

en het by h omvangryker Stel lenbosse groep om samewerking aangeklop. 

Op 18 Desember 1914 is aan die huis van mnr. H.J. Bergh, bestuurder 

van die Stellenbosse Distriksbank, besluit tot die.stigting van die 
Nasionale Pers. h Komitee van oprigters is benoem bestaande uit 

mnr. Hofmeyr as voorsitter en adv. J.H.H. de Waal, prof. W.A. Joubert, 
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mnr. Bruckner de Vi I I iers en adv. H.A. Fagan (4). Een van hul 

grootste probleme was om genoeg kapi taal in die hande te kry. 

h Bekende Stel lenbosse wynboer, sakeman en pol itikus, mnr. J.H. 

(Jannie) Marais, L.V., het 5 000 pond en sy broer Christiaan I 000 

pond in die onderneming gesteek. Mnr. Jannie Marais het later nog 

8 000 pond geskenk vir die aankoop van h rolpers vir Die Burger (5). 

Die deurslaggewende rol wat mnr. Marais by die stigting van Die 

Burger gespeel het, was volgens O'Meara die begih van 'n "long

standing economic and political al I iance" tussen Stel lenbosse 

Nasional iste en die in die Kaap (6). 

Nog h groot probleem was die aanstel I ing van h redakteur vir die 

nuwe koeran t. Mnr. Hofmeyr wou self nie redakteur wees nie en het 

aan die hand gedoen dat h goeie vriend van hom, dr. D.F. Malan 

(destyds predikant op Graaff-Reinet ), vir die pos oorweeg word. 

Dr. Malan was eers teensinnig, maar het twee weke later, na oor

reding deur bekende Afrikanerleiers (o.a. h petisie van genl. C.R. 

de Wet en mede-rebelle in die Bloemfonteinse gevangenis), besluit 

om die ui tnodiging te aanvaar (7). 

Hy was nie h geroetineerde koerantman nie, en in sy termyn as 

redakteur was die koerant hoofsaakl ik h baanbrekende partyblad 

waarin die redakteur die pol itiek gehanteer het en hom nie veeJ .. 
ingemeng het in die nuusaspekte nie (8). Volgens Munger is in 

Malan se redakteurstermyn die meeste van die redaksionele korrmentaar 

' in die hande gelaat van adv. H.A. Fagan, terwyl mnr. J. Steinmeyer 

as besturende redakteur opgetree het (9). 

Die bevordering van die Afrikaner-Nasional isme was die belangrikste 

oogmerk van die koerant en ander joernal istieke dienste het in die 

proses h ondergeskikte plek gekry. Dr. Malan se opvolger in 1924, 

dr. A.L. Geyer, het min of meer sy rol voortgesit, maar nie die oe 

gesluit vir die professionele verbetering van die koerant as nuus

blad nie. Veral die aanstel ling van mnr. Phi I Weber in die redaksie 

van Die Burger in 1926 het mettertyd gelei tot 'n meer professionele 

benader1ng. Dit was Weber wat onder die redakteurskap van dr. Geyer 

Die Burger omgeskep het tot h volwaardige nuusblad sonder om weg te 

breek van die oorspronkl ike ideologiese konsep en doel van die 

koerant (I 0). 



-28-

Toe Weber in 1945 redakteur v~n die koerant geword het, was Die 

Burger twee dinge: 

(a) h ideologiese kampv~gter en medestryder van die Nasionale 

Party vir die belange va~ die Afrikanerdom; en 

(b) h koerant met h professionele nuusinslag wat die funksie van 

algemene inl igting vervul het. 

Dr. Geyer het nog h oorkoepelende hoofredakteurskap beklee voordat 

hy in 1950 as Hoe Konrni ssari s in Landen aangestel is. ( 11) 

Dr. Geyer het die koerant deur moei I ike jare gestuur. Dit was 

grootl iks aan horn te danke dat die Nasionale Party die krisis van 

Samesmelting in 1934 oorleef het en die moei I ike dertigerjare ender 

volgehoue ~anval le van genl. Hert2og en die VP te bowe kon kom, en 

dat die verdeeldheid in Afrikanergeledere in die Tweede Wereld

oorlog ui teindel ik in die guns van die Nasionale Party as die 

vaandeldraer van die Afrikanerdom se pol itieke aspirasies sou 
d raa i • ( I 2) 

Dr. Geyer en Die Burger het in die tydperk van koal isie en Same

smelting in 1933/'34 h sleutelrol gespeel om te verhoed dat Malan 

horn by die pol itieke versoening tussen Hertzog en Smuts geskaar het. 

Geyer het Malan se plan in Februarie 1933 om k-0al isie ender prates 

te aanvaar ter wi 11 e van party-eenheid, teesinnig ondersteun Cl 3), 

en Die Burger was die enigste Afrikaanse koeran-4: wat horn st erk teen 

Hertzog se planne van koalisie en uiteindelik samesmelting met Smuts 

uitgespreek het. In die opsig het Malan en Geyer eenders gedink. 

Maar van Januarie tot Mei 1934 het Malan onverwags toenadering tot 

Hertzog gesoek - aanvankl ik sender Geyer se wete. Di t was hoof

saak I ik Geyer wat Malan van toenadering tot Hertzog laat afsien en 

die Nasionale Party uit die samesmel ting tussen Hertzog en Smuts 
g eh OU he t . ( I 4 ) 

Deur nougesette en deegl ike ondersteuning en bevordering van die 

belange van die Afrikanerdom het Die Burger 'n groot (sorrrnige se: 

deurslaggewende) rol gespeel by die uiteindel ike bewindsaanvaarding 

van die Nasionale Party in 1948. Sy inspanning was nie beperk tot 

die pol itiek nie; op haas elke lewensterrein van die Afrikaner 

het Die Burger hom ingespan. Volgens Weber 

. j 

(" 
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"sou die NP ni e in 1924, moont I ik ook ni e in 1929, 

en seker nie in 1948 sender Die Burger aan die 

bewind gekom het nie. Sender Die Burger sou ons 

nie in die mate die groot ekonomiese opbloei in die 

Suide aan die begin van die Tweede Wereldoorlog 

beleef het nie. Sender Die Burger en die ander 

publ ikasies van die Nasionale Pers sou ons taal nie 

gestaan het waar dit vandag staan nie. Sender Die. 

Burger sou ons nie ons republ iek reeds in 1961 gekry 

het nie" (15). 

Vanwee sy noue verbintenis mE)t die wel en wee van dieAfrikanervolkop 

al le lewensterreine was Die Burger met betrekking tot die pol itiek 

des te invloedryker - na die oorname van 1948 waarskynl ik die 

invloedrykste koerant in Suid-Afrika. 

Die redakteur van Die Burger het sedert sy stigting die reg gehad 

om parlementere koukusvergaderings van die Nasionale Party by te 

woon (I 6). Na die bewindsoorname van mnr. J.G. Strijdom in 1954 

is die gebruik laat vaar. Volgens prof. P.J. Ci I I ie, redakteur van 

die koerant van 1954 tot 1977, het Die Burger self versoek dat di t 

bee ind i g word.· Na koukusvergaderings het die koerant gesit met 

vertroul ike inl igting wat hy nie mog publ iseer nie. · Hy wou.al le .. 
suspisie verwyder dat hy sodanige inl igting misbruik .(17). Ver-

skeie Nasionale L.V. 's het klaarblykl ik die redakteur verdink dat 
' hy vertroul ike koukusinl igting in die koerant publ iseer (18). 

Mnr. Strijdom het bv. na sy oorname as premier die Se~aatwetgewi~g 

van 1955 nie aan die koukus bekend gemaak nie uit vrees dat dit na 

buite sou uitlek (19). Die sitting in koukusvergaderings het Die 

Burger 'n fenomenale insig in die parlementere pol itiek gegee wat 

vroeer uiteraard ook in sy nuushantering weerspieel is. Ander 

Afrikaanse koerante het die voorreg nie gehad nie, wat Die Burger 

Se invloed~yke rol aansienl ik verstewig het. 

In 1965 is Die Burger deur die Londense Times gereken onder die 

twaalf "groot koerante van die wereld", in die geselskap van 

Le Mende van Frankryk, lzwestia van Rusland en die New York Times 

in Amerika (20). In 1968 is Die Burger aangegee as een van die 40 

"el i te-koerante" van die wereld in 'n studie wat deur die departement 

van joernal istiek van die Universiteit van Missouri uitgevoer is 

( 2 I ) • 
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Die styl en kenmerke van Die Burger kan kortl iks ender die 

volgende hoofde saamgevat word. 

(I) BESKEIDENHEID 

In die rubriek Van Al le Kante in Die Burger van 24 Julie 

1965 skryf D.C. de Vi I I iers, oud-nuusredakteur van Die Burger 

en toe redakteur van Die Huisgenoot, tong in die kies dat Die 

Burger waarskynl ik die mees beskeie koerant in die wereld is. 

Oor baie ja~e is h tradisie gevolg dat. Die Burger se redaksielede 
' 

anoniem bly en dat verslaggewers se name nie by berigte genoem word 

nie. Rubrieke is ook ender skui lname geskryf. Die tradisie is 

eers by sportberiggewing laat vaar en in die laat vyftigerjare verder 

verbreek toe Schalk Pienaar die rubriek Jn die Parlement behartig 

het. In die vroee sestigerjare het Rykie van Reenen vir die eerste 

keer die rubriek Van Al le Kante ender haar naam begin skryf. 

Beskeidenheid I ewer h belangrike bydrae tot h goeie spangees ender 

werkers en kan daarom lei tot h verbetering in die gehal te van 
die koerant. Gesien in die I ig van die invloedryke rol van Die 

Burger het die meeste mense nogtans deur die beskeidenheidsindroom 

begin sien. Beskeidenheid kan oordryf word: Deur voortdurend te 

beklemtoon hoe beskei.e h mens is, kan ander laat wonder of dit nog 
beskeie is om s6 beskeie te wees! 

(2) SPANGEES 

h Kenmerk van Die Burger in die veertiger- en vyftigerjare 

was sy spangees. In 'n art ikel in News Check in 1964 word gese: 

"The Burger has achieved something rare in newspapering: a corporate 

int el I igence. Where most newspapers depend on individual personalities 

for their verve and flavour, Die Burger has long had a top team of 

we I I-nigh I i k e-mi nded men running i t with much common purpose. 

Personalities in their own right, these men nevertheless intermesh 

to a remarkable degree in their outlooks, assumptions and ideas."(22) 

Rykie van Reenen skryf in Van Al le Kante op 14 Maart 1964 na aan

leiding van bg. artikel "Bowenal het hy (Otto Krause - destydse 

redakteur van News Check) raakgesien wat mi skien die vernaamste 

kenmerk van Die Burger is: dat 1 dit, op die hoogste vlak van 

redaksie en bestuur, die produk is, nie van die of daardie geniale 

enkel ing nie, maar van spanwerk tussen 'n klompie manne wat wel elkeen 

sy besl iste eie persoonl ikheid het, maa~, jare lank saam in die tuig, 
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h tot groat hoogte eenderse benaderi~g van sake het en feitl ik 

as een gesament I ike verstand dink". 

Gewag is al gemaak van die hoe eise wat aan Die Burger se 

redaksi el ede gestel is. By Die Burger was di t 'n ongeskrewe 

reel dat h mens se werkdag 24 uur lank is, en dat personeel lede 

bereid moes wees om te werk ongeag die ure van die dag of nag (23). 

Die Burger se besonderse span~ees in die veertiger- en vyft igerjare 

was die uitvloeisel van 'n gedagte of kenmerk wat almal doelgerig 

verenig het, nl. h saak waarvoor gestry is. Die strewe na die 

verwesenl iking van pol itieke mag vir die Afrikaner was die oor

heersende doel wat persoonl ike verski I le en ambisies ondergeskik 

gelaat het. Sodra geen sterk saak h redaksie verenig nie, verval die 

spangees en tree dienstigheid en die bevordering van die individu 

na vore. Dit kan dan gebeur dat die individu voorgee om h saak te 

ondersteun, maar dit eintl ik doen vir persoonl ike bevordering en 

bevel I iging in h kom~eterende material istiese stelsel. 

(3) WOORD- EN TAALGEBRUIK 

Die Burger het veral in sy hoofartikels baie selde kortaf, 

kategoriese taal gebruik. Die saak is eers uit elke moontl ike 

hoek bekyk, en soms is nie h eenvoudige gevolgtrekking gemaak. nie, .. 
veral waar dit die Nasionale Party kon benadeel. Schalk Pienaar 

het in sy tyd as redakteur van Die Beeld (1965-1970) Die Burger 
' bestempel as "daardie stoere ou vennoot vah die Nasionale Party 

wat sy woorde twee maal tel en dan soms besluit om hul.le tog maar 

I iewer nie te gebruik nie".(24) Die taalgebruik is 'n jarelange 

tradisie wat deels ontstaan het uit huJ,werigheid om nie 'n bevriende 

regering of die Nasion~le Par~y direk te weerspreek of skerp te 
kritiseer nie. 

Die Burger se besonderse aanwending van die Afrikaanse taal is in 

belangrike mate gevorm deur L.W. Hiemstra, redaksiel id van Die 

Burger van 1921 tot 1927 en later taalkundige redakteur van die 

Nasionale Pers. Hiemstra het reusewerk gedoen met die uitbouing 

van A f r i k a an s t o t 'n ma k I i k e omg an g s t a a I • 5 oms wa s s y t a a I re e I s 

vreemd vir die gewone man omdat dit ver~ki I het van die algemene 

spreektaal. 56 was bv. die woord 'opblaas' (met plofstof) vir 

Hiemstra lank taboe. Treine en brOe moes in die lug spring of 

geskiet word. Mettertyd is opblaas tog aanvaar (25) • 

..... :.:-:· L---------------.;;.... __________________ ~~'--~~--'"-~~~~~~--
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(4) NOLIE SANDE MET LESERS 

Nog h kenmerk van Die Burger is noue bande met sy lesers. 

Dit word veral weerspieel in die briewekolomme, Menings van_Ons 

Lesers. Nie net is lug gegee aan wat leiersen invloedrykes 

dink nie; die menings van die gewone lesers moes gehoor word. 

Volgens D.C. de Vi I I iers is Die Burger een van die beste koerante 

in die wereld omdat hy aan drie vereistes voldoen: betroubaarheid 

van inhoud, die invloed wat hy uitoefen, en die band wat hy met sy 

lesers smee (26). Laasgenoemde was en is nog altyd een van die 

sterk punte van Die Burger. 

(5) BONDGENOOT VAN DIE NASIONALE PARTY 

Die verhouding tussen die NP en Die Burger is al· bestempel 

"as of a curious nature". (27). Die "curious nature" le daarin 

dat Die Burger h fundamentele lojal i tei t teeno6r die Nasionale 

Party handhaaf en sy geesdriftigste joernal istieke ondersteuner 

en beskermer is, maar ook h kri tiese houding 6penbaar wat vir 

buitestaanders soms onversoenbaar lyk met lojaliteit. Tereg 

beskryf News Check Die Burger as "that baffling amalgam of political 

shrewdness, qua Ii ty and quotabi Ii ty" (28). Prof. Ci 11 ie het die 

band al bestempel as "lets besonders wat maar moei I ik ender woorde 
te bring is" (29). 

Prof. Ci 11 i e se daaroor: 

"Die Burger is gestig as 'een Hollands dagblad, met 

een demokraties, kristelik-nationale strekking, 

onafhankel ijk van Regerings- of Partij-beheer". 

En i n d r . Ma I an s e e e r s t e hoof a r t i k e I s t a an t e I e e s : 

'In die ontwaking van ons nationaal eenheidsgevoel 

I igt onze redding. Dit gevoel wi I De Burger sterken 

en leideh. En hoewel ender de heersende omstandig

heden hij dat niet kan tjoen anders dan in strijd en 
' storm, toch wi I hij dat nooit doen ten behoeve van 

een persoon of een partij maar al leen om des volks 

wi I'. Stel nou daarteenoor die fei t dat Die Burger 

ook deur die Kaaplandse kongres van die Nasionale 

Party aangewys is as sy amptel ike orgaan; en die 
verdere feit dat cir. Malan, die eerste redakteur van 

1915 tot 1°924, terselfdertyd Kaaplandse leier van die 

Nasionale Party was, dan lyk dit nogal ingewikkeld; 

·.... ·.-::.-.:· 
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'n dagblad•vrij van partijbeheer' wat eenheid soek, 

maar 'nooi t ten behoeve van een part i j' - maar tog 

party-orgaan en in die begin onder redaksie van h 

provinsiale partyleier! Om hierdie misterie van 

twee-eenheid te beskryw~, het dr. Malan in sy tyd van 

die party en pers gepraat as man en vrou - twee 

selfstandige persoonl ikhede, elk met h eie wi I en 

I ewe, maar saamgeb ind in 'n mi st i eke en onverbreekbare 

eenheid" (30). 

Dr. Weber was verantwoordel ik vir 'n metafoor wat die verhouding 

tussen Die Burger en die Nasionale Party aanskoul ik wi I voorstel 

h hegte egpaar wat besig was om hul goue brui lof te vier. h 

Koerantman vra die tante of hul le in die vyftig jaar ooi t aan 

egskeiding gedink het. Die antwoord: aan egskeiding nooi t, 

maar aan moord dikwels! (31) 

Twee begrippe bied 'n sleutel tot die verhouding tussen die Nasionale 

Party en Die Burger: vennootskap en I ojal i tei t. Die Burger.is 

totaal lojaal aan die Nasionale saak en een van sy grootste kamp

vegters, maar hy is ook 'n gelykwaardige vennoot met die reg om te 

kritiseer, om nuwe paaie te verken en te propageer - "a role of 

mi Id rebel I iousness conjoined with loyalty". (32) 

(6) BLANKE EENHEID 

'n Belangrike oogmerk waarvoor Die Burger horn in die vyftigerjare 

beywer het, was die verwesenl iking van blanke pol itieke eenheid onder 

die vaandel van die NP. In die opsig was die VP 

vir horn h ~truikelblok en is doelgerigte pogings aahgewend om veral 

Afrikaanssprekende VP-lede na die NP te lok. Die VP moes ash 

magt ige faktor in die S.A. pol it iek verdwyn. 

Die Burger het geglo dat h voorvereiste vir die sukses van die beleid 

van afsonderl ike ontwikkel ing groter pol itieke eensgesindheid by 

blankes nodig was. Hoe meer blankes die beleid ondersteun, des te 

groter sou ·die kanse wees dat dit sou slaag. 

Op 6 Maart 1951 het Die Burger ges@: "Di t is gemene saak da t Sui d-

Afrika se kleurvraagstukke nie bevredigend gereel kan word sonder n 
aansienl ike mate van eenstemmigheid onder die blankes oor die doel 
wat nagestreef moet word nie". 
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Die volgehoue en buitensporige aanval le op en bespotting van 

VP-leiers het h doel gehad. Di t was nie geroetineerde pol itiek 

nie, maar vasberade pogings om die VP as party van die pol itieke 

toneel te verdryf en sy lede vir die NP te win. 

is uiteindel ik geslaag. 

In hierdie doel 

Dit is belangrik om daarop te let ~at die Kleurl inge bui te hierdie 

eenheidspoging geag is. Hoewel Die Burger gevoel het dat die 

Kleurl ing nader as enige ander bevolkingsgroep aan die blanke 

staan, is in die vyftigerjare nie voorsien dat hy sy pol itieke 

regte saam met die blanke moes uitoefen nie. Die ui tskakel ing 

van die Kleurling as sg. "derde mag" binne die blanke politiek is 

sterk gepropageer. Daar i$ gevrees dat die Kleurl ingstem saam 

met die hoofsaakl ik Engelssprekende anti-Nasionale stem die 

Nasionale Party as bel iggaming van die Afrikaner se strewes en 
1 

ambi si es sou oorweldig (33). D.iaror'n moes die Kl eurl ingstem as 

magsfaktor van die gesamentl ike kieserslys in Kaapland verwyder 

word. Tog het Die Burger gevoel dat, sodra die faktor ult die 

weg geruim is, hernieude pogings aangewend moes word om die 

Kleurl ing nader aan die Afrikaner en die blanke te trek. In 

die opsig is in die vroee sestigerjare aan beperkte, direkte ver

teenwoordiging van Kleurl ingedeur Kleurl inge in die Parlement gedink. 

(7) ONAFHANKLIKHEID EN VERKENNING 

h Groot probleemarea is die korrekte omskrywing van Die Burger 
' se pol i ti eke optrede en kommentaar. Dit hou noue verband met die 

gesindhede van die Afrikanerleiding, en hierin le die waarskynl ike 

verklaring opgesluit. Ondanks al les wat geskryf is oor die 

Afrikaner se "monol itiese" eenheid in denke en optrede, bestaan 

binne die groep heelwat verski I I en.de gedagte-strominge wat nie 

onmiddel I ik deur die bui testaander raakgesien word nie. Die 

denke en optrede van die Afrikanervolk is hierin nie uniek nie. 

Soortgelyke verskynsel s kom voor by nasional istiese volke van 

beperkte omvang met h geskiedenis van langdurige verdrukking 

deur sterkere magte en groepe. Vergelyk maar die Sioniste, die 

Maroni tiese Christendom en die strominge onder die Baske, Armeniers 

en lere. Kenmerke wat deur \ulke volke geopenbaar word, is onder 

meer 'n agterdog en vooroordeel teen vreemde denke, 'n st erk el e~ 

geregtigheidsin (m.a.w. die volk se eie denke is beter as ander s'n), 

h bale sterk ~andhawingsin (of drang na voortbestaan), die ender-
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geskikstel I ing van die individu se belange teenoor die van die 

groep, en die verlamming van gematigde denke binne die groep. 

Die Burger'. Se rol was en is die van spreekbuis van die Afrikaner

volk. Omdat hy so na aan die Afrikanervolk is en ult horn spruit, 

kan verwag word dat die koerant heelwat eienskappe van die klein 

en vroeer verdruk_te volk geopenbaar en uitgeleef het. Die open-

baring van h sterk agterdog teen vreemde denke binne so h volk 

impl iseer nie 'n totale geslotenheid van sy ir.itel lektuele vir eie 

nuwe denke en strominge wat elders ontstaan nie. Hui le is dikwels 

bewus van nuwe denke, maar weet ook dat die oorgrote meerderheid 

van hul volk nie ontvankl ik daarvoor is nie vanwee die genoemde 

eiegeregtigheid. Die int el lektuele besef dat die totale uitweer 

van nuwe denke en _gedagtes by h volk en die kweek van h bl inde-

1 ingse aanvaarding en lojaliteit, dikwels tot rampspoedige nadeel 

van s6 h volk kan strek. 

In die opsig 18 Di~ Burger se groat belangrikheid binne die raamwerk 

van die Afrikanervolk: dat hy dikwels h Intel lektuele rol gespeel 

het om te verhinder dat die Afrikaner se denke verstar of ouderwets 

raak. Die rol het hy gespeel naas die van kampvegter vir die 

bereiking van pol itieke mag deur die Afrikaner. Die intel lektuele 

taak van die koerant was nog altyd binne dte raamwerk ·van h volk . 
wat die eienskappe van h klein en verdrukte vol~ het, en kan nie 

vergelyk word met die moderniseringsrol binne h grater en vei I iger 

volk waar kritiek nie noodwendig vanuit h beperkle raamwerk gevoer 

word nie. 

Die Burger onder die redakteurskap van mnr. P.J. Ci I I ie (van 1954 

tot 1977) het homself nie as "intellektueel" gesien nie. 'n 

Afrikaanse joernal is is gesien as iemand wat die skakel vorm tussen 

die intel lektuele en die 'gewone mense'. Die Burger het die 

ewewig tussen die twee pole probeer behou en gepleit vir beter 

begrip tussen Nasionale pol itici en Nasionaalgesinde intel lektuele 

( 34) • 

Tog het Ci I I ie h sterk intel lektuele inslag aan die koerant gegee. 

Hy is sterk beTnvloed deur die dinksfeer van die groat Afrikaanse 

skrywer en digter, N.P. van Wyk Louw. Twee van Van Wyk Louw se 

begrippe, lojale verset en oop gesprek, kan beskou word as rigsnoere 

van sy optrede tydens sy redakteurskap. Oop ~esprek behels menings-

... , ..... 
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wissel ing en kennisname van die denke en menings van ander waarop 

jy jou kan verantwoord en waardeur jy moontl ik bei'nvloed kan word. 

Dit behels h wegbeweeg van die eiegeregtlgheldsgevoel van h 

bedrelgde klein volk. Dlt behels nogtans geen verloening van 

jou eie volk nie, maar is juis bedoel om horn ·te versterk, aangesien 

geen toetsing van sy optrede en denke tot sy nadeel kan strek nie. 

So het Ci I I ie in die vyftigerjare artikels geskryf vir die I iberale 

maandblad The Forum (35). In 1959 was hy die enigste redakteur 

van 'n Afrlkaanse koerant wat gelukwensinge aan The Forum gestuur 

het by die 21-jarige viering van sy bestaan (36). 

Van Wyk Louw het lojale verset s6 beskryf: 

"Binne 'n magtige en onbedrelgde volk Is die nasional isme 

al tyd krities teenoor die sondes van sy groep; of 

andersom: di.e man wat blnne so 'n groep spot tend en 

krities optree teenoor volkseuwels, is 'n ware nasional Is 

al noem hy horn ook iets anders. Maar binne 'n klein, 

bedreigde volk moet die ware nasional is krltiek en aan

sporing in fyn ewewig hou - s6 fyn dat hy seker maar 

selde voel dat hy sy taak behoorl ik kan verrig." (37) 

Van ·wyk Louw se In wese dat 'n kleln en bedreigde volk wat bale 

vyande het, dit nie kan bekostig dat kritici vanuit sy eie krlng 

heft lg op horn losbrand nle, want dan beland hy saam met dlegene 

wat die volk krltiseer, nle omdat hulle dit goed'bedoel nie, maar 

sy ondergang wi I bewerk. Aan die ander kant kan nie verwag word 

dat geen kritlek gelewer sal word nle, want elke volk het sy klein-

I ikhede, vooroordele en geestel ike agterstand. 

is "loja·le" kritiek van binne .. die groep. 

D i e a I t e rn a t i e f 

Ole denke het in wese Die Burger se beleid en optrede onder Ci I lie 

as redakteur bepaal (38). Schalk Pienaar, asslstent-redakteur 

van die koerant van 1947 tot 1965, het die sienlng onderskryf, maar 

hander term daarvoor gebruik, naaml ik "onafhankl lkheid-in-· 

gebondenheid". (39). By die beoordel ing van die terme lojale 

verset en onafhankl ikheid-in-gebondenheld blyk laasgenoemde meer 

gepa s t e wees. Ver set imp I i seer 'n meer ek st reme houd i ng. 0 i t 

ifll)I i seer 'n meer radikal e openbaring van teenkant Ing wat in sekere 

opsigte nie te vergelyk is met Die Burger se optrede nie. Die 

verskil is' dat Van Wyk Louw met intellektuele konsepte gewerk het, 
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terwyl Ci I I ie dieper in die praktyk gestaan het. 'n Mens kan 

vermoed dat Van Wyk Louw met sy konsep van verset dalk verder 

kon gegaan het as Die Burger onder Ci I I ie, deur bv. die hele 

apartheidsideologie binne eie kring te bevraagteken. Di t sou 

horn dalk nader kon gebring het aan h Beyers Naude ash Pi et 

Ci I I i e. 

Ci 11 ie en Die Burger se gedagtes van lojaleverset of onafhankl ikheid

in-gebondenheid was 'n sindroom wat binne die "Gesuiwerde" A.frikaner-

Nasional isme sy beslag gekry het. Di t verski I van lojale kritiek 

wat van tyd tot tyd deur Noordel ike Afrikaanse koerante ui tgespreek 

is. 

Die Burger was nie die enigste koerant wat ui t die binnekring die 

Nasionale regering by tye gekritiseer het nie. Kritiek en ver

kenning op die Nasionale weg het waarskynl ik sy hoogtepunt bereik 

by Dagbreek onder die redakteurskap van Wi I lem van Heerden van 

1947 tot 1962. Van Heerden was vroeer van 1936, tot 1946 redakteur 

van Die Vaderland, dus h ondersteuner van die VP en later die 

Afrikanerparty (AP) onder N.C. Havenga. 

Onder Van Heerden het pol i ti eke kommentaa~ en verkenning in Dagbreek 

'n hoogtepunt bereik. Hy het nie geskroom om die Regering oP die 

vingers te tik wanneer hy di t nodig geag het ni~. Hy het dr: Malan 

in 1949 gekritiseer oor die standpunt wat die Premier op die 

Vrystaatse NP-kongres van 1949 oor die Britse prdtektorate ingeneem 

het (40). Hy was die verkenner vir baie ~lgemene beleidsrigtings 

wat later deur die Regering aanvaar is of regeringsdenke bei"nvloed 

het. Hy was een van die eerste Afrikaanse redakteurs wat voorspel 

het dat die Midde-Afrikaanse Federasie nie sou standhou nie, en ook 

dat swart gebiede in Suid-Afrika mettertyd onafhankl ikheid sal moet 

k ry ( 4 I ) • 

Van Heerden se politieke denke is grootliks deur genl. Hertzog be-

invloed. In die opsig het Dagbreek se "onafhankl ikheid-in-

gebondenheid" verski I van die van Die Burger. Vroeer in Van 

Heerden se redakteurstermyn by Die Vaderland was die historiese rol 

van die koerant h wegbeweeg van enge Afrikaner-eksklusiwiteit en 

van h anti-Engelse rigting. Op die grondslag van die tweestroom-

beleid was die mikpunt h Suid-Afrikaanse nasie met gelyke blanke 

komponente - met Die Vaderland as vaandeldraer van die Afrikaanse 

'. ' ....... , 

.. , 



-38-

saak ( 42) • Die Burger het nie die siening gehuldig nie en het 

die "Gesuiwerde" Nasionale standpunt van Malan gepropageer wat 

eventueel elemente van Die Vaderland se siening sou bevat. Die 

Burger het ook h Suid-Afrikaanse nasie van Af~ikaans- en Engels

sprekendes gesien, maar dah iri terme van h republ iek waarin die 

Engelssprekendes saam met Afrikaners h verenigde nasie sou vorm 

( 4 3) • 

In die konstitusionele stryd van die vyftigerjare en die nuwe 

denke oor die Kleurl inge in 1960 het Van Heerden h meer kritiese 

houding as Die Burger geopenbaar. As redakteur van Dagbreek en 

Sondagnuus het Van Heerden skerp kritiek daaroor uitgespreek dat 

die Regering die howe by die stryd oor die Kleurl ingstem betrek 

het. Meriete is in sekere VP~argumente gesien (44). Met dr. 

Verwoerd se optrede teen die gedagte van direkte (aparte) ver

teenwoordiging van Kl eurl Inge in die Par I ement in Desember 1960 

het Van Heerden prontuit gese dat hy Verwoerd se mening nie kan 

onderskryf nie (45). Die Vaderland het in 1956 skerp kritiek 

uitgespreek op Kleurl ingwet~ewing wat bepaal het dat Kleurl inge 

voortaan deur blankes in die Kaaplandse provinsiale raad verteen

woordig moes word. Die koerant het gese dit is h vermindering 

van die Kleurl inge se bestaande regte en derhalwe strydig met die 

ooreenkoms in 1951 met Havenga waarvolgens daar geen vermindering 

in die Kl eurl inge se bestaande regte sou wees nte (46). 

In 'n ontleding van Die Burger·wat die Londense Times in 1965 gedoen 

het, het hy die volgende bevind: 

"Hoewel Die Burger altyd die nouste bande met die NP 

gehad het, volg hy nie altyd die partykoers so gehoorT 

saam soos die meeste Afrikaanse koerante in Transvaal 

nie. Dit is deels toe te skryf aan redaksionele onaf

hankl ikheid; maar dit is ook h erfenis uit die dae toe 

dr. Malan as redakteur in staat was om makl ik met dr. 

Malan as partyleier oorleg te pleeg en horn te oorreed. 

Wanneer hy egter te doen kry met bes Ii ste beslui te van 

die Regering, sal Die Burger nie voortgaan om te protes

teer teen beleidsrigtings waarvan hy duidel ik nie hou 

nie~ 'n Goeie voorbeeld is die onlangse bohaai wat 

opgeskop is nadat die Britse sangers Dusty Springfield 

en Adam Faith hul kontrakte met h plaasl ike teater 

verbreek en I iewer na Brittanje teruggekeer het as om 

·-:·.'·" :•.• ... ·· 
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voor gesegregeerde gehore op te tree, soos deur 

amptenare voorgeskryf. Die Burger het betoog dat 

hierdie verhoogartieste nie te ernstig opgeneem moet 

word nie, maar het di t baie versigtig gedoen, soos 

vol g: 'Wat ons van ons eie owerheid kan vra, is dat 

hy beter as tot dusver daarteen moet waak dat die 

ingewikkeldhede van die Suid-Afrikaanse kleurvraag-
1 . 

stuk gel de I ik ui tgebui t word deur of bui tel anders of 

deur Suid-AJrikaners, tot pol itieke nadeel van Suid-

Afrika.' Maar toe die Regering deur die behendige 

gebruik van sy magte om okkupasie ingevolge die Groeps

gebiedewet te reguleer,'verklaar het dat die okkupasie 

van bioskoop- en teaterstiplekke ook okkupasie inge

volge die wet beteken, het Die Burger die besl issing 

sender prates aanvaar. Dit is onvermydel ik by h 

partykoerant. Tot eer van sy redaksie meet verklaar 

word dat hy onafhankl iker is as enige van sy tydgenote, 

en dat hy h sekere versagtende uitwerking op die 

Nasionale beleid moet he" (47)~ 

h Voorbeeld van Die Burger se versigtige, indirekte kritiek het 

voorgekom met die publ ikasie in Januarie 1942 van h ontwerp-

grondwet vir h republ iek. Die opstel van die republ ikeinse 

grondwet was die vrug van 'n onderneming wat dr~·H.F. Verwoerd', 

destydse redakteur van Die Transvaler, in November 1939 saam met 

h aantal prominente Afrikaanse akademici begin h~t. Hui le het 

daardeur geesdriftige steun get6on vir die totstandkoming van h 

republ iek sodra die NP aan die bewind sou kom. Dr. Ma I an he t 

in di~ stadium nog versigtig op so h vooruitsig gereageer. Die 

(Gesuiwerde) NP was nie amptel ik betrokke by die opstel van die 

grondwet nie, hoewel dr. Malan aanvankl ik sy steun daaraan toegese 

het (48). 

~ Hoewel Die Transvaler geesdriftig op die ontwerp gereageer het, 

het Die Burger bedenkinge uitgespreek oor sekere van die meer 

radikale bepal ings. Dit was 'n weerspieel ing van die verski I le 

in denke tussen die ,Noorde en die "gematigde Suide". Hoofsaakl ik 

vanwee die kri tiek deur Die Burger is die grondwet nooi t deur 

enige kongres van die·Nasionale Party as beleid aanvaar nie (49). 
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Die Burger het horn besl is ui tgelaat teen twee bepal ings: een 

wat eerste- en tweedeklas burgers wou skep en 'n ander wat Afrikaans 

die "eerste amptel ike taal" wou maak en Engels 'n "tweede of aan-

vul lende amptelike taal". Die koerant het op 23 Januarie 1942 

gese: "Oat daar ontsaglik bai.e daaraan (die ontwerp-grondwet) 

geskaaf en daarby aangevul sou meet word voordat dit ash werkbare 

grondwet vir h staat sou kan di ens doen, sal al dadel ik by die 

eerste oppervlakkige lees daarvan 'n ieder opval." (50) 

'n Ander vorm van "onafhankl ikheid-in-gebondenheid" wat deur Die 

Burger gebruik is, was om in sake van aktuele belang eenvoudig te 

swyg en nie kant te kies nie (51 ). 'n Voorbeeld is toe dr. Malan 

horn met sy ui ttrede in 1954 aktief daarvoor beywer het dat mnr. 

N.C. Havenga as sy opvolger aangewys word. Die Burger het Malan 

se optrede nie gesteun nie. Die Burger was ook nie te vinde vir 

steun aan die toekenning van die stemreg aan 18-jariges in 1959 

nie, en het die saak nie gepropageer nie. 

Or. Weber het in sy termyn as redakteur van 1945 tot 1954 ook 

Die Burger se selfstandigheid bevestig, "'n Koerant wat die 

pol itici van sy party klakkeloos napraat, en mooi musiek van al 

hul pol itieke geluide probeer maak, kan nie hoop om aan invloed 

te win nie," was sy mening (52). .. 
In hierdie taak wat Die Burger homself gestel het, die uitbou van 

' gesonde kritiese denke by Afrikaners, het~die koerant horn besl is 

nie gesien ash naprater van Party of Regering nie (53). Oit was 

die mening van dr. Weber dat Die Burger nie h Nasionale koerant 

is nie, maar wel h volkskoerant (54). Maar hoewel Die Burger 

vir horn h rol gesien het as dienaar van die Afrikanervolk en nie 

van een spesifieke party nie, het hy in die praktyk die NP gesien 

as die party wat die aspirasies van die Afrikanervolk verteenwoordig 

en uitleef. Daar sou nogtans van tyd tot tyd spanning tussen 

koerant en die party ontstaan omdat albei se rol le nie duidel ik 

omskryf of afgebaken is nie. 

Die Burger seoptrede binne d.ie raamwerk van lojale verset was 

intel lektueel sower as nie-dogmaties. "Intel lektueel" behels dat 

hy op h int el I igente en deurdagte wyse gereageer het 6p gebeurte-

ni sse, terwyl "nie-dogmaties" behels dat die Regering se apartheids

beleid nie "verideologiseer" is nie (55). 
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Met Die Burger se "onafhanklikheid" en "vennootskap" vis-a-vis 

die Nasionale Party dus 'n gegewe fei t, het· die koerant in die 

praktyk sy onafhankl ikheid getoon vanuit die 'regse' sowel as 

die 'linkse' hoek van die politieke toneel. Aan die een kant 

het hy gepleit om die spoediger en meer doelgerigte ui tvoering 

van die reeds bestaande beleid van die Nasionale regerin~ te~wyl 

hy aan die ander kant aangedring het op aanvaarding van beleids

rigt ings wat op daardie tydstip nie verklaarde beleid was nie. 

In die tydperk 1948 tot 1956 het Die Burger die Regering aangemoedig 

om spoedige wetgewing deur .te voer om die Kleurl ingkiesers van die 

gemeenskapl ike lys te verwyder. M.a.w., aandrang op die ui tvoer

ing van verklaarde beleid. Die koerant het geen moontl ike be

denkinge oor die optrede getoon nie en ook geen meriete in mnr. N.C. 

Havenga se meer gematigde benadering van die probleem gesien nie. 

In 1954 was die koerant in die provinsiale verkiesing aan die voor-

punt in die stryd teen die Kleurl inge se gemeenskapl ike kiesreg en 

is h reuse-veldtog daarteen gevoer. (Sien hoofstuk 9). In die 

opsig het die koerant nader gestaan aan die meer "kragdadige" 

Nasionale leiers soos mnr. J.G. Strijdom en dr. H.F. Verwoerd. 

Die steun is getemper deur die koerant se ongeesdriftige steun aan 

die Regering se meer ekstreme.konstitusionele voorstel le, soos die 

HoH Hof van die Parlement en Strijdom se Senaatwetgewing. In .. 
die opsig was die koerant weer nader aan Malan se siening dat die 

dooie punt oor die Kleurl ingstemreg op konstitusionele wyse opgelos 
j 

moes word. Na 1956 het die prentj ie verander en het die koerant 

meer vanuit die 'I inkse' hoek, m.a.w. aandrang op die uitvoering 

van nie-verklaarde beleid, druk op die Regering uitgeoefen. Di t 

het gelei tot die voorstel in 1960 van direkte verteenwoordiging 

van Kleurl inge deur Kleurl inge in die Parlement. Die Burger het 

dus sy 'onafhankl ikheid' vanuit die 'regse' en 'I inkse' hoek getoon 

en die bal gespeel soos hy dit goed gedink het. Vir die buite-

staander was dit soms moei I ik omcdie kloutj ie by die oor te bring, 

en was die koerant se optrede·dikwels verwarrend. Die vraag is gestel 

hoe kan h koerant wat jare lank teen die Kleurl inge se beperkte 

regte geagiteer het, kart daarna voorstel dat vergrote pol itieke 

regte vir Kleurl inge oorweeg word? Met sy optrede het die koerant 

egter, ongeag die meriete daarvan, duidel ik sy "onafhankl ikheid" 

binne die Nasionale raamwerk getoon. 
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In sy voordrag "Pers en Politi ek" op Ste I I enbosch op 22 Maart 

1968 het prof. Pi et Ci 11 ie verskeie sg. "verkenningstogte" genoem 

wat Die Burger vir die Nasionale beweging ui tgevoer het. 

(a) Die koerant was in die jare vyftig 'n volhardende baanbreker 

vir die latere beleid van vrywordende Bantoetuistes; (b) die 

koerant het in 1958 al 'n weg na republ i ekwording bepl ei t wat in 

1961 ui tgeloop het op die koms van h republ iek; (c) die koerant 

het aan die voorpunt beweeg van die denke waaruit die "uitwaartse 

beweging" ontwikkel het; (d) die koerant het by wyse van 'n 

prikkelende artikel en drukke korrespondensie die hele kwessie van 

swart diplomate uitgepluis; en (e) in Verwoerd se tyd heeltemal 

reguit volkome isolasie vir Suid-Afrika in internasionale sport in 

die vooruitsig gestel tensy sekere aanpassings gemaak word. 

Dit is opmerklik en dalk profeties dat prof. Ci I lie in al hierdie 

geval le niks van die moontl ike suksesse van Die Burger se siening 

van pol i tieke regte vir Kleurl inge genoem het nie. 

(8) PROVINSIALISME 

Die Burger is nie ash Kaaplandse dagblad gestig nie, maar as 

'n Nasionaalgesinde dagblad wat op die hele land ingestel was. Tog 

was die mense wat die koerant ui tgegee het, hoo.tsaakl ik Kaapliiindse 

Afrikaners - d.w.s. Afrikaners wat saam met hul voorouers onderworpe 

was aan 'n geleidelike politieke ontwikkeling sed~rt 1806 en bloot

gestel was aan die proses van •gesprekvoering en kompromie (56). 

Hui le is te onderskei van Noordel ike Afrikaners wat 'n stormagtige 

pol itieke geskiedenis en in Transvaal die outoritere leierskap van 

Paul Kruger ervaar het. 

Die Burger is van tyd tot tyd daarvan beskuldig dat hy provinsial is

ties optree en Kaapse sentiment voor stel en te veel beklemtoon. 

Dit was prof. Ci I I le se mening dat die probleem van die Kleurl ing-

stem 'n "Kaaplandse pre-okkupasie" was (57). In 'n hoofartikel op 

18 Augustus 1954 het Die Burger met die. oog op die provinsiale 

verkiesing gese dat al le oe landwyd op Bolanders gerig was omdat 

dit juis hulle was wat teen die "ontsaglike nadele" van 'n "verrotte 

stemregstelsel" moet veg, en dat weens die Kleurl ingstem "die skaal 

teen die Bolandse Nasional iste byna hartverskeurend gelaai is". 

In h hoofartikel op 9 September 1955 het Die Burger gese dat die 

geski I rondom die Kle~rl ingstem eintl ik h Kaaplandse probleem is 
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wat Kaaplanders regstreeks raak en nie die res van die land nie. 

Op 17 Julie 1971 het Dawi~ in h terugbl ik op die stryd om aparte 

verteenwoordiging vir Kleurl inge gese dat di t juis Kaaplandse 

Nasional i ste is wat die beste weet wat 'n deurslaggewende "bruin 

mag" in die pol itiek beteken, en daarop gesinspeel dat die Nasionale 

beleid teenoor die Kleurl inge steeds h Kaaplandse probleem is wat 

deur Kaaplanders opgelos meet word. In 1958 het h Engelse skrywer 

die verhouding tussen Die Burger en "Kaaplandse Nasional isme" soos 

vol g beskryf: 

"The term 'Cape Nationalists' is a nice compact way of 

saying 'those people within the Nationalist Party who 

have progressed farthest in their political thought 

processes'. It so happens that the Burger is the 

mouthpiece of this school of thought, both because 

i t s ed i t or i a I d i rec t i on i s camp o s ed of i n t e I I i gen t 

men and it is no longer tied so strongly to the party 

I ine since the southern element of the Government Party 

has ceased to be the guiding factor". (58) 

Die Burger se beklemtoning van provinsiale sentimente het veral 

ender prof. Ci I I ie se termyn as redakteur toegeneem. Ci I I ie het 

gevoel dat die Bolandse Afrikaner binne die Nasionale beweging 

aanspraak kan maak op die in tel I ektuel e I ei erskap daarvan (59)'. 

Die Burger se provinsiale uitkyk meet egter nie oorbeklemtoon word 

nie, en daar meet onthou word dat die koerant die'draer van Malan 

se erfenis was ten opsigte van Afrikaner-eenheid. Daar is geen 

bewustel ike beleid gevolg dat bv. net Bolanders in die redaksie 

aangestel word nie en baie nie-Bofanders was dikwels beleidsbepalers 

by die koerant. Al voorvereiste wai gestel is, was dat die bree 

beginsels en beleid van die NP ondersteun moet word. Ci I I ie en 

Malan was die enigste gebore en getoe Bolandse redakteurs van die 

koerant. Dr. Geyer het in Oos-Kaapland grootgeword en dr. Weber is 

van Du it s-Swi t serse herkoms en van Oas-Landen af.komst i g. (Prof. 

Ci I I ie se opvolge~ as redakteur is h gebore en getoe Vrystater). 

Die Universiteit van Stellenbosch was in die veertiger.,.. en vyftiger

jare die vernaamste voedingsbron vir die aanstel I ing van redak

sionele personeel by die koerant. Die leidende Afrikaanse koerante 

(insluitend Die Burger) stel oar die algemeen personeel aan met hoer 

akademiese kwalifikasies as die by Engelstalige koerante (60). 
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(9) BEPALING VAN BELEID 

Beleidsbepal ing by Die Burger kan nie afgepen word tot n vaste 

raamwerk van optrede wat by elke gebeurl ikheid toepasl ik was nie. 

Optrede het van situasie tot situasie verski I. Die Burger het noue 

bande met Afrikaner-sakelui, -predikante, -opvoedkundiges en 

-boere in die Wes-Kaap en hul le is as't ware n klankbord by die 

beleidsbepal Ing van die koerant (61 ). Daarby is Die Burger sterk 

beTnvloed deur intel lektuele aan die Universiteit van Stellenbosch 

en Afrikaanse sake-ondernemings soos die K.W.V. en Sanlam. 

Die invloed van die Broederbond op Die Burger is moei I ik bepaalbaar, 

maar klaarblykl ik nie van deurslaggewende belang nie en buiten 

as 'n vertroulike organisasie waar menings gewissel en verskillende 

denke en optrede bespreek word. Die organisasle se invloed Is nie 

so sterk soos in Transvaal nie en die invloed van die koerant en 

Stel lenbosse akademici is klaarblykl ik groter op die organisasie 
as omgekeerd (62). 

Die direksle van die Nasionale Pers is in die praktyk n verl~nging 
van Die Burger se beleidsbepalers in die opsig dat dieselfde bree 

pol itieke sieninge deur albei gehuldig word en as't ware in bond

genootskap verkeer. Die redakteur van Die Burger word deur die 

dlreksie aangestel, maar die direksle meng horn noul iks in met die 

beleid wat deur die redakteur van die koerant gevolg word (63). 
.. . 

In bepaalde geval le neem die redakteur wel beslul te. In oorleg met 
I die dlreksie, maar die redakteur gaan nie na die direksie met n 

bepaalde voorstel nie (64). Daar was nooi t beduidende spanning 

tussen die direksle en die redakteur nie, wel tussen die redakteur 
en seksies van die party. 

Die noue verbintenls tussen die Regering en Die Burger Is op n tyd 

weerspleel In die feit dat kabinetslede In die dlreksie van die 

Nasionale Pers gedien het. Dr. Malan was lank I id van die direksie, 

maar nie net Kaaplanders was direksielede nie. Noordel ike pol i tici 

soos adv. C.R. Swart en Kmdt. C.A. van Niekerk was ook 'n tyd lank 

I id. n Transvaalse Minister, mnr. Peet Pelser, het ook later in 
die dlreksie van die Naslonale Pers gedlen (65). 
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Hoofsaakl ik om weg te beweeg van die beskuldiging dat die 

Nasionale koerante napraters van die Regering is en wedersydse 

verleentheid te voorkom, is in 1978 besluit om die stelsel te 

beeindig. (66) 

Hoewel die redakteur van Die Burger sy sittingsreg .in parlement8re 

ko~kusvergaderings van die Nasionale Party in 1954 prys gegee het, 

het hy steeds ex officio sitting in die hoofraad van die Kaaplandse 

Nasionale Party as waarnemer. Die reeling werk blykbaar be-

vredigend en daa~ is geen beweging om dit af te skaf nie • 

.. 

. ..... 
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HOOFSTUK 3 

DIE KLEURLINGSTEM 1948-1956 

Aan die vooraand van die algemene verkiesing op 26 Mei 1948 was 

daar altesame 46,051 Kleurlingkiesers in Kaapland - sowat 8,3 

persent uit die totaal van 555,576 kiesers in die Unie (1). Die 

ki eskwal if ikasi es waarvolgens Kl eurl inge in 1948 hul stem op die 

gemeenskapl ike lys kon ui tbring, wa~ die besi t van h huis van 

minstens 75 pond en h inkomste van minstens 50 pond per jaar asook 

h geletterdheidsvereiste m.a.w. dat die kieser sy naam en adres 

moes kan skryf. Kort na die Nasionale oorwinning in 1948 het die 

Na s i on a I e reg e r i n g d e u r d i e wy s i g i n g van d i e K i e s we t ( We t n r • 5 0 

van 1948) strenger stappe teen Kleurl ingkiesers aangekondig, onder 

meer die strenger toepassing van die kieskwal ifikasies om ongerymd

hede te voorkom en h bepal ing dat Kleurl ingkiesers voor h landdros, 

pol isiebeampte of kiesbeampte moet registreer (2). Die Kleurl inge 

se relatiewe mag as kiesers is ook na die uitbreek van die Tweede 

W8reldoorlog deur die Smuts-regerfng ingekort. In 1940 is h wets-

ontwerp ingedien waarvolgens di t verpl igtend sou wees vir blankes 

om as kiesers te registreer, maar nie vir Kleurl inge wat aan die 

k i eskwa I if i kas i es vo I doen n i e ( 3). Die bepa I i ng is u it e i nde I i k 

k~agtens Wet n~. 40 van 1945 in die wetboek gepl~as. Kragtens die 

Konsol idasie van die Kieswet van 1946 was di t moontl ik om Kleurl ing

kiesers in h landd~oshof te daag waarvolgens h~I I~ bewys moes I ewer 

dat hul le oor die nodige kwal ifikasies beskik om te stem. lndien 

nie, kon hul le van die lys ges~rap word (4). Seksie 40 van Wet 46 

van 1946 het ook voorsiening gemaak vir die instel I ing van aparte 

stembusse vir Kleurl ingkiesers indien die Minister van Binnelandse 

Sake di t sou gel as (5). Die Kl eurl ingstem het in 1945 sy hoogste 

vlak ooit bereik, nl. 54,134. Weens Wet 40 van 1945 en die algemene 

herregistrasie wat daarmee gepaard gegaan het, het di t teen 31 

Desember 1947 gedaal tot 39,110. Kort voor die algemene ver

kiesing van 1948 het dit egter gestyg tot 46,051 (6). Dit bring 

egter nog steeds h effektiewe dal ing van sowat 8,000 mee vergeleke 

met. die hoogtepunt in 1945. 

Hoewel Kleurl ingkiesers dus op sigself h klein persentasie van die 

totale aantal kiesers in die Unie gevorm het, kan aanvaar word dat 

Kleurlingkiesers 'n invloed, hoe klein ook al, op die twee groot 
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blanke partye, die VP en die NP, se kanse op oorwinnings in 

sekere kiesafdel ings gehad het. Menings wissel egter oor 

die presiese invloed wat Kleurl ingkiesers ui tgeoefen het. 

Duvenage meen dat Kleurl ingkiesers in 1936 die magsewewig in 

minstens die helfte van die Kaapse setels uitgeoefen het (7). 

Marais het bereken dat Kleurl ingkiesers in 1929 die skaal 

in minstens tien van die 58 Kaaplandse kiesafdel ings na .. ~ie 

kant van een van die vernaamste twee blanke partye kon swaai (8). 

Die Kaapse Kleurl ingblad die Cape Standard het tydens die algemene 

verkiesing van 1938 gese dat Kleurl ingkiesers h invloed op die 

finale uitslag in ses Kaapse kiesafdelings het (9). In 1949 het 

die hoofsekretaris van die VP, mnr. Okkie Oosthuizen, gese dat van 

die 28 setels wat deur die VP in die 1948-verkiesing in Kaapland 

verower is, slegs 4 deur die Kleurlingstem bei"nvloed is (10). 

Van der Ross meen dat in die 1953-verkiesing Kleurl ingkiesers h 

invloed in 8 Kaapse kiesafdel ings gehad het (I I). Die Kaapse 

Kleurl ingblad The Sun het ook die mening gehuldig dat Kleurl ing

kiesers in die 1953-verkiesing h invloed in 8 kiesafdel ings in 

Kaapland.uitgeoefen het (12). In die I iberale maandblad The Forum 

het h skrywer in 1954 die mening uitgespreek dat Kleurl ingkieiers 

h besl issende stem in minder asses van die Kaaplandse kiesafdel ings 

gehad het (13). Stultz meen dat Nasionale leiers verwag het dat 

met die wegdoen van die Kleurl ingstem op die gerrreenskapl ike lys 

die NP h addisionele agt of nege setels in die Kaap sou bykry (14). 

Vol gens Scher het die Nie-blanke-stem in 1915 al tesame 26 persent 

van die totale aantal kiesers in die 9 Skierei landse kiesafdel ings 

gevorm. In Woodstock het hul le altesame 44 persent van die totaal 

gevorm (15). Volgens horn het- Kleurl ingkiesers voor en tydens die 

twintigerjare die magsbalans tussen die twee vernaamste blanke 

partye in 8 tot 12 Wes-Kaaplandse kiesafdeling gehou (16). Die 

mees algemeen aanvaarbare siening oor die invloed van die Kleurl ing

stem is die van Leo Marquard wat bereken het dat Kleurl ingkiesers 

se invloed aansienl ik in sowat 25 Kaaplandse kiesafdel ings was en 

besl issend in sowat sewe (17). Carter is taaml ik ambivalent oor 

die onderwerp en meen eers dat Kleurl ingkiesers h aansienl ike 

invloed in sowatdie helfte van die Kaaplandse kiesafdel ings ui t

geoefen het (18), maar skaar haar later by Marquard se siening dat 

hul stem besl issend in sewe kiesafdel ings,was (19). Oor die 1953-

verkiesing se sy later dat die Kleurl ingstem nie besl issend was in 

·; .. 
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een kiesafdeling nie (20). 

By die bepal ing van die invloed van die Kleurl ingstem is die 

totale aantal Kleurl ingkiesers in h kiesafdel ing nie van deurslag

gewende belang nie, maar wel die relatiewe sterkte van die onder

skeie twee groot blanke partye binne die kiesafdeling (21). Die 

herafbakening van h kiesafdel ing voor h verkiesing het ook h rol 

gespeel (22). Hoe groter die interne verdel ing tussen blanke 

kiesers in 'n setel met heelwat Kleurlingkiesers, hoe groter was 

die kans dat die Kleurl ingstem teoreties die deurslag sou kon gee. 

Volgens Thompson se indel ing van die invloed van die Kleurl ingstem 

in 1948 was daar in die Kaapstadse kiesdistrik een kiesafdel ing 

met meer as 25 persent Kleurl ingkiesers (Kaapse Vlakte), drie waar 

Kleurl ingkie~ers tussen 20 en 25 persent van die totale aantal 

kiesers gevorm het (Paarl, Woodstock en Kaapstad-Kasteel), twee 

waar Kleurl ingkiesers tussen 15 en 20 persent van die totaal gevorm 

het (Vasco en Parow) en 12 kiesafdelings (waaronder Worcester, 

Caledon, Bredasdorp, Stellenbosch, Hottentots-Ho! land en Malmesbury) 

waar die totaal tussen 10 en 15 persent was (23). Na die provinsiale 

verkiesing van 1949 het Thompson verder gemeen dat met die ver

wydering van die Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike lys daar 

verwag kan word dat Caledon, Hottentots-Ho! land en Vasco, wat deur 

die VP met klein meerderhede in 1948 en 1949 behou is, na die NP 

sou swaai; dat die NP weer die setel s Paarl en Bredasdorp, wat die 

VP in 1949 met klein meerderhede van die NP herower het, weer sal 

herwin en dat setels soos Kimberley-Distrik, Malmesbury, Victoria-Wes, 

Uitenhage en Wo~cester vei I ige Nasionale setels sou word (24). 

Sommige,van die setels wat Thompson egter noem sou Nasionaal swaai 

vanwee vergrote blanke steun vir die NP en kan daar nie in al le 

geval le gese word dat di t vanwee die Kleurl ingstem was nie. 

Om uit die totale aantal kiesafdelings volgens Thompson se persen

tasie-indel ing te bepaal in watter kiesafdel ings die Kleurl ingstem 

teoreties besl issend was, kan die volgende kriteria gebruik word om 

'n formule te bepaal. Waar 'n setel (a) deur beide die VP en NP 

betwi s is, (b) die set el tussen I ,000 en 3,000 Kl eurl ingki esers 

gehad het en/of hul le meer as 15 persent van die totaal gevorm het en 

(c) die wenparty se meerderheid minder as 1,000 was, was die Kleurling-

stem teoreties besl issend in so 'n kiesafdel ing. Di t is eg t er 

belangrik om te se teoreties aangesien die besl issende waarde van 

Kleurl ingkiesers binne h kiesafdel ing baie afgehang het van die 

stempatrone van die blanke kiesers. Volgens die formule was net 
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vyf van die setels hierbo genoem teoreties besl issend nl. Paarl 

Vasco, Hottentots-Ho! land, Caledon en Bredasdorp en drie waar

skynl ik besl issend aangesien daar h groat aantal Kleurl ingkiesers 

in elke kiesafdeling was, maar die blanke partye nie gelykop in 

steun verdeel was nie en een numeries heelwat sterker as die ander 

een was. 

Kasteel. 

Di~ setels is Kaapse Vlakte, Woodstock en Kaapstad

(Die NP het nie in 1948 of 1949 h kandidaat in een van 

di~ kiesafdeJ ings genomineer nie.) h Aanvaarbare berekening sou 

dus wees dat die Kleurlingstem teoreties of waarskynlik beslissend 

in agt kiesafdelings was en sy invloed teoreties aansienlik in 18. 

Die kiesafdel ing Paarl het in die 1948~verkiesing en die provinsiale 

verkiesing van 1949 sowat 2,800 Kleurl ingkiesers gehad en met h rof

weg gelyke verdel ing by blanke kiesers in steun vir die twee ver

naamste blanke partye, was Kleurl ingkiesers in di~ setel teoreties 

besl issend, maar het dit ook grootl iks afgehang in watter mate 

blanke kiesers hul le steun vir 'n sp.esifieke blanke party vergroot 

(sien hoofstuk 4). Vasco het in 1948 oor die 2,000 Kleurl ing-

kiesers gehad, maar aangesien daar meer blanke kiesers as in die 

Paarl was, was die Kleurl ing-invloed teoreties minder. Die VP

meerderheid van slegs 701 in 1948 plaas horn egter in 'n grensgeval 

waar Kleurl ingkiesers teoreties besl issend sou kon wees. Hoewe I 

Hottentots-Ho! land aansienl ik minder Kleurl ingkiesers as die twee 

bg. setels gehad het, kan hy ook in die teoreties-besl issende 

kategorie geplaas word aangesien die setel tussen 1943 en 1948 

dri e keer van party verwi ssel het. (In 1943 was die VP se meerder

heid 1,288, in 1947 was die NP! se meerderheid 637 en in 1948 was die 

VP se rneerderheid 571.) Bredasdorp met sowat 1,000 Kleurl ingkiesers 

het in· 1943 'n VP-kandidaat met 'n meerderheid van I ,046 verki es, maar 

die NP het die setel in 1948 verower. In die provinsiale ver-

kiesing van 1949 het die VP die setel herower. Caledon is in 1948 

deur die VP met h skrale meerderheid van I I I behou. 

In die kategori e van I 0 tot 15 persent het Kl eurl ingki esers wel 'n 

invloed op die uitslag uitgeoefen, maa~ was die Na~ionale meerderheid 

so groot dat hul le invloed nie besl issend was nie. Di t was v era I 

in hierdie kategorie waar Die Burger en Nasionale leiers vordering 

deur die VP deur die aansienl ike registrasie van Kleurl ingkiesers 

gevrees het, en waar hewige veldtogte teen die Kleurl ingstem gevoer 

is. Die berekenings hjerbo genoem geld net vir die algemene ver-

kiesing van 1948 en die provinsiale verkiesing van 1949. In die 
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alg~mene verkiesing van 1953 (gevoer met die Kleurl ingkiesers 
' steeds op die gemeenskapl ike lys) was daar algemene konsensus dat 

Kleurl ingkiesers in geen kiesafdel ing h besl issende invloed uit

geoefen het nie (25). 

Ult bg. ontleding blyk duidelik dat die Kleurlingstem nooit in 

enige kiesafdel ing h definitiewe besl issende invloed ui tgeoefen 

het in die sin dat hul I e meer as 50 persent van die total e aantal 

kiesers gevorm het nie. Die besl issende invloed van die Kleurl ing-

stem was grootl iks afhankl ik van veranderings in steun vir die 

twee vernaamste blanke pol itieke partye. Hoe meer blankes vir .. _ 

die NP gestem het, hoe mee~ is wegbeweeg van die moontl ike besl is-

sende rol- wat die Kleurl ingstem teoreties gespeel het. En dan 

sou die onbevestigde aanname ook wees dat 99 persent van die 

Kleurl ingkiesers vir die VP sou stem. 

Thompson het verder met sy indel ings gevind dat die Kleurl ingstem 

in 1948 slegs in 17 Kaaplandse setels meer as 10 persent van die 

totale aantal kiesers gevorm het en dat hul le in altesame 36 setels 

minder as 10 persent gevorm het. (In 24 Kaaplandse set els was 

Kleurlingkiesers minder as 5 persent van die totaal.) (26) Die 

Kle.url ingstem was dus baie klein in vergelyking met die totale 

aantal kiesers in die Unie en in die praktyk teoreties besl issend 

in sl egs 5 set els. Waar 'n Regering 'n geri ef I iK:e meerderheid in 

die Volksraad het van tussen 10 en 20 setels, kan hy bekostig om 

die Kleurl ingstem te ignoreer, maar indien· hy sl~gs h meerderheid 

van 5 het (~oos die geval was met die NP in 1948) en die regerings

party boonop nie kan reken op hul stem nie, neem die Kleurl ingstem 

h meer belangrike posisie in. Afsonderl ike verteenwoordiging was 

hier die rriees ekstreme optrede wat oorweeg kon word as optrede 

daarteen. Beperkende administratiewe maatre~ls as teenwig teen 

die Kleurl ingstem soos deur die Smuts-regering voor 1948 toegepas 

is, was 'n minder ekstreme benadering, maar di t is te betwyfel of 

dit op die lange duur tot h oplossing sou bydra aangesien daar 

noul iks van Kleurl ing~iesers verwag kon word om dit op die lange 

duur ash blywende oplossing te aanvaar, Uiteindel ik sou die VP, 

ind i en hy na I 948 nog aan die bewi nd geb I y het, ook voor die vraag

stuk te staan gekom het waarvoor die NP reeds op h teoretiese wyse 

;n antwoord geformuleer het nl, hoe en tot watter mate moes vergrote 

regte aan die Kleurl inge toegestaan word. Gemeet aan die VP se 

optrede voor 1948 teen die Kleurl inge kan gespekuleer word dat hy 

·.··: 
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waarskynl ik ui teindel ik meer regte sou toestaan, maar nooit op 

so h wyse dat di t van h besl issende aard sou wees nie. 

h Objektiewe beoordel ing van die invloed van die Kleurl ingstem is 

dus moei I ik om presies te bepaal. Die saak is verder bemoei I ik 

deurdat die NP h hewige propagandaveldtog daarteen gevoer het en 

nie objektief na die saak gekyk het nie. Waar Die Burger gou was 

om die VP daarvan te beskuldig dat hy net die status quo wi I behou 

en nie bereid was om aan die Kleurl inge vergrote p61 i tieke regte 

te verleen nie, was Die Burger se ideal istiese siening van aparte 

verteenwoordiging en die voordele wat dit vir die Kleurl inge sou 

inhou dikwels net h siening wat ash nabetragting genoem is nadat 

al die nadele van die teenswoordige "verrotte stelsel" genoem is. 

Die hoofsaak was dat Die Burger en die Nasionale regering gevrees 
I 

het dat die VP Kleurl ingkiesers in h toenemende mate gaan registreer 

om Na s i ona I i st e u i t t e st em. Dit was die hoofdryfkrag agter die 

veldtog vir die verwydering van Kleurl ingkiesers van die gemeen-

skapl ike ly~. Die ideal istiese sieninge is eers later genoem. 

Om die vrees vir die vergrote registrasie van Kleurl ingkiesers as 

propagandamiddel vir vergrote steun onder blanke kiesers aan te 

wend; is die invloed van die Kleurl ingstem dikwel s oordryf en is 

di~ propaganda voortgesit selfs nadat die VP nie in die praktyk 

Kleurl ingkiesers op groat skaal geregistreer het nie en daar 

inderdaad h afname in die aantal Kleurl ingkiese~s was. 

Die Burger het tussen 1948 en 1956 gereeld berig •oor die invloed 

van die Kleurl ingstem in individuele kiesafdel ings. In d i e a I gem en e 

verkiesing van 1948 is net in die algemeen gewaarsku teen die 

invloed van die Kleurl ingstem op Nasionale oorwinnings. Eers in 

1954 het Die Burger vir die eerste keer h ontleding van die invloed 

van die Kleurl ingstem in die 1948-verkiesing gedoen en Vasco en 

Hottentots-Hal land genoem as setels waar die Kleurl ingstem besl issend 

was (27). Vir die provinsiale verkiesing van 1949 is egter 

spesifiek gewaarsku dat Kleurlingkiesers die uitslag in die Paarl, 

Parow, Worcester, Stellenbosch, Malmesbury en Bredasdorp kan be-

invloed (28). Vir die 1953-verkiesing het die koerant Worcester, 

Caledon-Bredasdorp, Paarl en Stellenbosch genoem as setels waar die 

Kleurl ingstem h invloed kan h@ (29). Vir die provinsiale ver-

kiesing van 1954, toe Die Burger h intensiewe veldtog teen die 

Kleurlingstem gevoer het, is die Paarl, Caledon-Bredasdorp (sedert 

1953 een kiesafdel ing), Prieska en Valsbaai genoem as setels waar 

:.:-. 
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die NP h groot gevaar geloop het om deur die Kleurl ingstem 

verswelg te word. Ander setels wat ook in die verband genoem 

is, was Worcester, Vasco, Uitenhage, Stellenbosch, Kimberley

Distrik en Malmesbury (30). 

Daar bestaan oorvloedige getuienis dat Kleurl inge nie ash groep 

gestem het nie, maar as individue vir die kandidaat van hul 

keuse (31 ). Die steun wat Kleurl ingkiesers in die verkiesings 

van 1915, 1924 en 1929 aan Nasionale kandidate ~n onder meer die 

kiesafdel ings Stellenbosch, Paarl, Ladismith en Riversdal eh in 

1922 in die provinsiale verkiesing in Suid-Skierei land verleen 

het, is welbekend (sien hoofstuk I). Daarby het Kleurl ingkiesers 

ook net vir VP-kandidate gestem wat hulle gevoel het hul belange 

die beste in die Parlement sou behartig. Kleurl inge in Stellenbosch 

het bv. in 1938 grotendeels vir die VP-kandidaat adv. H.A. Fagan 

gestem omdat hy vir hul le h aanneeml ike kandidaat was wat hul belange 

beter sou behartig as die sittende LV mnr. Bruckner de Vi 11 iers (32). 

Die fei t dat mnr. De Vi 11 i ers toe kragtens NP-partybel eid bel et is 

om grootskaal s steun onder Kleurl ingkiesers te werf, het waarskynl ik 

ook h rol gespeel dat Kleurl inge nie in groot getal le vir horn gestem 

het nie (sien hoofstuk I). 

D.P. Botha se mening dat Kleurlingkiesers altyd "pro-Brits" gestem 

het behalwe die een keer toe Afrikaners vir hul ~egte gestry het 

(33), is dus net die halwe waarheid. 

het gewissel van streek tot streek. 
Die Kleurl inge se stempatrone 

In Skierei lhndse kiesafdel ings 

kan aanvaar word dat die meeste vir die VP en in h mindere mate vir 

ander partye (soos die Arbeiders en Suid-Afrikaanse Kommunistiese 

Party) gestem het, maar di t blyk dat daar al tyd 'n redel ike aantal 

Kleurl ingkiesers was wat in die platteland vir Nasionale kandidate 

gestem het, hetsy onder dwang van hul.werkgewers of vrywi I I ig (34). 

Daar wash groter identifikasie met Afrikaners in die platteland 

wat veroorsaak het dat heelwat. Kl eurl ingkiesers teen VP-kandidate 
gestem het. Di t het ook dikwel s behel s die ui tbring van sterrme 

vir die NP selfs tydens ~ie 1948-verkiesing. Maj. Pi et van der 

Byl, Minister in die Smuts-kab;inet van 1939 tot 1948, maak in sy 

outobiografie daarvan melding dat vooraanstaande Kleurl inge in sy 

Bredasdorp-kiesafdel ing n~ die 1948-verkiesing aan horn ges8 het dat 

75 persent van sy Kleurl ingkiesers ash protesstem teen horn gestem 

het (35). Kleurlingkiesers het blykbaar soos 'n groot persentasie 

blanke kiesers h protesstem teen die Smuts-regering uitgebring, 
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hoewel hul le nie heel temal begerig was om die NP aan die bewind 
I 

te sien nie (36). Tydens die aanhoor van getui~nis deur die 

Kleurl ingstemkommissie in 1953/'54 is verbasende steun vir die 

regering se beleid van aparte verteenwoordiging uitgespreek (37), 

wat die moontl ikheid inhou dat van die Kleurl ing-getuies wat as 

kiesers geregistreer was, vir die NP gestem het. 

Daar kan ni e gese word dat al I e Kl eurl inge konsekwent "pro-Brits" 

gestem het nie, hoewel diegene wat wel so gestem het waarskynl ik 

in die meerderheid was. Voor 1910 het die meeste Kleurl inge h 

vae lojal iteit aan die Britse monargie as simbool van die Britse 

regering betoon met die hoop dat die Britte verdere politieke 

regte aan hul le sou verleen. Die gevoel het na 1910 vervaag toe 

dit geblyk het dat die Britte inderdaad nie gaan aandring op ver-

grote pol itieke regte vir Kleurl inge nie (38). Die meerderheid 

pol i tiek-bewuste Kleurl inge het hul le na 1910 geskaar by lmperiaal-

gesinde Engelssprekende partye of groepe. Die grootste pol itieke 

party onder Kleurl inge tot omstreeks 1940, die African Poli ti cal 

Organisation (APO) wat in 1902 deur dr. Abdullah Abdurahman gestig 

is, het sterk bande met Engelssprekendes gehad en Kleurl inge is 

deur die party aangeraai om vir die Unionisteparty te stem. Na 

die samesmelting van die Unioniste met Smuts se SAP in 1920 het 

die stem outomaties na die SAP oorgegaan. Met die samesmelting 

van die NP en die SAP in 1934 en Malan se veranderde beleid om 

Kleurl inge van die gemeenskapl ike lys te verwyder, het Kleurl inge . 
nie veel keuse gehad as· om oorwegend vir die VP as die "lesser of 

t wo ev i I s" t e s t em n i e • Die Kleurl inge se oorgrote steun vir die 

VP was min of meer 'n voldonge fei t tot met hul verwydering van die 

gemeenskapl ike lys in 1956. Met die vermindering van die APU se 

pol itieke invloed na 1940 en die afname in lojal iteit aan die 

Bri tse monargie as vae begrip, het Kleurl inge se pol itieke ge

voelens al meer verdeeld geraak en is partye gestig wat hoofsaakl i~ 

gekonsentreer het op die rassekwessie en eise om die verkryging 

van vergrote pol it i eke regte. Ver sk e i e po I i t i eke party e i s in' 

die veertiger- en vyftigerjare gestig wat h verskeidenheid van 

menings geopenbaar het. Party groepe het radikale veranderings 

en vol le pol i tieke regte geeis (soos die Non-European Unity Move

ment - NEUM); ander het h geleidel ike ontwikkel ing van besta~nde 

regte geeis (soos die Coloured Peoples' National Union - CPNU) 

terwyl partye soos die South African Coloured Peoples' Organisation 

:.:. 



/ 

-57-

(SACPO) vol le pol i ti eke regte ongeag die bestaande si tuasie 

geeis h~t, maar minder radikaal as bv. die NEUM was. Kleur-

1 ingkiesers het egter nooit in betekenisvolle getalle steun 

aan verl inkse partye socs die SAKP verleen nie (39). 

Die VP se Kleurl ingbeleid tussen die jare 1934 en 1956 kan in 

wese opgesom word as die behoud van Kleurl inge se bestaande 

regte. In die program van b~ginsels van die Verenigde Suid-

Afrikaanse Nasionale Party in 1934 word geen spesifieke melding 

van Kleurl inge se grondwetl ike posisie gemaak nie en word nie 

genoem of daar h uitbreiding of inkorting van regte beoog word 

nie (40). Die VP was diep verdeeld. tussen sy I iberale en kon-

serwatiewe elemente oar h eenvormige Nie-blanke~beleid en aange

sien enige verdere toekenning van regte aan Kleurl inge konserwatiewe 

sou vervreem en enige inkorting van regte I iberale sou wegstoot, 

is die goue middeweg van geen verandering gevolg. Inherent het 

die VP nie h diepe besorgdheid oor die Kleurl inge se posisie in· 

die Suid-Afrikaanse samelewing gehad nie en hul le nie veel geskeel 

oor hoe die Kleurlinge hulle stem uitgebring het nie (41). 'n 

Goeie voorbeeld hiervan was die kwessie van VP-I idmaatskap van 

Kl.eurl inge wat tot h hewige polemiek gelei het. Die kwessie van 

I idmaatskap is vir die eerste keer in 1934 op die party se uni ale 

kongres in Bloemfontein bespreek. Daar is toe besluit dat die 

kwessie van I idmaatskap h provinsiale aangeleen1heid is wat aan 

die Kaaplandse kongres oorgelaat moes word om oar te besluit (42). 

In 1935 is op die party se Kaaplandse kongres op•konserwatiewe 

aandrang besluit dat Kleurl ingl idmaatskap van die party nie meer 

toegelaat sal word nie. Liberale lede van die party was bale on

gelukkig oar di~ besluit en het aangedring op die verandering 

daarvan (43). Op die provinsiale kongres van 1936 is 'n kompromis-

besluit aangegaan waarvolgens Kleurl inge wel weer lede van die party 

kon word, maar dan in aparte Kl eurl ingtakke. 

Gesien teen die agtergrond van die besluit oar Kleurl ingl idmaatskap 

van die VP in 1936 en die verslag van die Kleurl ingkommissie in 

1937, waarin ender meer die uitbreiding van die Kleurl ingstemreg 

na die Noordel ike provinsies aanbeveel is, het Hertzog op 23 Maart 

1939 in die Parlement weer br~edvoerig die VP se Kleurl ingbeleid 

uiteengesi t. Daarvolgens sou die Kleurl inge se bestaande 

politieke regte gehandhaaf word. Die party bly egter gekant teen 

sosiale, maatskapl ike en residensiele vermenging hoewel Kleurl inge 

nie ontneem sal word van hul ekonomiese regte nie m.a.w. hul 
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ekonomiese status sal min of meer saamhang met die sosiale 

werkl ikheid van segregasie (44). Hertzog se beleidsver-

klaring was die gevolg van die noukeurige opstel I ing deur 'n 

Kabinetskomitee van h eenvormige Kleurl ingbeleJd om al le 

faksies in die party tevrede te stel en enige tweespalt oor 

Kleurl ingbeleid te voorkom (45). In wese het Hertzog se 

beleid teenoor die Kleurl inge weens tweespal t in die VP 

konserwatiewer geraak. Waar hy nog in die laat twintigerjare 

pol itieke regte na die Kleurl inge in die Noordel ike provinsies 

wou ui tbrei, het hy in 1939 desondanks die ~anbevel ings van die 

Kleurl ingkommissie net die handhawing van hul bestaande regte 

voorgestaan. 

Hertzog is n~ Samesmelting in 1934 sterk onder druk geplaas om 

nie die Kleurlingsteirl uit te brei nie. Dit was veral Nasional iste 

wat die druk vergroot het deur te eis vir die verwydering van 

Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike lys. Daarby het hy ook 

druk vanuit sy eie party ervaar en die bewering is al gemaak dat 

feitl ik die hele VP gevoel. het dat die tyd nog nie ryp was om 

Kleurl inge van die Noordel ike provinsies verteenwoordiging in die 

Parlement te gee nie (46). Die moontl ikheid is ook al genoem dat 

Hertzog sy vroee toegeneentheid om die Kl eurl ingstem ui t te brei 

in die dertigerjare laat vaar het omdat hy gevoel het dat die 

Kle~rl inge reeds op groat skaal met swart es geaisimi leer geraak 

het, en derhalwe sy pogings in die wiele gery het om die Kleurl ing 

nader aan die blanke te betrek (47). Daar bestaan egter geen bewyse 

dat Hertzog sy vroee beleid ~eenoor die Kleurl inge laat vaar het nie, 

maar w~I weens druk ult sy eie party en van Nasional iste gevoel het 

dat dit op daardie tydstip nie prakties haalbaar was nie. Di t moet 

in gedagte gehou word dat sy pogings om die Kleurl ingstem uit te 

brei, telkens skipbreuk gelei het o.m. weens teenstand uit sy eie 

party en die feit dat hy nie h tweederdemeerderheid in die Parlement 

kon verkry nie. Teenstand in sy eie party was blykbaar sterker as 

wat algemeen aanvaar word en die moontlikheid is al genoem dat dit 

een van die hoofredes was waarom Tielman Roos in 1929 uit die 

Nasionale kabinet bedank het (48). 

Soos verwag kon word was Kleurl inge nie baie genee met die beslui t 

oor hul I idmaatskap van die VP in aparte takke nie en was daar 

tydens die 1943-verkiesing geen Kleurl ing VP-tak in die Skierei land 

nie, maar wel een in Port Elizabeth (49), Voor die algemene ver-
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kiesing van 1948 was daar wel tussen 10 en 15 Kleurl ingtakke 

van die VP (50), maar Kl eurl inge is nooi t in groot getal I e 

aangemoedig om lede van die VP te word nie, maar wel om by eie 

Kleurlingorganisasies aan te sluit (51). So was daar met die 

algemene verkiesing van 1948 in die kiesafdeling Kaapse Vlakte 

meer as 3,000 Kl eurl ingki.esers, maar sl egs 71 ingeskrewe VP-I ede (52). 

Die VP se Kleurl ingbeleid onder die Smuts-regering was min of meer 

dieselfde as onder Hertzog nl. die behoud van die bestaande politieke 

regte. In die praktyk is hul relatiewe stemkrag egter deur wet-

gewing verminder. Smuts was nie begerig of bereid om die Kleurl ing

stemreg uit te brei of groter pol i tieke regte aan Kleurl inge te 

verleen nie (53). Die instel I ing van die Adviserende Kleurl ingraad 

(AKR) in 1943 was tekenend van die sg. pragmatiese VP-benadering 

tot rasseverhoudinge (54) m.a.w. om beide die I iberale en konser-

wa t i ewe v I eu e I s van die party t ev red e t e st e I • Aan die konser-

watiewe kant kon die AKR voorgehou word ash skeidingsmaatreel en 

aan die I iberale ash hoer pol itieke forum vir Kleurl inge. Die 

raad is gestig om die Regering te adviseer oor spesifieke probleme 

rakende die Kleurl ingbevolking soos deur die Kleurl ingkommissie van 

1937 bepaal is (55). Die raad het uit 20 lede bestaan wat deur die 

Regering aangest·el is en is in.die lewe geroep na beraadslaging met 

Kleurl ingleiers (56). Die instel I ing van die raad het gelei tot 

die skerpste pol i tieke verdel ings nog in die Kle~rl inggemeenskap (57) 

aangesien heelwat Kleurl inge dit gesien het ash voorloper van 

verdere segregasiemaatreels. Verskeie VP-leiers'het dit egter 

ontken en Kl eurl ingl ei ers aangemoedig om daarin te di en as "'n 

eksperiment in samewerking" (58). Die raad het egter met verloop 

van tyd die kleur gekry van 'n I iggaam wat net namens VP-Kleurl inge 

praat en is in 1950 deur die Nasionale regering ontbind nadat die 

meeste lede uit eie beweging uit die raad bedank het. 

Die verdubbel ing van Kleurl ingkiesers tot 54,000 in 1945 vergeleke 

met die syfer voor die.Tweede W@reldoorlog kan gedeel tel ik toegeskryf 

word aan veldtogte deur die VP om Kleurl inge te registreer (59). 

Dit blyk egter dat Kleurlinge ook in groot getalle hulleself as 

kiesers geregistreer het; veral terugkerende soldate wat in Noord

Afrika en Europa saam met die Unie-magte di ens gedoenheit (60). 
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Daar was ook h vooruitgang in geleerdheid ender Kleurl inge 

wat veroorsaak het dat meer mense aan die kieskwal ifikasies 

voldoen het (61 ). Pogings om die Kleurl ingkiestal te ver

groot is egter self deur die VP in die wiele gery na die 

aanname van Wet 40 van 1945 wat die verpl igte registrasie van 

blanke kiesers, maar nie Kleurl inge nie behels het. Smuts was 

na die einde van die Tweede Wereldoorlog dus steeds nie begerig 

om die Kleurl ingstem ui t te brei nie uit vrees dat hy daardeur 

blanke steun sou verloor (62). In 1947 het die VP se hoofsweep, 

mnr. J .W. Higgerty, bv. instruksies aan partyamptenare gegee om nie 

geldel ike bydraes van Kleurl inge vir die Generaal Smuts-verkiesings

fonds te aanvaar nie (63). 

In 1947 is op die VP se Kaaplandse kongres besluit om met die oog 

op die 1948-verkiesing h grootskaalse registrasieveldtog in 

Kaapland. te begin. Die VP se beleid was destyds om al le VP-

ondersteuners, ongeag ras, te registreer en hoewel in die praktyk 

op blanke kiesers gekonsentreer is, is heelwat Kleurl inge wat aan 

die kiesvereistes voldoen het en erkende VP-ondersteuners was, ook 

geregistreer (64). Die Burger het die saak egter nie so ingesien 

nie en berig dat op die kongres beslui t is om h ekstra 30,000 

Kleurl inge voor die verkiesing te registreer om Nasio~al iste ui t 

te stem (65). Volgens onbevestigde inligting is maj. Piet 

Wolmarans, die destydse LPR vir Wynberg, aangese om 'n veldtog te 

lei om spesifiek Kleurl inge as kiesers te registreer (66). Volgens 

die inf igting is die veldtog later op las van die VP-topstruktuur 

·en waarskynl ik Smuts homself beeindig (67). Sir De Vi 11 iers 

Graaff dra geen kennis van so h veldtog nie (68) en ook mnr. Bi I I 

Horak se dat daar nooit enige massaplan was om spesifiek Kleurl inge 

in groat getal le te registreer nie (69). Tog het heelwat VP-

le.iers gevoel dat die Kleurl ingstem nie na behore benut word nie, 

en dat met die ekstra registrasie van h paar duisend Kleurl ing

kiesers die NP verhinder kon word om die bewind in 1948 oor te 

neem (70). Dit is egter duidelik dat die VP-leierstruktuur nie 

vir so h veldtog te vinde was nie omdat die party dalk daardeur 

blanke steun in die platteland sou verloor. 

Die gedagte dat die VP altyd met sekerheid op die Kleurl ingstem kon 

reken, blyk ook h mite te wees. Soos voorheen gese was duisende 

Kleurl inge bereid om vir die NP te stem indien kandidate van die 

··:·.· 
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party steun 6nder hul le sou werf en h aanneemlike beleid aan 

hul le voorgehou het. Daar is die getuienis van maj. Pi et 

van der Byl dat meer as driekwart van die Kleurl ingkiesers 

in sy kiesafdel ing in die 1948-verkiesing teen horn gestem het 

(sien hoofstuk I). Dan is daar ook getuienis dat mnr. Lampie 

Fick as Nasional is in 1945 tydens h provinsiale tussenverkiesing 

in Caledon met die hulp van die Kleurl ingstem tot die raad verkies 

is. Dr. Jack Loock, wat kort tevore as hoofsekretaris van die 

VP in Kaapland afgedank is, het destyds vir die NP verskeie Kleur-

1 ingvergaderings toegespreek en ender meer verseker dat heelwat 

Kleurl inge in Caledon en Genadendal vir die NP stem (71 ), Ook is 

daar die getuienis van sir De Vi I I iers Graaff dat hy in die kies

afdel ing Hottentots-Hal land in 1947/'48 nie eens kon reken op die 

steun van 50 persent van die Kleurl ingkiesers in die kiesafdel ing 

nie (72). In Elsiesrivier en in die Strand was groot kol le Kleur-

1 inge wat Nasionaal gestem het, hoewel hy as VP-kandidaat in ander 

gebiede kon reken op die Kleurl ingstem slegs nadat hy stemme ender 

hul I e probeer werf het (73). Ook het die NP in 1953 suksesvol 

Kleurl ingstemme in Hopetown gewerf (74). 

In die praktyk was daar h sterk apatie by Kleurl ingkiesers oor hul 

b ep erk t e po I i t i eke reg t e en wa s s omm i g e K I eu r I i n g e n et be re i d om 

hulself as kiesers te registreer indien daar een of ander vorm van 

geldel ike vergoeding was (75). D~e meeste VP-organiseerders in 

Kaapland het egter een of ander band of skakel met Kleurl ingkiesers . 
gehad. Dit was meerendeels met opgevoede Kleurl ing-onderwysers of 

-sakemanne wat dan teen geldel ike vergoeding onderneem het om namens 

die VP steun ender Kleurl inge vir die VP-kandidaat te werf (76). 

Margaret Creswel I maak ook melding van die apatie wat ender Kleur-

I ingkiesers geheers het 

om hul stemme te werf. 

en die 'spesiale metodes' wat gebruik is 

Volgens die stelsel het die VP-kandidaat 

in h setel met heelwat Kleurl ingkiese~s eers h geldel ike donasie 

tot die partyfondse gemaak wat dan deur die sekretaris van die 

party aangewend sou word om Kleurl ingleiers in die gemeenskap te 

'oorreed' om namens die VP stemme ender Kleurl ingkiesers te werf 

(77). Vol gens mnr. Bi 11 Horak het die stel sel later in onbruik 

verval omdat daar nie meer gereken kon word dat al le Kleurl ing-

kiesers vir die VP sou stem nie (78). Inherent het die stelsel 
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niks sinisters ingehou nie aangesien al le blanke partye destyds 

betaalde agente in di ens gehad het wat namens die party stemme 

gewerf het. 

Dit het egter meerendeel s van die VP-kandidaat self afgehang in 

hoeverre hy Kleurl ingkiesers tot sy eie voordeel wou aanwend. 

Sommige VP-kandidate het min ender Kl eurl inge gewerk terwyl ander, 

socs kapt. R.J. du Toit in Kaapse Vlakte, di t op groot skaal gedoen 

he t • Oat daar blykbaar wanpraktyke en korrupsie ender die stel sel 

voorgekom het, is seker, maar daar is geen bewyse dat di t op so h 

groot skaal voorgekom het socs deur Nasional i ste voorgehou is nie. 

Dieselfde metodes wat deur die VP m.b.t. die Kleurl ingstem nagevolg 

is, is vroe~r deur die NP gebruik. Dr. Donges het ook nie in 1951 

aantygings deur die VP ontken dat die NP in 1948 Kleurl inge in 

Kraaifontein omgekoop het om vir die NP te stem nie (79). 

In h amptel ike VP-pamflet wat in 1949/'50 verskyn het, het die party 

herhaal dat sy amptel ike Kleurl ingbeleid steeds gebaseer was op 

genl. Hertzog se beginsel dat~,die Kleurlinge nie van hul bestaande 

regte ontneem sal word nie (80). Die Kleurl inge se spesiale 

posisie in die Suid-Afrikaanse samelewing word erken. Die party 

besef verder dat die behoud van sosiale skeiding die wens is van 

beide Kleurl inge en blankes en dat die party graag op h vrywi I I ige 

bas1s die ontwikkel ing van aparte Kleurl ingwoongebiede wi I bevorder. 

Hoewel die VP in 1951 by monde van sy nuWe leie~~ adv. J.G.N. 

Strauss, sterk standpunt ingeneem het teen die Nasionale regering 

se wet~ewing vir die afsonderl ike verteenwoordiging van Kleurl ing

kiesers was di t duidel ik dat sy party nie eensgesind agter horn 

gestaan het nie. Die VP se standpunt nl. die behoud van die status 

quo met geen vermindering of vermeerdering van regte nie, was vir bale 

min mense aanneeml ik. Daar was gedurig twis en tweespalt oor die 

beleid. In 1951 het h VP-LV, mnr. R.S. Brooke, bv. gepleit vir 

hoer kieskwalifikasies vir Kleurlingkiesers (81). In September 

1950 het h polemiek losgebars of Kleurl inge lede van die VP kan 

word al dan nie nadat VP~leiers in Suidwes-Afrika ontken het dat 

dit die geval was (82). In Mei 1952 is berig dat Kleurlinge nie 

welkom is op VP-vergaderings in die platteland nie (83).· Tydens 

die 1953-verkiesing.sveldtog het die VP-kandidaat in Val sbaai, adv. 

A.H. Broeksma, bv. lynreg teen partybeleid gepleit dat die stemreg 

.... 
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aan Kleurl ingvroue toegestaan moet word (84). Ook in 1953 

het die VP-kandidaat in Stellenbosch, mnr. J .S. Stuttaford, 

saamgestem met die siening dat Kleurl inge van die gemeenskapl ike 

lys verwyder moet word en op h afsonderl ike lys geplaas moet word 

(85). Die kleinskaalse registrasie van Kleurlingkiesers deur 

die VP voor die 1953-verkiesing het tot h verdere twis in die VP 

gelei waarin VP-leiers erken het dat daar min nuw~ Kleurl inge 

geregistreer is om nie aan die NP die propagandakreet te verleen 

dat die VP op die rug van Kleurl ingkiesers die bewind wi I oorneem 

nie (86). Die Cape Argus het in 'n hoofartikel die feit betreur 

dat min nuwe Kleurl ingkiesers geregistreer is en gese dat die 

party h morele verpl igting het om Kleurl ingkiesers te registreer 

(87). Voor die ,1953-verkiesing was dit VP-beleid, net soos met 

die 1948-verkiesing, dat Kleurl inge nie op groot skaal geregistreer ~ 

moet word nie, bui ten die normale registrasies wat in die kies-

afdel ings self gedoen is (88). 

Aan die begin van 1954 was dit duidel ik dat. Strauss aan h 

definitiewe en oorkoepelende Nie-blanke-beleid vir die VP begin 

dink het (89). By die VP se uni ale kongres in November 1954 is 

h sterk en ondubbelsihnige kleurbeleid aangekondig waarin onder 

meer ekonomiese integrasie van blank en nie-blank aanvaar is en die 

voorneme aangekondig is om meer pol itieke regte aan swartes t~ gee 

(90). Di' beleid het deels die I iberale in d~e party bevredig, 

maar bes1 is nie die konserwatiewe nie. In h poging om konse~wa
tiewe steun te behou, wou Strauss in 1955 nie d~e ondubbelsinnige 

verseker~ng gee nie dat Kleurl inge weer op die gemeenskapl ike lys 

teruggeplaas sal word as die VP aan die bewind sou kom. Dit het 

gelei tot die bedanking van die LV .vir Hi I I brow, dr. Bernard 

Friedman, uit die VP. Hy wash erkende I id van die I iberale 

vleuel van die party. Met Strauss se vervanging as lei er in 

1956 deur sir De Vi I I iers Graaff was daar nog geen ui tslui tsel oor 

di' aangeleentheid nie. Eers met die aanvaarding van die VP se 

Senaatplan in 1957 (die Kleurl inge was toe reeds verwyder van die 

gemeenskapl ike lys) is beslui t dat al die Kleurl inge wat voor 1956 

op die gemeenskapl ike ly5 was, weer teruggeplaas sal word (92). 

Dit sou egter gekoppel word aan ho~r kieskwal ifikasies (93). 

By die bepaling van Kleurlingkiesers se stemgedrag moet in gedagte 

gehou word dat dit h beperkte stemreg was sonder die inhoud van 

ware, effektiewe mag. Kleurl inge wat aan die kiesvereistes voldoen 

·;.:-· .... 
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het, kon stem, maar 'n Kl eurl ing kon n.ooi t as kandldaat vi r 

die Volksraad genomineer word nie of hoop om sy invloed werkl ik 

te laat geld in bv. die opstel en deurvoer van wetgewing in die 

Parlement waaraan hy ~elf h aandeel het nie. · Dit is al tyd 

namens horn gedoen. 

opgesom word: 

Kleurl inge se stemgedrag kan soos volg 

"A min.ority group of inferior status, such as the 

Colo~red people, having the vote but not the right 

to election to parliament, tends to base its choice 

of parties and candidates upon their policies towards 

the group rather than upon their attitudes on wider 

and na t i ona I i ssues. Among the Co I ou red the afdop t ion 

of this sectional approach in politics has been further 

entouraged by the colour barriers of the leading 

parties, whoseco.nstitution.s either exclude Non-Europeans 

from membership or al low them only I imited rights of 

membership. The Coloured voters have therefore 

attempted to secure their interests by supporting that 

party of the dominant class which shows them most good

wi I I and promises them the greatest measure of protec

tion •••• During elections in constituencies where the 

number of Coloured voters may be sufficiently large to 

decide the issue as between two evenly-b&lanced 

candidates, both are I ikely to seek their support 

regardless, if necessary, of their party's• pol icy 

towards the Coloured people. The successful oandidate, 

·however, subject as he is to the pressure of his European 

constituents as well as of his party, may exper.ience con

~lderable difficulty In espousing the cause of the 

Coloured on an issue involving a conf I let of interest 

between racial groups. Limited in most consti tuencles 

to a choice between candidates whose parties are al I in 
'·' 

varying degrees committed to a pol icy of colour discrimina

tion and segregation, and numerically too weak to secure 

the election of an independent candidate, the Coloured 

voters have hardly been in a position to make effective 

use of their franchise.rights. Theirs has been more 

often than not a choice betwen evi Is. In these circum

stances, it is not surprising that individual voters and 

some leaders have attempted to use their franchise in order 

.··:-:· 
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to derive temporary and personal benefit, and not to 

advance the interests of the community ••• I t i s 

certain that, given the opportunity, many voters would 

give their allegiance to candidates who pledge themselves 

to strive for the abolition of colour discrimination. 

This would outweigh al I other considerations. In the 

di lemmci confrontiri~ voters who have n-0 such opportunities -

and as has been pointed out they form the bulk of the 

Coloured electorate - there is a growing tendency to 

refrain from participation in elections, on the grounds 

that the Coloured can expect no advantage from either 

side." (94) 

Die Sterk apatie by die meeste Kleurl inge om hwl stemreg uit te 

oefen, is dus in wese toe te skryf aan die feit dat hul stemreg 

slegs h beperkte mag was waarin die meeste nie veel geloof in 

gehad het nie. Daarby het verdere beperkende maatreels, soos dat 

Kleurl ingkiesers gedurende werkure (feitl ik onmoontl ik vir die 

werkende man) by h verkiesingskantoor moes gaan registreer en dit 

boonop in die teenwoordigheid van h pol isie-offisier moes doen, in 

die praktyk verder inhiberend op Kleurl inge ingewerk om hul leself 

as kiesers te registreer (95). Sommige staatsamptenare het ook 

voornemende Kleurl ingkiesers gerntimideer deur te weier om hul le 

te registreer. Vol gens sommige Kleurl ingkiese~s is hul le doel

bewus by pol isiekantore geTgnoreer of aanges~ om die volgende dag 

te kom registreer (96). 'n Ander faktor wat Kle~rl ingkiesers verder 

geTnhibeer het om as kiese~s te registreer of pol itiek te bedryf, 

was dat die Nasionale regering die regulasies van die Kaaplandse 

Onderwysdepartement waarvolgens enige Kleurl ingonderwyser wat aan 

die pol itiek deelneem afgedank kon word, strenger begin toepas het. 

Onderwysers was die tradisionele bron van Kleurl ing-leierskap en die 

stappe het verder bygedra as afskrikmiddel vir Kleurl inge om nie by 

die pol itiek betrokke t e raak n i e. ( 9 7) 

Sommige Kleurl inge het wel beperkte voordele in hul stemreg gesien 

(9.8), maar nie veel hoop gehad dat hul le daardeur h effekt iewe 

inspraak in landsake sou verkry nie. Die siening het bygedra tot 

h konstante dal ing in die Kleurl ingstem op die gemeenskapl ike 

ki eserslys wat na 1956 voortgeduur het toe hul I e op 'n afsonderl ike 

I y s g ep I aa s i. s. Daar was hoofsaakl ik drie redes vir die dal ing in 

registrasiesyfers vir Kleurlingkiesers: (i) Die feit dat die 
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registrasie vari Kleurl ingkiesers opsioneel was (vir Blankes ver

pl igtend) en volgens h relatief ingewikkelde prosedure geskied 

het, (ii) dievernaamstepolitiekepartye (die NP en die VP) 

h passiewe rol gespeel het, en (iii) die algemene apatie by die 

Kl eurl ingbevolking ten opsigte' van die idee van afsonderl ike 

vert~enwoordiging (99). Die Nasionale siening dat die Kleurl ing

stem gedaal het aangesien die VP hul le nie meer in noemenswaardige 

getalle geregistreer het nie verloor ult die oog dat Kleurlinge 

slimgenoeg was om self teweet wat hul beperkte stemreg vir hulle 

ingehou het. Hui le het nie die VP nodig gehad om di t vir hul le te 

se nie. Die geloof in die VP was inderdaad self nooit hoog nie en 

die party is meestal net as die "lesser of two evils" beskou. 

Net een ding sou die Kleurl inge tevrede stel; volJe en effektiewe 

insae en relatiewe mag in die land se sentrale beslui tnemings-

1 iggaam. Die beperkte stemreg vir Kleurl inge kragtens die SA-wet 

van 1909 was vir Kleurl inge die sine qua non vir die verdere uit

bouing van hul regte, nie h onveranderbare voorreg waarvoor hul le 

dankbaar was en op groot skaal van gebruik gemaak het nie. Die 

felt dat die VP nooit in enige stadium bereid was om hul beperkte 

stemreg ult te brei nie en nie in staat was om die verwydering 

daarvan deur die Nasionale regering te keer nie, het Kleurl inge 

ontnugter in die karige geloof wat hul le nog gehad het op die 

verdere verlening van regte. In die opsig tree beide die VP, wat 

die Kleurl ingstem net tot sy 'eie voordeel aangewend het, en die NP, 

wat nie besef het dat die wegneem van regte, hoe t;>eperk ook al, 

nooit tot h blywende oplossing kan bydra nie, nie met goeie eer 

uit die stryd niei 

Paradoksaal is in invloedryke Nasionale kringe (hoewel nooit by die 

beleidsbepalers nie) in die vyftigerjare gevoel dat die verwydering 

van di~ Kleurl inge van die gemeenskapl ike lys h positiewe beleid 

is wat voortgespruit het uit die siening dat Kleurl inge binne die 

gemeensk~pl ike stelsel pol itiek ondergeskik en magteloos was en"dat 

'n afsonderlike lys groter voordele vir hulle inhou. Dit is die 

mening wat dwarsdeu.r die vyftigerjare deur Die Burger gehuldig is. 

In die opsig is gevoel dat Kleurlinge se politieke stemkrag op 'n 

afsonderl ike groepsbasis bv. na die Noordel ike provinsies ui tgebrei 

sou word, later Kleurlingvroue as stemgeregtigdes kon insluit en 
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dan uiteindel ik. direkte verteenwoordiging van Kleurl inge deur 

Kleurl inge in die Parlement sou behels (100). Die gedagte het 

in die Jaat vyftigerjare sterk ste~n in Nasionale kringe gehad, 

maar het nie gereal iseer nie weens dr. Verwoerd se teenkanting 

daarteen. Op papier het di~ stelsel egter grater voordele vir 

Kleurl inge ingehou as die stelsel van beperkte stemreg waarin 

nooi t voorsien is dat dit uigebrei sou word nie. Die gebrek aan 

Nasionale kant was die doel treffende ui tbouing daarvan sodat die 

verwydering van die Kleurl inge van die gemeenskapl ike lys nie die 

negatiewe kleur sou kry wat die stap ooglopend was nie. 
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HOOFSTUK 4 

DIE 1948 VOLKSRAADS- EN 1949 PROVINSIALE VERKIESINGS 

Die datum van 26 Mei 1948 staan bekend as die groat waterskeiding 

in die moderne pol itieke geskiedenis van Suid-Afrika. Die onver-
' 

wagte vervanging van die VP-bewind met die van die Nasionale Party 

het die land voorberei op die toepassing van die beleid van apart~ 

he id. 

Die Herenigde Nasionale Party het 70 setels verower en die Afrikaner

party 9, terwyl die Verenigde Party 65 en die Arbeidersparty 6 

verower het. Dit het aan die Malan/Havenga-koal isie h effektiewe 

meerderheid van 5 setels bo die VP, Arbeidersparty en die 3 swart 

verteenwoordigers gegee (I). Di t is dus duidel ik dat die meerder-

heid van die regeringspartye klein was. 

Die Burger het 'n sleutelrol in die Nasionale oorwinning gespeel. 

Aanvalle op die VP-regering het groot afmetings aangeneem. Kritiek 

en spot was veral gerig op sekere sleutelfigure binne die VP-

regering. Die redakteur in 1948 was mnr. Phi I Weber met Pi et 

Ci 11 ie en Schalk Pienaar onderskeidel ik eerste en tweede assistent-

redak t eu rs. Hui le was dan die vernaamste pol itieke skrywers en 

bel eidmakers wat aan die koerant sy pol it i eke bes lag gegee het (2). 

Bui ten die hoofartikel s het die rubriek deur Dawie, Ui t my Poli ti eke 

Pen, wye invloed uitgeoefen. 

Smuts is voorgestel ash w@reldwyse staatsman wat glorie en lof in 

die bui tel and verwerf het, maar eint I ik 'n swak en wei fel ende 

pol i tikus was wat voel ing met die pol i tieke gebeure in Suid-Afrika 

verloor het. Sy adjunk-premier, mnr. J.H. Hofmeyr, is as die 

grootste gevaar in die VP-regering gesien aangesien hy met sy 

I iberal istiese pol i tiek gesien is ash gevaar eh ondergrawer van die 

blanke beskawing in Suid-Afrika. Ook die Minister van Landbou, 

mnr. J.G.N. Strauss, en die minister van arbeid, dr. Col in Steyn, 

is as swak pol itici voorgehou en dr. Steyn is op 'n tyd as "'n 

patetiese pol.itikus" bestempel (3). Groot kritiek is ook uitge-

sonder op die Kaaplandse VP-lei er, sen. A.M. Conroy, en na sy ver-
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kiesing as Kaaplandse leier in November 1947 het Die Burger 

soos volg in 'n hoofa:rtikel daarop gereageer: "Die Kaaplandse 

Sappe behou dus hul lei er en die NP een van die doel treffendste 

werwers van die Nasionale saak in die land." (4) Conroy se 

wi Ide uitsprake en aanval le op Afrikaanse kerke en die Broeder

bond het veroorsaak dat Die Burger se spotprenttekenaar, T.O. 

Honibal I, horn in h karikatuur voorgestel het met h wawydoop-

mond dubbeld so groot soos sy gesig. Di t het ingang by blanke 

kiesers gehad. Honibal I se spotprente en karikature van die VP

leiers wat hul le as onnoseles en verwardes ui tgebeeld het, het 

wye ingang gevind om h negatiewe beeld van die Smuts-regering 

by die publ iek gaande te maak. 

In die hoof art ikel s van I Januari e 1948 tot op stemdag op 26 Mei 

is dan hoofsaakl ik gekonsentreer op aanval le op afsonderl ike VP

leiers en hoe hulle hul regeringsportefeuljes gehanteer het. 

Altesame 48 ho.ofartikels het oor die onderwerp gehandel. Die 

onderwerp daarnaas waarop die meeste kritiek gel ewer is, was die 

swak ekonomiese beleid van die Smuts-regering. Al tesame 33 hoof-

art ikel s het oor die onderwerp gehandel. Onderwerpe wat verder 

behande I is, was soos vo I g: die Kommun i st i ese. gevaar in SA en 

Europa, 24; vooruitbeskouinge op die naderende verkiesing, 22; 

die verkondiging van die beleid van apartheid, 12; die lndi~rs se 

regte en aansprake, 6; die Kleurl ingstem en pol itieke toekoms van 

die Kleurl inge, 6 en spesifieke kri tiek op die VP-beleid n~ die 

verskyning van die party se verkiesingsmanifes, 5. 

Hierui t blyk dat die Kleurl ingstem en die pol i tieke toekoms van 

die Kleurl inge nie so h belangrike rol by Die Burger in 1948 ge-

speel het nie. Die onderwerp was ondergeskik aan ·ander belangrike 

pol i tieke vraagstukke. Nietemin was Die Burger skerp in sy krit iek 

op die VP se hantering van die Kleurl ingvraagstuk. Kritiek het 

hoofsaakl ik gehandel oor: 

(a) die registrasie van Kleurl ingkiesers deur die VP in setels 

waar die NP 'n moont I ike kans op 'n oorwinning het of waar sy meerder

he id k I e in was; 

(b) die. gebruik van Kleurl inge;as pol itieke stemvee deur die VP 

deurdat in verkiesings aan hul le beloftes gemaak word wat dan nooi t 

in parlementsi ttings real iseer nie; 

··>"· 
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(c) dat Kleurlinge teoreties sekere regte gehad het, maar in 

die praktyk sosio.-ekonomies swak daaraan toe was; 

(d) dat opgevoede en gegoede Kleurl inge toegelaat word om in 

die blanke gemeenskap in te beweeg en nie hul voorregte aanwend 

vir die verbetering van hul eie gemeenskap nie. Hi erdeur het 

die blankes gevaar geloop om~ sg. basternasie te word; 

(e) beweerde korrupsie en wanpraktyke wanneer Kleurl inge hul le 

beperkte stemreg uitoefen, en 

(f) die sg. inmenging van die AKR en sy leiers in die blanke 

po I i t i ek. 

Die Burger het van 1948 tot en met die ontbinding van die AKR in 

1950 gereeld kri ti ek gel ewer op die I iggaam en veral teen sy 

voorsi tter, mnr. George Golding. Op I I Maart het die koerant 

in h v-0orbladberig sterk kapsie gemaak teen mnr. Golding se 

optrede deurdat hy saam met die VP-kandidaat in Gordonia, mnr. 

J. Butler, op h pol itieke vergadering opgetree het. In 'n beri g 

onder die opskrif, "Sonderl inge verhouding met die VP: vergadering 

van Kleurl inge in Gordonia", is gesinspeel of mnr. Golding die reg 

gehad het om as onderwysamptenaar pol it ieke oogpunte te verkondig. 

In h hoofartikel onder die opskrif, h Verduidel iking Nodig, word 

gese: "Dit raak al rnoeiliker om in die voorsitfer van die Kleur-

I ingraad - wat terloops ook onderwyser is - iets anders as 'n Sap-

agent t e s i en Hy beywer horn blykbaar baie ~terk om die 

Kleurlinge as bolwerk vir die.VP te organiseer." 

Mnr. Golding se optrede saam met VP-kandidate in die 1948-

verkiesing het op meer a~ een geleentheid voorgekom. Bui ten 

sy optrede in Gordonia, het hy ook saam met sir De Vi I I iers Graaff, 

die VP-kandidaat in Hottentots-Holland, stemme onder Kleurl ing-

kiesers in Sdmer~et-Wes vir die VP gewerf (5). Die noue bande 

tussen die AKR en die VP wash logiese uitvloeisel van die praktiese 

real iteite aangesien die I iggaam horn noul iks by die NP kon skaar 

weens die party se volgehoue verwerping van die bona-fides van 

enige Kleurl ingleier wat bande ~et die VP gehad het. Mnr. Golding 

was ook die leier van die Coloured Peoples' National Union (CPNU). 

Die party is in 1944 gestig eri het gepoog om die bestaande ekonomiese, 

·".'·::.·-:· 
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sosiale, opvoedkundige en pol i tiek~ posisie van die Kleurl inge 

te verbeter deur midde1 van h goeie verstandhouding met die VP-

regering (6). Die CPNU het uit Abdurahman se APO ontwikkel 

as reaksie teen die oorname van die APO in die vroee veertiger

jare deur ver-1 inkse en Trotskyistiese Kleurl ingleiers (7). In 

die praktyk was daar baie sterk bande tussen die VP en Golding se 

CPNU. Die VP het aan di~ party geldel ike ondersteuning verleen 

onder meer vir die finansiering van sy partyblad, The Sun, en in 

rui I daar~oor verwag dat die CPNU soveel moontl ik Kleurl ing

kiesers moes oorhaal om vir die VP te stem (8). Die Burger het 

mnr. Golding se invloed onder Kleurl ingkiesers gevrees aangesien 

hy menige Kleurl inge kon oorreed om vir die VP teen NP-kandidate 

t e st em. 

Op 30 Maart het Die Burger die HNP se beleid vir die verkiesing 

gepubl iseer. (Die verkiesingsmanifes is op 21 Apri I gepubl iseer, 

maar was in wese dieselfde as die beleid wat op 30 Maart gepubl iseer 

is.) In die beleidstuk word breedvoerig na die pol itieke regte 

van die Kleurl inge verwys. Onder die opskrif, Piek van die Kleur-

I inge, word gese: "Die Kleurl inge neem 'n middelposisie tussen die 

blankes en die nature! le in. h Beleid van Apartheid tussen 

blankes en Kl eurl inge en tussen nature! I e en Kl eurl inge sal toe

gepas word op maatskapl ike, resid~nsiele, industriele en pol itieke 

gebied. Geen huwel ike tussen blankes en Kleurringe sal toegelaat 

word nie. Die Kleurl inge sal op terreine waar hul le reeds geves-

t ig is teen onbi II ike konkurrensie van die natur~I beskerm word." 

Onder die opskrif, Pol itieke Verteenwoordiging, word onder meer 

gese: "Die Kleurl inge sal in die Senaat verteenwoordig word deur 

h blanke verteenwoordiger wat op grand van sy kennis van Kleurl ing-

aan~eleenthede deur die Regering benoem sal word. Die huidige 

ongesonde stelsel wat toelaat dat Kleurl inge in Kaapland saam met 

die blankes as kiesers geregi~treer word en saam met die blankes 

vir dieselfde kandidate stem, sal afgeskaf word en die Kleurl inge 

sal deur drie blanke lede in die Volksraad Verteenwoordig word. 

Hui le sal gekies word deur die Verteenwoordigende Kleurl ingraad 

'n Staatsdepartement van Kleurl ingsake sal in die I ewe geroep word. 

In die Provinsiale Raad van Kaapland sal hul le deur drie blankes, 

gekies deur die Verteenwoordigende Kleurl ingraad, verteenwoordig 
word. Vir Kaapland sal h Verteenwoordigende Kleurl ingraad in die 

:.\·· 
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lewe geroep word wat sal bestaan uit verteenwoordigers gekies 

deur die Kleurl inge op h kiesafdel ingsbasis met die huidige 

kwal ifikasies vir stemreg, die hoof van die Departement van 

Kleurl ingsake en verteenwoordigers deur die regering benoem. 

In hul eie gebiede sal die Kleurl inge hul le eie rade met eie 

publ i.eke dienste he wat deur hul leself behartig sal word binne 

die raamwerk van die bestaande rade van hoer gesag." 

Onder die opskrif, Maats~apl ike en Welsynsdienste, word gese: 

"Spesiale aandag sal gegee word aan die verskaffing van maat

skapl ike, mediese en welsynsdienste waarin die kragte van die 

Kleurl inge self ingespan kan word en waar hul le geleeer sal word 

om sover moon t I i k se I fversorgend t e wees." Verd er word genoem 

dat h volksregiStrasie gehou moet word om te bep~al wie aan die 

Kleurl inggemeenskap behoort sodat apartheid behoorl ik toegepas 

kan w6rd. Volgens die beleidsverklaring is die NP bereid om 

die Kleurl ing se ontwikkel ing te bevorder op die grondslag van 

die beginsel van apartheid. h Staatsdepartement van Kleurl ing-

sake moet in die l~we geroep word terwyl duidel ike voorsiening 

gemaak moet word vir aparte woongebiede en die streng toepassing 

van apartheid in die verkeerswese onder meer in busse en op treine. 

Ui t die beleidsverklaring blyk di t dat die NP beoog het om die 

Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike lys te verwyder en dat 

drie blanke verteenwoordigers hul.le belange in die P~rlement sou 

behartig. Die drie verteenwoordigers sou egter'nie deur Kleurl ing-

kiesers op h grondslag van algemene stemreg verkies word nie, maar 

wel detir h Verteenwoordigende Kleurl ingraad (9). 

Die Burger het op 30 Maart in 'n hoofartikel onder die opskrif, 

Apartheid en die Kleurl inge, breedvoerig gereageer op die pol itieke 

pOsisie van die Kleurl inge. Die Burger .. het die NP-beleid gesien 

ash poging en bydrae om die suiwerheid van die blanke ras te bewaar 

en "dit spreek vanself dat die uitvoering van die voorstelle in 

die blankedom se belang is". Hoewel die Kleurl inge teoreties 

sekere regte het, real iseer dit nie in die praktyk nie. 
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"Die stemreg was vi.r die Kleurl ing al hierdie 

jare eerder h vloek ash se~n, omdat di t van 

horn 'n pol it i eke speelbal gemaak het. By ver-

ki esingstye stap die Sap-agent met horn hand om 

die nek en is hy h lekker k&rel, maar n~ die 

verkiesing en al die boetie-boetie-spelery keer 

hy na sy krot en sy el lende terug." 

In die hoofartikel word erken'dat '"n klein klompie Kleurlinge dit 

wel gelukkig getref het" deur by die blankes ingeskakel te word. 

"Die meeste van hierdie klompie het 'n baantjie uit die 

hand van die Regering gekry en die ander is in die 

staatsdiens of in h stadsdiens, en byna sander uit

sondering is hul le vurige voorstanders van die soort 

apartheid wat hul I e van hul-1 e minder bevoorregte 

mede-Kleurl inge apart sal hou en by die blankes sal 

laat ktuip. Hierdie vervreemding van d.ie ontwik

kelde en goed besoldigde Kleurl ing va~ sy rasgenoot 

moet vir die groat massa Kleurl inge die bewys I ewer 

dat daar vir sy groep as geheel geen hei I op die 

huidige pad is nie ••• Geskoolde en geleerde werk

geleentheid moet vir die Kleurl ing geskep word deur 

hul le in eie gemeenskappe te organiseer ••• Daar

deur sal h beter toekoms vir hul le kinde~s geskep 

wo~d en sal selfrespek en ook h eie nasionale gevoel 

en trots tot stand kom. Di t is die oogmer,k van die 

Nasionale Party se beleid. Die Nasionale Party wi I 

die Kleurl ing help om syhei I in apartheid te soek." 

Heelwat wat Die Burger in 1948 oor die Kleurl inge se minderwaardige 

en onderdrukte posisie in die Suid-Afrikaanse samelewing ges& het, 

was waar (10). Die Kleurl inge was in 1948 as geheel 'n magtelose 

minderheid wat op pol itieke, sosio-ekonomiese en maatskapl ike 

gebied nie baie goed daaraan toe was nie. Jn di~ opsig het die 

Smuts-regering nie veel gedoeh om hul lot te verbeter of 'n lang

termyriplan gehad waarvolgens doelgerigte beleidsrigtings nagevolg 

sou word om hul le posisie te verbeter nie. Waar die Smuts-
regering wel opgetree het, was di t gewoonl ik iM die praktyk h 

verdere inkorting van Kleurl inge se regte, veral met betrekking 

;:.;. 
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tot die uitvoering van hul stemreg (sien hoofstuk 3). Vo I gens 

Die Burger was die laissez-faire houding van die Smuts-regering 

in wese die oorsaak van die situasie. Hoewel Die Burger dus 

korrek ingesien het dat die Kleurl ing se posisie in die praktyk 

veel te wense oorgelaat het, was die implisiete kritiek teen die 

koerant en die NP of apartheid noodwendig die beste manier sou 

wees om die situasie te verbefer. 

Met die aanloop tot die verkiesing op 26 Mei het Die Burger al 

meer'in berigte gewys op die sogenaamde toenemende registrasie 

en werwing van Kleurl ingkiesers wat volgens die koerant op groot 

skaal deur die VP toegepas is en die sogenaamde wanpraktyke wat 

hiermee gepaard gegaan het. Op 10 Apri I het Dawie in sy rubriek 

gese dat die Sappe Kleurl inge voor die voet registreer. Op 17 

Apri I is in 'n voorbladberig gese dat et I ike dui sende Kl eurl inge 

deur die VP in Skierei landse kiesafdel ings geregistreer is en 

dat die Sappe hul le hoop vestig op die Kleurl ingstem. Die berig 

lui verder: "Dit is klaarblyklik gedoen omdat die Sappe op die 

Kleurl ingstem reken om die NP te verslaan veral in kiesafdel ings 

waar die VP se kanse op oorwinning nie so rooskleurig is nie." 

Op 23 Apri I word in h voorbladberig gese dat die VP-kandidaat 

in Parow, mnr. H. Boonzaaier, 'beloof het om Kleurl inge met motors 

na die stembus aan te ry. Hoewel daar in 1948 al tesame 2,421 . 
Kleurl ingkiesers in die Parow-kiesafdel ing was en die VP veldtogte 

gevoer het om Kleurl ingkiesers te registreer en te oorreed om hul . 
stem vir die VP ui t te bring, het die NP in die algemene verkiesing 

'n meerderheid van 1,232 stemme behaal. Die moontl ikheid kan dus 

n.ie uitgesluit word dat heelwat Kleurl ingkiesers vir die NP gestem 

het nie. 

In h hoofartikel op 10 Mei onder die opskrif, Kleurl ing en Naturel 

het Die Burger gewaarsku dat Kleurl inge ekonomies benadeel word 

deur die geweldige toestroming van swartes na die stede. 

"Fatsoenl ike Kleurl inge·betrag die nuwe ontwikkel ing 

tereg met besorgdheid, want as die dinge so moet aan

gaan, dan loop die Kleurl ingbevolking die gevaar van 

geleidel ike verkaffering Die NP verklaar duidel ik: 

....... 
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Veral moet die Kleurl ing beskerm word teen 
i 

onbi 11 ike mededinging met die nature!, en die 

Kleurl ing moet weens sy aanvaarding van die 

Europes~ lewenswyse beskou word ash bevoorregte 

posisie teenoor die nature! in te neem. 11 

Op 24 Mei het Die Burger in h prominente voorbladberig skerp 

kri ti ek gel ewer op die sogenaamde 11 sambok-pamf I et II waarin 'n 

afbeelding verskyn het van h nie-blanke in kettings wat smekend 

op sy kni ee I e en deur 'n blanke met 'n sambok afgeransel word. 

Daarnaas verskyn op die pamflet dat h oorwinning deur die 

Nasional iste vir die Kleurl inge apartheid en onder meer slawe-

arbeid sal beteken. Die pamflet wash opportunistiese stuk 

propaganda wat deur die Springbok Legion - h I inkse organisasie 

van oud-soldate wat in die Tweede Wereldoorlog saam met die Unie

magte geveg het - opgestel en is versprei saam met h pamflet 

waarin die VP se bel eid ui teengesi t is. In die pamf let word ook 

op die gevoelens van Kleurl inge teenoor swartes gespeel deurdat 

Kl eurl inge weens apartheid in sogenaamde 11 kaffer-kampe 11 sal moet 

gaan woon. 

Die Burger het n~ die NP se v~rkiesingsoorwinning in h ho6fartikel 

op 29 Mei I 948 'n du i de I i k versoenende houd i ng i ngeneem verge I eke 

met die veldtog wat die koerant voor die verkie~ing gevoer het. 
11 Hoef ons te herhaal dat daar geen sprake is van onderdrukking 

van die nie-blankes nie. Wie slegs h oombl ik n~dink, begryp 

mos dat op h pad van onreg en onderdrukking geen oplossing van 

die kleurvraagstuk te bereik is nie, maar wel die omskepping van 

SA i n 'n h e I • 11 

Die invloed van die Kleurl ingstem in die 1948-verkiesing is moei I ik 

bepaa I baa r. Bloot oppervlakkig beskou blyk di t of di t nie van 

besl issende invloed was nie, aangesien die Kleurl ingstem nie kon 

verhoed dat die NP die verkiesing wen nie. Scher meen ook dat 

die invloed van die Kleurl ingstem in die 1948-verkiesing ver van 

beslissend was (II). In sy studie het hy tot die gevolgtrekking 

gekom dat daar in die hele Kaapprovinsie net vyf setels was wat 

deur die VP v~rower is met h kleiner meerderheid as die totale 
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aantal Kleurl ihgkiesers in die kiesafdel ing. By nadere onder-
soek kan bepaal word of die VP afhankl ik was van die Kleurl ing

stem in di~ vyf setels. Die setels was Woodstock (Kleurl ing

kiesers 2,574: VP-meerderheid 2,132), Vasco (Kleurl ingkiesers 

2,186: VP-meerderheid 185), Hottentots-Hal land (Kleurl ingkiesers 

I ,387: VP-meerderheid 571 ), Caledon (Kleurl ingkiesers 905: VP

meerderheid Ill) en Port Elizabeth-distrik (Kleurlingkiesers 1,855: 

VP-meerderheid 944). Woodstock was volgens horn h VP-vesting 
:ir 

terwyl in Vasco daar aansienlike blanke steun vir die VP moes wees. 

In Hottentots-Holland het die NP in 1947 in 'n tussenverkiesing die 

set el verower omdat die nie-Nasionale blanke- en Kleurl ingkiesers 

ekonomiese griewe teen die VP-regering gekoester het. In 1948 

het die griewe blykbaar afgeneem. In Caledon is dit duidel ik dat 

die VP aansienl ike blanke steun geniet het sander om totaal af

hankl ik van die Kleurl ingstem te wees terwyl in Port Elizabeth

distrik die meerderheid Kleurl ingkiesers waarskynl ik vir die VP 

gestem het. ( 12) Vol gens horn was Kl eurl ingsteun vi r di·e NP waar-

skynl ik min, hoewel aanvaa~ kan word dat h redel ike getal Kleur-

1 ingkiesers in plattelandse kiesafdel ings soos Malmesbury, Stel len

bosch, Paarl, Caledon, Worcester en Bredasdorp vir die NP gestem 
het. (13) 

Die tydperk vanaf die NP se verkiesingsoorwinning tot aan die einde 

van 1948 is gekenmerk deur die toenemende toepa~sing van apartheids

maatre~ls in onder meer die Kaapse Skierei land en die heftise 

reaksie van Kleurl ingleiers daarteen. Di t is o~k gekenmerk deur 

skerp kritiek deur Die Burger op die houding van die AKR en veral 

teen sy voorsi tter, mnr. George Golding. Die Burger het ook in 
. ' 

di~ tydperk gereeld kritiek gelewer op die toeneme~de registrasie 

van Kleurl ingkiesers wat volgens die koerant deur die VP gedoen is 

met die oog op die provinsiale verkiesing van 1949. Die koerant 

het ook aandag gegee aan die "positiewe stappe" wat deur die 

toepassing van die apartheidsbeleid bereik is. Op 21 Junie is 

berig dat Kleurl inge op Graaff-Reinet hul le eie dorp gekry het 

"waar i nwoners se If sake sa I bestuur". 

Mnr. George Golding was in wese h konserwatiewe Kleurl ingleier en 

buiten sy voorsitterskap van die AKR ook leier van die CPNU. _ Hy 

het h verbetering van die Kl~url inge se algemene posisie binne die 
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bestaande blanke orde nagestreef, In die praktyk het hy egter 

net so skerp soos meer radikal'e Kleurl ingleiers gereageer teen 

die stappe wat die Nasionale regering met betrekking tot die 

Kleurl inge beoog het. In Julie het hy ges@ dat die Nasionale 

oorwinn1ng in die 1948-verkiesing wydverspreide vrees en onseker

heid onder Kleurl inge veroorsaak het. Die Burger het in h hoof

art ikel op 7 Jul le skerp op sy menings gereageer en ges@ dat dit 

aanmatigend van horn is ashy meen dat die Regering sy mandaat 

sal verwerp ten einde horn as voorsitter van die. AKR te behou. 

"Mense moet besef dat die voorstanders van apartheid dit goed 

bedoel en ook die Kleurl inge wi I help .... Kleurl ingleiers 

stet hulle bloot aan.aanklag dat hulle belange van 'ambisieuse' 

Kleurl inge bevorder wat hut le daarop toel@ om onder die blankes 

in te kruip .... Apartheid tussen hulle en hulle rasgenote bied 

geen ui tkoms nie. Die beleid van die NP wiJ dan ook hierdie 

verskynsel en rigting nie aanmoedig nie. 11 

In Augustus het Die Burger gereageer op die openbaarmaking van h 

beleid wat deur die Kaapse stadsraad nagevolg is waarvolgens onder 

andere verkeerskonstabels ongeag ras teen dieselfde betal ing in 

diens geneem is mi ts hulle oor die nodige kwalifikasies beskik het. 

Die BGrger het op 2 Augustus h berig hieroor geplaas na aanleiding 

van klagtes dat Kleurl ing-verkeerskonstabels blanke verkeers-

oortreders gearresteer het. In 'n hoof art ikel s@ die koerant dat 

"ons ons moet klaarmaak vir 'n deurmekaar stadsdiens" en dat 

"hierdie weg lei na die uitwissing van die blankedom en na 'n swart 

republiek". "As ons reg moet laat geskied aan bi I like else en 

aspirasies van die gekleurde rasse - en die pl ig rus swaar op ons -

dan moet dit fangs 'n ander weg geskied." (14) 

Oor die toenemende toepassing van apartheid op busse en treine en 

die daarmee gepaardgaande reaksie deur Kleurl ingleiers daarteen, 

s@ Die Burger in 'n hooiart ikel op 7 September dat sommige Kl eurl inge 

hulle nou as werktuig laat gebruik waaruit net die Korrrnuniste voor

deel sal kan trek. 

"Waarom sal die Kleurl ing dan saai net vir die 

Kommuniste om te maai? Hoegenaamd niks is van 

horn weggeneem nie, daar sal ook niks weggeneem word 

en niemand word 'verdruk' nie. Al wat die nuwe 
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reel ings op die treine behel s, is dat blankes 

wat graag onder mekaar wi I wees, dit so mag he. 

Misgun die Kleurl inge hul le dit? Dan het hy h 

ander soort mens geword - en nie h betere nie! 

Geen ordentl ike mens dring horn op aan hander nie, 

en die meeste Kleurl inge was nog al tyd ordentl ik. 

Wi I hul le nou hul goeie aansien en die goeie ge

sindheid wat die blankes hul le toedra, op las van 

Kommunistiese agente met geweld vernietig deur die 

georganiseerde uittarting van landswette?" (15) 

Op 8 September het Die Burger berig van h voorval op Calvinia 

waarin h sendel ing deur h hof beboet is nadat di~ h Kleurl ing-

onderwyser aangerand het. Die Burger het die voorval in 'n hoof-

a rt i k e I a f g ek eu r. ''Daa r i s vi r a I ma I 'n t aak om n i e-b I ank es t e 

oortuig dat apartheid nie net die belange van blankes beskerm 

nie, maar in werkl ikheid ook die enigste beleid is wat aan die 
' 

nie-blanke kan gee wat horn toekom •.•. Die Regering sal nie 

nalaat om met positiewe dade sy goeie wi I teenoor die Kleurl ing

bevo I king t e t oon n i e." (I 6) 

Die Nasionale regering se aanname van Wet 50 van 1948 waarvolgens 

daar h strenger toepassing van die wet I ike kieskwal ifikasies vir 

Kleurl ingkiesers sou wees asook onder meer h bepal ing dat Kleurl ing

kiesers voor h pol isie-offisier moes registreerr het skerp kritiek 

van mnr. Golding in sy hoedanigheid as voorsitter van die AKR ~it

gelok. In di~ opsig het Die Burger mnr. Golding se kritiek ewe 

sterk betreur. Op 29 September het Die Burger in h hoofartikel 

onder die opskrif, 'n Histeriese Uitbarsting, sy sogenaamde "onge

breidelde, bui tensporige en bel edigende taal" veroordeel en gese 

die Regering moet dit oorweeg om sy voorsitterskap van die raad 

te beeindig. 

"Die wysiging van die Kieswet wi I geen gekwal ifi

seerde Kl~url ingkieser van sy kiesreg beroof nie; 

di t w i I s I eg s mi sb ru i k e u i t skak e I . Maa r met v o I -

slae veronagsaming van d'i e waarheid se die voor

si t ter van dJe Kleurl ingraad dat dr. DHnges goed 

weet dat sy nuwe amendement die Kleurl ingstem sal 

u it skake I .. As bewerings van hierdie aard rond-

gesl inger word om 'intense haat' by die Kleurl ing 
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aan te wakker, en die beskuldiging van die Regering 

se 'boosaardigheid' te regverdig, dan is di t die 

hoogste tyd dat die Regering die verkondiger daarvan 

in die pad steek. Die· Kleurl inge is inderdaad te 

bejammer dat hulle leiers van die kal iber het." 

Hoewel Die Burger ontken het dat die Regering met die wysiging 

van die Kieswet (Wet 50 van 1948) gepoog het om Kleurl ingkiesers 

te 'ontkieser' was die duidel ike doelwit agter die wetgewing die 

vermindering van die relatiewe stemkrag van Kleurl ingkiesers. 

Volgens Die Burger het h groat aantal Kleurl ingkiesers wat nie oor 

die nodige kwal ifikasies beskik het nie in verkiesings gestem. 

Hiervoor was daar egter geen bewyse nie, behalwe in enkele hof

sake, en kan aanvaar word dat Die Burger die saak oordryf het (17). 

In die praktyk het die wetgewing bygedra tot die konstante dal ing 

van die getal Kleurl ingkiesers en dit ook vir die VP moei I iker 

gem~ak om Kleurl ingkiesers te registreer wat wel aan die kies

vereistes voldoen het (18). 

Die Burger het hierna nog grater pogings aangewend om bewerings 

te weerle dat beplan word om regte van Kleurl inge weg te neem en 

dat h veldtog gevoer word om Kleurl inge te 'ontkieser'. Op 

2 Oktober se Dawie: 

"Di t is al I es natuurl ik net st of opskop om die 

werkl ikheid te probeer bedek. Geen reg v~n die 

Kleurl ing word aangetas nie. Al wat gebeur is 

dat die Nasionale regering vir Kleurl inge behoor-

1 ike bewyse verlang dat hul le aan die kwal ifikasies 

vir stemreg voldoen. Dit het met die kwal ifikasies 

self niks te doen nie Die blote keel wat hut le 

opsi t, openbaar hoeveel ongekwal ifiseerdes daar op die 

lys geplaas moes word." 

Op 8 Oktober se Die Burg~r in h hoofartikel dat die bewerings oor 

'ontkiesering' misleidend en onjuis is. 

"Ni emand kan kragtens die Ki eswet of kragtens die 

wysigings wat onlangs in die Volksraad aangebring 

is h bevoegde kieser sy stemreg ontneem nie. As 
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C daar besware teen name op die kieserslys ingebring 

word, beteken dit tog nie ontkiesering nie. Die 

oorsaak moet eintl ik by die VP gesoek word. Dis 

tog bekend hoe die vertolking van art ikel 18 van 

die Kieswet die VP in staat gestel het om vlak 

voor die algemene verkiesing honderde Kleurl inge 

te laat registreer sender dat voor die stemdag doel

treffend teen onbevoegdes beswaar gemaak kan word." 

( I 9) 

i 
Die Burger se bewerings dat Kleurl ingkiesers vlak voor h ver-

kiesing vinnig toeneem en latere bewerings dat hul le getal le na 

h verkiesing weer vinnig afneem (20), strook nie met die feitel ike 

posisie na 1948 nie. Op .16 Augustus 1954 het Die B~rger berig 

dat Kleurl ingkiesers kort voor die algemene verkiesing van 1948 

van net minder as 40,000 met sowat 6,000 tot 7,000 vermeerder is 

tot sowat 46,000 voor stemdag op 26 Mei. Vol gens amptel ike syfers 

het Kleurl ingkiesers van 39,I 10 op 31 Desember 1947 tot 46,051 

op 26 Mei 1948 toegeneem (21), maar di t moet in gedagte gehou word 

dat Kleurlingkiesers van 1945 tot 1947 met sowat 15,000 gedaal het 

van 54, I 34 tot 39, I I 0 ( 22). Die rede vi r die da Ii ng was wet-

gewi ng wat deur.die Smuts-regering self ingedien is om Kleurl inge se 

rel at i ewe stemkrag in te kort (si en hoofstuk 3). Daar was dus 

voor die 1948-verkiesing h netto-dal ing van sowat 8,000 Kleurl ing

kiesers vergeleke met die syfer i_n 1945. Die bewering dat Kleur-

1 inge weer daarna op groot skaal geregistreer i~ vir die 

provinsiale verkiesing van 1949 st rook ook nie met die werkl ik

heid nie en het die Kleurl ingstemtotaal slegs met sowat 500 ge

styg van 47,329 op 31 Desember 1948 tot 47,822 op 30 Junie 1949 

(23). Di~ syfer het ook nie, SOOS deur Die Burger beweer is, na 

die provinsiale verkiesing van 1949 dramaties gedaal nie. In 

1950 het die syfer op 47,098 gestaan ~ h dal ing van slegs sowat 

800 (24). Ook met betrekking tot die 1953-verkiesing geld 

Die Burger se bewerings ni e. Op 2 Mei 1953 was die Kl eurl ingstem-

totaal 47,849 en teen 31 Desember 1953 het dit net effens gedaal 

tot 47,677 (25). Die Kleurl ingstem was in die veertigerjare 

onderhewig aan hewige stygings. Die Burger se bewerings moet 

egter in bre~r perspektief gesien word soos h dramatiese styging 

in geleerdheid onder Kleurl inge, ens. (sien hoofstuk 3) wat tot 

die styging in die getal Kleurlingkiesers gelei het. In 1941 

.:·· 
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was daar 28,658 geregistreerd~ Kleurl ingkiesers in die Kaap

provinsie. Die volgende jaar, h jaar voor die algemene ver

ki esing in 1943, het hul I e getal I e aangegroei tot 44,055 (26) 

h syfer min of meer gelykstaande aan di~ vir die 1948-verkiesing. 

Die Burger het reeds van vroeg af geprobeer om die sogenaamde 

"positiewe sy" van apartheid te beklemtoon. 

se die koerant in 'n hoof art ikel: 

Op 27 Oktober 1948 

"In sy kragtige rede gisteraand het die Eerste 

Minister korte mette gemaak van die bewering dat 

die Regering se beleid van apartheid h beleid van 

onderdrukking van die nie-blanke is. Want die 

plan is nie net om weg te neem nie. Soos ons 

herha~lde male beklemtoon het, is die plan om 6ok 

te gee. Die Regering se beleid het wel h negatiewe 

kant, maar soos dr. Malan beklemtoon het, staan 

daarteenoo~·die positiewe kant. As ons iets wegneem, 

het dr. Malan met die meeste nadruk gese, gee ons iets 

in die plek daarvan wat ons as beter beskou. Ons 

wi I herhaal dat die opstel in besonderhede van die 

Regering se apartheidsplan, en veral die positiewe 

deel daarvan, tyd in beslag sal neem. Daar word 

vandag gebou vir die toekoms en daarom mag nie oor

haast i g gewerk word n i e." ( 27) 

Die ideal isme het ook dieselfde maand geblyk met die opening van 

'n Kl eurl ing-poskantoor met Kl eurl ingpersoneel in 'die woonbuurt 

Schaudervi I le naby Port Elizabeth. In h hoofartikel het Die 

Burger gese: ·"Vi r die eerste maal kan dus 'n Kl eurl ing opkl im 

tot posmeester; sy klerke is Kleurl inge sowel as die bodes. 

Dit is apartheid. So maak apartheid deure oop wat tot nou toe 

vir ons nie-blanke bevolking gesluit was." (28) 

Op 18 November is h tussenverkiesing in Stellenbosch g~hou n& die 

ski el ike dood van mnr. Paul Roos. Ste I I enbosch het in 1948 oor 

die 1,000 .Kleurl ingkiesers gehad uit 'n totaal van sowat 11,000. 

Die Burger het benadruk dat di~ VP intensief Stemme onder Kleurl ing

kiesers gewerf het en dat die party op hulle staatgemaak het om 

die Nasionale meerderheid te verminder. Die uitslag was egter h 

:: ... 
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kl inkende oorwinning vir die Nasionale Party en het die party 

sy meerderheid van 2,014 by die algemene verkiesing tot 2,150 

vergroot ondanks die felt dat Kleurlingkiesers met 130 tot 

a I t e same I , 4 0 0 g e s t y g h e t ( 2 9 ) • In h berig op 20 November is 

gese dat die VP in die verknorsing is na die ui tslag in 

Stellenbosch. Geen melding is egter gemaak van die fei t dat 

'n vergrote registrasie van Kleurl ingkiesers geen nadel ige uit

werking op die Nasionale meerderheid gehad het nie. Op dieselfde 

dag het Dawie in sy rubriek die klein aantal Kleurl ingkiesers 

bedank wat hul stemme op die Nasionale kandidaat uitgebring het. 

Op 22 November het h Kleurl ing-afvaardiging ult Transvaal met 

drr. Malan en Donges in Pretoria samesprekings gevoer waartydens 

hul le meegedeel is van die stappe wat die Regering beoog om die 

ekonomiese en maatskapl ike toestande van die Kleurl inge te ver-

bet er. Die Burger het die nuus op 23 November as 'n hoofberig 

op die voorblad ender die opskrif, Kleurl inge begeer Apartheid, 

aangebied ~n in h hoofartikel breedvoerig oor die Kleurl ing en 

Apartheid geskryf. 

"Die Kleurling word vand?g tussen twee meulstene 

f y n g ema a I • Op die terrein van die geskoolde 

arbeid verloor hy veld in mededinging met die . 
blanke; van die gebied van die ongeskoolde arbeid 

word Kleurl inge stadig verdryf. Daarby vind ver-. 
bastering met die naturel op steeds groter skaal 

plaas •••• Die wyse waarop die Kleurl inge in 

Stellenbosch vir byna honderd persent vir die VP 

gestem het, toon dat die NP-beleid van apartheid 

nog nie ingang by hul le gevind het nie •..• Maar 

daar kan geen twyfel wees oor wat in die hoogste 

belang van die Kl eurl ingbevolking as geheel is ni e. 

As die Kleurl ing h I iggaaml ik en sedel ik gesonde deel 

van ons bevolking wi I vorm, sal hul le die kans op 

rehabi Ii tasi e en voorui tgang meet gryp wat 'n bel eid 

van apartheid aan hu I I e bi ed." 

Aan die einde van 1948 het sekere hofsake plaasgevind waartydens 

Kleurl inge en blankes aangekla is van oortredinge van die Kieswet. 
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In November is h verhoor op Beaufort-Wes gehou. Die aanklagte 

ieen die vyf beskuldigdes (vier Kleurl inge en h blanke) was dat 

hul le aansoekvorms om registrasie as kiesers vir Kleurl inge inge

vul het of as getuies geteken het terwyl die vorms nie behoorlik 

in hul teenwoordigheid ingevul was nie (30). Die Burger het op 

8 November prominent in h voorbladberig berig van die bevindinge 

deur die landdros dat daar "getui eni s is van stel selmat ige pogings 

om die kieserslys van Beaufort-Wes valsel ik te laat opstel en 

enige verkiesing in verkeerde'rigtings te swaai". In 'n hoof-

artikel het Die Burger daarop gewys dat die getuienis h reg

verdiging is vir die stappe wat gedoen is om die Kieswet so te 

wysig dat dit die onwettige registrasie van Kleurl inge sal be-

moei I i k. "Die nuwe wetgewing sal die laai van kieserslyste 

met Kleurl inge wat nie aan die vereistes voldoen nie, bemoei I ik. 

Maar wat vandie Kleurl inge wie s~ name reeds op die lyste is en 

nie daar behoort te wees nie?" 

Op 22 Desember het die koerant berig van 14 persone wat in Bel lvi I le 

skuldig bevind is aan oortredinge van die Kieswet. Die aanklagte 

teen die 14 Kleurl ingkiesers was dat hul le nie g·eletterd was nie 

en nie in staat was om hul name en adresse kragtens die bepal ings 

van die Kieswet neer te skryf nie (31). In 'n hoofartikel onder 

die opskrif, 'Leemtes in die Kieswet', se die koerant dat die 

probleem van gebreke in die bestaande kieserslys nag nie opgelos 

is n i e. "Die posisie is dan vandag dat ans 'n kieserslys het waarop 

stel I ig tal le Kleurl ingname verskyn sander dat hul le die vereiste 

bevoegdheid het." 

Die tydperk van I Januarie 1949 tot 9 Maart 1949 is in die 

redaksi one I e kommentaar en kol o_mme van Die Burger prominente 

aandag gegee aan die naderende provinsiale verkiesing. In die 

VP-kamp is die verkiesing as belangrik geag ash geleentheid om 

te wys dat die NP-bewindsoorname in 1948 net h·vloek was. Aan NP-

kant is gepoog om die teenoorgestelde te bewyfa. In Die Burger 

se hoofartikel s is ~eer eens die grootste aandag gegee aan aanval le 

op die VP en leiers van die party. Al tesame 20 hoofartikels het 

oar die onderwerp gehandel. Aan ekonomi ese sake is I 0 hoof art ikel s 
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gewy; aan vooruitbeskouinge en gebeure oor die naderende 

verkiesing 9; oor die Komrnunistiese gevaar 8; oor die 

Parlementsitting 6; oor apartheid en die kleurvraagstuk 

in die algemeen 6 en oor die lndier-vraagstuk en die Kleurl ing-

stem 2 elk. Die Kleurl ingstem het dus soos met die algemene 

verk i es i ng van I 948 'n ondergesk i kt e ro I gespee I • 

Die uitslag van die provinsiale verkiesing was in wese h beves

tiging van die uitslae van Mei 1948, behalwe in twee Wes-Kaaplandse 

kiesafdel ings, die Paarl en Bredasdorp. Waar die NP in 1948 in 

die Volksraadsverkiesing in Bredasdorp h meerderheid van 259 behaal 

het, het die VP in die Provinsiale verkiesing h meerderheid van 

291 behaal. In die Paarl is die NP-meerderheid van 367 omgeskep 

, in h VP~meerderheid van 34. 

Op 11 Maart het Die Burger in 'n hoof art ikel in kommentaar op die 

uitslae gese: 

"Korn ons nader tuis, dan is dit heel mensl ik dat 

die gevoel ige verl iese in die Paarl en Bredasdorp 

die oorweldigende oorwinnings in kiesafdel ings soos 

Beaufort-Wes, Ceres, Moorreesburg en George oorskadu. 

Di t is jammer dat die harde en opofferende werk in 

hierdie twee kiesafdel ings nie weer bekroon is nie. 

Die Paarl le die Afrikanervolk na aan die hart, nie 

net vanwee sy ryke ku I tuurgesk i eden is n i e ,· maar ook 

omdat sy Nasional iste so onversaagd teen h geweldige 

.oormag van gekleurde Sappe stry." (32) 

In kommentaar op die uitslae in die Paarl en Bredasdorp het dr. 

Malan gese dat dit toon hoe toenemend afhankl ik die VP van die 

Kleurl ingstem geword het en dat die party in die Wes-Kaap oor-

wegend 'n K,I eurl ingparty geword het (33). Die Kleurl ingstem is 

dus duidelik as die oorsaak gesien vir dh~ NP se nederlae in die 

twee setels. 

Om te bepaal of die beskuldigings histories korrek was en die 

toets van die tyd deurgestaan het, is dit belangrik om te kyk 

na die stempatrone in die twee kiesafdel ings teen die agtergrond 

van die algehele stempatroon in die land. In die 194S-verkiesing 

was minder mense vanwee h verskeidenheid van redes genee om vir 
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die NP te stem as in 1.948. In die Volksraadsverkiesing van 

1948 het 442i219 kies&rs vir ~ie NP/AP-koal isle gestem en in 

1949 in die provinsiale verkiesing 413,148 vir die NP sender 

die AP - bykans 30,000 minder as in 1948. 

Hoewel verskeie Bolandse setels kort voor die 1949-verkiesing deur 

Die Burger genoem is as setels waarin aansienl ike aanvul lende 

registrasies van Kleurl ingkiesers plaasgevind het (34), is Bredas-

dorp nie daaronder gereken nie. Bredasdorp was tradisioneel h 

VP-setel, hoewel die NP dit in 1948 (Volksraad) teen die verwagting 

in verower het. In 1943 (Volksraad) was die VP-meerderheid nog 

I ,046 terwyl die NP se meerderheid in 1948 (Volksraad) 259 was. 

In 1949 (Provinsiaal) was die VP-meerderheid 291. Dit is nie 

onwaarskynl ik om aan te neem dat heelwat kiesers beslui t het om 

in die Parlementere verkiesing hul stem. ult te bring, maar nie 

in die Provinsiale verkiesing nie - 'n tradis.ie wat tot in die 

sewentigerjare algemeen in Suid-Afrika voorgekom het. (35) Scher 

noern twee faktore wat waarskynl ik bygedra het tot die VP-oorwinning 

in die setel. Eerstens het die party h gewi Ide kandidaat in die 

persoon van mnr. P.A. Myburgh gehad en tweedens was daar die groot 

hulp in sy kiesafdel ing wat hy van die destydse redakteur van Die 

Suiderstem, mnr. Pi et Beukes, ontvang het. (36) Al hi erdi e 

faktore kon h bydrae gelewer het tot die VP-oorwinning en dit kan 

nie net aan die Kleurl ingstem toegeskryf word nie. 

Hoewel Scher noem dat daar in die Paarl tussen 1948 en 1949 'n 

vergrote Kleurlingregistrasie van 26 was (37), t'oon die amptelike 

syfers dat d~ar h dal ing van 22 Kleurl ingkiesers op die gemeenskap-

1 ike lys tussen 1948 en 1949 was (38). Die Kleurl ingstem kon 

egter nog steeds teoreties die deurslag na een van die twee partye 

gegee het, maar dan was dit naelskraap en nie van h duidel ike, 

deurslaggewende belang nie. Dit blyk dat ander faktore bui ten 

die Kleurl ingstem vir die NP se nederlaag verantwoordel ik was. 

Die Paarl met sy 2,873 Kleurl ingkiesers uit h totaal van 12,064 

kiesers in 1948 was een van die Bolandse kiesafdel ings met die 

grootste aantal Kleurl ingkiesers. Die Kleurl ingkiesers het 

byna h kwart van die totale aantal kiesers gevorm en h mens 

kan aanneem dat hul le du~ hi er h beduidender rol gespeel het 

vergeleke met ander Bolandse kiesafdel ings. Die Ossewa-
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Brandwag-element (OB) was egter sterker in die Paarl as 

byvoorbeeld in die buur-kiesafdel ing van Stellenbosch en 

verskeie prominente inwoners van die dorp en distrik het 

deel gehad aan OB-aktiwiteite (39). Stultz noem ook dat 

die Paarl bekend was ash OB-vesting (40). Daar was ook 

nominasiemoei I ikhede in 1949 en h onaanneeml ike NP-kandidaat 

vir bale Nasional iste in die Paarl (41 ), Al hierdie faktore 

kon h rol gespeel het dat mense in die Paarl opsetl ik van die 

stembus weggebly het. Die stempersentasie het inderdaad van 

913 in 1948 tot 87,33 in 1949 gedaal - genoeg om h klein 

minderheid in h oorwinning vir die ander party om te sit. 

Die OB-faktor in die Paarl in die 1949-verkiesing is ook al 

deur verskeie ander skrywers genoem as die rede vir die NP 

se nederlaag. Die AP, onder wie se vleuel s die oorgrote 

meerderheid gewese OB-lede hul le in 1948/'49 bevind het, het 

nie aan die provinsiale verkiesing van 1949 deelgeneem nie. 

Daarby was daar in di~ tyd h groeiende onenigheid tussen Malan 

en die AP-lei er, mnr. N.C. Havenga, oor h gesamentl ike strategie 

teenoor die Kleurlingstem. Havenga was nie in beginsel teen die 

verwydering van Kleurl inge van die gemeenskapl ike kieserslys nie, 

maar het die gedagte voorgestaan dat K'I eurl inge se bestaande 

regte nie verminder moet word nie en dat Kleurl inge op h afsonder-

1 ike kieserslys gevolgl ik net soveel verteenwodrdigers in die 

Volksraad moes kry as waarop dieselfde getal blanke kiesers 

geregtig sou wees. Vir Malan was so iets onaanvaarbaar (42). 

Die meningsverski I wash rede hoekom die AP nie aan die provinsiale 

verkiesing van 1949 deelgeneem het nie en·!'waarskynlik een van die 

grootste redes waarom die NP in 1949 die setel Paarl weer aan die 

VP moes afstaan". (43) D. en J. de Vi 11 iers noem dat bedenkinge 

bestaan het oor die inl igting wat aan Malan oorgedra is dat die 

Kleurl ingstem die rede was vir die NP ie nederlae in die Paarl 

en Bredasdorp. "Daar is 
1

1 at er gese in Bredasdorp was daar 

ontevredenheid onder OB-kiesers en in die Paarl probleme met 

kandidate. In albei kiesafdel ings het witmense opsetl ik van 

die stembus weggebly". (44) Prof. Piet Ci I lie se ook dat dit 

nog nooi t bewys is dat ekstra Kleurl ingregistrasies die oorsaak 

van die nederlae was nie (45). 

. "~ .. 
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Carter noem dat die Paarl een van die setels was waar die 

Afrikanerparty ~eeds h kandidaat vir die provinsiale ver

kiesing genomineer het, maar dat di t deur die NP van Kaapland 

g eve t o i s . ( 4 6 ) Die fei t dat AP-kandidate nie aanneeml ik vir 

die NP tydens die provinsiale verkiesing van 1949 was nie, was 

een v.an die hoofredes waarom die AP nie saam met die NP aan 

d i e prov i n s i a I e v erk i es i n g dee I gene em he t n i e • , ( 4 7 ) In Maarf 

1949 is ondersteuners van die AP dan ook amptel ik gevra om nie 

in die provinsiale verkiesing te stem nie. (48) 

Arthur Barlow noem in sy outobiograf ie dat onder die bedorwe 

stembriewe in 1949 in die Paarl al tesame 60 die volgende woorde 

daarop geskrywe gehad het: "I. am an OB; The Nats did not want 

my vote •.• they did not get is!" (49) Di t is interessant om 

daarop te let dat indien die 60 persone wat blykbaar doelbewus 

bedorwe stembriewe ui tgebring het, wel besluit het om vir die 

NP t~ stem, die NP die setel sou behou het. 

Daar sal waarskynl ik nooi t met sekerheid vasgestel kan word of 

aanvul lende Kleurl ingregistrasies verahtwoordleik was vir die NP 

se nederlae nie 1 aangesien nit h kruisie by elke stembrief getrek 

is. Een ding is egter duidelik: Dit kan nie met beslistheid 

gese word dat dit wel vanwee die ekstra registrasie van Kleurl ing-

kiesers was nie. Enige assumpsie op hierdie g~bied bevind horn op 

gevaarl ike terrein. Die reels en aanvaarde praktyke van die 

demokrasie nl. dat set els van party tot party kar1' verwissel soos 

die kiesers dit begeer, is nie in 1949 met betrekking tot die 

Paarl en Bredasdorp deur die Nasionale regering aanvaar nie, aan

gesien gevoel is dat 'n derde mag, wat nie in die gesamentlike 

demokratiese proses in. Suid-Afrika behoort nie, die uitslag·be-

invloed het. Die derde mag, Kleurl ingkiesers, is nie as mede-

akteurs in die demokratiese proses gesien nie. 

Volgens Scher het die Kleurl ingstem in die 1949-verkiesing weer 

oor die algemeen 'n minimale rol gespeel. (SO) Van die 48,150 

geregistreerde Kleurl ingkiesers kon al tesame 14,062 nie stem nie 

omdat hul le in onbestrede kiesafdel ings was. lndien 60% van 

die totale aantal Kleurl ingkiesers in bestrede setels wel gestem 

het, het slegs sowat 20,453 hul stemme uitgebring. Van die 

getal het 'n redelike aantal in plattelandse kiesafdelings vir 

d i e NP g est em. ( 5 I ) 



Oat Die Burger egter kort voor die '49-verkiesing bevrees geraak 

het dat Kleurl ingkiesers wel moont I ik 'n rol in die ui tslae k:an 

speel en dat Nasional iste te oorgerus was, blyk duidel ik uit h 

hoofartikel op 8 Maart (een dag voor stemdag) waarin gese is 

dat daar duidel ik h harde en bomensl ike taak vir Nasional iste 

in die Boland wag. Die taak is om die prestasies wat in 1943 

en in 1948 in Bolandse kiesafdelings deur die NP behaal is, te 

verstewig en selfs ui t te bou teen die toenemende getal Kl eurl ing-

regi strasi es. Die hoofartikel vervolg met 'n argument wat die 

Nasionale saak later skade sou aandoen aangesien hiermee indirek 

gese is dat die Kleurl ingstem nie so h belangrike faktor was as 

wat voorgegee is nie. 

"Paarl en Parow is verower teen die teenstand in van 

meer as tweeduisend Kleurl ingkiesers in elkeen van die 

twee kiesafdel ings. (Ongelukkig laat die Kleurl inge 

op~ baie klein minderheid na hul le nog deur die 

agente van die VP aan die neus lei.) Meer as duisend 

Kleurl ingkiesers was ook nie genoeg om Worcester, 

Stellenbosch, Malmesbury en Bredasdorp voor die VP-

wolwe te gooi nie. Ste I I enbosch het t rouen s sy 

meerderheid in die tussenverkiesing tot oor die 

t weedu i send opgesku if!" 

Toe besef is dat in geen setel positief bewys kon word dat . 
Kleurlingkiesers die skaal teen die NP geswaai het nie, is die 

argumentsfokus verskuif na die potensiele; Hui le kan die skaal 

teen die NP ·swaai. Wat nie in die praktyk plaasgevind het nie, 

kon in die teorie plaasgevind het. 

Die provinsiale v~rkiesing van 1949 met die verl iese van die Paarl 

en Bredasdorp vir die NP kan egter as die waterskeidlhg gesien 

word wat meer doelgerigte en vasberade pogings sou 1aat ontstaan 

om Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike lys te verwyder. 

Voor Maart 1949 was di t nog 'n vae intensi e; na Maart 1949 was 

daar h dringendheid dat dit h werkbare beleid word • 

....... 
·.·:·:· 
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AANLOOP TOT WETGEWING 1949-1951 

Die Wetsontwerp op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kleur-

1 ingkiesers is op 8 Maart 1951 deur die Minister van Binnelandse 

Sake, dr. T.E. Donges, in die Volksraad ingedien - twee jaar nadat 

die NP-nederlae in Bredasdorp en die Paarl in die Provinsiale 

verkiesing van 1949 die aandrang binne Nasionale kringe vergroot 

het vir die verwydering van Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike 

k i e .s e r s I Y. s • 

Die Burger het horn in di~ twee jaar bevind bi~ne die groep in die 

NP wat ho~ beywer het vir die spoedige deurvoering van die wet

gewing en het die koerant die rol van wegberei~er en waghond van 

Afr i kaner-eenhe id gespee I . · Die koeran t het geen bedenk i nge gehad 

oor die wetgewing om .Kleurl inge op h aparte kieserslys te plaas 

nie en nie gevoel dat dit pol itiek verkeerd of nadel ig was nie. 

Die tydsverloop van twee jaar was die gevolg van eenheidsprobleme 

binne die HNP/AP-koal isieregering en die taaml ik onverwagse (I) 

teenkanting van die AP-lei er, mnr. N.C. Havenga, teen die strategie . 
wat deur dr. Malan en die NP bepaal is om afsonderlike verteen-

woordiging te verkry. In die opsig het Die Burger h versoenende 

rol gespeel om Afrikaner-eenheid te bewaar deur. h balans te behou 

tussen die NP wat h spoedige deurvoering van die wetgewing wou h@ 

en die AP wat nie'die optrede gesteun het nie. Die Burger was 

ontevrede en kri ties oor mnr. Havenga en die AP se houding, maar 

het die verski I le ondergeskik geag aan die behoud van pol itieke 

Afrikaner-eenheid. 

Mnr. Havenga en die AP se teenkanting teen die Malan-strategie 
' t.o.v. die verwydering van die Kleurl ingkiesers van die gemeenskap-

1 ike lys, was gebaseer op die beleid van'genl. J.B.M. Hertzog dat 

die Kleurl ing pol itiek by die blanke hoort en dat die gemeenskapl ike 

stemreg behou moet word. Met die naderbeweeg van die AP na die NP 

ko~t voor die algemene verkiesing van 1948 en die sluiting van die 

·:·: 
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verkiesingsbondgenootskap moes Havenga noodgedwonge die Hertzog

siening laat vaar om by die NP-beleid vir die verwydering van die 

gemeenskapl ike kiesreg in te val. Di t blyk egter dat Havenga 

steeds probleme gehad het om horn te versoen met die drastiese 

beleidsrigting en wou hy graag h meer gematigde benadering tot die 

hele saak he. 

Persoonl ikheidsverski I le en -bot sings het ook 'n rol gespeel in 

Havenga se teenkanting teen die wetgewing. Botsings tussen horn 

en die Transvaalse NP-lei er, mnr. J .G. Strijdom, het ontstaan kort 

voor die sluiting van die verkiesingsooreenkoms in 1947 en Havenga 

se gematigde sienings oor die rassevraagstuk was nie aanvaarbaar 

vir meer radikale NP-leiers soos Strijdom nie (2). Dit is opmerk-

1 ik dat Strijdom ten tyde van die AP-bedenkinge oor die Kleurl ing

wetgewing voortgegaan het met beskuldigende toesprake teen die AP 

en Havenga (3). Mnr. Eric Louw het ook in die openbaar kritiek 

op Havenga se houding gelewer (4). 

Die verkiesingsooreenkoms vir die 1948-verkiesing tussen Havenga 

se AP en Malan se NP is op 22 Maart 1947 amptel ik bekend gemaak. 

Di t was die gevolg van intense onderhandel inge tussen die twee 

partyleiers wat in April 1945 deur dr. Malan gei"nisieer is (5). 

Dit blyk egter dat Havenga nie ten vol le gene~ was om met Malan 

'n verkiesingsooreenkoms te sluit nie en het hy 'in dieselfde tyd 

wat hy met Malan oor 'n ooreenkoms onderhandel het, ook voelers 

na Smuts ui tgesteek (6). Havenga se voorwaard~s vir samewerking 

met Smuts is egter in 1947 deur Smuts verwerp (7), wat Havenga toe 

onvermydel ik na die Malan-kamp gedryf het. Binne die NP was daar 

st erk teenkant ing teen die ooreenkoms met Havenga wat gel ei is deur 

Strijdom en Verwoe~d (8). Malan het egter daarin geslaag om beide 

Havenga en Strijdom oor te haal om hul le geski I le by te le en het 

die bondgenootskap as die oorwinnaar in die 1948-verkiesing ui t 

die stryd getree. 

Na die verkiesingsoorwinning in 1948 is hernieude pogings vanui t 

VP-kringe gevoer om Havenga oor te haal om saam met Smuts te werk 

en die Nasionale regering tot 'n val te bring (9). Hoewel Havenga 

blykbaar genee was om met Smuts saam te werk, het hy sekere voor

waardes gestel wat weer eens nie vir Smuts aanvaarbaar was nie. 
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Die gerugte dat Havenga bereid was om met Smuts saam te werk, 

het in Desember 1948 h hoogtep~nt bereik toe Havenga op die AP

kongres herhaal het dat sy party by die bepal ings van die 

verskanste klousules van die SA-Wet staan. Havenga is egter 

deur Malan oorgehaal om by die Nasionale regering te.staan. 

Hernieude wrywing het egter voor en tydens die Provinsiale 

verkiesing van 1949 ontstaan toe die AP en NP nie tot h vergelyk 

kon kom oor die verdel ing van setels tussen die twee partye nie 

en die AP nie aan die verkiesing deelgeneem het nie. By gebrek 

aan dokumentere getuienis kan dit betwyfel word of Havenga ooit 

werkl ik van plan was om Malan i~ die steek te laat en horn by 

Smuts te skaar. Hoewel dit volgens beskikbare getuienis blyk 

dat hy die gedagte ten miM~te oorweeg het, is daar geen getuienis 

dat hy horn werkl ik op so h stap voorberei het nie (10). 

Hoewel Die Burger in di~ tydperk kritiek op Havenga se beleid 

teenoor die Kleurl inge se gemeenskapl ike kiesreg uitgespreek het, 

het die koerant nooit die houding ingeneem dat h skeuring onaf

wendbaar was nie of dat Havenga se siening s6 ver verski I van 

Malan s'n dat geen versoening haalbaar is nie. Die gevoel by 

Die Burger in 1948 was nie bale simpatiek teenoor Havenga nie en 

sommige senior redaksielede was nie ten gunste daarvan dat Havenga 

by die NP betrek word nie (I I). Daar was egter vertroue in Malan 

se hantering van die aangeleentheid en geensins steun vir Strijdom 

se heftige teenkanting teen Malan se optrede teenoor Havenga nie 

( I 2) • 

Die AP-kongres in Desember 1948 op Brakpan is met buitengewone 

belangstel I ing dopgehou a~ngesien dit plaasgevrnd het teen die 

agtergrond van berigte in die Engelstal ige pers dat Havenga dit 

oorweeg om die Nasionale regering te verlaat en sy gewig by die 

VP in te gooi (13). Havenga het dit egter op die kongres 

duidel ik gestel dat hy nie van plan is om oor te stap nie, maar 
I 

ook ewe duidel ik te kenne gegee dat hy meen die verskanste be

pal inge in die Grondwet is steeds van krag en dat daar nie met 

die Kleurl ingwetge~ing voo~tgegaan kan word voordat die Nasionale 

al I iansie h grater meerderh~id in die Parlement het nie. Hy het 

·,, 
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dit ook duidel ik gestel dat hy nie ten gunste daarvan is dat 

die Swart-verteenwoordigers in die Volksraad afgeskaf moet 

word n i e ( I 4 ) • Die Burger het horn in h hoofartikel op 30 

November ten gunste van die spoedige eenwording tussen die AP 

en die NP uitgespreek en gewaarsku dat wrywing tussen die twee. 

part ye sal toeneem indi en di t ni e gebeur ni e. "Ons gl o ni e daar 

kan twyfel wees oor wat in die volksbelang is nie. Die handhawing 

van h beleid van pol itieke apartheid tussen nasionaalvoelendes 

bring gevare mee. Dit sal h heugl ike dag wees wanneer die 

pol i tieke apartheid plek maak vir eenheid". (IS) Oor Havenga 

se. men i ng .v.m. die verskanste bepal inge het Die Burger in h 

hoofartikel op 2 Desember ges& dat Havenga se stel I inge meer vrae 

verwerk as antwoorde. 

"Ongetwyfeld is die Regering se meerderheid klein. 

Behoort om hierdie rede geen ingrypende wetgewing 

van kontensieuse aard ingedien te word ni~7 .:. 

Die Regering se apartheidsbeleid maak een groat 

geheel uit, met sy positiewe en negatiewe kant. 

Van hierdie geheel maak die afskaffing van die 

naturel le-verteenwoordiging in die Volksraad slegs 

'n onderdeel uit, maar 'n essensiele een." (16) 

Die Burger het met teleurstel I ing gereageer op 
0

die beslui t op die 

AP-kongres dat die AP ash onafhankl ike party sal bly voortbestaan 

en dat eenwording met die NP nie in die stadium voorsien word nie. 

In 'n hoof art ikel op 3 Desember onder die opskri f "Laat ons tog een 

word" se die koerant dat die besluit op die AP-kongres dat OB-lede 

voortaan ook as AP-kandidate genomineer sal kan word in weerwi I 

van die ooreenkoms tydens die algemene verkiesing in Mei dat dit 

nie sal gebeur nie~ ook nie die wrywing tussen die twee partye 

sal verminder nie .. "Sedert die verkiesing het gebeur wat onver

mydel ik moet gebeur wanneer twee partye op een terrein en ender 

dieselfde mense om steun met mekaar wedywer, en wanneer elke ver

kiesing tot h onwaardige gekwansel oor en ondemokratiese uitdel ing 

van setels 1.ei. Op hierdie weg moet die goeie gees noodwendig 

verswak." 
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Malan het kort na Havenga se uitlatinge gese dat daar geen 

twyfel by regsgeleerdes bestaan dat die verskanste artikels 

met h gewone meerderheid verander kan word nie, maar ·horn ge

skaar by Havenga se siening dat die Regering eers groter steun 

moet verkry voordat met die K.leurl ingwetgewing voortgegaan kan 

:.'·. 

word (I 7) • Volgens Dawie het Malan se optrede weer eens get 0 on 

dat daar geen beginselverski I le tussen horn en Havenga bestaan 

nie; 'n siening wat ook in 'n hoofartikel herhaal is. "Oat dit 

die plan is om die volkswi I te toets op grond van die apartheids

beleid in sy geheel, is te verwelkom, want positiewe maatreels, 

sobs deur dr. Malan beloof, is die al lerbeste wapen om enersyds 

die bewering te ontsenu dat apartheid onderdrukking beteken, en 

andersyds die volkswi I agter die Regering en sy beleid te monster." 

(18) In 'n hoofartikel op 6 Desember het Die Burger herhaal dat 

daar geen beginselverski I le tussen Malan en Havenga bestaan nie. 

"Maar die apartheidsbeleld wi I n6g die nie-blanke onderdruk, n6g 

regte van horn wegneem sonder om iets ewe goeds of beters in die 

plek daarvan te stel. Die Burger sou horn met geen beleid van 

onderdrukking of verontregting vereenselwig nie. 'Die doel is 

om die blanke beskawing te beskerm en te bestendig. 11 (19) 

Hoewel Die Burger dus kort na die AP-kongres onder die waan verkeer 

het dat die verski I le tussen die twee partye besleg is, was die 

besluit van die AP om horn aan die verkieslng van 1949 te onttrek 

omdat geen vergelyk oor die verdel ing van set els bereik kon word 

n.ie, vir die koerant 'n groot verrassing. Op 7 'Desember 1948 het 

die koerant in h banieropskrif, 'Geen AP-kandidate in Prov. ver

kiesing', berig dat Havenga en sy party nie aan die 1949-verkiesing 

gaan deelneem nle. Die Burger het in h hoofartikel gese dat die 

beslui t 'n onaangename skok is, maar weer eens bekl emtoon dat daar· 

geen beginselverski I le tussen die twee partye bestaan nie. Hoewel 

Die Burger dus breedvoerig berig het oor die geski I le tussen die 

AP en NP, was daar op geen stadium 'n aanduiding in die koerant 

dat h skeuring onafwendbaar of seker was nie. Die blad het ook 

noolt werkl lk voorslen dat Havenga ult die Naslonale regerlng sou 

tree nie en geweet dat hy en Malan na, aan mekaar staan. Hoewe I 

die blad ontevrede was met Havenga se wei ering om dadel ike eenheid 

·:·. 
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tussen die NP en AP te bewerkstel I ig, is vol le vertroue in 

Malan geplaas om die saak doel treffend te hanteer. 

Die verski I le tussen die AP en NP het tot na die provinsiale 

verkiesing van 1949 voortgeduur. Op 23 Maart 1949 het Die 

Burger in 'n vo,orbladberig berig dat die AP "moontlik vandag 

oor die houding van die party t.o.v. aparte verteenwoordiging 

van Kleurl inge sal beraadslaag". Volgens die berig is daar 

h groep binne die AP wat t.g.v. die verwydering van Kleurl ing

kiesers van die gemeenskapl ike lys is, maar nie ten gunste 

daarvan is dat Kl eurl inge deur 'n vasgestelde getal I ede in 

die Parlement verteenwoordig word nie. 

Die berig het verskyn te midde van h wydverspreide gevoel onder 

Nasionaliste (wat ook tot uiting gekom het in verskeie toesprake 

deur dr. Malan in die jaar) dat die toestand met betrekking tot 

die Kleurl ingstem versleg het en dat die Regering in die opsig 

sal moet ingryp (20). Op 25 Maart het dr. Malan in die Volks-

raad gese dat die tempo waarin Kleurl inge op die lyste geplaas 

Word, in die laaste tyd geweldig toegeneem het en dat die reserwe 

van Kleurl ingkiesers wat uigebuit kan word, ontsagl ik groot is 

(21 ). Die Burger het ih 'n hoofartikel op 23 Maart te velde getrek 

teen kritiek uit die Engelstal ige pers dat die Regering weens 

die verkiesingsnederlae in die Paarl en Bredasdorp nou pogings 

gaan aanwend om die Kleurl ingstem te verwyder. Die Burger het 

daarop gewys dat die verwydering van die Kleurl rngkiesers van 

die gemeenskapl ike lys sedert 1932 die gevestigde beleid van 

die party is en "dat om nou voor te gee dat hierdie beleidspunt 

uit die provinsiale nederlae van die NP in die Paarl en Bredasdorp 

spruit, 'n alte astrante miskenning van die waarheid is"• (22) 

Die bedenkinge wat by die AP bestaan het oor die Kleurl ingwetgewing 

was weer op 13 Apri I 1949 in Die Burger nuus met 'n berig dat die 

AP "horn, na verneem word, t.g.v. die verwydering van die Kleur-

1 i ngst em van die a I gemene I ys verk I aar het ". "Namens die AP is 

tewens aan die NP te kenne gegee dat dit sy standpunt is". Oat 

Die Burger horn misgis het, spreek duidel ik aangesien daar eers 

in Oktober 1950 finale ooreenstemming tussen die AP en NP bereik 

is dat wel met die wetgewing voortgegaan sal word. Intense ender-

handel ings tussen Malan en Havenga was nog agter die skerms aan 
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die gang en die feit dat 'n tentatiewe ooreenkoms waarin die 

wetgewing uitgestel is, eers in Desember 1949 bereik is, dui 
r 

daarop dat die AP nie makl ik ingegee het nie. Dit moet in 

gedagte gehou word dat die Kleurl ingstem die skuld vir die 

NP-nederlae in die Paarl en Bredasdorp gekry het. Die Burger 

was derhalwe ongeduldig dat 'n spoedige ooreenkoms tussen 

Havenga - wat in elk geval die beginsel onderskryf het van 

aparte verteenwoordiging vir Kleurl inge - en Malan bereik moes 

word. 

Op 2 Mei is in die hoofberig op die voorblad berig dat wetgewing 

vir h eie kieserslys vir Kleurl inge tans opgestel word. Die berig 

I u i verder: "Di t is nog n i e bekend wanneer die wetgewi ng i nged i en 

sal word nie, maar die aanduidings is dat die Regering die saak 

as dringend beskou. Soos reeds in Die Burger berig, is ook al 

namens die AP aan die NP te kenne gegee dat die AP vir die ver-

wy de r i n g van K I e u r I i n g k i e s e r s t e v i n d e s a I wee s • " Oat Die Burger 

horn weer eens misgis het en nie seker was van hoe ver Malan sou 

gaan om~ kompromis met Havenga te sluit nie, spreek duidel ik uit 

die besluit tussen die twee partye op 24 Mei 1949 dat die wet

gewing eers by die volgende sitting (m.a.w. in 1950) ingedien sal 

word. Dit kan aanvaar word dat Havenga se teenkanting teen die 

wetgewing 'n rol gespeel het in di,e uitstel daarvan, hoewel Die 

Burger in h hoofartikel op 25 Mei as rede aangegee het dat te veel . 
ander wetsontwerpe tans in die Parlement afgehandel moet word. 

Die Burger het ook sy teleurstel I ing met die ui tstel van die wet

gewing so gestel 

"In daardie lang lys van wetsontwerpe ontbreek een 

wat die Regering en Nasional iste baie graag daar 

sou wi I gesi en het, maar wat onvermydel ik sal moet 

oorstaan tot die volgende sitting. Dit is die 

wetsontwerp op die pol itieke regte van die Kleur-

1 inge •••• Oat so h belangrike en ingrypende 

maatreel nie teen die end van h Sitting behoort 

ingedien te word nie, is iets wat ou, ervare 

Parlementariers ongetwyfeld sterk sal voel ." 

Die Burger het egter sy blydskap uitgespreek dat die wetgewing so 

vroeg as moontl ik in die volgende sitting ingedien sal word (23). 
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Die wetgewing vir die afsonderl ike verteenwoordiging van 

Kleurl ingkiesers is vir h tweede keer in Desembe~ 1949 uitge

stel. Daar is tussen die twee partyleiers ooreengekom dat 

daar nie onmiddel I ik met die Kleurl ingwetgewing voortgegaan 

sal word nie, aangesien die tweederdemeerderheid nie behaal sal 

kan word nie. Konsepwetgewing sou egter in 1950 opgestel word, 

maar die wetgewing sou eers in 1951 ingedien word (24). Op 

13 Desember het h berig in Die Burger verskyn waarin gese word 

dat die NP en AP verski I oor die bepal ings van die verskanste 

art ikel s; dat die NP erken dat hy nie oor h meerderheid beskik 

om die wetgewing deur te voer nie en dat die twee partye ooreen-
' 

gekom het om geen w~tgewing in di~ verband by die volgende sitting 

i n t e d i en n i e • In 'n hoof art i k e I op I 4 Des ember he t D i e Burger 

die besluit bestempel ash geweldige teleurstel I ing. Die koerant 

noem dat die situasie m.b.t. die uitbuiting van die Kleurl ingstem 

al erger geword het en dat daar nie op die VP gereken kan word om 

nie die situasie uit te buit nie. "Met die AP is dit anders 

gesteld; min. Havenga is ook t.g.v. aparte verteenwoordiging. 

Daarom te meer is dit so teleurstel lend dat hy en sy party nie 

kans sien om die NP iri hierdie saak byte staan nie." In die 
hoofartikel word ook die opsies genoem waartoe dr. Malan kon 

besluit het o.m. om die koal isie en samewerking met die AP t~ 

be~indig, die Volksraad te ontbind en sonder die AP h algemene 

verkiesing 1e voer. "Ons is egter oortuig daarvan dat die keuse 

van dr. Malan en sy Nasionale Ministers in die qmstandighede die 

regte is." (25) Dawie het op 31 Desember in sy rubriek met 

bittere teleurstelling van die uitstelling van di,e wetgewing ver

neem en gese dat Nasional iste geduld moet gebruik 11 1 iewer as om 

op die onmoont I ike aan te dririg". 

Op 26 Desember het h berig in Die Burger verskyn in reaksie op 

'n berig in die Hertzog/Havenga-koerant Die Vaderland waarin 

Havenga se sg. kwota-beginsel vir Kleurl inge ui teengesi t is. 

In die berig in Die Vaderland is gese dat Havenga se kwota

beginsel behels dat Kleurl ingkiesers hul aparte verteenwoordigers 

in die Volksraad op dieselfde grondslag as die blankes kies d.w.s. 

dieselfde kwotas van kiesers wat in die b1anke kiesafdel ings geld, 

moet ook vir die Kleurl inge geld. Die berig in Die Vaderland 
vervo I g: 11

0 i e AP se standpun t is da t daar hoegenaamd geen rede 
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bestaan waarom die Kleurl ing altyd lede sal kies wat vyandig

gesind is jeens die Nasionaalgesinde standpunt nie. Dit sal 

daarvan afhang of die Nasionaalgesindes die praktiese bewyse 

I ewer dat hul le die werkl ike belange van die Kleurl ingbevolking 

wi I bevorder en dat hul le dit ewe goed en beter kan doen as wat 

di t voorheen tydens die bewind van die ou SAP en die huidige VP 

geskied het." (26) Die Burger het geen kommentaar op die berig 

gelewer nie, hoewel dit goed sou inpas by Die Burger se siening 

dat aparte verteenwoordiging in die belang van die Kleurl ing was 

en tot sy voordeel was asook dat apartheid nie onderdrukking 

veronderstel nie. Die Vaderland se berig is inderdaad h geval 

waar 'n Noordel ike Afrikaanse koerant 'n meer 'verl igte' si ening 

oar die saak as sy Kaapse eweknie geopenbaar het. Die AP se· 

beleid soos in Die Vaderland genoem is, wend ten minste h paging 

aan om h skyn van regverdigheid te probeer behou waar die Kleur-

1 inge van hul gemeenskapl ike kiesreg beroof gaan word. Die Burger 

het oak regverdigheid met die Kleurl ingwetgewing verkondig, maar 

versuim om te se hoe di t in die praktyk moes real iseer. Die 

Nasionale saak sou sterker gestaan het ashy die beleid van 

apartheid direk aan Kleurl ingkiesers sou kon verkoop. Havenga 

en die AP het sekerl ik bedenkinge gehad of dit wel op groat skaal 

mo on t I i k wa s • 

Die Burger het in die loop van 1950 verdere kri.tiek uitgespreek 

op mnr. Havenga se weiering om die NP-strategie te aanvaar en nie 

tot h ooreenkoms met Malan te kom oor die wetgewing nie. 

Januarie se die koerant in 'n hoofartikel: 

"Die Burger het nag el'.'lige briewe ontvang waarin 

Nasional iste hul diepe teleurstel I ing uitspreek 

oar die besluit Ons glo egter dat h breed-

voerige korrespondensie oar hierdie saak nie die 

Nasionale saak sal bevorder nie ••• Diep soos die 

teleurstel I ing oar die 'Ui tstel van die kwessie van 

aparte verteenwoordiging is, is dit nie te ver

gelyk met die wanhoop wat die Nasionale saak sou 

oorval het as die samewerking van die hele 

regeringsfront as gevolg van hierdie meningsverski I 

vernietig moes geraak het Ons sal in hierdie 

Op 4 

saak die skynbare moei I iker weg van taaie oortuigings-
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werk en die voortdurende versterking van die 

Nasionale organisasie moet volg. 11 (27) 

Die Burger het geen meriete in mnr. Havenga se standpunt gesien 

nie en daarop gesinspeel dat hy deur sy optrede Afrikaner-eenheid 

in die gevaar stel en nie die "verslegtende situasie m.b.t. die 

Kleurl ingstem insien nie" (28). In 'n hoofartikel op 31 Januarie 

I ewer die koerant by wyse van uitsondering spesifieke kritiek op 

mnr. Havenga se kwota-beleid. 

"Daar is eensgesindheid oor die wens I ikheid van die 

oorplasing van die Kleurl inge na 'n aparte lys omdat 

die huidige toestand die skandal igste misbruike aan

moedig en aan die wortel van ons stelsel van volks

regering vreet; maar sal die oorplasing van die 

KleµrJ inge op h afsonderl ike lys nie ewe groot 

gevare skep as dit bv. gepaard gaan met die hand

hawing van dieselfde kwota vir blank en gekleurd 

en van onveranderde kieserskwalifikasies? Want dan 

kry ons, gel et op die samestel I ing van Kaapland se 

bevolking, eerlank een Kleurl ingkieser vir elke 

twee blahkes in Kaapland of een Kleurl ingverteen

woordiger in die Volksraad vir elke twee verteen

woordigers van Kaapland se blankes, en dit staan te 

besien of die Kleurl ingblok nie die magsewewig in 

die Volksraad sal behou nie, met moontl ike ramp-
• 

spoedige gevolge vir blanke leierskap. 11 (29) 

Tydens die AP-kongres in Bloemfontein in Julie 1950 het mnr. 

Havenga sy standpunt herhaal dat hy nie sy steun kan verleen aan 

enige wetgewing wat h permanente vaspenning van Kleurl inge se 

getal par I ementere verteenwoordigers behel s ni e en wat neerkom op 

h vermindering van bestaande pol itieke regte nie (30). In sy 

toespraak het dit nie geblyk dat mnr. Havenga van sy kwota

beginsel gaan afsien nie en gese dat indien dit in volksbelang blyk 

te wees om voort te gaan met die wetgewing "moet ek in die geval 

versoek dat daar sender my voortgegaan sal word". (31) Dit was 

ook sy mening dat die hele Kleurl ingstemregkwessie aan die tyd 

oorgelaat moes word. 
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Die Burger het i~ h hoofartikel op 26 Julie daarop gesinspeel 

dat mnr. Havenga die. "pragt ige samewerking en goeie gesindheid 

van gees" tussen die AP en die NP in die gevaar stel "hoewel 

dit nodig is om daa~aan te herinner dat hy en dr. Malan dit 

volkome eens is oor die beginsel, want ook mnr. Havenga wi I aan 

die Kleurl inge aparte verteenwoordiging gee." Die Burger het 

gehoop dat mnr. Havenga sy standpunt nader aan die van die NP 

sou bring en gaan dan weer in op spesifieke kritiek teen mnr. 

Havenga se kwota-beleid. 

"Maar.het hy (mnr. Havenga) rekening daarmee gehou 

dat die Kleurl inge (en daar is in Kaapland meer 

Kleurl inge as blanke kinders op skool) voortaan 

in veel groter getal le as voorheen die kiesreg sal 

verwerf, omdat die kieserskwal ifikasies steeds 

minder as sif dien? Oink hy mi skien aan verhoogde 

k wa I i f i k a s i e s ? Dit sou in elk geval h onhoudbare 

toestand skep ash gr6eiende Kleurl ingblok nog 

effektiewer as tans die deurslag in die pol itiek 

moet gee." (32) 

Op 26 Julie het die AP op sy kongres besluit dat die party voort 

sal gaan met sy bondgenootskap met die NP. Op 27 Julie I ewer 

Die Burger in h hoofartikel skerper kri tiek op ~ie besluite van 

die kongres en se dat die kongres vir enigiemand wat gehoop het 

op h eenwording tussen die twee partye, tele~rst~l lend was. 

"Die besluite op die kongres en veral ook die toon van sommige 

van die toesprake wat daar gel ewer is, stel eenvoudig eenwording 

in die onmiddel I ike toekoms nie in die vooruitsig nie h 

Mate van teleurstel I ing is begrypl ik". Verder word in die 

hoofartikel daarop gesinspeelidat die AP uit pas is met die volks

gevoel en dat sy optrede derhalwe "nie so alte tragies opgevat 

hoe f t e word n i e" . ( 3 3) 

Dit is duidelik dat die AP gou tot 'n definitiewe besluit rakende 

die Kleurl ingstem moes kom, aangesien al meer Nasional iste, met 

Die Burge~ vooraan, nie meer langer sy posisie sou duld nie. 
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Op 20 September 1950 het dr. Malan in Durban aangekondig dat 

onderhandel ings met die AP aangeknoop ga~n word om ooreenstem

ming oor aparte verteenwoordiging te verkry. Op 21 September 

h~t Dawie in sy rubriek ges~ dat dit goeie nuus is en dat die 

saak vei I ig in die hande van Nasionale leiers gelos kan word. 

Dawie het verder vervolg met h poging 6m te probeer aant~on dat 

genl. Hertzog in 1932 ook nie onsimpatiek was teen die gedagte 

van afsonderl ike verteenwoordiging vir Kleurl inge nie - waarskynl i~ 

h poging om mnr. Havenga deur die denke van sy pol itieke mentor 

te probeer bernvloed. Dawi e vervo I g; "Sowel die NP as mnr. 

Havenga is t.g.v. aparte verteenwoordiging, maar lg. is nie te 

vinde vir die permanente vaspenning van die Kleurl inge sever-

teenwoordiging in die Parlement nie; .. hy meen blykbaar dit is 
inbreuk op hul bestaande pol itieke regte. Ek wi I my nie hieroor 
u i t I aa t n i e; 

leiers laat. 11 

ons kan die saak met vertroue in die hande van die 

By die Kaaplandse kongres van die NP op 3 Oktober 1950 in Kimberley 

het al tesame 14 takke die r~solusie gesteun van Beaufort-Wes dat 

die Regering so spoedig moontl ik aparte verteenwoordiging vir 

Kleurl inge moet instel (34). Dit wash aanduiding van die wyd-

verspreide steun wat daar vir die beleid by Nasional iste bestaan 
het. 

he t • 

Dit moes ook onvermydel ik Havenga se standpunt bernvloed 

Op 14 Oktober 1950 het Die Burger in h hoofberig,berig dat h oor

eenkoms tussen mnr. Havenga en dr. Malan oor aparte verteenwoordig-
i ng v erk ry i s. Die ooreenkoms het onder meer behels ooreensterrming 

dat die wetgewing in die belang van beide blankes en Kleurl inge is; 

dat die kwota-beginsel per kiesafdel ing dieselfde sal wees vir 

blankes en Kleurl inge met inagneming in beide geval le van die be

pal ings van die SA-Wet t.o.v. die belading en ontlading van kies-
afdel ings; solank die totale aantal kiesafdel ings deur die SA-Wet 

op 150 vasgepen bly die eenma~I vasgestelde getal Kleurl ing

kiesafdel ings ook onveranderd sal by; dat op hierdie grondslag 

Kl.eurlingkiesers vier setels in die Volksraad, een in die Senaat 

en twee in die Kaapse Provinsiale Raad sal ontvang en dat bestaande 

re~I ings nie neerkom op h vermindering van die bestaande pol itieke 

regte van Kleurl inge en nie strydig is nie met di~ bepal ings van 

die verskanste klousules van die SA.:...Wet (35). 
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Deur geduldige oorreding en 'n goed ui tgewerkte kompromi s is 

mnr. Havenga tot die NP-strategie oorgehaal. Die· kompromis 

was fyn uitgewerk deurdat dit voorgegee het om dele van mnr. 

Havenga se kwota-beginsel te bevat. In die praktyk het egter 

nie veel oorgebly van Havenga se sieninge nie. Waar Havenga se 

kwota-beginsel vroeer gebaseer was op die nie-permanente vas

penning van die aantal Kleurl ingverteenwoordigers, is die getal 

Kleurl ingverteenwoordigers nou vasgepen op min of meer dieselfde 

kwota per kiesafdel ing as die van blankes. Die kwota per kies

afdel ing vir die Volksraad in 1950 was 9,570 kiesers, wat in die 

praktyk daarop sou neerkom dat Kleurlingkiesers op vyf setels sou 

kon aanspraak maak - wat hul le nou blykbaar sou kry met vier lede 

In die Volksraad en een in die Senaat (36). Havenga het egter 

lngestem tot die NP-siening dat so h stap nie h vermindering van 

die Kleurlinge se bestaande regte sou behels nie - h siening waar

oor hy vroeer bedenkinge gehad het. Die ooreenkoms het ook nie 

voorsiening gemaak vir 'n vermeerdering van die aantal Kleurl ing

verteenwoordigers lndien die aantal blanke setels tot meer as 150 

uitgebrei sou word nie - iets wat Havenga vroeer pertinent voor

gestaan het. Die NP was ook bereid om te kompromitteer deurdat 

die party vroeer in sy beleid voorsiening gemaak het vir slegs 

drie Volksraadslede vir Kleurl inge in die Parlement en hy nou 

vier plus een in die Senaat aanvaar het. 

. . 
In 'n hoof art ikel op 14 Oktober het Die Burger met "groot t evreden

heid en blydskap" van die ooreenkoms verneem en .voorsien dat een

wording tussen die AP en NP nou nie meer langer uitgestel sal 

kan word nie. Die koerant het erken dat albei kante standpunte 

moes prysgee, maar noem die verstandhoudlng van bultengewone belang 

"aanges i en d It 'n groot k I i p u it d I e pad van eenword Ing verwyder 

het". (37) 

By h beoordel ing van Havenga se optrede in die tydperk word dikwels 

uit die oog verloor die hegte bande wat tussen hom en Malan bestaan 

het. Havenga het meer wroeging oor die.verwyderi'}9 van die Kleur-

1 Inge se gemeenskapl ike kiesreg gehad as Malan, maar oor die 

sentrale beleidsaspek dat Kleurl inge van die gemeenskapl ike lys 

verwyder moes word en op ~ afsonderl Ike lys geplaas moes word, was 

daar volkome ooreensterrming tussen die twee leiers. Havenga wou 

egter deur di~ proses h regverdlge oplossing verkry m.a.w. dat daar 

·.: . 

....... ~~~_,.,--,.. --------------.--. -···-
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geen vermindering in die Kleurl inge se bestaande regte sal wees 

nie. Of hy en Malan so veel verski I het oor die siening, is 

ook te betwyfel. Die Burger het meer ongeduld met Havenga 

getoon as Malan, maar daarby was ook die impl isiete ondersteuning 

van Malan se optrede om Havenga oor te haal ·tot steun vir die 

Regering se Kleurl ingwetgewing. 

Die geslaagde ooreenkoms tussen die AP en die NP was vir Die 

Burger die v~rwesenl iking van h belangrike pol i tieke stap aan

gesien daar nou eendragtig gekonsentreer kon word op aanval le 

op die VP om sodoende die party se teenkanting teen die Kleur-

1 ingwetgewing te neutral iseer. Op 18 Oktober 1950 het die koerant 

in h hoofartikel gereageer op kritiek in die Engelstal ige pers 

op die ooreenkoms deur te se dat kritici traag is om te reageer 

op die Nasionale stel I ing dat "aparte verteenwoordiging wensl ik 

is en dat 'n verandering noodsaaklik geword het". Die hoof-

a rt i k e I v e rv o I g : 

"Want as iets nie aan sy doel beantwoord nie en 

misbruik word, dan is dit die pl ig van die staat 

om deugdel ike hervorming aan te bring. Die 

huidige stelsel het dan ook sander twyfel ontaard 

in h mobi I isasie van Kleurl ingkiesers deur een 

groep blankes vir gebruik as stemvee tee~ hander; 

en in die stryd het sowel die gees as die letter 
I 

van ons demokratiese st·elsel dikwels ongev'al le 

geword Die uitweg is nie, soos die Sap-pers 

se, om die blankes aan te keer wat hul le aan 

korrupte ui tbui ting van Kleurl ingkiesers skuldig 

maak nie. Die wortel van die kwaad le daarin dat 

die Kleurl ingkiesers vir h groat deel die ontwik

kel ing en agtergrond mis wat enersyds moet voorkom 

dat hul le blote werktuie in die hande van geweten

loses word, en andersyds moet verseker dat hul le 

selfstandige en waardige gebruik van die stem sal 

maak ••• Aparte verteenwoordiging sa·I 'n ou bron 

van wrywing tussen die Kleurl inggemeenskap en meer 

as net die ondersteuners van die Regering verwyder 

en die opheffing van die Kleurl ing, as taak van die 

gesamentl ike blankedom, bo en buite die party-

P o I i t i ek p I aa s." 
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Op 27 Oktober het Die Burger in h hoofartikel gereageer op VP

aantygings dat die beoogde wetgewing inbreuk maak op di.e Suid

Afrika-wet. 

"'n Hoe priesterl ike toon van geregtigheid pas nie 

h party wat nie vry te spreek is van onopregtheid 

in sy optrede in Kleurlingsake nie. Dit is sy lede 

wat hul le skuldig gemaak het aan omkopery en korrup

sie In hul betrekkinge met die Kleurl inge en in 

hul opfrede in Kleurl ingaangeleenthede het h mens 

ook nooit die edele mo~iewe gekry wat h mens vanself

sprekend sou verwag by .'n party wat maak asof hy al I e 

geregtigheid in pag het nie." (39) 

Op 7 November het Die Burger in h hoofartikel onder die opskrif, 

Skewe Somme, gereageer op bewerings deur die VP-lei er, adv. 

J.G.N. Strauss,dat daar h afname in die aantal Kleurl inge op 

die gesament I ike lys was - van 20 persent in 1929 tot 6 persent 

in 1937 en 7 persent in 1949. Op papier was Strauss se syfers 

korrek, maar volgens Die Burger het hy nie in aanmerking geneem 

dat blanke vroue in 1931 die stemreg gekry het en stemreg reeds 

aan ~I le meerderjarige blankes toegestaan is asook dat sowat 

10,000 swart-kiesers in 1936 op h aparte kie~erslys geplaas is 

nie. Volgens die hoofartikel het adv. Strauss nie bewys dat die 

belangrikheid van die Kleurl ingstem aan die afneem is nie aange

sien die blanke stem in verhouding tot die Kleu~I ingstem veel 

stadiger gestyg het - van 396,237 in 1937 tot 531,818 in 1947. 

Daarteenoor het die Kleurl ingstem gestyg.;van 25,238 in 1937 tot 

sowat 47,000 in 1950. 

In reaksie teen .Die Burger se interpretering van die syfers kan 

dit gestel wordidat die Kleurlingstem na 1945 konstant aan die 

daal was (met die uitsondering van effense stygings in 1949 en 

1953). Die premise van Di.e Burger was al tyd dat die Kleurl ing-

stem aan die styg was, w~t nie gestrook het met die werk1 ike posisie 

n i e waa r d i e VP v e r s i g t i g wa s om t e \i e e I K I e u r I i n g e a s k i e s e r s t e 

registreer. Die Kleurlingstem het in 1945 gestaan op 54,134 

(Asiers ingesluit) wat in 1948 gedaal het tot 47,329, in 1949 

effens gestyg het tot 47,597, in 1950 weer gedaal het tot 47,098 1 

in 1953 weer effens gestyg het tot 47,677 en toe in 1955 en 1956 

drasties gedaal het tot onderskeidel ik 37,870 en 37,649 (40). 
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Die Burger het in sy kri tiek op die VP se Kleurl ingbeleid dikwel s 

verwys na die uitsprake van mnr. B.K. Long, h voormal ige redakteur 

van die Cape Times en Volksraadsl id vir Kaapstad-Tuine, oor die 

wanpraktyke en korrupsie wat met die KJeurl ingstem gepaard gegaan 

het. In 1943 het Long in 'n boek, In Smuts's Camp, te velde getrek 

teen die wanpraktyke wat hy geglo het al ledaags voorgekom het. 

Op 7 Oktober 1950 het Dawi e in sy rubri ek 'n opsomming van Long se 

sieninge gegee deur wyd uit sy boek aan te haal. Long se sieninge 

behels kortl iks die volgende: 

(a) Die Kleurl ingstem is in die geheel genome in 

enige Kaapse kiesafdel ing in verkiesingstyd sti 1-

letj ies te koop ••• Die groot meerderheid van die 

Kleurl ingkiesers word aan druk onderwerp, of van 

die kant van persone of van groepies onder hul le, 

op maniere wat die afsonderl ike blanke kiesers nie 

tref nie. Diegene wat hierdie druk op Kleurl ing

kiesers uitoefen, is korrup •• -. Die kandidaat is 

hulpeloos ••• Die verkiesingsagent se dat die 

Kleurl ingstem I iewer aan horn oorgelaat moet word 

Daar is altyd h newel van geheimsinnigheid 

Teri oops, in my kiesafdel ing was die Kleurl ingstem 

in 1938 so klein en my agent was so in die goeie 

boeke van die Kleurl inge, dat ek immuun was teen 

al hierdie el lendige gekonk~I. Maar ander kandidate 
' in Kaapse kiesafdel ings is nie so gelukkig nie, 

(b) Blanke kandidate sal vroetir of later in opstand 

kom teen afpersing deur die skurke wat op een of 

ander geheimsinnige manier daarin geslaag het om 

die KJeurl ingstem onder hul duim te kry. Dan sat 

die een of ander regering h wetsontwerp indien om 

die Kaapse Kleurl,ingkiesers in verkiesingstyd van die 

blankes se kieserslys weg te vat Dit is nie 

al leen dat Kleurl ingkiesers in verkiesingstyd gewoon-

1.ik beswyk voor die druk van korrupte groepe of 

individue terwyl blank~ kiesers, as geheel geneem, 

met sukses weerstand bied aan pogings om hul le aan 

soortgelyke druk te onderwerp nie Kleurl ing-

kiesers is ook, blykbaar ongeneesl ik, geneig om deur 
I 

emosiestorms meegesleur te word. Hui le sluk fei t I ik 

· .... .. ·.·: 
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enigiets wat aan hul le vertoe word deur self

bedroe of beginsel lose sprekers wat weet hoe 

om hierdie swakheid ult te bult. 

(c) Ek twyfel in elk geval ten seerste of die stem 

op dieselfde rol as die blankes nie werkl ik 'n vloek 

vir die Kleurl inge was nie ••• Dit het aan hul le 

'n skyn van mag gegee • • • Hu I I e sou vee I meer 

werklike invloed in die Parlement gehad het as 

hut le regstreekse verteenwoordigers van hul le eie 

gehad het soos die swartes het. 

(d) Dit kom nou nader aan daardie stadium en die dag 

van sy elnde is byna in sig. Afgesien van die skok 

vir hul waardigheid, sal die Kleurl inge veel meer 

wen as ve.rloor wanneer dit afgeskaf word en lets 

eerl ikers - sy dit dan ook oppervlakkig minder 

indrukw~kkend - in die plek daarvan kom. 

Long het as 'n figuur wat redel ik hoog gestyg het in die I iberale 

establishment, heelwat idee gehad wat nie ge?trook het met die 

opvattinge in die kring nie. Heelwat bedenkinge kan oor sy 

sienlnge ultgespteek word. Hy het nie 'n wetenskapl Ike studie 

'.'.·:·. 

. 
van die sg.uitbuiting en omkopery van die Kleurlingstem gemaak nie, 

en sy sieninge meestal gebaseer op eie gewaarwordinge. Hy het ook 

'n kiesafdel Ing (Kaapstad-Tuine) verteenwoordig wat min Kleur.1 ing
kiesers gehad het. 

Aangeslen hy nle 'n wetenskapl Ike studle van die probleem gemaak 

het nie, kan nie aanvaar word dat die wanpraktyke wat hy genoem 

het oral in elke kiesafdel ing met Kleurl ingkiesers plaasgevind 

het n{e. Daarby was die meeste van sy sieninge op hoorse gebaseer 

(41 ). Long het ook verdere elenaardige idee geopenbaar. Om die 

Kleurl inge se sg. emosionele benadering tot die politiek te noem 

as 'n rede om hul le van die gemeenskapl Ike lys te verwyder, is so 

vergesog en openbaar s6'n vooroordeel .wat nie eens by Nasionaliste 

voorgekom het nie. As 'n mens na die verklesingslnsldente kyk 
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waarby ondersteuners van die VP en NP in die 1953-verkiesing 

betrokke was, kan ewe geed geargumenteer word dat blankes ook 

h emosionele benade~ing tot die pol itiek het. 

Daarby het Long in sy boek ook eienaardige ide~ oor blanke 

kiesers gehad. Volgens horn was die oorgrote meerderheid van die 

blanke bevolking ook nie hul stemreg waardig nie (42). Long was 

blykbaar ook begerig om die meerd~rheid blanke kiesers te 'ont

kieser' ! Hy het ook die mening gehuldig dat dr. Malan se optrede 
( 

in die Tweede Wereldoorlog byna hoogverraad was (43) - h ironiese 

gedagte as in aanmerking geneem word dat sy sieninge as regverdig

ing vir aparte v~rteenwoordiging deur Nasional iste aangegryp is. 

Op 15 November het Die Burger in 'n hoof art ikel get i teld Die Duiwel se 

Lawaai, gese dat die rede waarom die VP so te velde trek teen die 

Kleurl ingwetgewing, terwyl die party in 1936 bereid was om af

sonderl ike verteenwoordiging vir swart es te aanvaar, die fei t is 

dat die party afhankl ik geword het van die Kleurl ingstem. Die 

Burger het gereageer op h stel I ing deur adv. Harry Lawrence, h 

voormal ige Minister in die Smuts-kabinet, dat Kleurl ingplaas

arbeiders nie verwar moet word met geletterde en professionele 

Kl eurl inge ni e. "Van laasgenoemde is daar bai e, maar hul I e vorm 

op verre na nie die Kleurl ingkieserskorps sedert die VP plaas

arbeiders en ander voor die voet as kiesers begin registreer het 

nie." Die koerant vervolg deur te se dat die blanke in Kaapland 

gevaar loop om deur Kleurl1ngkiesers oorheers te word en dat die 

VP horn in 1948 misreken het anders het hy nog duisende Kleurl inge 

op die kieserslys geplaas. "In Kaapland is daar vandag meer 

Kleurl ing-kinders as blanke kinders op skool, sodat daar oor h 

tydj ie een Kleurl ingkieser sal wees vir elke twee blankes. As 

die huidige stel sel dus gehandhaaf word, sal daar oor h tydj ie 

min kiesafdel ings wees waar die Kleurl ing nie die deurslag sal gee 

nie." 

Die Burger het in die eerste helfte van 1951 tot en met die in

diening van die wetgewing in Maart in verskeie hoofartikels die 

belangrikheid van die Kleurl ing-wetgewing beklemtoon en aanval le 

op die VP gedoen. 

. ·:; .. _ 
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Op 5 Februarie het 'n art ikel deur mnr. P.W. Botha verskyn waarin 

te kenne gegee word dat aparte verteenwoordlging vir Kleurl inge al 

sedert 1922 in Naslonale kringe as beleid geopper is en sedert 

1932 h gevestigde deel van di~ NP se denke en beleid vorm (44). 

Geen melding is gemaak van dr. Malan se vroeere slening van die 

Kleurlingstemreg of genl. Hertzog se beleid In die verband nie. 

op' 12 Februarie het Die Burger in 'n hoofberig besonderhede oor die 

Kleurl ingwetgewing verskaf wat getoon het hoe goed die blad ingel ig 

was en hoe dlep sy bronne In die Regerlng gestrek het. Die publise

ring van die wetsontwerp in Die Burger het geskied voordat dit in 

die Staatskoerant verskyn het en het gelei tot navrae daaroor in 

die Volksraad deur adv~ Harry Lawrence. Die Minister van Binne-

landse Sake, dr. T.E. Donges, het verduidel ik dat dit h misverstand 

was en ,vroeer in die Staatskoerant gepubl iseer moes gewees het (45). 

Op 13 Februarie ,het Die Burger in h hoofartikel gese d~t weens die 

omkopery en bei"nvloeding waaraan die Kleurl ingkieser horn blootgestel 

het "hy die welwi 1 lendheid en die simpatie van baie Nasionale 

Afrikaners verbeur het ." "Di t het vi r die Nasionale Afrikaner 

trouens onmoontlik geword om h aansienl ike deel van die Kleurl ing

bevolking se goedgesindheid te win sedert die VP buitensporige 

beloftes maak en die Korrrnuniste algehele gelykstelling belowe. 11 

(46) 

Op 15 Februarie het Die Burger in die bres getree vir mnr. Havenga 

en die .VP gevra waar die party daaraan kom om hom van eerloosheid 

te beskuldig. "Want waar kry hul le hoegenaamd die reg om regter 

oor hander te speel? ••• Tbe die VP die land geregeer het, het 

hy sover dlt die Kleurlinge aanbetref, min anders gedoen as om 

hul le by verkiesings as stemvee aan te ja en daarna te vergeet. 

Hy het verder opval lend min gedoen om die korrupsie, omkopery en 

ander mi sbruike ui t te roei ." (47) 

In h hoofartikel op 16 Februaries~ Die Burger dat die VP nie die 

kern van die saak wi I raaksien nie~ "D i e k e rn van d i' e saak i s of 

aparte verteenwoordiging teen die belange van die land en sy bevolk

lng indruis." (48) Op 19 Februarie se die koerant: 

___ J 
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"Negent ig persent van al I e Afrikaners, ongeag 

hul pol i tieke verbintenis, steun die beginsel 

ten grondslag aan die wetsontwerp in verband 

met die pol i tieke verte~nwoordiging vir die 

Kleurl inge en daarom, na ons aanneem, die wets

ontwerp self. Hier wi I ons daarop wys dat die 

VP se teenstand teen aparte politieke~verteen

woordiging vir die Kleurl inge vir die grootste 

deel nie spruit ult sogenaamde morele oorwegings 

en beginselbesware nie, maar ui t die begeerte om 

die K.leurl ingstem vir hul stryd oor and~r sake te 

behou." (49) 

Die twee jaar tussen die Provinsiale verkiesing van 1949 en die 

indiening van die Kleurl ingwetgewing in 1951 is ook gekenmerk 

deur twee ander belangrike sake waarin Die Burger h invloedryke 

rol gespeel het nl. (a) die ontbinding van die AKR in 1950, en 

(b) apartheidswetgewing wat oor 'n wye front ingedi en is en die 

Kleurl ingbevolking ten nouste geraak het. 

Die verhoudinge tussen die AKR en die Regering het al meer versleg 

aa~gesien die I iggaam uitgesproke was in sy teenstand teen die 

Regering se Kleurl ingbeleid en die Regering ewe vasberade was om 

dit deur te voer. In Julie 1949 was die Regering bereid om die 

Raad nog h kans te gee en is besluit om die Raad vir h verdere 

termyn aan te stel. Op 14 Julie het die Minister van Volkswelsyn, 

dr. A.J. Sta ls, 'n ·waarskuwing tot die AKR gerig dat hy "afdwal ing 

in vals paadjies wat oenskynlik tot iets aantrekliks lei, moet 

v e rmy • " ( 5 0 ) In h hoofartikel op 15 Julie 1949 het Die Burger 

ook 'n vermaning tot die AKR gerig en gese die Raad sal dwaas wees 

"ashy soos die Kommuniste gelykstel I ing vir .sy mense met die 

blanke opeis en die lot van sy rasgenote langs die weg soek te 

verbeter". 

"Die Kleurl inge is vereers in 'n gelyke stryd nie 

opgewasse teen die blanke nie. Maar daarby moet die 

Kleurl ing tog nou al weet dat hy nie die kans sal kry 

om gelykop met die blanke op al le terreine mee te ding 

n i e ••• Dit is onverbiddel I ike feite waaroor die 

Kleurl ingraad ongelukkig kan voel, maar waarmee hy 
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rekening moet hou ashy iets vir die Kleurl ing

gemeenskap wi I ui trig." (51) 

Op 14 September het Die Burger in 'n belangrike hoofartikel uit

gebrei op die gedagte en verwys na die redes waarom aparte ver

teenwoordiging nodig is en ook na die verslegtende ekonomiese 

si tuasie m.b.t. die Kl.eurl ingbevolking. 

"Die vernaamste oorsaak aan die kant van baie 

Kleurl inge i~ stel I ig die groeiende oortuiging 

dat hy in sy vordering voor geslote deure te 

staan gekom het, soda t hy horn gedoem voe I tot 'n 

ewige bestaan in armoede en el lende. Aan die 

kant van die blanke, veral die Nasionale Afrikaner, 

het die afnemende welwi I lendheid teenoor die Kleur-

I ing weer sy vernaamste oorsprong in die omstandig

heid dat die Kleurting in toenemende mate as bond

genoot ingeroep is deur die Nasionale Afrikaner se 

pol it i eke vyande. In onsekere ki esafdel ings (maar 

nooi t in vei I ige vestings van die VP nie) is Kleur-

1 inge massagewys deur die VP geregistreer en dan op 

gruwel ike wyse teen die Nasionale Afrikaner opge

sweep met die kreet van verdrukking. In die spel 

kan en wi I geen Nasional is met die VP meeding nie. 

Dit bring mee dat onvervulbare beloftes gedoen moet 

word en dat by die Kleurl ing 'n denkwyse ge'vestig 

word wat vir blanke Suid-Afrika onhoudbaar is." (52) 

In Oktober 1949 het die voorsi tter van die AKR, mnr. George 

Golding, in sy kapasiteit as ·leier van die CPNU skerp kritiek 

op die Regering en veral die viering van Krugerdag uitgespreek. 

Mnr. Golding het onder meer gese; "Die opvat ting dat die blankes 
' I 

vir hulself h vreedsame tuiste en algehele vei I igheid in SA sal 

bewaar deur wetgewing deur die parlement te.druk wat geheel en al 

onaanvaarbaar is vir die groot nie-blanke massa in hierdie land, 

is 'n verkeerde opvatting van die ware toestand." (53) In 'n hoof-

artikel op 1.1 Oktober onder die opskrif, Onverstandige Leiding, 
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se Die Burger dat ui tlatings soos die van mnr. Golding die skep 

van beter rasseverhoudinge in die land bemoeilik. "Die Kleur-

lingbevolking verdien werklikwaar verstandiger leiers." Aan 

die einde van Oktober het die AKR h memorandum aan die Regering 

gestuur waarin gevra is dat die Kleurl ingstemreg na die Vrystaat, 

Transvaal en Natal ui tgebrei moet word. Die Burger het op 31 

Oktober in h hoofartikel hierop gereageer. "On s meen on s wee t 

wat ~ie Regering se antwoord sal wees. Maar ons sal graag wi I 

weet wat die Opposisie daarop te se het." 

Aan die begin van Janaurie 1950 het verdeeldheid tussen die 

'gematigde' en meer 'radikale' groepe binne die AKR ontstaan en 

het lede verski I oor 'n eendragtige strategie teen die Regering 

se Kleurl ingwetgewing. Dawie se in sy rubriek op 7 Januarie: 

"Kersfees en Nuwejaar is 'n tyd van besondere welwi 11 endheid 

tussen die blankes en Kleurl inge van Kaapland ••• Maar weinig 

van hierdie gees het deurgedring tot die meerderheid van die AKR. 

Sonvnige lede van hierdie meerderheid het die eerste week van die 

nuwe jaar gekies om hul bi ttere gesindheid te openbaar. Di t lyk 

vi r my hul I e is totaal ui t voe I ing met die mense wat hul I e ver

ond erst e I i s om t e I e i 11 

Op 8. Januari e het mnr. Golding en die meerderheid AKR-1 ede ui t die 

raad bedank, hoewel 'n minderheid bereid was om voort te gaan en in 

die raad te di en. Op 9 Januarie verskyn h voorbladberig in Gie 

Burger onder die opskri f, 'Nuwe st rominge onder kl eurl inge: verset 

teen Golding-seksie se optrede,' waarin melding gemaak word van 

nuwe gematigde strominge wat in die Kleurlinggemeenskap opgekom 

het. In h hoofartikel op 9 Januarie se Die Burger: 

"Ons weier om 'n enkele traan te stort oor die feit dat 

die meerderheid in die AKR besluit om homself uit te 

skop. Ons, en ons glo die grootste deel van die 

publ iek, het lankal genoeg gehad van hierdie raads

lede. As dit nie was vir die moontl ikheid dat hul le 

dan sou gaan poseer het' as martelare nie, sou ons dit 

bepleit het dat die Regering met hul le doen wat hul le 

verlede week sel·f gedoen het, nl, om hul leaf te dank. 

Nou is die land ontslae van die posisie dat aktiewe 

propagandiste vir die VP 'n half-amptel ike verhoog ko.n 
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gebruik om die Regering in die bi tterste taal 

en met wi Ide dreigemente te beveg .•• Die vraag 

ontstaan of iets gemaak kan word van h instel I ing 

wat h bate vir die Kleurl inggemeenskap en h skakel 

tussen horn en die owerheid kon geword het as sy 

vader, die Smuts-bewind en die VP, nie so vasberade 

was om di t as h propaganda-verhoog in te rig en te 

behou nie .•• Ons kan nie alte optimisties wees 

nie." (54) 

Op 13 Januaries& Die Burger in h hoofartikel dat die Kleurl inge 
' 

hul le na die bedanking van die meerderheid AKR-lede nou by die 

kruispad bevind. 

"Die waarheid is dat die blankes in SA vasberade is 

om die Kleurl ing nie in die blanke gemeenskap op te 

neem nie. Vermenging en absorbering van die Kleur-

I inggemeenskap is h koers wat die blanke nie eens 

bereid is om met die Kleurl ing te bespreek nie ••• 

Met hul eis om blankes te wees, slaan die reeds 

genoemde Kleurl ingvoormanne teen h deur wat onher

roepl ik gesluit is deur die oorweldigende meerderheid 

van d i e b I an k es i n SA • 11 

In die hoofartikel word ook verwys na die versle9tende ekonomiese 

posisie van die Kleurl inge. 

"D.i t is 'n vraagstuk waarvan die blanke horn bewus is; 

maar die Kleurl ing kan aan die gevaar nie ontkom deur 

in die betrekl ike vei I igheid van die blanke gemeenskap 

te probeer indring en h blanke te probeer word nie. 

Daardeur vervreem hy die blanke se simpatie en same

werking. Hy dwing die blanke om regverdige beskerm

ingsmaatreel s te tref, soos die wat nou getref meet 

word na jare van laat-maar-loop. As die Kleurl inge 

net hierdie afbakening van regte wi I aanvaar, in stede 

van toe te laat dat hul le vroeg en laat daarteen opge

sweep word, dan ontstaan die moontl ikheid van veel 

groter en aktiewer blanke simpatie vir. die Kleurl ing 

se eie onbevredigende en bedreigde posisie." (55) 
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Op 20 Februarie het 'n berig in Die Burger verskyn waarin dr. 

Malan gese het die Regering is voornemens om so spoedig moontl ik 

'n dep~rtement van Kleurl ingsake te stlg en die AKR te ontbind. 

Die Burger het die stappe in 'n hoof art ikel verwelkom en gese uas 

die positiewe deel van die Regering se beleid eers vrugte afwerp, 

sal die aantal goedgesinde voormanne onder die Kleurl inge aan

groei en sal dit gerade wees om skakels tussen die owerheid en die 
Kleurl ing-onderdaan te skep. 11 (56) 

Die apartheidswetgewing wat in die loop van 1949 en 1950 in die 

Parlement aangeneem is, het in vele opsigte.die Kleurl ingbevolking 

ten nouste geraak. In die opsig het Die Burger 'n belangrike 

ondersteuningsfunksie gespeel ook m.b.t. wat later bekend sou staan 

as "klein-apartheid". Hoewel Die Burger later aktief sou meehelp 

om "klein-apartheid" af te takel, het hy met die aanvankl ike in

diening van die wetgewing en maatreels geen bedenkings of teen

kanting daarteen geopper nie. 

Die inst el I ing van aparte dienste vir blank en nle-blank by Skier

ei landse poskantore het aan die einde van 1949 sy beslag gekry. 

In September 1949-het Die Burger skerp gereageer teen dansery tussen 

bl~nke en gekleurde studente aan die Universiteit van Kaapstad. 

"Dit is nie alleen'n geval dat vir 99 persent van die blanke bevolking 

van dje UMie die gedagte weersinwekkend is dat b1ank en nie-blank, 

mans en vroue, saam dans en saam drink ni e; di t Is ook 'n geval van 

verrott.ing op 'n terrein van die openbare lewe waa'r geen verrotting 
geduld kan word nie." (57) 

In Maart 1950 is die Wysigingswet op Ontug ingedien wat onder meer 'n 

verbod geplaas het op buite-egtel ike geslagtel ike omgang tussen 

blankes en nie-blankes. Die Burger het in 'n hoofartikel op 2 Maart 

die VP se teenkantlng tydens die indlenlng van die wetgewing as 

"lamlendig" bestempel en gese geen goeie argumente is van hulle. 

kant gehoor oor hoekom die wet nle deurgevoer moet word nie. Later 

die jaar, in 'n hoofartikel op 22 Augustus, het die koerant gese dat 

die toepassing van die nuwe ontugwetgewing skokkende toestande van 

bulte-egtel Ike rassevermening in die Skierel land onthul het. 

.. ::·. 
·::-:: 
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"Om te pleit vir 'n algemene aansienl ike verl igting 

van die wet I ike druk, is om die hele opset mis te 

kyk Want die wet is gerig teen die swakkel inge 

van die maatskappy wat hoofsaakl ik deur die vooruit

sig van werkl ike pyn en_ skade staande gehou word. 

Strenge toepassing van die Ontugwet is ook en veral 

in hul persoonl ike belang. Die leed ·van die wat 

geval het, mag nieversag word ten koste van diegene 

wa t tot st ru i k e I i ng gene i g i s n i e. 11 

In Maart 1949 het Die Burger die instel I ing van die Bevolkings

registrasiew~t, waarvolgens elke Su id-Afrikaner bo die ouderdom 

van sestien in die besit moes wees van h persoonskaart waarop sy 

ras ~blank, Asiaat, Kleurl ing of Swart) aangetoon moes word, ver-

we I k om en g es e ; "Sal dit nou so danig tragies en vernederend wees 

vir diegene wat vir Kleurl inge deurgaan en met Kleurl inge gereeld 

omgaan en I ewe om as Kleurl inge geklassifiseer te word. Dit is 

hullemos." (58) In h hoofartikel op 8 Maart se Die Burger dat 

"dit jammer is dat die lei er van die Opposisie te kenne gegee het 

dat h 'stigma' gevolgl ik op hul le rus en dat hut le moet strewe om 

iets te wees wat hulle nie is nie". Vogl ens die koerant het die 

wetgewing net betyds gekom aangesien di t vanwee veel rassige huwel ike 

of kinders wat ui t sodanige verhoudings gebore is oor h paar jaar 

dalk nie meer moontl ik sal wees om h lyn tussen°h blanke en h 

KI eu r I i ng t e t re.k n i e. Op 17 Maart se die koerant; "Ma a r on s 

moet se dat die publ iek na die Opposisie se houding in die debat 

oor die nasionale register meer as ooit in die duister verkeer .•. 

Dit het onverdraagsame rasse-diskriminasie geword om h Kleurl ing 

'n K I eu r I i n g t e no em! " Op 20 Maart word in h hoofartikel ges~; 

"Dit is alles die gevolg van bloedvermening tussen blank en gekleurd 

wat tot onlangs nog straffeloos kon voortgaan. Omdat die Regering 

daar aan h einde wJ I maak en te dien einde die rasse afsonderl ik 

wil registreer, roep die VP die he.le wereld tot getuie dat hier 

teen die Kleurl inge gediskrimineer word." (59) 

In Mei 1950 het Die Burger in 'n hoofart ikel gese dat die inst el I ing 

van die Wet op Groepsgebiede "groat moontl ikhede vir die Kleurl inge 

i nhou 11 • 

: .... 
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"Dit moet as 'n felt aanvaar word dat solank die 

Kleurl ing h gesamentl ike gemeenskap met die blanke 

uitmaak, hy op h doodlooppad is. Daar is net een 

mani er waarop vi r die Kl eurl ing 'n toekoms. geskep 

kan word. Hy moet sy eie gemeenskap vorm en daarin 

die geleentheid vir sy eie ontwikkel ing vind ••. 

Die Wetsontwerp op Groepsgebiede bied vir die 

Kleurl ing die sleutel tot 'n nuwe en 'n beter toekoms." 

(60) 

In Oktober 1950 het Die Burger die instel I ing van apartheid op 

strande in die Skierei land verwelkom. "Dit isgoeienuusdat 

wetgewing beoog word om onduidel ikheid in die toepassing van 

apartheid op strandplekke op te klaar. Ons glo dat die grate 

gros van die mense wat van strandplekke gebruik maak, sowel 

nie-blank as blank, sodanige duidel ike en regverdige rasseskeiding 

sa I v e rwe I k om. " ( 6 I ) 

Die Burger het dus in 1950 duidel ik nie die kwetsende en diskrimine-

rende aard van die apartheidswetgewing ingesien nie. Dit geld 

veral die Groepsgebiedewet. Die Nasionale Regering het opgetree 

soos al le Nasional istiese bewegings w@reldwyd wat eksklusief optree 

in eie belang en nie al tyd die skade besef wat aan andere aangerig 

word nie. Die skade wat deur Nasionale wetgewing aangerig is, is 

al goed gedokumenteer; die vermoe om dit reg te stel of nuwe paaie 

te betree, wel nie. Veranderinge in die Nasionale konsep van 

skeiding, hoewel traag in die praktyk, het later plaasgevind, soos 

getuig ui t 'n hoofart ikel in Die Burger op 3 Jul i.e 1985. 

"Daar is naamlik etlike jare gelede reeds besef, ook 

in toonaangewende Nasionale geledere, dat die ou 

bloudruk van rigoristiese skeiding, aanvankl ik ingestel 

en toegepas om wrywing tussen groepe te voorkom, in 

baie opsigte nie aan daardie doelstel I ing voldoen nie, 

en inderdaad soms eerder gemoedere tussen groepe en 

i n d i v i du e g a and e ma a k • D i e b e s e f h e t g e I e i t o t d i e 

grater klem wat op gemeenskapl ikheid begin val het. 

Al hoe sterker is die faktore en gemeenskapl ike belange 

benadruk wat groepe saambind." (62) 
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HOOFSTUK 6 

KONSTITUSIONELE KRISIS - 1952 

Die aanvaarding van die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging 

van Kiesers in 1951 en die ongeldigverklaring daarvan deur die 

Appelhof in Maart 1952, het Suid-Afrika in sy grootste 

konstitusionele krisis ooit gedompel. Die stryd was in wese 

die verskynsel dat die Nasionale regering as agent van Afrikaner

Nasional isme nie bereid was om die bepal ings en beginsels te 

aanvaar wat die grondslag gevorm het van die stigting van die 

Unie in 1910 nie. Van die wetl ike bepal ings soos neergele met 

Uniewording is deur die Nasionale regering gesien ash bedreiging 

vir sy voortbestaan as regeringsparty. Dit is dus duidel ik dat 

hy een of ander tyd met die regswese, wat die 1910-bepal ings moes 

interpreteer en b~skerm, in aanraking sou kom. In die opsig het 

die regswese en die Regering mekaar nie gevind nie, wat in die 

vyftigerjare gelei het tot h basiese reorganisasie van magte. 

Die kompromi e van I 91 0, wa t soos verwag kon word in 'n p 1 ura I e 

en erg verdeelde samelewing soos Suid-Afrika, met stampe en 

state tot in die 1950's gehandhaaf is, is vervang as magsinvloed 

en primere beleidbepaler deur die Nasionale regering. Al 1 e 

kompromiee (indien enige) sou voortaan geskied vanui t die erkende 

supremasie van die Nasionale regering. In wese,het die Regering 

horn nie bindend geag aan die bepal inge van 1910 nie en het hy direk 

of indirek nuwe. kri teria en waardes in die pol itiek ingebring wat 

verski I het met die wat in 1910 aanvaar is. 

Die konstitusionele stryd het in wese gegaan oar twee verskanste 

klousules wat in 1910 met Unie-wording in die Grondwet aangebring 

is, asook 'n proseduriele maatreel wat met hierdie klousules 

gepaard gegaan het. In der waarheid was daar nie twee, maar 

drie verskanste klousules (1.). Twee kl·ousules, artikel 35 

(oor die Nie-blanke stemreg) en. artikel 137 (oor gelyke taal

regte) het gehandel met substantiewe aangeleenthede terwyl een, 

artikel 152, 'n proseduriele verskanste klousule was (2). Laas-

genoemde het neergel e dat art ikel s 35 en 137 ni e gewysig mag 

' '41~'-.·· • 
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word nie sander~ tweederdemeerderheid tydens die derde

lesingsdebat in 'n gesamentl ike sitting van beide Huise van 

die Parlement - die Volksraad en die Senaat. 

Die Regering het nie oor h tweederdemeerderheid beskik om die 

Kleurl inge van die gemeenskapl ike kieserslys te verwyder nie en reeds 

vroeg regsadvies oor die aangeleentheid ingewin. Die Regering 

se regsadvies was in 'n mate positief en optimisties. Vanwee 

die aanvaarding van die Statuut van Westminster in 1931 is die 

bepal i~gs van die Colonial Laws Validity Act van 1865 geskrap 

en kon bepal ings van h plaasl ike wet in h Statebondsland strydig 

wees met h Brits~ wet. Aangesien die SA-wet van 1909 h Britse ,, 
wet was, is ~anvaar dat h wet aangeneem kon word sander die 

tweederdemeerderheid-bepal ing wat in die amptel ike Britse wet 

vervat was (3). In wese was die advies wat die Regering van sy· 

regsadviseurs gekry het die volgende: Met die aanname van die 

Statuut van Westminster in 1931 deur die Parlement van die 

Verenigde Koninkryk en die aanname van die Unie-Statuswette in 

1934 deur die Parlement van die Unie, wat die verwydering behels 

het van die beperkinge ·wat voor 1931 deur die Colonial Laws 

Validity Act op die Unie-Parlement toegepas het, het artikels 

35 en 152 van di~ SA-wet hul regsgeldigheid verloor (4). 

Verskeie regsgeleerdes in Suid-Afrika asook in Brittanje het 

die Regering se siening ondersteun dat die regsgel.digheid van 

die verskanste klousules nie meer bindend was nie (5). Daar 

was egter diegene wat bedenkinge ui t 'n regsoogpunt gehad het 

oor die Regering se beplande optrede. Onder hul le was regter 

Toon van den Heever wat gese het dat die bepal ings van die 

verskanste klousules nog geld en prof. L Ignatius Coertze van 

die Universitei t van Pretoria wat gese het dat die Parlement 

die verskanste klousules nie met h gewone meerderheid kan 

wysig nie (6). Die Regering se regsmening is verder versterk 

deur die uitspraak in die saak Ndlwana teen Hofmeyr in 1937 n~ 

die verwydering van die Swart-kiesers van die gemeenskapl ike 

kieserslys in 1936 waarin ender meer bevind is dat die Unie

Parlement soewerei·n is en wetgewing kan aanneem volgens eie 
goeddunke. 

··: 
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Die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers is 

in 1951 by die Volksraad ingedien en met h gewone meerderheid 

aangeneem. Die Regering se optrede het volgens die Appelhof 

se uitspraak in 1952 op twee .terreine te kort geskied nl: 

(a) Die Colonial Laws Validity Act van 1886 was irrelevant 

met betrekking tot artikels 35 en 152. Die Unie-Parlement 

kon die artikels skrap of wysig op voorwaarde dat die spesiale 

prosedure nagekom word lank voordat die Statuut van Westminster 

van krag geword het (7), en 

(b) hoewel die oppergesag en soewereiniteit van die Unie

Parlement met die uitspraak van Ndlwana teen Hofmeyr in 1937 

deur die Appelhof aanvaar is, het die hof die verwydering van 

die Swart-kiesers van die gemeenskapl ike lys as konstitusioneel 

aanvaa r omda t die t weederdemeerderhe i d-p rosedu re in 'n gesamen t I i k e 
Huis nagekom is. Om die Kleurl ingwetgewing deur te voer sou 

die Regering by die tweederdemeerderheid-bepal ing moes verbykom. 

Die Burger het in 1952 as die nie-amptel ike regeringskoerant in 

die konstitusio~e~e krisis nie net die Regerinq ondersteun nie, 

maar ook heelwat regsargumente gevoer rakende die Wet op die 

Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers. Di e Burger s e 
argumente was in wese die vam die Regering en het in bree oor die 
volgende gehandel 

(a) Die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers 

is nie strydig met die Grondwet nie aangesien die oppergesag en 

soewereiniteit van die Parlement in die saak Ndlwana teen Hofmeyr 

in 1937 aanvaar is en erken is dat hy wette kan indien en aanneem 
na eie goeddunke; 

(b) Die verskanste klousules in die SA-Wet. nie meer bindend op 
die Unie-Parlement is nie; 

(c) Die volkswi I die primere oorweging vir wetgewing is en dat 

in 'die geval van die Kleurl ingstemreg die volkswi I eis dat die 

Kleurl inge op h aparte lys geplaas moet word. In die ops i g 
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dwarsboom die Appelhof die volkswi I, en 

(d) die kern van die saak is dat die groeiende Kleurl ingstem 

h gevaar en bedreiging vir die blankes se pol i tieke voortbestaan 

inhou. 

Die konstitusionele stryd van 1952 is ook gekenmerk deur die 

bittere stryd tussen die VP en die NP wat ook op buite-

parl ementere terrein voortgesi t is deur organi sasi es soos die 

Torch-Kommando. Die Torch-Kommando het ski el ik in 1951 op die 

toneel verskyn n~ die hou van protesvergaderings in Apri 1 en Mei 

1951 in Port Elizabeth en Johannesburg teen die Regering se 

Kleurl ingwetgewing (8). Die protesvergaderings is gereel deur 

h groep oud-soldate onder.leidJng van Louis Kane-Berman, Ralph 

Parrott en A.G. 'Sailor' Malan en die reuse-skare wat hulle 

onverwags na hul le vergaderings gelok het, het hul le genoop om h 

organisasie, die Torch-Kommando, in Junie 1951 te stig. Die 

organisasie het gou gegroei en aan die einde van 1951 was daar 

al tesame 350 takke met sowat 120,000 lede. Die organisasie het 

in Apri I 1952 saam met die VP 'n verenigde verki esingsfront gevorm om 

die verkiesing van 1953 teen die NP te beveg. Met die konsti tu-

sionele stryd in 1952 het die organisasie groot skares na sy 

fakkeloptogte gelok. In Junie 1952 het 35,000 mense h protes-

vergadering van die organisasie in Durban bygewoon. Die Nasionale 

oorwinning in die algemene verki esing van 15 Apri I 1953 het die 

organi sasi e egter geruk en gel el tot sy ui teindel ike ontbinding 

later in die jaar. Die Torch-Kommando het in sy kort bestaan te 

kampe gehad met vele interne.probleme onder meer rakende I idmaat

skap van Kleurl inge en swartes binne die organisasie en die 

spesi f i eke rol wat hy in die openbare I ewe moes speel (9). 

In wese het die Torch-Kommando nie soseer geveg vir die politieke 

regte van die Kleurl inge nie, maar teen die metode wat die Regering 

gevolg het om hulle van die gemeenskaplike kieserslys te verwyder. 

Hoewel die VP as party baie skerp was in sy kritiek teen die 

Regering se Kleu~I ingwetgewing, het hy dikwels geen duidel ike 

alternatief as beleid gehad of gestel nie. Die swakpunt is, 

soos verwag kan word, genadeloos deur Die Burger ui tgebui t. 

··\ 



-130-

Op 8 Maart 1951, die dag van die indiening van die Kleurl ing

wetgewing, het Die Burger vir die eerste keer verwys na die 

situasie met betrekking tot die verskanste klousules toe kritiek 

gelewer is op die VP se voorneme om h regspunt teen die wetgewing 

te opper. "Maar die hele Opposisie-aanval is tog agterste-

voor •.. Wat die swaarste moet weeg is tog of die voorgesette 

veranderings in die hoogste belang is van blank en Kleurl ing in 

die besonder en van ons land in die algemeen. Want as die 

antwoord ja is, dan verval dadelik die regspunt en sal di·e 

meerderheid van twee-derdes gevonde wees." (10) In h hoofartikel 

op 4 Maart onder die opskrif, 'Soewerein of Nie?', het Die Burger 

die Regering se siening oor die regsaspek kortl iks saamgevat. 

"Die verskansing van sekere bepal inge van die 

SA-Wet, h wet van die Bri tse parlement, het 

tog sy krag verloor en die bepal inge kon met 'n 

gewone meerderheid verander word sedert die 

Colonial Laws Validity Act sy geldigheid kwyt 

was .•• Om die teendeel tewil aanvoer, - is 

tegelyk h bewering dat ons geen wette in stryd 

met h Britse wet mag aanneem nie, en dit sal 

niemand tog so kaalkop wi I beweer nie •.• Die 

Opposisie moet inderdaad eers vir homself gaan 

uitmaak of hy werkl ik die soewereini teit van 

die Parlement aanvaar, want erken hy di t, val 

die punt van brde onses insiens dadel ik weg. 

Wat soewereini tel t al I es behel s, het die 

App~lhof kragtig en helder in sy ui tspraak in 

die saak van Ndlwana teen Hofmeyr uiteengesit ." 

Op 26 Maart vra Die Burger in 'n hoofartikel wat dit in die Grondwet 

is wat onaantasbaar is. "Is dit die wet soos dit in die wetboek 

staan? Dit is tog nie onaantasbaar nie. 'Die wet is al seker 

meer ash halwe honderd keer gewysig, onder meer deur die Sappe 

self." (I I) In 'n hoofartikel op 12 Apri I verwelkom Die Burger 

die besl issi~g van die Speaker dat di~ wetgewing op die gewone 

wyse deur die Parlement gevoer kan word nadat die VP vroeHr h 

besl issing daaroor gevra het. Die koerant het ook verwys na die 
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herrie wat in Natal ontstaan het by Engelssprekendes wat gemeen 

het dat die wetgewing hul le taalregte bedreig. "Seer seker 

word art. 137 van die Grondwet geraak, maar adv. Strauss weet 

ewe goed as ons dat h regering wat dit sou waag om die regte van 

die een landstaal teenoor die ander in te kart en onder die 

voete te vertrap, sy eie val sal verseker." (12) 

Na aanleiding van die intensiewe debat oor die wetgewing in die 

Parlement verwys Die Burger in h hoofartikel op 16 Apri I weer 

na die regsposisie. 

"Die SA-Wet kan soos enige ander wet gewysig word, 

en binne veertig jaar is dit sowat sewentig maal 

gedoen. Op twee artikel s na kon al le bepal inge 

nog steed~ deur h blote meerderheid verander word; 

sl egs ten opsigte van art. 35 en art. 137 het daar 

verandering gekom in die sin dat die Speaker besl is 

het dat nadieaannamevan die Statuut van Westminster 

in 1931 en van die Wet op die Status van die Unie 

in 1934~ die voorgeskrewe wysigingsprosedure nie 

meer verpl igtend is nie ••• Seer seker het die 

Parlement onbeperkte mag om goed of kwaad te doen, 

maar nie as geV'olg van die Speaker se be.sl i ssing nie. 

Die magte het c;lie Parlement sedert ons soewerein on.

afhankl ik geword het, en met h blote meer~erheid is 

die ingrypendste dinge al gedoen. So het die vorige 

bewind in 1939 met h karige meerderheid Suid-Afrika 

in 'n oorleg gedompel, na ons oortuig van is, in stryd 

met die volkswil op daardie tydstip." (13) 

Op 17 en 18 Apri I het Die Burger verder uitgebrei op die gedagte 

dat die volkswi-1 eis dat die wetgewing deurgevoer moet word. 

Op 17 Apri I s@ die koerant dat daar merkwaardige steun landwyd 

vir die wetgewing bestaan wat nie in die Parlement tot uiting 

kom nie. Op 18 Apri I s@ die koerant dat die Parlement inderdaad 

oor wye magte beskik. 

!. 
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"Maar ook die Parlement se mag om al die dinge 

te doen waarvoor h meerderheid in sy geledere 

te vinde is, hoef nie al te tragies opgevat te 

word solank h regering die hou van vrye ver~ 

kiesings op die voorgeskrewe tye nie belemmer 

of ui tskakel riie~ Want hoewel die Parlement 

soewerein is, is die volk baas Die uit-

breiding van die stemreg na die lnditirs van die 

Noorde kon deur die huidige regering nietig ver

klaar word omdat die Sap-wet van 1946 nie die 

steun van die volkswil geniet het nie. Die 

beginsel ten grondslag aan die Kleurl ingwetgewing 

is daa.renteen twee maal by algemene verkiesings 

aan die volk voorgel@ en twee maal goedgekeur; 

en daarom maak die Regering daar aanspraak op dat 

die volkswil dit rugsteun (14). 

Op 19 Apri I reageer di~ koerant op d!e mening dat die Regering 

se stappe moreel onregverdigbaar is. 

"As die morele oorwegings daarom die deurslag 

moet gee, werk dit nie ten gunste van behoud 

van die Kleurl ingstemreg in onveranderde vorm 

sodat al die omkopery en korrupsie kan v~ort-

gaan nie~ As morele oorwegings die hoogste 

woord moet spreek dan moet die Kleurl (ng-

stemreg ingrypend hervorm word; en daar is 

tog ~een beter en regverdiger manier as aparte 

verteenwoordiging nie." (15) 

Na aanleiding van die intens~ debatvoering in die Parlement oor 

die wetgewing, het Die Burger aan die einde van Apri I al hewiger 

kri tiek op die VP geloods. Op 25 Apri I s@ die koerant: 

"Ons h.erhaal dat die Sap-haat teen die wetsontwerp 

in die I ig van die feite nie op morele oorwegings 

kan berus nie •••• Die VP veg op I ewe en dood teen 

die wetgewing omdat sy politieke lewe in 'n hele 

aantal Kaaplandse kiesafdel ings daarmee gemoeid is. 

Selfbehoud is op die spel So uit voel ing met 

·:·:<: 
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die volk is hy nie dat daar nie besef word hoe 

sterk die volkswi I in hierdie saak agter die 

Regering staan nie." (16) 

Op 26 Apri I se die koerant dat die VP nie meer teen die Nasionale 

Party veg nie "maar teen die duidel ike wi I van die grote gros van 

die blanke kiesers." Steun vir die VP is 'n terugkeer na die 

stelsel "waarin die Kleurlingkieser op verderflike wyse ingeroep 

is as arbiter in die politieke stryd tussen die groot partye." 

( I 7) 

Op 27 Apri I het dr. Malan in h emosionele toespraak in die 

Parlement die historiese verhoudinge tussen Afrikaners en Kleurl inge 

bespreek en gese dat haat en vooroordeel by die Kleurl ingbevolking 

ingepraat word teen die Afrikaanssprekende Afrikaner en dat di.e 

Kleurl ing die prooi geword het van h onwaarheid wat aan hul le vertel 

is. Dr. Malan het ook erken dat daar h verandering in NP-beleid 

jeens die Kleurling ontstaan het (18). Op 27 Apri I het Die Burger 

ook in h hoofartikel skerp op di~ onderwerp gereageer. 

"Die Afrikaner het oor en oor bewys dat daar in sy 

geledere h magtige bron van w~lwi I lendheid teenoor 

die Kleurl ing bestaan. Maar vanwee pol i ti eke 
I 

opsweping, omkopery en ui tbui ting deur te"enstanders 

het daardie bron gedreig om al hoe meer verstop te 

raak. Vandaar reeds die verandering in d'ie 

Nasionale beleid in 1929, toe planne vir die nouer 

pol itieke inskakel ing van die Kleurl ing by die 

blanke beantwoord is deur die heftigste anti-blanke 

verklarings en programme deur erkende Kleurl ing

leiers. Die Nasionale Afrikaner het sy eie stryd 

om t e voer, en wanneer sy we I wi I I endhe id t eenoor 'n 

minder bevoorregte rassegroep aldus beantwoord word, 

moet ander wee gevind word om reg te laat geskied 

sonder om onreg aan sy eie volk te doen." (19) 

Die wetgewing is op 14 Mei in die Volksraad deurgevoer en n~ h 

soortgelyke regspunt wat vroe·er deur die VP in die Volksraad 
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geopper is waartydens die President van die Senaat bes Ii s het 

dat die wetgewing aangehtior kan word, het die Senaat einde Junie 

die wetgewing goedgekeur. 

Op 21 Junie is aangekondig dat h sub-Departement van Kleurl ingsake 

deur die Regering in die lewe geroep is en dat dr. l.D. du Plessis 

as Kommi ssari s van Kl eurl ingsake aangestel is. Die Burger het 

hierdie stap in h hoofartikel op 21 Junie ender die opskrif, Die 

Kleurl inge se Kans, verwelkom. 

"Die opheff ingstaak wat voorl e, is enorm, en wanneer 

hiervan ter sprake is, moet die Kleurl inge terde~ 

besef dat die sub-Departement vir Kleurl ingsake nie 

h towerstaf is wat hul le moei I ikhede as vanself vir 

hulle sat oplos nie ... Die strewe is om die Kleur-

I inge te help om hut self op te hef die Kleurl inge 

self sal hut le bereid en in staat moet toon om goeie 

gebru i k daarvan t e maak." 

Op 18 September het Die Burger in h hoofartikel breedvoerig 

gereageer op 'n hoof art ikel in die Cape Times waarin onder meer 

gelyke regte viral le beskaafde mense in Suid-Afrika versoek is. 

"Hierdie I iberal ist.iese beleid het die vo·ordeel dat 

Di t het die nadeel dat 

I
. ~it duidel ik en eerl ik is. 

dit in die praktyk in Suid-Afrika beproef 'is, maar 

in toenemende mate deur·die blanke kieserskorps 

verwerp is ..• Die gebruik van die Nie-blanke se 

groeiende pol itieke mag deur een party teen die 

ander het op die duur ondraagl ike bi tterheid 

gebring in die betrekkinge sowel tussen die blanke 

volksgroepe as tussen blank en Nie-blank. Geen 

proses van beskawing sal van die bonte elemente van 

die Suid-Afrikaanse bevolking h homogene kieserskorps 

kan maak wat op pol itieke strydpunte sal reageer 

sender inagneming van ras nie. Die getuienis wys 

in die regstreeks teenoorgestelde rigt ing naaml ik dat 

groepsgevoel, eiesoortigheid en rassetrots toeneem 

met beskawing. 11 (20) 
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Laasgenoemde argument wat deur Die Burger genoem is, het besl is 

nie gegeld vir die Kleurl ingbevolking nie en Die Burger het selfs 

vroeer vermanings tot gegoede en beskaafde Kleurl inge gerig om nie 

te probeer om by die blankes "in te kruip" nie, maar moet help om 

hul le eie gemeenskappe op te hef. Die Burger het ook ges8 dat 

heelwat beskaafde Kleurl inge reeds by die blankes "ingekruip" het. 

( 2 I ) 

Op 26 Oktober 1951 het die Kaapse Hooggeregshof uitspraak gel ewer 

in die saak waarin vier Kleurl ingkiesers aansoek gedoen het dat 

die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers ongeldig 

verklaar moet word. Die hof het besl is dat hy geen jurisdiksie 

in die saak het ni e en dat di t 'n saak is waarvoor al I een die 

Appelhof h uitspraak kan fewer. 

Die eerste helfte van 1952 is gekenmerk deur stygende afwagting op 

die Appelhof se besl issing. Die ui tspraak deur die Appelhof op 

20 Maart waarin die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van 

Kiesers ongeldig verklaar is, is voorafgegaan deur weke van be

spiegel ing in Die Burger oor wat die moontl ike ui tspraak kan wees. 

In h voorbladberig op 20 Maart blyk dit dat Die Burger snuf in die 

neus gekry het dat die uitspraak nie ten gunste van die Regering 

gaan wees nie. In die berig word bespiegel oor watter optrede 

die Regering dan kan volg "om die soewereiniteit van die Parlement 

t e handha.a f." ( 22) 

In sy uitspraak het hoofregter A. van de Sandt Centlivres en 

appelregters L. Greenberg, O.D. Schreiner, F.P. van den Heever en 

O.H. Hoexter besl is dat die bepal ings van die verskanste klousules 

nog bindend was en dat die Statuut van Westminster nie die uit

werking gehad het om die bepal inge van arts. 35 en 152 van die 

SA-Wet te herroep of te verander nie (23). Hoewel die Statuut 

van Westminster van 1931 die Unie-Parlement soewerein gemaak het 

en hy wette strydig met Britse wette kon maak, moes hy sekere 

reels in sy optrede nakom - en daardie reels is vervat in die SA-Wet 

van 1909 (24). Die hof se uitspraak het daarop neergekom dat die 

Unie-Parlement wette kan maak soos hy wi I, mi ts hy by toepasl ike 

wetgewing wat die verskanste klousules raak, die tweederdemeerder-

heid-bepal ing nakom. In wese was die Appelhof se uitspraak in 
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1952 h versoening van die soewereini tei t van die Unie-Parlement 

met die geldigheid van die bepal ings van die verskanste klousules 

(25) - h siening wat Die Burger en die Regering nie gedeel het 

nie. 

Die Burqer het.die uitspraak op 21 Maart onder 'n banieropskrif 

op die voorblad, 'Krisis volg op Appelhof se uitspraak,' aangebied. 

In h hoofa~tikel se die koerant dat die ui tspraak die Unie in h 

krisis dompel waarvan die verloop en die einde nie te voorsien is 

nie en dat die Appelhof se uitspraak op konsti tusionele gebied 

tot chaosmoet lei. 

'"n Parlement wat soewerein is, het die Appelhof in 

1937 gese, kan doen wat hy wi I soos hy wi I. Maar 

kragtens die uitspraak van gister kan die Unie

Parlement die verskanste bepal ings in die SA-Wet 

(h wet van die Britse parlement) al leen verander 

op die wyse wat deur die wet voorgesk1iryf word. 

Maar kan daar dan van soewereini tei t gepraat word? ••. 

Solank iets of iemand kan verklaar dat h wet van h 

parlement ongeldig is, is daardie parlement nie 

soewerein nie ~ •• Solank die howe die reg opeis om 

te se of die wette van die Parlement geldig of on

geldig is, kan daar van soewereiniteit tog nie sprake 

wees nie. Die toestand word daarby onhoudbaar wanneer . 
die hof eendag een besluit neem en die volgende dag h 

ander .•. Daarom is dit in die hoogste belang van sowel 

die land as die Appelhof dat die Regering stappe moet 

doen om die wetgewende soewereiniteit van die Parlemenf 

b o a I I e t wy f e I t e s t e I • Di t is j ammer da t di t nod i g 

geword het. Ons het gemeen dat die konstitusionele 

stryd volstry is. Maar daar is geen keuse nie. In 

hierdie saak kan die Regering dan ook op sterk steun 

rek en. " ( 26) 

Die Burger het die Regering n~ die ui tspraak op groat skaal by 

wyse van berigte en kommentaar ondersteun. By Die Burger was 

daar geen twyfel nie; die wetgewing moes ten al le koste h wet 

van die land word. Op 22 Maart se die koerant na aanleiding van 
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kritiek dat die Regering die "rule of law" verwerp het: 

"Di t sou i nderdaad onbegryp I ik wees ind i en 'n 

soewereine parlement nie stappe sou doen om sy 

wetgewende soewereiniteit bo al le twyfel te 

stel wanneer daardie soewereiniteit deur die 

howe ontken word nie. Maar daardeur vernietig 

die Parlement nie die regsorde of 1 rule of law' 

en is ons almal nie summier aan administratiewe 

w i I I ek eu r u i t g e I ewer n i e . " ( 2 7 ) 

In h hoofartikel op 24 Maart se die koerant: 

"Nou het ons met 'n skok wat tot die murg van die 

volk deurdring, vernee.m dat die oppergesag van 

die volkstem soos ons parlement di t in wetgewing 

vertolk, ontken word. h Ander gesag glo dat hy 

die reg bekom he.t om die ui tgesproke volkswi I te 

betwis eh omver te werp ••• Die uitspraak het 

ui teraard die uitwerking van h terugslag vir die 

blankedom en~ aanmoedi~ing vir die revolusionere 

magte wat die bestaande orde in Suid-Afrika wi I 

v e rn i et i g • 11 
( 2 8) 

Op 25 Maart het Die Burger onder h banieropskrif op die voo~blad 

onder die opskrif, 'Vier leiers roep volk op tot stryd,' berig 

oor h gesamentl ike verklaring deur die vier provinsiale Nasionale 

leiers waarin gese word dat die stryd om vryheid heropen en 

"konstitusionele slawerny" nie geduld sal word nie. In 'n hoof-

artikel, Die Vryheidstryd hervat, se die koerant dat die nuwe 

aanslag teen die Regering die laaste van die eeue-oue veldtog 

is van aggressie teen die Suid-Afrikaanse nasional isme. 

"Die bes Ii ssing van die Appelhof teen 'n bepaalde 

stuk Nasionale wetgewing'het h skreeuende orgaan 

van histerie aangeblaas. Dit het ook die d1epste 

emosie van die jingo na die oppervlakte laat styg ••• 

Die Nasionale Afrikaners moet verag word ash vreemde 
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minderheid uit die platteland, h onverteenwoordigende 

koterie wat staatmaak op ongeletterde gehore, ongeskik 

om so h beskaafde inst el I ing soos die Bri tse parlemen-

tere stelsel te hanteer! Al die verwaandheid van die 

imperial is word in werking gestel om hierdie 'lesser 

breed' met ink en klank te vertrap ••• Di t sa I on s 

v o o r reg wee s om i n d i e a an s t a and e s t r yd d i e i mp e r i a I i s 

finaal te ontnugter. Die tyd is verby dat beleid in 

Suid-Afrika op Afrikanerhaat gebou kan word." 

Op 27 Maart het Die Burger in-h banierberig op die voorblad berig 

van h toespraak deur die Minister van Binnelandse Sake, dr. T.E. 

DHnges, op Stellenbosch dat ander apartheidswette deur die ui t-

spraak van die App~lhof nou ook in die gedrang is (29). Die 

berig is as so belangrik geag dat min. Havenga se begrotingsrede 

minder prominent ~p die voorblad aangebied is. 

die koerant in 'n hoof art ikel: 

Op 9 April se 

"Maar meer as net enkele wette kom ih die gedrang. 

Aanvaar die Regering die toestand wat deur die 

uitspraak geskep is, dan gaan ons h tyd tegemoet 

wanneer die land geen kleurbeleid sal he nie .•• 

Die Opposisie daarenteen het geen kleurbeleid 

hoegenaamd nie, en weet di t, maar sal nietemin in 

die magsposisie verkeer om 'n vetoreg oor die uit

voering van die Regering se beleid uit te 'oefen." 

(30) 

Die konsti tusionele krisis het plaasgevind teen die agtergrond van 

die viering van Suid-Afrika se derde eeufees. Vir die Van 

Riebeeck-fees is ook luisterryke plegtighede in Kaapstad gehou. 

'n Reeks berigte, getiteld Nabetragting van die Fees, het in Die 

Burger verskyn en op I 8 Apri I is beri g oor gek·I eurdes se dee I name 

aan die fees wat h goeie insig verleen oor hoe Afrikaner-

Nasional isme destyds ander gekleurde bevolkingsgroepe beoordeel het. 

In die berig word melding gemaak van die deelname van die Maleiers 

en G~iekwas aan die fees ondanks h landwye boikotbeweging wat 

georganiseer is. "Die k I e i ner Gr i ekwa-vo I k het met hu I eenvoud i ge 



-139-

middagvoorstel I ing van hul geskiedenis ook h nuwe pad na die 

harte van bale blankes gewen. Die aandoenl ike strewe om in 

die aangesig van die noodlot tog h volkie te wees, het h nuwe 

waardigheid gegee aan bruinmense wat in die gewone I ewe vir ons 

net bediendes of hand I angers is." (31) In 'n vroeere hoofartikel 

op 8 Apri I het Die Burger ook verwys na die deelname van die 

Griekwas en Maleiers aan die feesverrigtinge. 

"Al die voorstel I ings het die aanskou I ike bewys 

gebring dat die Griekwas en Maleiers, omdat hul le 

trots is om Griekwas en Maleiers te wees en te bly, 

iets oorspronkl iks kon I ewer •.. Die bewaring van 

die goeie in eie aard, wat gepaardgaan met die suiwer 

hou van eie bleed, verseker die agting nie al leen van 

al die ander gemeenskappe in die land nie, maar ook 

van homself - en dit is die vernaamste. So gesien, 

het elke gemeenskap h waardevol le bydrae te I ewer tot 

die veelkleurige patroon wat gesamentl ik Suid-Afrika 

v o rm . " ( 3 2 ) 

Op 22 Apri I het die Regering die Wet op die Hoe Hof van die 

Parlement ingedien wat die Parlement in h spesiale hof van appel 

sou omskep om uitspraak te gee oor konstitusionele aangeleenthede. 

Die wet wash poging om die uitspraak van die Appelhof te omsei I 

en is voorafgegaan deur weke van bespiegel ing in Die Burger oor 

wat die optrede van die Regering sou behels. Op 15 April het 

die koerant in h hoofartikel ges& dat die strydpunt nou nie meer 

is of die Kleurl inge se regte deur wetgewing verminder is al dan 

nie, maar die besl issing deur die Appelhof dat die betrokke wet 

geen wet is nie. 

"Wat ons dus meet uitmaak is of die Parlement baas 

meet wees, of die volkstem koningstem is, dan wel 

of ons die soort voorwaardel ike vryheid gaan aanvaar 

wat s& dat ons al les kan doen mi ts ons dit op h wyse 

doen wat ander aan ons voorgeskryf het In die_ 

qnderhawige saak-het die Appelhof van vandag tot h 

ander gevolgtrekking gekom as die Appelhof in 1937, 

maar daar is geen goeie rede hoegenaamd waarom die 

Parlement die voorkeur aan die mening van die App~I-
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hof van 1952 bo sy eie mening en die van die hof 

van 1937 meet gee nie. Die Parlement is baas, en 

dit le binne sy bevoegdheid om sy wetgewende soewe

reini tei t bo al I e twyfel te stel en te sorg dat sy 

w i I wet i s . " 

Op 16 Apri I het Die Burger in h hoofartikel daarna verwys of die 

Regering die morele reg het om die Kleurl ingwetgewing op die gewone 

wyse te laat aanneem. 

"Min. Havenga het in hierdie verband die spyker op 

die kop geslaan deur te vra of di t h ui tdrukking 

van die volkswi 

kan dwarsboom. 

is as 35 persent vir 65 persent 

Daarmee het hy bedoel dat een-derde 

van die Parlement plus een in h gesamentl ike sitting 

wetgewing kan afstem wat deur twee-derdes min een 

voorgestaan word, en dat die volkswi I op die wyse 

gefnu i k word. Seker kan di t nie moreel heet as die 

minderheid h vetoreg oar die groat meerderheid moet 

kan uitoefen nie." (33) 

Op 17 Apri I het die koerant gese dat die verskanste bepal ings 

nie~and kan waarborg teen despotisme nie. "Teen despot i sme word 

ans nie deur twee verskanste bepal ings beskerm nie, maar wel deur 

die volkswi I, waarmee elke regering deegl ik rekening hou en wat 

sy eie besondere manier het om horn te laat geld e'n te wreek." (34) 

Met Die· Burger se gereelde verwysing na die volkswi I is waarskynl ik 

bedoel die wi I van die meerderheid Afrikaners in Suid-Afrika. In 

der waarheid kon die koerant nie na al le Suid-Afrikaners verwys het 

nie, aangesien die Nasionale regering tussen 1948 en 1953 in terme 

van stemme 'n minderheidsregering was. lndien voorsiening gemaak 

word vir h skat ting van die stemtot~le in onbestr~de setels het die 

NP/AP-al I iansi e in die 1948-verki esing al tesame 462,332 stemme 

teenoor die VP/Arbeider-al I iansie se 620,682 gekry (35). Sander 

die skatting van onbestrede setels het die NP en die AP gesamentl ik 

39,85% van die stemtotaal gekry en d·ie VP en Arbeidersparty ge-

sament I ik 53,49%. (36) lndien die stemtotale proporsioneel tot 

setels in die Parlement tot uiting sou kom, sou Smuts 80 setels he, 

Malan 60 en onafhankl ikes 10 (37). 
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Die Burger was nie baie geesdriftig oor die instel I ing van die 

Hoe Hof van die Parlement nie en het beklemtoon dat dit slegs h 

beperkte funksie sou he. 

"Ons vind dit jammer dat die instelling van 'n nuwe 

hof nodig geword het, maar daar is vir die Regering 

geen keuse nie ... Die Regering is dan ook daar 

oortuig van dat die Par I ement met die inst el I ing 

van h nuwe hof volkome binne sy bevoegdheid handel 

Maar vi r 'n beperkte doe I. Dit is nodig om te beklem-

toon dat die jurisdiksie van die nuwe hof ui ters beperk 

sal wees en dat die bonte verskeidenheid van sake, soos 

ons hul le in ons Hooggeregshof kry, nie voor horn sal 

kan dien nie Sy regsbevoegdheid word beperk tot 

konstitusionele strydpunte van fundamentele aard, tot 

sake betreffende die geldig- en ongeldigverklaring van 

wette van die Parlement ." (38) 

Op 24 Apri I het Die Burger in h hoofartikel gese dat die wortel 

van die saak en die eerste strydpunt steeds die Kleurl ingstemreg 

bly. 

"Die geskieden.is van die Kleurl ingstemreg in die laaste 

twee dekades is h verhaal van skaamtelosi uitbuiting ••. 

Maar hierdie stemvee moet in die partypol i tieke belang 

van die VP op die gesament I ike kieserslyste bly al het 

tal van Sappe h afkeer aan die uitbuiting en h besef 

van die gevare waaraan ons openbare I ewe blootgestel 

word. Dit skep egter verleentheid om h stelsel 

openl ik te verdedig waaraan so baie euwels vaskleef, 

en daarom het die VP gegryp na die kans wat horn deur 

die ui tspraak gegee is om verhewe te beduie dat di t 

en dat nou bedreig word. Die party praat dus met 

geen woord meer oor die Kleurl ingstem nie." (39) 

Op 25 Apri I het Die Burger weer herhaal dat die Hoe Hof van die 

Parlement net be~erkte magte sal he. 

"Prakties raak die wet net die verskanste bepal ings. 

Die Reg~ring wJ I die Parlement se wetgewende soewe

reini tei t bo alle twyfel stel, en daarby is inbegrepe 
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die Parlement se reg o~ aan die Kleurl ing

kiesers afsonderl ike verteenwoordiging te 

gee op die wyse waarop dit reeds gedoen is. 

Nadat hierdie saak in die reine gebring is en 

die Parlement se soewereiniteit herstel is, glo 

ons nie dat die nuwe hof weer byeengeroep sal 

word om 'n appel in behandel ing te neem nie." (40) 

Op 28 Apri I het Die Burger gereageer op aantygings deur die VP 

dat Engels as amptel ike taal ook deur die Regering se optrede 

bedreig word. Die Burger het di t ontken en gese: 

"Die Nasionale Afrikaner het gesien dat die onder

drukking van h reg horn op die onderdrukker wreek, 

en hy sa I i nderdaad afgronde Ii k dwaas wees as hy 'n 

weg inslaan wat sy pol itieke teenstanders in die 

woestyn gelei het. Ons wi I egter glo dat daar h 

sterker waarborg vir die ·praktiese handhawing van 

die beginsel van taalgelykheid onder h Nasionale 

bewind is; die Nasionale Afrikaner se sterk sin 

vi r reg en bi 11 ikheid wat ni e sal toelaat dat hy 

hander sal veronreg nie, ook nie op die wyse 

waarop hy veronreg is nie." (41) 

Te midde van die debat oor die Hoe Hof van die Parlement het Die 

Burger op I Mei in 'n hoofartikel gese dat die VP nie as sodanig 

bekommerd is oor die Kleurl ingstem nie. "Hu 11 e is begaan oor die 

Kleurl ingstem, en al leen vir sover hul le as minderheid h toe

nemende aantal Kleurlingstemme vir hul politieke rigting wil 

behou." (42) Op 5 Mei het Die Burger gese: "Die Regering se 

kleurbeleid is by die stembus aanvaar. As di t verwerp moet 

word, moet, dit by die stembus geskied. Die inroeping van die 

geregshowe in hierdie saak was en is vir Suid-Afrika skadel ik en 

gevaarl ik. Deur 'n finale hof van appel in te stel om bot sings 

tussen die geregshowe en die volkswi I s6os in die Parlement bel ig

gaam ui t te skakel, sal die pol i t-ieke stryd, na ons hoop, eens en 

vir altyd beperk word tot die pol itieke terrein." (43) Op 6 Mei 
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erken Die Burger dat di t in sekere kringe mode geword het om met 

die nuwe hof te spot, maar dat die Regering dit slegs ash middel 

tot 'n doel beskou. "'n Tyd gelede het ons geskryf dat ons van 

geen beter manier as die Hoe Hof weet.om die saak reg te maak nie." 

(44) 

Op 9 Mei het Die Burger gese dat daar iets onwerkl iks is in die 

VP se agi tasie en dat hul le nie besef waaroor die strydpunte gaan 

nie. "Die eerste strydpunt is die verlening van afsonderlike 

verteenwoordiging aan die Kleurl ingkiesers van Kaapland op h 

grondslag wat die Kleurl inge nie veronreg nie . . . Die tweede is 

om op konsti tusionele wyse die Parlement se wetgewende soewereini

teit te herstel deur die verkose verteenwoordigers van die volk 

te laat besluit oor die geldigheid of ongeldigheid van wette." (45) 

Op 13 Meise Die Burger in 'n hoofartikel: "Ons wil vir die soveelste 

maal. herhaal dat di t (was as wet geld) al regsbevoegdheid is wat 

die lede van die Hoe Hof sal uitoefen. Hui le sal nie die bonte 

verskeidenheid.van sake verhoor wat vobr die App~lhof kom nie. 

Hui regsbevoegdheid word beperk tot die vraag of h wet geldig of 

ongeldig is." (46) 

Op 15 Mei 1952 is die wetgewing van die Hoe Hof van die Par I ement 

in die Volksraad aangeneem. 

in h hoofartikel op 16 Mei; 

van sy kleurbeleid gekies. 

Na aanleiding hiervan se Die Burger 

"Die Nas i ona I e bewi nd is op grond 

Daardie beleid mag al leen verwerp . 
word deur die volkswi I soos deur die kiesers ui tgedruk. Die 

wetsontwerp op die Hoe Hof van die Parlement wi I verseker dat geen 

ander mag die ui tgesproke volkswi I sal dwarsboom nie." (47) 

Die ~oe Hof-wetgewing is nadat dit deur die Senaat goedgekeur is, 

op 30 Mei finaal deur die Parlement aangeneem. Op 21 Jul le het 

die Regterl ike Komitee van die Hoe Hof van die Parlement begin om 

betoe oor die geldigverklaring al dan nie van die Wet op die 

Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers aan te hoar. Op 27 

Augustus 1952 het die Hoe Hof van die Parlement die App~lh~f

uitspraak oor die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van 

Kiesers tersyde gestel. Op 28 Augustus het Die Burger in 'n hoof-
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artikel gese dat die besl issing die Parlement weer baas maak in 

Suid-Afrika. 

"Die Hoe H·of het nie die opvatting onderskryf dat 

die SA-Wet h fundamentele wet is socs byvoorbeeld 

die grondwet van die Verenigde State, wat uit die 

volk spruit nie. Die Hoe Hof het bevind dat die 

verskansings die Parlement gebind het, - nie omdat 

hul le in h grondwet vervat is nie, maar bloot omdat 

hul le deur 'n oppermagtige Britse parlement voorge-, 

skryf was en die Unie-Parlement horn daaraan moes 

onderwerp Omdat die uitspraak van die Hoe Hof 

h ongelukkige en ongesonde toestand beeindig en die 

baasskap van die Par I ement herstel, is di t hart I ik 

t e v e rwe I k om. " ( 4 8) 

Een van die argumente wat in die tyd gereeld deur Die Burger en 

Nasionale leiers aangevoer is, is dat die Britse regering groot 

druk op die Nasionale Konvensie in 1908/'09 uitgeoefen het om 

die Kaapse kiesreg, in weerwi J van die sieninge van die meerder

heid pol itieke leiers van Suid-Afrika, in die grondwet van die 

Unie geplaas te kry. Op 17 Apri I 1951 het dr. Malan in die 

Volksraad gese dat die Nasionale Konvensie befnvloed is deur die 

Britse standpunt en beleid in verband met die pol itieke regte 

van gekleurdes. Die destydse Bri tse Hoe Kommissaris, lord 

Selborne, het aan lord De Vi I I iers te kenne gegee dat indien nie 

aan sekere eise voldoen word nie, die SA-Wet geen kans sou he om 

deur die Britse parlement aangeneem te word nie. Volgens Malan 

was een van die eise die verskansing van die Nie-blanke stemreg 

(49). Malan se beweringe oor lord Selborne was korrek, maar meet 

in 'n breer perspektief gesien word. Thompson meld in sy boek, 

The Unification of South Africa, dat lord De Vi I I iers op 21 Oktober 

1908 Konvensielede meegedeel het dat hy op h onlangse besoek aan 

Engeland deur Britse leiers meegedeel is dat die konvensie 'n vrye 

hand het met betrekking tot al le sake behalwe die Nie-blanke-stemreg 

(SO). Op lord De Vi 11 i.ers se versoek het lord Selborne later in 'n 

memorandum breedvoerig die Britse regering se mening uiteengesit. 

Daarin het lord Selborne voorgestel dat daar 'n eenvormige kiesstelsel 
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(die Kaapse) in die hele Suid-Afrika meet wees - h siening wat 

ooreengestem het met die van die Kaapse afgevaardigdes wat kart 

tevore voorgestel het dat die Kaapse kiesstel sel oar die hele 

land toegepas meet word. Die siening is deur ander Konvensie-

lede verwerp, maar die behoud van die Kaapse kiesreg in Kaapland 

is uiteindelik in die SA-Wet ·aanvaar. Wat Malan nie besef het 

nie, was dat vborstel le in verband met die uitbreiding van die 

Kaapse kiesreg reeds v66r Selborne se memorandum op die Konvensie 

geopper is en dat di t gedoen is deur die Kaapse afgevaardigdes 

by die Konvensie. Trouens, Selborne se verklaring het I iberale 

Kaapse leiers soos Merriman, Sauer en F.S. Malan geembarraseer 

aangesien hul le oortuigde anti-imperial iste was wat nie Selborne 

nodig gehad het om namens hul le te praat nie (SI). In der waarheid 

het Selborne di t in h tweede brief aan lord De Vi I I iers duidel ik 

gestel dat die Bri tse regering wi I saamwerk met die Konvensie. en 

gehoor sal gee aan hul le wense (52). Op 23 Maart 1951 het Edgar 

Brookes in The Forum geskryf: "It has been demonstrated from 

history that these provisions were not for~ed on the National 

Convention by the British Government." (53) In 1955 het The Forum 

weer verwys na Malan se bewerings dat die SA-Wet deur Brittanje 

op Suid-Afrika afgedwing is en di t 'n "exasperating fallacy" genoem. 

"What the Nationalists fail to mention is that the Constitution 

of the Union was made by South Africans in South Africa. Even 

a superficial study of the subsequent debates in the British 

Parliament shows that the Government was determined that there 

should be no change in the Act of the Union, as framed by South 

Africa." (54) 

Die konstitusionele krisis het twee dae na die uitspraak deur die 

Hoe Hof van die Par I ement nuwe.hoogtes bereik,:deurdat die Kaapse 

Hooggeregshof die Wet op die Hoe Hof van die Parlement ongeldig 

verklaar het. In h hoofartikel op 30 Augustus het Die Burger 

gewaarsku dat die konstitusionele krisis steeds voortduur en h 

dringende beroep om die spoedige oplossing van die regsgeski I 

gedoen om die heersende onsekerheid te beeindig. 

Die konstitusionele stryd het nie net verhoudinge tussen blankes en 

Kleurl inge geraak nie; oak verhoudinge tussen Afrikaans-. en 
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Engelssprekendes het in die gedrang gekom. In h omvattende 

hoofartikel op I Septemqer ender die opskrif, Setlaarsdag en sy 

Les, het Die Burger hierna verwys. 

"Dit is goed dat dit 'n slag reguit gese word; 

die leiers van die huidige VP vrees die toenemende 

Afrikaner-eenheid, en as teenwig daarteen wi I hul le 

die Kleurl inge teen hul pol i tieke teenstanders vir 

gebruik by die stembus mobi I iseer. In 1936 het 

hul le van die stemme van die naturel le afgesien 

omdat hul le ged.ink het dat hul le die stemme nie meer 

nodig sou kry nie, maar die party het intussen soveel 

steun verloor, veral ender Afrikaners, dat hy nou die 

Kleurlinge in steeds groter mate in die stryd teen die 

Nasional iste wi I inwerp •.• Hierdie mob,i I isering van 

Nie~blankes teen mede-blankes is verraad teen die 

blankedom en so sou die Setlaars aan di~ oosgrens dit 

beskou het. Die leiers van die VP kan eerstens nie 

hoop om voort te gaan om in elke kiesafdel ing net so 

veel Kleurl inge te registreer as wat nodig is om hul 

kandidaat h vei I ige meerderheid te besorg nie. Binne 

enkele jare sal daar een Kleurl ingkieser vir elke 

twee blanke kiesers in Kaapland wees, en dan sal hul le 

die hoogste woord spreek. Maar tweedens· sal die VP, 

deur die mobi I isering van Nie-blankes teen blankes, 

groter bitterheid skep as wat ontstaan het' oor die 

gebruik van Kleurl inge in die Tweede Vryheidsoorlog 

·teen die Boe re. 11 

Die Burger het in 'n hoof art ikel op 22 September weer eens gewaarsku 

teen die gevaar van die groeiende Kleurl ingstem. 

"Teenoor 173,757 blanke kinders is daar vanjaar byna 

'n halfmi ljoen Nie-blanke kinders op skool, van wie 

194,807 Kleurl inge is. Reeds in 1946 het die getal 

Kleurl ingleerl inge die getal blankes verbygestrewe ••• 

h Reusagtige reservoir van Kleurl ingkiesers word deur 

uitbreidende onderwys geskep ••• wat die getal poten

siele Kleurlingkiesers verdubbel en verdriedubbel." (55) 
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Op 30 September se Die Burger: "Die VP kan die huidige aantal 

van 50,000 Kleurl ingkiesers in Kaapland deur intensiewe 

registrasie verdubbel ." (56) 

Die konsti tusionele krisis het op 13 November 1952 verder verskerp 

met die uitspreak deur die Appelhof waarin die Hoe Hof van die 

Parlement ongeldig verklaar is. Die Appelhof het bevind dat die 

Ho~ Hof nie h hof was nie, maar bloot die Parlement wat ash ander 

naam gefunksioneer het. Die Hoe Hof is ook nie die soort hof 

waarvoor voorsi ening gemaak is kragtens art ikel 152 van die SA-Wet 

nie (57). In h ~oofartikel op 14 November het Die Burger gese 

dat daar nou .nie veel gedoen kan word om die soewereiniteit van 

die Parlement te herstel nie en dat daar gewag moet word tot na 

die algemene verkiesing in 1953. "Die wet, se die Appelhof, is 

wat hy se is die wet. En vol gens hierdie st el reel oefen hy pnses 

insiens 'n wetgewende gesag ui t wat, vol gens ons mening, nerens in 

die SA-Wet aan horn toegese word nie, maar wat blykbaar ook by die 

on u i t p u t I i k e art. I 5 2 ' i n g e I e es ' mo et word • " ( 5 8 ) 

Teen die einde van 1952 was dit duidel ik dat die Regering nie meer 

stappe sou aankondig om die besluite deur die Appelhof ongedaan 

ie maak nie. Dit sou eers na die algemene verkiesing van Apri I 

I 9 5 3 g e ski ed • 

·: .. · 
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DiE 1953~VOLKSRAADSVERKIESING 

f 
Die Vol'ksraadsverkiesing van 1953.is oorheers deur die.rasse-

vraagstuk en binnelandse politieke verhoudinge (I), Die ver-

~ie~ing is ~ehdu· feen di~ agtergrond van die Re§eri~g se mislukte 
I 

pogings om die Wet op d~e Afs?nderli~e V~rteenwoordi~ing van ~ 

Kiesers in die wetboek gep•aas te kfy d¢urdat·die App~1hof die wet j 

.tesame met ander ·parlerrieritere'pogihgs om dit deurgevo·er te kry, 

onwettig verklaar het. Die verkiesing is deur die Nasionale 
l 

regering gesien ash gele~ntheid 6m horn weer op die volkswil te 

b·eroep: eh i nd·i en hy met 'n vergrbt e meerderhe·i d herk i es sou wor:d 

di t 'n aanduiding sou wees dat die·vdlk sy pogings om die,·Kleurl inge 

Dit sou ook h aan~ 

duiding wees·dat'd1e oorgrotelfnee~derheid.-ki~se~~ nie d1e bes1 is~. 
. . ' . ; . . . ' 

sings van die App~1hof goedkeur ni~ (2)~ 

Aan.gesien die Rege·ring nie voor die verkiesing daarin kon slaag om 
i··· 

. die Kleurl inge op h aparte ki~serslys geplaas te kry nie, is die 

verkiesing gehou. met die Kleurl ingkiesers steeds op die gemeenskap-

Ii ke. lys. Die Re~ering sougraag die K·leurlinge voor die ver-

kiesing van die gemeenskaplik~ lys af wou ~~, m~ar het toe die 

grondwetl ike ·:impl ikasies van die stap ingesien en die status quo 

aanv~ar (3)~ Die groat geta1· Kleurl ingkiesers het·hie ve~hinder 

dat die NP sy getal setel·s sedert die vorige verkiesing·van 70 tot 

94 vermeerder nie teenoor die dal i·ng: v~n '65 na 57 by dle VP. Die 

Kleurl ingstem was een van die strydpunt·e in die verkies.i·ng. Orie 

belangrike ve'rwikkel inge fn.b.t. die Klel:lrl ingstemreg-kwessie het 

plaasgevindwaarin Die Burger 'n sleutelrol gespeel het. 

Eerstens het die lang verwagte gr.oo~tskaal se ·reg.I st.rasie· van Kl eur-

1 ingkiesers om VP-meerderhede en/of oorwinnihgs in Kaaplandse kLes

af~el irigs te v~rseker, hie gereal iseer nie en het dle getal Kleur-. 

I ingkiesers van 47,098 in 1950 fninima'a'1, gestyg tot 4·7,849 op 2 Mei 

1953 (4). Die.Burger het die VP daarva1n beskuldig ·dat a"s hulle 

in·strumenteel daarin is·om heelwat Kleurlingkiesers te reg·i.streer, 

., 

. .-·, 

"/ .j 

·, 
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min Kleurlinge geregistreer het. "Die vernaamste rede is waar-

skynl ik dat die VP nie eintl ik glo dat die Kleurl inge by die 

volgende verkiesing op die gemeenskapl ike lys sal wees nie. Ook 

is di t moontl ik dat die VP vrees vir die reaksie ook van die kant 

van hul ondersteuners veral buite Kaapland •••. Derdens is daar 

die oorweging dat die VP nie meer so seker as in die verlede is 

van die gesindheid van die Kleurl inge self nie." 

In h berig op 4 Oktober het Die Burger weer verwys na die fei t dat 

min Kleurl inge geregistreer is. Waar die koerant in 'n hoofartikel 

op 25 September nog verwys het na die "geweldige ui tbreiding van 

die Kleurl ingstem" (5) se die koerant op 4 Oktober dat die VP 

volgens al le aanduidings aan die slaap gevang is en die party nage

laat het om Kleurl inge in aansie·nl ike getal le te registreer, hoewel 

hy in staat was om die Kleurl ingkiesers op die lys te verdubbel. 

"Die algemene verkiesing van 1948 het plaasgevind met 45,620 Kleur-

1 inge op die lys. Op 30 September vanjaar was die totaal 48,547, 

'n toename van minder as drieduisend." In die berig word ook 

beweer dat die VP kort voor die verkiesing in 1948 die totaal 

Kleurl ingkiesers met meer as 6,000 vermeerder het om Nasionale 

kandidate in sekere kiesafdel ings te verslaan. 

"Op 31 Januarie 1948 was die getal Kleurlingkiesers 

in Kaapland 39,267. Omdat die algemene verkiesing 

toe voorgele het, is die getal deur intensiewe Sap

organi sasie binne h paar maande opgeskuif tot 45,620 

wat die syfer op 25 Mei 1948 was. Daarna het di t 

gestyg tot 46,844 op 31 Augustus 1948. Tot op 30 

April 1952 het dit toegeneem tot 47,008 en die aan

vullende registrasies tot 30 September 1952 het dit 

op 48,547 te staan gebring." 

Die Burger se hantering en kornmentaar oor die Kleurl ingsyfers moet 

in breer perspektief 9esien word. Soos in h vorige hoofstuk 

gemeld het die Kleurl ingstem sy hoogste vlak ooit in 1945 bereik 

toe dit op 54,134 gestaan het (6). Op 31 Desember 1947 het d'ie 

syfer weens administratiewe maatreel s deur die Smuts-regering 
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g ed a a I t o t 3 9 , I I 0 ( 7 ) • Hoewel die syfer tot 46,051 op 26 Mei 

1948 - stemdag vir die algemene verkiesing - gestyg het, bring 

dit steeds h effektiewe dal ing van sowat 8,000 mee vergeleke met 

die syfer in 1945. Hoewel die syfer volgens Die Burger op 30 

September 1952 48,547 was, het die getal op 2 Mei 1953 - kart na 

die algemene verkiesing - op 47,849 gestaan. Vergeleke met die 

syfer in 1952 was daar kort voor die verkiesing van 1953 dus h 

dal ing van sowat 700 Kleurl ingkiesers (8). Die syfer voor die 

algemene verkiesing van 1953 vergeleke met die voor die algemene 

verkiesing van 1948 verteenwoordig 'n styging van sowat 1,700 -

nie 3,000 soos deur Die Burger genoem is nie. In die vyf jaar 

van 1948 tot 1953 het die Kleurl ingkiestal met 1,700 toegeneem 

wat kwal ik dramaties genoem kan word. 

Die min nuut geregistreerde Kleurl ingkiesers op die aanvul lende lys 

het ook in die Kaapse Opposisiepers aandag getrek. Op 6 Oktober 

het die Cape Argus berig dat daar in die Skierei land en in aan

grensende ki esafdel ings sf egs I ,002 meer Kl eurl inge geregi streer 

is vergeleke met die getal in 1948. Die voorsitter van die 

Skierei landse raad van die VP, mnr. L.C. Gay, het volgens die 

berig gese dat die VP nie Kleurl inge op groot skaal wou registreer 

nie om nie aan Nasional iste die propagandakreet te verleen dat die 

VP op die rug van Kleurl ingkiesers setels wen rie. Een van mn r. 

Gay se ander interessante stet I ings was dat hy nie glo dat Kleur-

1 ingregistrasies veel invloed op die verkiesing.suitslae het nie 

"for we have reliable information that in 1948 a large proportion 

of the Coloured vote of the platteland went to the Nationalists". 

(9) Die Cape Argus het op 7 Oktober in h hoofart ikel mnr. Gay 

se S;tel I inge en die feit dat min nuwe Kleurl ingkiesers geregistreer 

is, gekri ti seer en gese dat di t tel eurstel I end en afkeurenswaardig 

is. Die koeran t het verder gese; "It is a mora I ob I i ga ti on of 

party organisations to see that the electoral rot ls are as complete 

as they can possibly be. 11 

Die Torch-Korrmando, wat horn aan die einde van 1952 saam met die VP 

in die sg. 'United Front' bevind het, het aktief meegehelp om 

Kleurl inge as kiesers vir die 1953-verkiesing te registreer. h 

Groot aantal Torch-lede was ten gunste daarvan dat Kleurl inge op 
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groot skaal geregistreer moet word (10), hoewel ander weer nie 

die pogings gesteun het nie (sien hf st. 6). Di t blyk asof die 

skakel ingskomitees tussen die VP en die Torch-Kommando wat vir 

die doel in die I ewe geroep is, aanvankl ik goed saamgewerk het (I I), 

maar weens onderl inge wrywinQ binne en buite die twee partye nie 

baie suksesvol met hul doelwi t was nie. Volgens Gerald Gordon, 

'n vooraanstaande lid van die Torch-Kommando, was die administratiewe 

onbekwaamheid van die VP die oorsaak van die lae registrasiesyfers 

van Kleurl inge vir die 1953-verkiesing (12), hoewel di t vol gens 

mnr. Gay se uitlatings in Oktober meer doelbewus georganiseerd blyk 

te wees. 

Die Burger het op 8 Oktober in h hoofartikel op die twis in VP

geledere gereageer en gese dat die Sap-pers nog nooi t in die Kleur-

1 ingstem belanggestel het nie en dat dit nog altyd Sap-beleid .was 

dat suiwer. partybelang moet geld waar dit Kleurl ingkiesers raak. 

"Tans is nagelaat om Kleurl inge op groat skaal te. registreer ten 

einde te vdorkom dat die Nasional iste h propagandakreet kry. Die 

VP se belange is eerste gestel, nie die Kleurlinge s'n nie. Net 

so is Kleurl inge in vorige jare slegs op noemenswaardige skaal 

geregistreer in kiesafdel ings waar die VP hul le nodig gehad het. 

In doodvei I ige en onneembare setels het die VP geen belang in die 

registrasie van Kleurlingkiesers gestel nie." (13) 

Die geringe toename volgens amptel ike syfers in die getal Kleurl ing

kiesers van 47,329 op 31 Desember 1948 tot 47,849 op 2 Mei 1953 

(Die Bu~ger se bewerings dAt daar h toename van sowat drieduisend 

tussen 1948 en 1952 was word vi r eers bui te rekening gelaat) moet 

gesien word teen die agtergrond van die styging in blanke kiesers 

in Kaapland van 515,041 in 1948 tot 554,793 in 1953 (14) - 'n 

styging van net ender 40,000. 

einde van 1948 tot Mei 1953 met 

Waar die Kleurl ingstem dus van die 

sowat 1,700 gestyg het, het die 

blanke kiesers in Kaapland in die ooreenstemmende tydperk met bykans 

40,000 gestyg. As die primere verteenwoordigers van die blanke 

kiesers in Kaapland was die NP en die VP instrumenteel in die 

toename.van die blanke kiesers. Die NP het die leeue-aandeel van 

nuwe kiesers gekry. 56 het die party in een jaar, van 1951 tot 

I 952, a It esame 22, 646 nuwe I ede in Kaap I and bygekry · (I 5). 'n Mens 
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kan ook daarvan seker wees dat di~ nuwe lede deur die NP as 

kiesers geregistreer is. Die NP in Kaapland het van 1948 tot 

1952 sy ledetal met altesame 28,143 vergroot (16). Dit is ook 

interessant dat die party in die tydperk 1951/'52 sy ledetal in 

kiesafdel ings met groat getal le Kleurl ingkiesers aansienl ik ver-

groot het. 56 het hy in Parow I ,473 nuwe I ede verwerf, in Vasco 

625 en Soutrivier ~00 (17). 

Di t is dus duidel ik dat die tendens voor die 1953-verki esing in 

Kaapland nie die grootskaal se registrasie van Kleurl ingkiesers was 

nie, maar wel di~ van blanke kiesers. 

direk tot die voordeel van die NP wees. 

Dit sou in die verkiesing 

Die Burger het in 1953 met die aanloop tot stemdag op 15 Apri I 

minder gereeld verwys na die invloed van die Kleurl ingstem en.die 

nadel ige invloed wat dit op die oorwinningskanse van Nasionale 

kand~date sou h@. In h hoofartlk~I op 6 Ja~uarie 6~der die 

opskrif, Die Verkiesingsdatum, het die koerant sy standpunt herhaal 

dat daar in Kaapland steeds h reservoir van baie duisende Kleurl ing

kiesers bestaan wat deur die VP tot sy voordeel gebruik kan word. 

"Hoe min hulle (die VP) self in die huidige stemreg 

op die gemeenskapl ike lys belang stel, het aan einde 

September 1952 geblyk, toe die lyste gesl°uit is met 

h taaml ik onbeduidende vermeerdering in die getal 

Kleurl ingkiesers sedert 1948. Ook die VP 'het daarmee 

getoon hoe miri die bestaande Kleurl ingstemreg as reg 

'horn traak ••• Maar die VP se basiese strategie in 

verband met die Kleurl ihgkiesers bly steeds onveranderd. 

Hy het in die stryd van die afgelope twee jaar niks 

geleer of verleer nie. Die reservoir van duisende 

derduisende Kleurl ingkiesers moet vir horn voortbestaan, 

sodat hy daaruit na wi I lekeur stemkrag kan put om sy 

kwynende aanhang onder die bestaande kieserskorps aan 

te vul en die Nasionale stemkrag te oorstroom ••• h 

Toestand waarvolgens een party kragtens bestaande 

wetgewing, versterk deur Appelhof-ui tsprake, in staat 

is om die samestel I ing van die kieserskorps eensydig 
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en ingrypend in sy guns te wysig, kan nie 

demokraties genoem word nie. Di. t i s di e soo rt 
manipulasie wat in die pol itiek agterl ike lande 

van die wereld aangaan en h vername teken is van 
hul agterl ikheid. 

di t end k ry • 11 

In Suid-Afrika moet en sal 

Aan die einde van Februarie 1953 het die VP-leier adv. J.G.N. 

Strauss,gese dat indien die VP die verkiesing wen, hy al leen 

sal regeer en nie in bondgenootskap met die Swart-verteenwoor-

digers en Arbeiders nie. Na aanleiding hlervan het Die Burger 

in 'n hoofartikel op 24 Februarie 'n paar sommetjies gemaak en tot 

die gevolgtrekking gekom dat vir h oorwinning die VP 81 setels 

in die Volksraad van 159 lede moet wen vir h volstrekte meerder-

.. 
' 

heid oor al die ander partye. A 
"Op die oombl ik het hy 64. Erens 

vandaan moet hy 17 bykomende setels haal. Hy kan hul le al leen 
van die Nasional iste afvat Ons glo nie dat die VP selfs in 
sy wi ldste berekeninge al gehoop het dat hy 17 Nasionale setels 

kan afvat nie". Vol gens Die Burger se berekeninge kon die VP 

dus ongeag ad hoc registrasies van Kleurl ingkiesers baie moei I ik 

of feitl ik onmoontl lk die bewlnd by die NP oorneem. 

In h hoofartikel op 9 Maart het Die Burger weer eens verwys na 

die grondwetl ike geski I n.a.v. h toespraak deur dr. Malan op 
Stellenbosch. 

"In 1937 het die Appelhof as regsprekende gesag 

die seel op .•• vryheid gesit. Hy is gevra om 

reg te spreek oor die prosedure wat die Parlement 

gevolg het met die aanname van die Nature! lewette 

van 1936, en dit aan die verskanste bepal inge van 

die SA-Wes te toets. Die Appelhof het geweier om 
dit te doen. Hy het verk I aar da t, met die· aanname 

van die Statuut van Westminster, die toetsingsreg 

verval het. Geen stem is daarteen verhef nie, tot 
in 1952. Toe plotsel ing het die VP met die teorie 
gekom da t alma I al die tyd verkeerd was, en dat die 
volkswi I 

' sprekende deur die Par I emen t, nog steeds 
gebonde is d eu r 'n Br i t s e wet van 1909. Die VP het 
die stryd aangeknoop nie vir die reg vir die Kleur-
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I inge om te stem nie (daardie reg sou die 

Kleurl inge behou), maar vir die reg van die 

VP om aan t e hou om die KI eu r I i ng st em op die 

g emeen skap I i k e I y s u i t t e bu i t . 11 
( I 9) 

Op I I Maart het Die Burger in h hoofartikel gereageer op h stel~ 

I ing deur die VP-kandidaat in Valsbaai, adv. A.H. Broeksma, dat 

die stemreg aan Kleurlingvroue toegestaan moet word. Die Burger 

het die feit geTgnoreer dat dr. Malan in 1929 ten gunste was van 

die uitbreiding van d1e stemreg na Kleurl ingvroue - h tydperk toe 

swartes nag die gemeenskapl ike kiesreg gehad het en gekleurde 

kiesers h grater totaal persentasiewys gevorm het as in 1953. 

Die koerant het gese: 

"Maar laat ans nou 'n slag kyk waarheen die uit

breiding van die stemreg aan Kleurl ingvroue moet 

lei. Tl en jaar gelede was daar 130,651 Kleurl ing

kinders en 156,712 blanke kinders op skool in Kaap

land. In die derde kwartaal van verlede jaar was daar 

194,394 Kleurl inge en 175,939 blankes op die skool

banke in Kaapland. Die blankes het vermeerder met 

18,927, die Kleurl inge met 63,743. En di t binne 

ti en j aa r ! Di t t oon da t die KI eu r I i nge. in Kaap I and 

na verhouding baie vinhiger toeneem as die blankes en 

dat oak die volwasse Kleurl ingbevolking w~t op grand 

van onderwyskw~l ifikasies en loonverdienste vir die 

stemreg in a~nraking sou kan kom, die blankes mettertyd 

in toenemende mate sal oortref. Dit weet oak die VP. 

Die party weet verder dat as ~ie Kleurl ingvroue die 

stemreg moet kry, dit slegs h kwessie van tyd is voordat 

die Kleurl ingkiesers die blanke kiesers in Kaapland 

o or t r e.f • 11 
( 2 0 ) 

h lndel ing van Die Burger se hoofartikels vanaf nominasiedag op 

14 Maart 1953 tot op stemdag op 15 Apri I 1953 toon dat min spesifi:eke 

aandag aan die Kleurl ingstem verleen is eh dat die hoofstrydpunt 

steeds die VP met sy leiers en beleid was~ Al tesame 32 hoof-

artikels het gehandel oar aanval le op spesifieke VP-leiers en/of 

aspekte van die party se bel eid. Net een hoof art ikel het indi rek 

... 
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gehandel oor die Kleurl ingst~m; h hoofartikel waarin dfe VP 

daarvan beskuldig is dat hy met sy Kleurl ingbeleid een storie 

aan die platteland probeer verkoop en hander aan stedel ike VP-

ondersteuners. Ook die konstitusionele stryd en die Appelhof 

se optrede het min aandag gekry. Slegs 5 hoofarlikels het oor 

die aspek gehandel. Verdere aandag is gegee aan spesifieke 

kritiek op die VP se onderwysbeleid 5; vooruitbeskouinge op die 

verkiesing 5; die ekonomie 3.; rasseverhoudinge en apartheid 3; 

verhoudinge tussen Afrikaans- en Engelssprekendes 2 en oor die 

lndi ers en hul regte I. 

Aan die begin van Apri I, kort voor stemdag op 15 Apri I, het Die 

Burger in h· reeks artikels gewys op die gevare wat die registrasie 

van Kleurl ingkiesers in individuele kiesafdel ings vir Nasionale 

kandidate inhou. Op 4 Apri I het die koerant die verkiesings-

beampte van Worcester aangehaal wat gese het dat in die sewe kies

afdel ings van die Worcesterse sterrigebied dit betekenisvol is dat 

die kwaaiste verkiesingstryd gevoer word in die twee kiesafdel ings 

wat elk meer as 'n dui send Kl eurl ingki esers het t .w. Worcester met 

1,271 en Caledon-Bredasdorp met 1,162. "In Piketberg, waar die 

Eerste Minister, dr. D.F. Malan, onbestrede verkies is, is daar 

maar 241 Kleurlinge op die kieserslys." Op dieselfde dag het die 

koerant berig van die kwaai verkiesingstryd wat in die Paarl heers. 

Melding is gemaak dat die nuwe afbakening in die guns van die NP 

is. Deurdat Franschhoek en Groot-Drakenstein aan Ste I I enbosch 

gesny is, het die Paarl nou 460 minder Kleurl inge op die lys gehad 

as in 1948 (21 ). Op 10 Apri I het Die Burger verwys na die stryd 

in Ste I I enbosch waar die NP teen "onsigbare magte" veg en sy kanse 

met "1,500 Kleurl ingstemme verswak word". Melding word ook in 

die berig gemaak dat Nasional iste hul le met die gedagte versoen 

het dat hul meerderheid aansienl ik kleiner sal wees as die 2,150 

waarmee mnr. Bob Loubser in Nov·ember 1948 gewen het. 

"Die afbakening het die kiesafdel ing naaml ik 

geweldig verander. Eerstens is daar duisend minder 

kiesers as met daardie tussenverklesing. Ten tweede 

het Stellenbosch Bel lvi I le verloor, waar die NP h 

goue 1,200 stemme voor was en derdens is Franschhoek 

en Groot-Drakenstein aan die kiesafdel ing gesny waarin 

daar 525 Kleurl inge is. Die gevolg is dat Stellenbosch 
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. nou 10,824 kiesers het, waarvan I ,830 Kleurl inge 

is - vi erhonderd meer as met die I aast e verk i es i ng." 

(22) 

Op 9 Apri I het Die Burger in h hoofartikel ender die opskrif, 

Blanke oneerl ikheid!, skerp kritiek gel ewer op die VP se optrede 

in die verkiesing. 

"In kiesafdel ings waar die Kleurl ingstem belangrik 

is, doen die VP horn by die Kleurl ingkiesers voor 

as die besondere kampvegter vir hul belange 

Onder die deel van die kieserskorps wat die party 

as 'die platteland' beskrywe, is die 'wi tbeleid' 

daarenteen een van sy vernaamste beleidspunte. 

Dit slui t ender meer in die immigrasie van blankes 

op h groot skaal met die uitdrukl ike doel om die 

Nie-blanke stem dood te smoor •.. Ons glo dat 

pol i tieke oneerl ikheid noul iks erger dieptes kan 

bereik •• , Hi er in is geen beginsel te bespeur n'i e, 

behalwe die opportunistiese doel om deur elke moont-

1 ike middel genoeg stemme in te samel om die bewind 

te verower. 11 

Die uitslae van die 1953-verkiesing in kiesafdel ings met groot 

getal le Kleurl ingkiesers het die geleentheid gebied om di t te . 
ve.rgelyk met die voorspel I inge wat voor die verkiesing deur Die 

Burger gedoen is. In Worcester met I ,293 Kleurl ingkiesers het 

die NP sy meerderheid van 718 in 1948 tot 1136 vergroot; in 

Caledon-Bredasdorp met• 1,073 Kleurl ingkiesers het die NP

meerderhe id van 259 in I 948 tot 240 gedaa I ; in· Ste I I enbosch 

(met 'n ongunst ige del iminasi e vi r die NP en I ,861 Kl eurl ing-

ki esers) het die NP-meerderheid van 2, 150 in 1948 tot I ,452 gedaal 

in die Paarl (met gunstige del iminasie vir die NP en 2,548 Kleur-

1 ingkiesers) het die NP-meerderheid van 367 in 1948 effens tot 

358 gedaal en in Vasco met 1,537 Kleurlingkiesers is 'n VP

meerderheid van 185 in 1948 omgeskep in h NP-oorwinning van I ,217. 

Die Kleurl ingstem het dus nie verhJnder dat die NP oorwinnings in 
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Kaaplandse kiesafdel ings met heelwat Kleurl ingkiesers behaal 
' het nie. In sommige geval le is meerderhede selfs vergroot en 

waar daar bv. in Stellenbosch verwag is dat die Kleurl ingstem 

die NP-meerderhe id met sowa t I , 500 st emme sou vermi nder, was die 

dal ing in die NP-meerderheid slegs sowat 1,000 stemme. In die 

Paarl, wat sowat 400 minder Kl eurl ingki esers as in 1948 gehad het 

en del iminasie t.g.v. die NP plaasgevind het, het die NP-meerder

heid paradoksaal met 9 stemme gedaal. Ander faktore as die 

Kleurl ingstem moes hier h rol gespeel het in die NP se swak ver

toning. Die fei t dat h redel ike aantal Kleurl ingkiesers weer 

hul steun aan die NP toegese het, het korrimentaar in die Engels

talige pers uitgelok. In 1953 het Louis Karovsky in die Forum 

geskryf: "The enthusiasm shown by the Coloured people at Worcester 

at dr. Donges's victory and the fact that the Nationalists won 

Paarl in spite of 2,512 Coloured voters, show that the majority 

of the Coloured voters prefer direct parliamentary representation 

as proposed by the Government to the present I ess effective and 

useless form of mixed voting." (23) 

Die invloed van die Kleurl ingstem in die 1953-verkiesing is moei I ik 

bepaalbaar aangesien Kleurl ingkiesers se name op h aparte kiesers

lys verskyn het, maar hul le stemme nie afsonderl ik in elke kies-

afdel i'ng getel is nie (24). Dit blyk egter dat die meeste Kleur-

I ingkiesers wel hul stem uitgebring het. In Caledon-Bredasdorp, 

met I ,000 Kleurl ingkiesers, was die stempersentasie 95,8, hoewel 

in Worcester daar blykbaar h laer stempersentasie by Kleurl ing

kiesers was (25). Vol gens Scher kon al tesame 8,718 Kleurl ing

kiesers uit 'n totaal van 47,849 op stemdag nie stem nie aangesien 

hul le in onbestrede kiesafdel ings was. Slegs 39,131 kon dus 

prakties hul stem uitbring. lndien die gemiddelde landwye stem-

persentasie van 86 persent ash kriterium geneem word, kan aangeneem 

word dat 33,652 Kleurl ingkiesers hul le stemme ui tgebring het. Ui t 

die syfer was 8,912 in die plattelandse gebiede (gebiede buite die 

Westel ike Provinsie, Oostel ike Provinsie, Oo~-Londense en 

Kimberleyse setels) en daar kan redel ikerwyse aangeneem word dat 

die syfer verdeel was tussen die NP en die VP. lndien aangeneem 

word dat drie-vyfdes van die plattelandse Kleurl ingkiesers vir 

die VP gestem het, beteken dit dat die party sowat 5,347 Kleurl ing-

sterrrne in die platteland gekry het. lndien verder aangeneem word 

dat 90 persent van die 24,740 geregistreerde Kleurl ingkiesers in 
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die stedel ike kiesafdel ings vir die VP gestem het, het die party 

sowat 22,266 van die stedelike Kleurlingstem gekry (26). Dit gee 

aan die VP 'n totaal van 27,613 Kleurl ingstemme uit die totaal van 

33,652 Kleurl ingkiesers wat gestem het. Die totale steun vir die 

VP in Kaapland was 228,108 wat meebring dat die Kleurl ingstem 

slegs 8,26 persent van die totale VP-stem in Kaapland gevorm het 

volgens Scher h aanduiding dat die VP nie op die Kleurl ingstem as 

h deurslaggewende faktor gereken het nie (27). 

In h omvattende hoofartikel op 6 Mei het Die Burger die uitslae in 

die Boland onder die vergrootglas geplaas en tot die gevolgtrekking 

gekom dat "in geen kiesafdeling het die Kleurlinge in die jongste 

verkiesing die deursiag gegee nie." Die koerant het vervolg: 

"Dit wil natuurlik nie se dat dit nie anders kan 

word nie. Op grond van hul toenemende getal le en 

die lae kiesbevoegdhede meet ons die feit onder die 

o~ sien dat daar oor h tyd het so baie potensi~le 

Kleurl ingkiesers as blanke man I ike kiesers in Kaap

land sal wees. As die VP Kleurl inge wi I registreer 

sal bronne nie ontbreek nie. Maar wat sal dit 

beteken? In die Paarl het die VP al klaar een 

Kleurl ingstem vir elke blankei en om.in die Paarl 

te kan wen, moet enkele honderde Kleurl inge meer 

geregistreer word, sodat die VP in die Paarl oor-

wegend h Kle~rl ingparty sal meet word. In Stel len-

bosch is die toestand vir die VP nog ontstel lender. 

Om te kan wen, sal die VP by die reeds geregistreerde 

I ,800 Kl eurl inge 'n verdere I ,500 moet voeg ten einde 

die Nasionale meerderheid te kan ui twis. Dan sal 

die party oor 3,300 Kleurl ingstemme beskik naas die 

sowat 2,200 blanke stemme wat hy in die jongste ver

kiesing gekry het. In Malmesbury is dit nie anders 

nie. Daar het die VP sowat 2,500 blanke ondersteuners 

en I ,200 Kl eurl inge-, en 'n verdere 2,000 Kl eurl inge sal 

nodig wees om die Nasional iste te verslaan. Voorts 

moet die party die Kleurl ingregistrasies in Valsbaai 

en Vasco meer as verdubbel om sy agterstand uit te 

wi s. In h Nasionale kiesafdel ing soos Bel lvi1 le-Parow 

sal byna 2,300 nuwe Kleurl ingstemme by die reeds bestaan

de 60 gevoeg moet word. Die VP kah daardeur egter nie 
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hoop om 15 setels van die NP af te vat nie, die 

getal wat nodig is om die Nasionale meerderheid 

in d i e Vo I ks raad u i t t e w i s. Di e party sa I in -

teendeel besef dat hoe sterker sy Kl eurl ing

aanhang word,· des te meer blanke ondersteuners 

na die NP uitgedryf sal word·." (28) 

Bg. hoofartikel is van groat belang aangesien Die Burger erken 

dat die Kleurl ingkiesers geen deurslaggewende rol in een kies

afdel ing gespeel het nie, die VP heelwat Kleurl inge sal moet 

registreer om setels te verower en dat al doen hy dit, hy nog 

geen kans het om die bewind by die NP oor te neem nie. Die Burger 

het dus se)f indirek erken dat sy voorspel I ings oor die Kleurl ing-

stem as bui tensporig gefnterpreteer kan word. Die dimensie wat 

nou bygekom het, is dat die VP wel Kleurlinge kan registreer om 

die skaa I teen die NP t e swaa i , maa r da t se I f s di t n i e sa I he Ip 

nie aangesien blanke kiesers dienooreenkomstig meer vir die NP, 

sal stem. Die Burger se siening dat die Kleurl ingstem in 1953 

nie deurslaggewend in een kiesafdel ing was nie, was volgens Scher 

"a remarkable confession in view of past claims that the Coloureds 

were the arbiters of power between the major parties." (29) 

lnderdaad maak Die Burger se mening nie veel sin uit nie. Met 

I ,700 meer Kleurl ingkiesers op die gemeenskapl ike lys as in 1948 

was die Kleurl ingstem in 1953 nie 'n bedreiging ·nie, hoewel hy in 

1948 met mind~r Kleur1 ingkiesers op die gesamentl ike lys wel h 

bed re i g i n g wa s . Die siening is ewe verwarrend ;a~ dit vergelyk 

word met Die Burger se siening tydens die provinsiale verkiesing· 

van 1954 dat die VP met die selektiewe registrasie van slegs sowat 

18,000 ~leurl ingkiesers die bewind by die NP sou kon oorneem. 

In 1954, met sowat 10,000 minder Kleurl ingkiesers op die gemeen

skapl ike lys as in 1953, was die Kleurl ingstem weer h groat gevaar 

(sien hfst. 9). Die Burger het waarskynl ik in 1953 geredeneer 

uit die oogpunt van vergrote blanke steun vir die NP wat die 

Kleurl ingstem nie h deurslaggewende faktor gemaak het nie. Sy 

mening pl~as egter nag steeds h vraagteken op sy vroe~re mehings 

dat die Kleurl ingstem h groat gevaar vir die NP inhou. 

N~ die NP se verkiesingsoorwinning was die Kleurl inge se pol itieke 

toekoms opnuut in Die Burger onder bespreking in h polemiek in die 



-164-

briewekolomme wat ohtstaan het nadat 'n briefskrywer die gedagte 

geopper het dat Kleurl inge deur hul le eie leiers in die blanke 

Parlement verteenwoordig moet word. Die Burger het nooi t in sy 

hoofartikels op die stel I ing kommentaar gel ewer nie, maar toege

laat dat h hewige briefwissel ing tussen voorstanders en teen-

standers van die onderwerp plaasvind. Die briefwissel ing het 

die eerste ontwaking getoon van die verl ig/verkramp-kwessi e wat 

in die laat sestigerjare tot uitbarsting gekom het. Soos in die 

tyd het sommige briefskrywers in 1953 gemeen dat die gedagte te 

ver gaan en nie st rook met NP-beleid nie terwyl die meer 'verl igtes' 

meriete in die gedagte gesien het. 

Die aanleiding tot die polemiek wash brief op 24 Apri I deur dr. H. 

Ver Loren van Themaat van Stellenbosch waarin hy "groepsverteen-

woordiging van die Kleurlinge onbepaald verwelkom" het. "Di~ 

aparte groepsverteenwoordiging kan die Kleurl inge na my mening h 

groter invloed ten bate van hul eie groep gee. Maar dit op een 

voorwaarde, nl. dit, dat hulle verteenwoordig kan word deur hul 

eie verantwoordel ike leiers." (30) Op 29 Apri I het 'n brief 

verskyn van dr. Meyer de Vi I I iers van Stellenbosch waarin hy dr. 

Ver Loren van Themaat se gedagte onderskryf het. "Niemand kan 

ontken nie dat dit die logies konsekwente deurvoering van die 

apartheidsbeginsel is ... Ek wi I net byvoeg dat verskeie 

Nasional iste met wie ek gepraat het, die gedagie van dr. Ver Loren 

van Themaat ondersteun." Op I Mei het F.J. Malan van Wei I ington 

in 'n brief met die gedagte verskil en gese':;~ "Nee kyk, daar is 

mense wat die apartheidsgedagte darem te ver wi I drywe, heel temal 

strydig met die grondwet Daardie soort denkers moet mooi 

verstaan; SA is h witmansland." Op 6 Mei skryf mev. H.S. Verheyen 

van Plumstead dat verskeie Kleurl inge voor die verkiesing "daarna 

gesmag het om deur 'n erkende NP- I e i er t oegespreek t e word." "Hi er 

is h groot bondgenoot; ons Nie-blanke mede-Suid-Afrikaners. 

Hui le weier om langer uitgebuit te word. Hui le sou graag in die 

Parlement deur 'n NP-LV verteenwoordig wi I word." Op 7 Mei skryf 

H.N. Kotze van Bloemfontein dat hy met dr. De Vi I I iers se stel I ing 

verski I. "Die optrede van die Kleurl inge in die jongste ver-

kiesing .... oortuig my nie dat hulle die politieke 

·:::. 
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volwassenheid en verantwoordel ikheid besi t wat dr. De Vi I I iers 

veronderstel dat hulle besit nie. Sever ek weet is dit ook die 

belangrikste rede waarom vol le pol i tieke medeseggenskap nie aan 

hulle gegee kan word nie." 

Die Nasionale regering het na die 1953-verkiesing sy strategie 

m.b.t. die grondwetl ike twispunt gewysig en pogings aangewend 

om die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers d.m.v. 

h tweederdemeerderheid in die Volksraad aanvaar te kry. Di t kon 

net realiseer indien di~ NP steun van die regtervleuel van die 

VP sou verkry. Malan het besef dat die tweederdemeerderheid

bepal ing die enigste manier kon wees waarvolgens Kleurl inge op 

die aparte lys geplaas sou kon word en besef dat enige radikale 

konstitusionele optrede nie die gewenste uitwerking sou he nie. 

In hierdie opsig het hy en Havenga eenders oor die saak gevoel. 

Daar is getuienis dat Malan in hierdie tyd al hoe meer ender die 

meer gematigde invloed van Havenga gekom het (31 ). Malan se 

siening het weer ernstige wrywing veroorsaak tussen horn en meer 

radikale NP-leier~ soos Strij~om, Verwoerd en moontl ik Eric Louw 

wat die mening gehuldig het dat al sou die Kleurl ingkiesers met 

h tweederdemeerderheid op h aparte lys kom, die soewereiniteit van 

die Parlement weer ten vol le herstel moes word (32). Die Burger 

het in 1952 gereeld klem gele op die herstel van die soewereini tei t 

van die Parlement wat volgens die koerant deur die 1952-uitspraak 

van die App~lhof vernietig is. Na die 1953-verkiesing het die 

koerant al minder klem op die siening gele wat 'n aanduiding is 

dat die koerant nader aan Mal·an se meer gematigde konstitusionele 

benadering tot die aangeleentheid beweeg het. Dit sou op sigself 

h verdere verwydering tussen die k6erant en Strijdom veroorsaak. 

Op 17 April 1953, kort na die verkiesing, het dr. Malan amptelik 

h aanbod van samewerking aan die VP as geheel en die reg~ervleuel 

in besonder gerig om die Kleurl ingvraagstuk saam met die Regering 

op te I os. Die Burger het die aanbod in 'n hoof art ikel op t 8 

Apri I verwelkom en gese "dit is in die hoogste landsbelang dat die 

regtervleuel van die opposisie saam met die Regering in kleursake 

werk." (33) Die VP-lei er adv. J.G.N. Strauss het die aanbod 
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verwerp hoewel nog pogings later in die jaar aangewend sou word 

om die steun van VP-lede te verkry. Die Burger het met teleur-

stel I ing van adv. Strauss se verwerping van die aanbod verneem 

en in h hoofartikel op 20 Apri I gese: "Die k i eserskorps het horn 

sterk en ondubbelsinnig uitgespreek ook ten gunste van aparte 

parlementere verteenwoordiging vir die Kleurl inge en vir die 

wysiging van die verskanste bepal ings van die Suid-Afrika~wet 

sander tweederdemeerderheid. Op twaalf na het die Nasionale 

Party h tweederdemeerderheid in die Volksraad; 

kiesers oor die saak." (34) 

so sterk voel die 

Op 16 Mei het Die Burger berig dat h groat deel van die sowat 

48,000 Kleurl ingkiesers van Kaapland van die kieserslys verwyder 

kan word omdat hul le nie aan die kwal ifikasies voldoen nie en dat 

in sommige kiesafdel ings, indien strenger opgetree word, sow~t 

een-derde sou druip. Op 20 Mei het Die Burger in h hoofartikel 

kri ties gereageer op die VP se beleid teenoor die Kleurl Inge. 

"Dit is eerstens 'n onweerlegbare felt dat die reg 

om saam met die blanke vir dieselfde kandidate te 

stem, die Kleurl ing geen voordele besorg het nie ••• 

Daarby was die Kleurl ingstem in seen enkele kies-

afdel ing van besl issende betekenis nie. Ten gevolge 

van die groei van die blanke Nasionale stem is die 

tyd verby toe die Kleurl inge die deurslag in h hele 

reeks Kaaplandse kiesafdel ings gegee het: Wei iswaar 

is die potensiele stemkrag van Kleurl inge groat genoeg 

om weer sy ou rol te speel, maar dan sal die VP Kl eur-

1 inge in sulke groat getalle moet registreer dat sy 

eie blanke aanhang in opstand daarteen sal kom. 

Die vraag is egter of die VP,, nou na die stigting 

van die Liberale Party, n6g op die onverdeelde steun 

van huidige en toekomstige Kleurl ingkiesers kan reken. 11 

(35) 

Op 16 Junie het Die Burger weer verwys na dr. Malan se same

werkingsaanbod en h beroep o~ die VP gedoen om dit te aanvaar. 

"Die kiesers het hulle uitdruklik t.g.v. die Regering se plan 

ui tgespreek, en di t behoort swaar te tel. Tweedens moet ook lede 

van die VP vandag besef dat die huidige toestand erg onbevredigend 

i s ... In die jongste verkiesing het die Kleurl Inge in geen 
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enkele kiesafdel ing die deurslag gegee nie. 11 (36) Aan die einde 

van Junie 1953 het adv. Strauss gese dat hy bereid is om met dr. 

Malan saam te werk indien die wetgewing oar aparte verteenwoor-

diging deur die Kleurl inge aanvaar en goedgekeur word. In 'n 

hoofartikel op 30 Junie het Die Burger sy voorwaardes gekritiseer. 

"Wat hy nou se, is dat geen mate van blanke eenheid en eenparig

heid horn sal beweeg om aan die K1eurl inge aparte verteenwoordiging 

te skenk tensy die Kleurl inge self hul goedkeuring daaroor uit-

sp reek n i e. Aan h minderheid van minder as 50,000 kiesers word 

dus die sanksie verleen om die wi I van die groat meerderheid te 

dwa r sb oom. " ( 3 7) 

Die eerste parlementsitting na die verkiesing het aan die begin van 

Julie plaasgevind. Dit was duidel ik dat die Regering in die 

sitting sou probeer om h tweederdemeerderheid vir die Kl~url ing-

wetgewing te behaal. Die Regering het in die sitting die Wysigings-

wet van die SA-Wet ingedien waarvolgens die verskansing van die Nie

blanke-stem in die SA-Wet (artikel 35) verwyder word, maar die ver-

skansing van die gelyke taalreg.t.e steeds van krag sou bly. In 'n 

omvattende hoofartikel op 2 Julie het Die Burger sy vroeere stel I ing 

herhaal dat die Kleurl ingstem in geen enkele kiesafdel ing in die 

1953-verkiesing die deurslag gegee het nie. "Om kart te gaan, 

die VP sal in die Boland oorwegend 'n party van .Kleurl inge moet 

word. Maar al gebeur di t, kan die party nog nie hoop om 15 set els 

van die NP af te vat ten einde h meerderheid va~ een te verkry nie. 

Die vraag is trouens of h versterking van die Kleurl ingstem die 

VP ten goede sa·1 kom, en of hy nog hoegenaamd op die onverdeelde 

steun van die Kleurlingkiesers kan reken." (38) 

Te midde van die debat in die Parlement oor die indiening van die 

Kleurl ingwetgewing het Die Burger op 15 Julie weer verwys na die 

grondwet I ike geski I. Onder dre opskri f, Die VP se keuse, het die 

koerant gese; 

"Daar sou ook geen stryd gewees het indien die 

App~lhof nie in 1951 h streep deur sy uitspraak 

van 1937 getrek het nie ••• Die Regering is van 

plan om die opdrag van die kiesers uit te voer 

Die Reg~ring stel hb~ n-09 op die standpunt van die 

1937-uitspraak, maar volg die weg van die verenigde 

vergadering ash eerste paging om die stryd te 

·.·.·· 
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besleg omdat dit die makl ikste uitweg uit die 

mo e i I i k h e i d b i ed • " 

In h toespraak op 15 Julie in die Parlement het dr. Malan verwys 

na sy vroeere standpunt oor di'e Kleurl inge in die twintigerjare 

en gese dat genl. Hertzog se beloftes aan die Kleurlinge "nie 

bindend" was nie, maar "'n standpunt wat op 'n sekere tyd ingeneem 

is". Dr. Malan het ook verwys na die ui tbui ting en mi sdrywe wat 

met die Kleurl ingstem gepaard gaan en gese as daar een party is 

"wat werkl iks iets goeds gedoen het om die Kleurl ing ui t sy ver

nederende posi sie op te hef, dan is di t nie die Opposisie nie, maar 

die Nasionale Party". "Die essensie van die dryfvere agter die 

pogings om aparte verteenwoordiging vir Kleurl inge in te stel, is 

beskerming van die blanke heerskappy. Sprigg, Rhodes en Hofmeyr 

het die weg gevolg van die stemkwal if ikasie te verhoog om Nie-plankes 

uit te sluit." (39) 

Op 17 Augustus het h afvaardiging Maleiers en Griekwas h groep 

Nasionale ministers in Pretoria ontmoet waartydens hul le hul le ten 

gunste van aparte verteenwoordiging uitgespreek het. Die Burger 

het die ontmoeting in h hoofartikel op 18 Augustus verwelkom en 

gese; 

"Di e f e i t da t na a I d i e st ryd en ag i ta s i e · di e 

globale indruk is dat die mate van opposisie van 

d·ie Kleurl inggemeenskap teen die aparte kiesers

lyste hoegenaamd nie so sterk is wat in sommige 

kringe voorgegee word nie, is hoogs bemoedigend 

Die Kleurl ingstem op die gemeenskapl ike lys, met al 

die mi sbru i ke waa-rmee di t gepaard gegaan het, het n i e 

al leen die betrekkinge tussen die pol itieke partye 

van die blankes vergal -en blanke rassebetrekkinge 

in die algemeen verstoor nie. Di t het ook ophef-

f ingswerk onder dfe Kleurl inge onmeetl ik bemoeil ik, 

aan die een kant omdat die Kleurl ingkiesers as stemvee 

van een party net by verkiesings aandag gekry het, en 

aan die ander kant omdat hul opgesweepte vyandskap 

teenoor die ander party noul iks met vriendskap deur 

horn beantwoord kon word. Aparte verteenwoordiging 

wi I h bron van vergiftiging uit ons staatkundige 
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I ewe verwyder deur die gevaar ui t te skakel dat 

die magsewewig in die blankes se pol i ti eke stryd 

in die hande van die Kleurl ingkiesers sat rus. 

Di t sal ook terse I fdertyd welwi 11 endheid teenoor 

die Kleurl inge en hul vordering in veet breer 

blanke kringe en in veel praktieser vorms vrystel 

(40) 

II 

Op 16 September is die Regering se wetsontwerp oor die verskanste 

bepalings in 'n gesamentlike sitting afgestem. Die Regering het 

nog 16 stemme gekort vir die vereiste tweederdemeerderheid. In 

'n hoofartikel op 17 September het Die Burger gese dat die Regering 

sal voortgaan om die opdrag ui t te voer wat die land aan horn gegee 

het. "Die saak kan nie langer sloer nie. Daar moet rus en vrede 

in die land kom. 1 As die opdrag van die volk nie in samewerking 

met die Opposisie uitgevoer kan word nie, dan moet dit sonder horn, 

ten spyte van horn, op konstitusionele weg uitgevoer word. En as 

die VP met stiksieninge dwaasheid wi I voortgaan om die rus te ver

stoor en die land le benadeel, dan kan die Regering horn nie daar

d eu r I aa t a f sk r i f n i e. " ( 4 I ) 

Op 18 September het die Minister van Justisie, adv. C.R. Swart, 

wetgewing in die Parlement ingedien waarvolgens die Appelhof van 

ses regters tot elf vergroot sou word. Die W~tsontwerp op die 

Afdel ing van Appel wash poging om goedkeuring in die Appelhof 

te verkry vir die Regering se grondwetl ike stappe. Die wet het 

voorsiening gemaak vir die verdel ing van die Appelhof in drie 

afdelings t.w. strafregtelik, siviel en grondwetlik. Alie regters 

sou steeds deur die Regering aangestel word en daar is algemeen 

aanvaar dat in die grondwetl ike afdel ing, wat oor sake rakende die 

grondwetl ike status van die Parlement sou besl is, die Regering 

regters sou aanstel wat simpatiek i,s teenoor die Nasionale 

reger i ng (42). 

Die wetsontwerp is egter kort daarna onttrek. Dit was duidel ik 

dat nie al le Nasional iste gelukkig was met Swart se Appel-wetgewing 

nie (43). Die Burger was nie geesdriftig oor die wetgewing nie 

aangesien die koerant gevoel het dat di t Suid-Afrika op die 
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Amerikaanse weg sou plaas waarvolgens h regering vakatures 

in die Appelhof sou vul met getroue ondersteuners. "Die 

opdrag (by die jongste algemene verkiesing) was dat die Nasionale 

Party meet regeer. bns wi I ruiterl ik erken dat ons nie van die 

Amerikaanse stel sel hou nie. Ons verkies die Bri tse stelsel 

van 'n soewereine parlement en van howe wat die wette uitvoer en 

hul le nie uitwerp nie." (44) Na samesprekings met die vier 

regse VP-rebel le, mnre. Bailey Bekker, F.W. Waring, Blaar Coetzee 

en dr. A. Jonker, het die Regering van plan verander (45) en be

slui t om die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers 

weer aan h verenigde vergaderihg van die Parlement voor te 18 om 

h tweederdeme~rderheid te verkry. Die Regering het blykbaar 

gehoop om die keer die vereiste meerderheid te verkry (46). 

Die Burger.het die Regering se besluit om die Appelhof-wetsontwerp 

agterwee te hou en die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging 

van Kiesers aan h verenigd~ vergadering voor te 18 ash pol itieke 

geloofsdaad bestempel. "Die Opposisie sal erken dat die nuwe 

plan h baie gro6t toegewing aan die kant van die Regering in 

belang van h vreedsame skikking van die jarelange geski I verteen-

woordig." (47) Op 2 Oktober 1953 is in die verenigde vergadering 

besluit om nie die Kleurl ingwetgewing van 1951 tot sterrming te 

bring nie, maar dit na 'n gekose komitee te verwys. Die komitee 

sou uit 18 lede bestaan en die voorsi tter was die Minister van 

Binnelandse Sake, dr. T.E. Donges. VP-lede sou ook in die komitee 

di en ( 48) • 

In h hoofartikel op 13 Oktober het Die Burger weer h ~eroep gedoen 

op VP-lede wat die Kaaplandse kongres van die party in Port 

Elizabeth bywoon om te besin oor die party se Kleurl ing-beleid. 

Die koerant het herhaal dat die VP net Kleurl inge registreer in 

setels waar die party hoop op h oorwinning het •. Die optrede sal 

die party egter net in grater el I ende dompel. 

"Daarby behoort die vraag die Sap-leiding te 

hinder of afval I igheid ender sy bla~ke gevrilg 

nie in regstreekse verhouding tot sy registrasie 

van Kleurl ingkiesers staan, en of daar nie h oor

saakl ike verband tussen die twee bestaan nie. So 

. "·· 
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het die party die meeste Kleurl ingkiesers in 

die Paarl geregistreer, maar in die Paarl is 

die verhouding van blanke Nasional iste tot 

blanke Sappe vir die NP' die gunstigste. Di t 

kom voor asof die inbring van Kleurl ingkiesers 

by die agterdeur van die Sap-huis tot die uit

stap van blanke Sappe by die voordeur lei." 

Aan die einde van 1953 het h tussenverkiesing in Vasco plaasge

vind - 'n setel met heelwat Kleurl ingkiesers. Dit het weer die 

geleentheid gebied om Die Burger se bewe~inge van die buiten

sporige invloed van Kleurl ingkiesers aan die hand van die praktyk 

te toets. Op 16 September het Die Burger berig dat daar nou meer 

Kleurl inge op Vasco se kieserslys is as tydens die algemene ~er-

kiesing. "By die algemene verkiesing was daar 12,452 kiesers in 

Vasco. Hiervan was 10,960 blank en I ,492 Nie-blank. Daar was 

toe nagenoeg sewe en 'n ha If· keer· so\lee I b I ankes as KI ~u r I i nge. Maa r die 

blankes wat nou bygekom het, is net 6 keer soveel as die Kleurl inge 

wat bygekom het. Daar het 310 kiesers bygekom, van wie 57 Kleur-

1 inge is." Op 22 Oktober het Die Burger berig dat daar tussen 

100 en 200 "spookstemme" tydens die algemene verkiesing in Vasco 

uitgebring is op die name van Kleurl inge wat al jare dood of uit 

die kiesafdel ing is. Die bevindinge is aan die I ig gebring in h 

opname wat deur die NP van Kleurl ingkiesers in die kiesafdel ing 

gemaak is (49). In 'n hoof art ikel onder die opskri f, Waar Spoke . 
Stem, se Die Burger dat "wat vir Vasco geld, wel waar sal wees van 

feitl ik al die Kaapla~dse kiesafdel ings met h aanmerkl ike getal 

Kleurfingkiesers." Stemdag was op 4 November. en op 5 November 

het Die Burger in h hoofberig berig dat sowat 83 persent van Vasco 

se kiesers gaan stem het. "'n Opvallende uitsondering was die 

sowat 1,540 Kleurl ingkiesers ·van wie net 1,009 gestem het. Hui 

persentasie - 64 persent - is buitengewoon laag." (50) 

Die uitslag het getoon dat die NP sy meerderheid van 1,217 in die 

algemene verkiesing tot I ,702 vergroot het - h vergrote meerderheid 

van bykans 500 stemme. Oor die uitslag het Die Burger in 'n hoof-

artikel op 6 November gese: "Die blanke Sappe is nie baie opge-

wonde oor die VP se propaganda nie, terwyl die Kleurl inge, deur 
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in verbasend groot getal le van die stembus weg te bly, nie die 

Sap-leiding se geesdrif deel om te veg vir die Kl eurl ing se reg 

om saam met die blanke te stem nie." (51) Die klaarblykl ike 

kwyning van die Kleurl ingstem vir die VP het Die Burger groot 

genoegdoening verskaf, maar hy het nie besef dat di t tot die 

voordeel van die NP was nie en weer eens h vraagteken geplaas 

het of dit nodig was om die Kleurl inge op h aparte lys te plaas. 
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HOOFSTUK 8 

DIE 1954-KOMMISSIE OOR DIE KLEURLINGSTEM 

Die stryd met betrekking tot die Kleurl ingstem is in 1954 oor

heers deur die verslag van die Komrnissie oor die Kleurl ingstem 

wat in Apri I ter tafel gele is (I) en die hou van die landwye 

provinsiale verkiesing op 18 Augustus. 

Vir enigiemand wat gehoop het op 'n verandering in NP-beleid 

teenoor die Kleurl ingstem op (i) morele gronde, (ii) die teen

kanting van die land se hoogste regsprekende gesag teen die 

wyse waarop die wetgewing aangeneem is, (iii) die feit dat die 

Kleurl ingstem aan die daal was en geen invloed meer in verkiesings 

gespeel het nie en (iv) bloat op grand van besorgdheid oor die 

handhawing van goeie rassebetrekkinge tussen blankes en Kleurl inge 

veral met die oog op die toekoms, was die optrede gedurende die 

jaar tel eurstel I end. Min mense het besef hoe onverbiddel I ik 

o6rgehaal die Nasionale regering was vir die verwydering van 

die Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike lys. Geen argumente 

sou die NP van sy doelwit laat afwyk nie en die enigste wysiging 

wat die NP in sy optrede sou aanvaar was bloo~ strategieverander

ings om die vereiste tweederdemeerderheid in die Parlement te 

verkry. Die gevoel was so sterk dat daar bespiegel ing in 

Nasionale kringe was dat indien die Nasionale regering in 1953 

vanwee die Kleurl ingstem uitgestem sou word, dit die begin van 

h burgeroorlog en die einde van parlementere regering in Suid

Afrika sou wees (2). 

Die Burger het in 1954, veral na die aanstel I ing van mnr. Pi et 

Ci 11 ie as redakteur op I Apri I, met 'n reuse~veldtog teen die 

Kleu~I ingstem vorendag geko~. Di~ veldtog het begin met die 

tertafel legging van die Verslag oor die Kleurl ingstem op 12 Apri I. 

Die Burger het daarna daagl iks aanhal ings en verslae ui t die 

getuienis voor die Kommissie in die koerant gepubl iseer en in 

hoofartikels daarop gereageer. Die algemene gevoel by die 

koerant, soos weerspi eel deur die hoof art ikel s, was dat die 

---------------------------
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getuienis voor die Kommissie 'n vindikasie was vir diegene wat 

afsonderlike verteenwoordiging gesteun het. Die getuienis oor 

die aanwas_van die Kleurl ingbevolking, vergrote Kleurl ing

registrasies voor h verkiesing, getuienis oor korrupsie en 

omkopery en getuienis deur Kleurl inge wat afsonderl ike verteen

woordiging steun, is deur die koerant gesien as genoegsame redes 

Vir afsonderl ike verteenwoordiging en dat die Regering k-0rrek 

was in sy opt red e. 

Die Burger se kommentaar oor die Kleurl ingstem moes in 1954 weer 
I 

aangepas word aangesien daar h verdere dal ing in die Kleurl ing-

stem was. Die Kleurl ingstem het van 47,677 op 31 Desember 1953 

tot 37,870 op I Maart 1955 gedaal (3). Op 28 Februarie 1954 het 

die syfer gestaan op 38,844 (4). Waar Die Burger vroeer gese 

het dat die VP die Kl eurl ingstem laat toeneem en di t toe later 

verander het dat hy dit wel nie doen nie maar in staat daartoe is, 

het die koerant in 1954 tydens die provinsiale verkiesing 'n nuwe 

dimensie tot die argument gevoeg. Hoewel die VP nie op groot 

sk~al Kleurl inge vir die 1954-verkiesing geregistreer het nie, 

hou hy hul le in reserwe en beplan die party vir die 1958-verkiesing 

'n "bl itskryg" waartydens duisende Kleurl ingkiesers geregistreer 

sal word om Nasionale kandidate ui t te stem. Hoewel die koerant 

nooit bewyse vir die aantygings gel ewer het nie en die VP her

haaldel ik ontken het dat so h plan bestaan, het die koerant vol-

gehou met die propaganda (5). Die propagandav~ldtog het ook 

geb I yk suk sesvo I I 
te wees in die provinsiale verkiesing. 

Die stryd oor die Kleurl ingstem is aan die begin van ,1954 oorheers 

deur h stel I ing van mnr. Harry Oppenheimer, LV, dat die Kleurl inge 

se stemregkwal ifikasies te laag is en sy betekenis verloor het. 

Die Burger het in 'n hoof art ikel op 22 Januari e gese dat mnr. 

Oppenheimer se ui tlatinge die indruk ve~sterk dat die VP se 

totale oOrlog vir die behoud van die status quo met die Kleurl ing-

stern 'n kolossale bluf was. "Hy (die VP) het die wereld aan die 

brand gesteek vir 'n saak waarin hy self, of dan minstens 'n belang

rike deel van sy gevolg, geen geloof het nie" (6). Op 23 Januarie 

het die koerant in h hoofberig berig dat al le aanduidings daarop 
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dui dat die VP in die komende pa~lementsi tting verhoogde stem

regkwal if ikasi es vi r Kl eurl inge gaan voorstel (7). In 'n hoof

art ikel op I Februarie het Die Burger gese dat mnr. Oppenheimer 

se voorstel op groter diskriminasie teen die Kleurl inge neerkom. 

"Deur mnr. Oppenheimer se voorstel te aanvaar en 

die stembevoegdhede van Kleurl inge dan steeds hoer 

te maak, sou dit moontl ik wees om die Kfeurl inge 

vir alle praktiese doeleindes te ontkieser. Dit 

beoog die Regering ni e. Hy wi I dat die Kl eurl inge 

hul regmatige verteenwoordiging sal behou, maar hy 

wi I apartheid instel deur Kleurl inge vir hul eie 

vert eenwoord i gers t e I aa t st em." ( 8) · 

Op 22 Maart het Die Burger in h hoofartikel gereageer op die 

dal ing in die aantal geregistreerde Kleurl ingkiesers en di~ 

argument. van VP-kant dat die situasie oordryf word en Kleurl ing

kiesers derhalwe op die gemeenskapl ike lys behou moet word. 

"Die argument is al te nai"ef. Die aantal Kl eurl inge 

op die lys is maar h breuk van die aantal wat werkl ik 

geregistreer kan word ... In twee plattelandse kies

afdellngs, Paarl en Worcester, is daar net meer as 

4,000 Kleurl inge geregistreer. In nege Skierei landse 

kiesafdel ings - Seepunt, Groenpunt, Tuine,, Soutrivier, 

Maitland, Rondebosch, Constantia, Pinelands en Suid

Skierei land - is daar tesame ook net meer as 4,000 

Kleurl inge geregistreer. Ons vertrou dat niemand 

verwag dat ons sal glo dat daar in hierdie nege 

stedel ike kiesafdel ings nie duisende en duisende 

me er KI eu r I i nge gereg i st reer kan word n i e. Waa rom 

die aantal geregistreerde Kleurl ingkiesers in hierdie 

kiesafdel ings so min as moontl ik gehou word en in Paarl 

en Worcester so veel as moontl ik, weet die VP ewe goed 

as die NP .... Maar daar is h tweede en veel belangriker 

argument. Die jongste beskikbare syfers vir skool-

bywoning in Kaapland toon aan dat daar 190,309 Kleurl inge 

op skool is teenoor slegs 175,268 blankes; en die syfers 

toon verder aan dat die Kleurl ing-oorwig jaarl iks toeneem 
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Op die oombl ik reeds kan duisende meer Kleurl Inge 

op die kieserslys kom as wat in werkl ikheid daarop 

is Tensy ans wi I he dat in die naaste toekoms 

in h toenemende aantal kiesafdel ings nie in die 

eerste plaas die bJankes nie, maar die Kleurl inge sal 

bepaal wie Parlement toe of Provinsiale Raad toe gaan, 

moet in hierdie saak nou opgetree word." (9) 

Die verslag oar die Kleurl ingstem wat op 12 Apri I 1954 in die 

Parlement ter tafel gele is, wash uitvloeisel van die Gekose 

Komitee wat in die verenigde vergadering van die Parlement op 

2 Oktober 1953 benoem is. Die Komitee is aan die einde van 

1953 omgeskep in 'n Kommissie met magte om te funksioneer tydens 

die Parlementere reses. Die Kommissie is aangestel om voort te 

gaan met die ondersoek wa t deur die gekose komi tee na die Wet. op 

die Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers van 1951 begin is. 

Aansienl ike getuienis is deur die Kommissie .tussen November 1953 

en Januarie 1954 aangehoor. Van die 49 memorandums het 23 die 

beginsel van afsonderl ike verteenwoordiging gesteun~. 24 was 

daarteen en 2 het nie op die saak betrekking gehad nie (10). 

Die Kommissie het ult 18 lede bestaan onder die voorsitterskap 

van die Minister v~n Binnelandse Sake, dr. T.E. DBnges. 

Op 13 Apri I het Die Burg~r in h voorbladberig die getuienis voor 

die Kommissie aangehaal van die Kaapstadse kiesbeampte, mnr. P.H • . 
Savage. Volgens die berig het mnr. Savage gese as die Kleurl inge 

van Kaapland die moeite wou doen om as kiesers te registreer, hul le 

get~lle sou verdriedubbel van 48,000 tot 150,000. Dit sou veroor-

saak dat .hul le in baie Kaaplandse kiesafdel ings die magsewewig 

sou besi t en bel eid kon voorskryf. Die berig vervolg: 

"Gevra na 'n voorbeeld, het mnr. Savage gese dat in 

Vasco .onlangs 600 Kleurl ingkiesers geskrap is. 

Maar daar was soveel nuwe inskrywings dat daar h 

net to-toename van 116 was. So h toename kan met 

intensiewe werwing in die meeste kiesafdel ings van 

Kaapland bewerkstel I ig word. As registrateur van 

geboortes het mnr. Savage ondervind dat die Kleur-

I inge veel vinniger toeneem as die blankes. Ver I ede 

jaar is in Kaapstad en Wynberg 6,024 manlike Kleurl ing

geboortes, dit wi I se omtrent drie teen een." (I I) 
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In dieselfde berig is melding gemaak van die demografiese 

bevindinge van prof. J .L. Sadie van Stellenbosch oor die 

waarskynl ike bevolkingsgetal le van Suid-Afrika teen die jaar 

2001. Prof. Sadie het ges8 dat die blankes in die jaar 2001 

4,621 ,000 sal tel indien daar geen aanwins deur immigrasie sou 

wees nie. Met immigrasie sal die getal 5,300,000 wees. Die 

Kleurl inge sou in daardie jaar 3,786,000 tel en swartes 21 ,000,000. 

Die blankes sal dan 14 persent van die bevolking uitmaak en die 

K I eu r I i n g e 9 per sen t • 

In h omvattende hoofartikel op 13 Apri I onder die opskrif, Verslag 

oor Kleurl ingstem, het Di~ Burger ges8 dat daar blykbaar geen 

gemeenskapl ike grand tussen die botsende standpunte oar die Kleur-

1 ingstem bereik is nie. 

"Daar is ten spyte van jarelange opsweping, aan

sienl ike steun vir afsonderl ike verteenwoordiging 

vanuit die gekleurdes s~ eie geledere getuig. 

Daar is aan die ander kant sterk daarteen te velde 

getrek, maar sekerl ik nie vanui t die VP se standpunt 

dat die huidige posisie maar net gehandhaaf moet bly 

nie. Die beginsel van diegene wat teen aparte ver

teenwoo~diging getuig het is di~ van die I iberal isme; 

die Nasionale beleid word verwerp nie omdat die huidige 

toestand goedgekeur word nie, maar omdat daardie beleid . 
in stryd is met die ideaal van uiteindel ike gelykstel-

1 ing en ~ie verwesenl iking daarvan sal bemoei I ik ••• 

In die I ig van hierdie verslae word die VP se stand

punt van botte verset teen enige verandering in die 

Kleurl ingstemreg net eenvoudig onhoudbaar. Dit is tyd 

dat meer van sy vol gel inge hul houding in hierdie saak 

opnuu t oorweeg. 11 

In h hoofartikel op 14 Apri I het Die Burger weer verwys na die 

gevaar van die Kleurl ingstem. 

'"n Geweldige reserwe-p,oel van Kleur1 ingkiesers 

bestaan al klaar en groei van. jaar tot jaar aan 
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met die vermeerdering van onderwys-geriewe vir 

die K}eurlingbevolking•en deur die hoe geboorte-

syfer vir die Kleurl ihggemeenskap ••• Uit die 

stemgeregtigde, maar ongeregistreerde menigte, 

kan hy (die VP) kiesers vervaardig om vir sy 

verl ies aan blanke steun te vergoed en die NP 

in Kaapland te oorstem. Ons laat die meer ver-

afgelee impl ikasies van hierdie houding nou maar 

daar. Maar kan die VP se heersende groep werkl ik 

nie die onmiddel I ike rampspoedige gevolge van sy 

standpunt insien nie?' Di·e party preek nasionale 

eenheid, waarmee hy in die eerste plaas bedoel die 

eenheid van die blanke bevolking. Di t moe t n ou 

bevorder word deur Kleurl ingkiesers in steeds 

groter getal le op te roep en op te sweep om h 

kwynende party met al hoe minder aanhang ender 

die blankes van ondergang te red! Klaarblykl ik 

tog is niks daarop bereken om die verhoudinge tussen 

die twee blanke taalgroepe en tussen die blanke 

meerderheidsparty ·meer te vergiftig nie. Daardie 

vergiftiging was in die verlede reeds ernstig. Dit 

gaan onmeetl ik vererger in die toekoms." (12) 

Op 15 Apri I het Die Burger die eerste artikel gepubl iseer in h 

reeks oor die Kleurl ingstem wat gegrond was op ~emorandums en 

getuienis wat aan die Gekose Komitee voorgele is. In die eerste 

artikel word gese dat .daar ender die Kleurl inge geen steun bestaan 

nie vir die VP se standpunt dat die Kleurl ingstem behou moet word 

SOOS dit is. Van die getuies het h aantal afsonderl ike verteen-

woordiging bepl ei t, maar di egene wat daarteen was, het alma I, op 

een klein ui tsondering na, gese dat hul le die bestaande posisie 

net sien ash tussenstadium voordat vol slae pol itieke gelykheid 

bereik word. Die Nie-blanke groepe en individue wat mondel inge 

getuienis kom afle het, was gelykop verdeel tussen die voor- en 

teenstanders van afsonderl ike verteenwoordiging. D i e s t erk s t e 
voorstanders van afsonderl ike verteenwoordiging was getuies wat 

die Maleiers en Gr.iekwas verteenwoordig het. Die teenstanders 

van pol itieke apartheid - ook die blanke getuies - wi I baie besl is 

nie die huidige stelsel behou nie, het die koerant berig. (15) 
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In h hoofart ikel word gese dat geen prinsipiele verdediging 

van die status quo voor die Kommissie gel ewer is nie. 

"Maar geen saak is gestel vi r st i I stand en geen 

verandering nie. Die stryd vir die behoud van 

die gemeenskapl ike kieserslys vir blankes en 

Kleurl inge in Kaapland word deur die I iberal iste 

en seksies van die gekleurdes gevoer as middel tot 

'n doel, en die doel is politieke gelykstelling 

In werkl ikheid het die vertoe en die getuienis die 

VP hoog en droog gelaat. Dit het getoon dat daar 

tussen die apartheidsbeleid en die gelykstel I ing

strewe geen middeweg is wat die steun van Kleur-

1 i ng e gen i et n i e. 11 
( I 4) 

Op 16 Apri I .is gemeld van voorbeelde van bedrog en onreelmat ig

hede met die registrasie van Kleurl ingkiesers wat deur h aantal 

k i esbeamp t es in memorandum's aan die Kommi ss i e voorge I e is. 

"Mn r. P. J. Kot ze, gewese k i esbeamp t e van Kimber I ey 

en tans van Pretoria, se in sy memorandum dat daar 

met die algemene verkiesing van 1948 baie Kleurl inge 

op die lyste van die gebied Kimberley was wat nie aan 

die wetsvereistes kon voldoen nie ••• Toe vasgestel 

is hoeveel Nie-blankes onreelmatig op die kieserslys 
' 

is, is teen hul le opgetree. In Beaufort..,..Wes al leen 

is boetes ten bedrae van 600 pond opgele. Ander 

sake is'verhoor op verskeie plekke in die kies-

afdel ings VrybLlrg, Gordonia, Ki~berley-Stad, Kimberley

distrik, Victoria-Wes en Calvinia." (15) 

Op 17 Apri I is gemeld van getuienis wat gel ewer is dat vlak voor 

h algemene verkiesing Kleurl ingkiesers na verhouding vin~iger as 

blankes geregistreer word. 

"Na die verkiesing daal die aantal Kleurlingkiesers dan 

weer voordat di t by die volgende verkiesing skerp styg. 

Volgens 'n staat van die aantal Kleurl ingkiesers in 
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Kaapland wat aan die Kommissie voorgele is, was 

daar in 1941 28,658 van hul le. Die volgende jaar -

h jaar voor h algemehe verkiesing - het hul le 

aangegroei tot 44,055 - dus het hul I e in een jaar 

byna verdubbel. Die getal het gedaal tot 30,093 

in 1946, maar in die verkiesingsjaar 1948 was daar 

weer 47,329 ••• Volgens die getuienis van mnr. 

P.H. Savage, Kaapstadse kiesbeampte se personeel, 

doen Kleurl inge wat aan die vereistes voldoen, selde 

die moeite om te sorg dat hul name op die kieserslys 

kom. In sy memorandum het mnr. Savage geskat dat 

dubbel soveel Kleurl inge nog geregistreer kan word 
I 

as wat reeds op die lys is. Dr. Otto du Plessis het 

horn gevra of die versuim om hul le te registreer, aan 

apatie by die Kleurl inge te wyte is. 'Ek dink daar 

is h sekere mate van apatie, en tensy daar by hul le 

huisbesoek gedoen word wi I hul le hul le nie registreer 

nie' In kiesafdel ings waarin di t nie seker is 

wie die verkiesing gaan wen nie, word Kleurl inge egter 

vinniger by die kiesbeampte en stembus gekry. Sen. 

C.G. Nel het in die verband genoem dat die aantal 

Kleurl ingkiesers in Newcastle, h Natalse setel wat 

die NP in I 948 met 'n k I e in meerderhe id ver,ower en 

verlede jaar met h klein meerderheid behou het, tussen 

1948 en 1953 gestyg het van 14 tot 82 Mn r. S. J • 

Koen, kiesbeampte van Port Elizabeth, noem 'n dergel ike 

onderv1nding in h paar Baaise setels. In Port Elizabeth-

Sentraal, 'n kiesafdel ing waarin gemeen is dat albei 

partye h kans het, het al die Kleurl ingkiesers op sowat 

ti en na gestem. In Port El izabeth-Suid, h vei I ige 

VP-kiesafdel ing, het in een stemdistrik net 435 Kleur-

1 i n g e u i t 7 2 0 g est em. " ( I 6 ) 

Op 19 Apri I is gemeld dat verskeie Nie-blanke groepe voor die 

Kommissie hul sterk ontevredenheid uitgespreek het met die huidige 

stelsel waarvolgens hul le saam met die blankes op die gemeenskapl ike 

ki eserslys stem. "Daar is byvoorbeeld gevra dat Kl eurl ing-vroue 

ook stemreg op die aparte lys moet kry, dat die getal Kleur·1 ing

LV's nie vasgepen word nie; dat eie stemreg aan Transvaalse en 

Vrystaatse Kleurl inge gegee word en dat minderheidsgroepe, die 
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Griekwas en Maleiers, elk 'n eie verteenwoordiger in die Volksraad 
k ry." ( I 7) 

Op 20 Apr! I is berig dat volgens getuienis voor die Konmissie dit 

b I yk da t onder die KI eur I i nge geen erkende I ei ers is wa t daarop 

aanspraak kan maak dat hul le hul volk, of selfs 'n aansienl ike 

deel daarvan, agter hul le het nie. Twee Kaaplandse Kleurl ing-

organisasles het.getuienis afgele - die CPNU en SACPO - wat albei 

voorgegee het dat hul le die Kleurl inge se standpunt stel. Hui 

getuienis het net in een opsig ooreengekom; albei was teen die 

voorgestelde afsonderl ike ontwikkel ing, het die berig gelui. (18) 

In 'n hoof art ikef onder die opskri f, 'n VI ek en 'n Gevaar, het ~ 
Burger verwys na die getuienis van die kiesbeamptes voor die 

Konmissie en gese dat hul le niks openbaar het wat nie al bekend 
is n I e. 

"Die strekking van hul getuienis is die volgende: Die 

Kleurl Inge se eie belangstel I ing om te registreer, 

Is gering. Hui le word meestal deur andere geregis

treer, soms op onreelmatige en bedriegl ike wyse. 

Vlak voor die algemene verkiesing styg die getal 

geregistreerde Kleurl inge opval lend, en daal onmid

dell ik daarna weer ewe opvallend. Die grootste 

bedrywigheid vind plaas in kiesafdel ings waarin die 

blanke kiesers taaml ik gelykop verdeel is
1 

en vir 

sulke kiesafdel ings is ook die persentasie uitge

bragte Kleurl ingstenme veel hoer as in ander. In 

pol It I eke taal omgesit, kan ons hierdle felte as 

volg saamvat. Die Kleurl ingkleserskorps is oor

grotendeels daar nie in belang van die Kleurl inge 

self nie, maar in belang van die VP wat hierdie 

korps reguleer en gebruik volgens die partybehoeftes 

in elke afsonderl ike kiesafdel ing. 11 

Op 21 April is in 'n berig gemeld dat die Kleurl Inge nie belang stel 

in hul le stemreg nie en nie 'n pol itieke bewustheid aangekweek het 

nle. Hui le moet gewoonl lk aangepor word om hut le as klesers te 

laat regi~treer. Ook word In die berlg kortl lks gemeld van 
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getuienis Wat gel ewer is dat die Kleurl inge nie ash groep stem 

nie (19). 

Op 22 April is gemeld dat dit uit die getuienis voor die Kommissie 

blyk dat daar 'n taaml ike st erk 'apartheidsgevoel' onderl ing tussen 

die verskillende Nie-blanke bevolkingsgroepe bestaan het. 56 

het h Kleurl inggroep uit Natal gemeld dat Natalse Kleurl inge nie 

geneig is om met lndiers te meng nie. h Kleurl ingonderwyser het 

ook getuig dat daar geen samehorigheidsgevoel tussen Kl eurl inge 

en lndiers in Wes-Kaapland is nie (20). Op 23 Apri I is gemeld 

van die getui eni s dat daar by Kl eurl,inge 'n toenemende gevoel van 

vyandskap teenoor blankes bestaan. Dr. R.E. van der Ross het 

namens SACPO getuig dat die apartheidsbeleid verantwoordel ik is 

vir die verslegtende rassegevoelens. Die CPNU het in sy memorandum 

gese dat afsonderl ike ontwikkel ing die krui tvat sal laat ontpl.of 

wat die blanke beskawing mi skien sal vernietig (21 ). I~ 'n hoof-

artikel ender die opskrif, h Fabriek vir vyandskap, het Die Burger 

verwys na die "sombere getuienis" oor die groeiende vyandskap 

tussen blank en gekleurd, maar se dat die gemeenskapl ike kieserslys 

die oorsaak daarvan is en die bittere rassegevoelens veroorsaak:. 

"Tussen die Afrikanerparty en sy te.enstander wat in 

staat is om na wi I lekeur Kleurl inghulp in te roep; 

tussen die Afrikanerparty en die Kleurl ingparty wat 

hul I e vi r daardi e rol laat in span en ui teindel ik 

tussen blank en gekleurd in die algemeen, omdat die 

Kleurl ing later by sy sogenaamde ~.lanke vriende die 

opportuni sme gewaar wat hul optrede bepaal 

Niemand kan in hierdie stadium ans gemeenskaplike 

kieserslys lets anders as daardie bittere produkte 

laat voortbring nie. Die proefneming is te lank 

aan die gang vir optimisme." 

Op 26 Apri I het Die Burger in h hoofartikel verwys na die betrek-

1 ike onverski I I igheid by Kl~url inge oor die stemreg op die gemeen

skapl ike kieserslys (sien hfst 3). 

"As die Kleurl inge geglo het wat die Opposisie hul le 

sedert 1951 wou diets maak, sou daar tog sekerlik 'n 
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uiterste poging deur die Kleurl inge self gewees 

het om tot die 1·aaste man op die kieserslys te 

kom. Di t het nie gebeur nie, en waar Kleurl inge 

te midde van al die lawaai wel geregistreer is, 

was dit nog maar al tyd hoofsaakl ik op inisiatief 

van die VP se organisasie, nie op hul ele nie ••• 

Die Kleurl ingstem op die huidige gemeenskapl ike 

kieserslys het in die pol itiek en op die gebied 

van rassebetrekkinge h bose invloed ver bulte 

verhouding tot sy waarde vir die Kleurl ing self. 

Die feit dat na soveel stryd daaroor, soveel onver

ski I I igheid by die Kleurl inge daaromtrent bestaan, 

skyn te bewys dat die onhei lsprofesiee oor h ver

slegting van rassebetrekkinge deur hander metode 

van verteenwoordiging, oordrewe is." (22) 

Op 26 April het Die Burger berig van getuieni·s voor die Kommissie 

dat heelwat Kleuri inge, wat In die samefewing as blankes deurgaan 

op die kieserslys as blankes aangegee word (23). Op 27 Apri I 

word gemeld van demografiese projeksies deur prof. J.L. Sadie van 

Stellenbosch voor die Kommissie wat toon hoe ''n ernstlge bedrelging' 

die vinnige aanwas van die Kleurl inge vir die blanke se pol it I eke 

mag in Kaapland is. Volgens prof. Sadie se geg~wens sal daar in 

die jaar 2001 in Kaapland 589,000 meer volwasse Kleurl inge as 

blankes wees. In totaal sal Kaapland sowat I ,500,000 blankes 
• teenoor 3,300,000 Kleurl inge he (24). 

:::-: .: ~-. -

Die ge'tuienis oor die Kleurl ingstem wat voor die Kommlssle gel ewer 

Is, het In vele opslgte verwarrlng en onkunde oor die Kleurl lngstem • 

uit die weg geruim. Dit was 'n guide geleentheid om meer aangaande 

die Kleurlinge se siening oor aparte verteenwoordiging aan .te hoor 

(25) en bel·angrike getuienis is aangehoor oor die pol itieke ontevre

denheid van die Kleurl Inge en dat h vyandige gevoel teenoor blankes 

aan die toeneem is. Tog was dit duidel ik dat beide partye, die 

NP en die VP, party-pol itieke voordele probeer haal het uit die 

getulenis wat gelewer·ls soos dit ingepas het by die partye se 

reeds vooropgestelde idee oor die Kleurl ingstemreg (26). In Mei 

1954 het The Forum In 'n hoof art ikel gese: "The pub Ii c expected 

._:-;_-:· ·:.·· 
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too much of the Select Committee. It did not consider the 

production of a compromise formula as one of its functions, 

for i t d i d not seem t o make any a t t emp t t o f i n d one . " ( 2 7 ) 

Die NP wou bv. bewys dat sy bewerings korrek is dat Kleurl Inge 

net ~eregistreer word as kiesers in setels waar die VP h kans 

op h oorwinning het. Toe dit deur die VP aangetoon is dat 

Kleurl ingkiesers in die meeste kiesafdel ing.s sedert die 1953-

verkiesing aan die daal was, het Nasionale lede gese dat di t net 

in vei I ige VP-setels voorgekom het. Hierteenoor het die VP aan-

getoon dat daar wel h dal ing van 8,564 Kleurl ingkiesers sedert 

die 1953-verkiesing was, maar dat daar ook 'n ooreenstenmende dal ing 

van 20,956 blanke kiesers was (28). Ook het die VP gewys op 

verskeie vei I ige VP-setels waar daar h aansienl ike getal Kleurl ing

kiesers voorgekom het nl. Kaapstad-Kasteel met 2,700, Wynberg met 

1,361 en Kimberley-Staci met 1,462 (29). Waar Nasionale lede gewys 

het op die korrupsie en wanpraktyke by Kleurl ingkiesers, kon VP

lede wys op die feit dat sedert die 1953-verkiesing geen enkele 

Kleurl ing aan oortredinge kragtens die Kieswet aangekla is nie (30). 

Ook het die VP daarop gewys dat daar tussen November 1948 en Junie 

1953 7 hofsake was waarin blankes aangekla en skuldig bevind is 

aan 6ortredinge van die Kieswet (31 ). 

verdere gebreke getoon. 

Die Kommissie het ook 

(1) Eerstens is geen sekerheid verkry of daar waarheid st eek in 

Nasionale argumente dat Kleurl ingkiesers voor h ~erkiesing abnormaal 

styg en daarna weer daal nie. Hoewel getuienis gel ewer is dat 

blankes ook in groter getal le voor verkiesings geregistreer word 

(32), was die insinuasie van die Kommissie se verslag steeds dat 

Kleurl inge voor verkiesihgs in groter getal le as blankes geregis-

treer word om Nasionale kandidate uit te stem (33). Geen aandag 

is ook in die Kommissie gegee aan belangrike vrae soos waarom daar 

h verdubbel ing in Kleurl ingregistrasies tydens die Tweede Wereld

oorlog was en hoekom di~ registrasies n~ 1948 h konsekwente neiging 

getoon het om te daal. 

(2) Gebrekkige syfers is verskaf met betrekking tot hoeveel 

memorandums voor die Kommissie ingedien is. Volgens Die Burger is 

49 memorandums ingedien (34), maar volgens die Cape Times is slegs 

33 memorandums van individue en organisasies ingedien en is die 

getuienis van 51 mense aangehoor (35). Die indeks tot die verslag 

·· ... · .... 
''·.' 
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van die Korrmissie toon aan dat 20 individue en organisasies voor 

die Korrmissie getuig het, hoewel meer as een memorandum deur TI 

organisasie of individu ingedien kon gewees het. 

(3) Geen direkte getuienis oor korrupsie onder Kleurl ingkiesers 

is aan die Kornnissie voorgele nie (36). Getuienis dat Kleurlinge 

voor verkiesings spesifiek onderrig word om te kan lees en skryf 

sodat hul le aan die vereistes voldoen om as kiesers te registreer, 

was gebaseer op hoorse-getuienis en kon nie deur die gewese kles-

beampte van Worcester bevestig word nie (37). Hoewel getuitenis 
gel ewer is van onreelmatighede waardeur Kleurl ingkiesers nie aan 

die wetsvereistes as kiesers voldoen het nie en gemeld is van sake 

in die verband, het die kiesbeampte van Kaapstad later gese dat 

die voorval le nle wydverspreid voorkom nfe (38). Die bewerings 

van mnr. B.K. Long in sy boek, In Smuts's Camp, dat korrupsie. 

wydverspreid onder .Kleurl lngkiesers voorkom is ook nle ondersoek 
en b ev es t i g n i e • 

(4) Geen definitiewe ondersoek van die Kleurl Inge se stempatrone 

is gedoen nie. Een van die groot aanklagte deur Nasional iste was 

dat die Kleurl Inge as TI groep vir die VP stem om Nasional iste uit 

te stem. Die oorweldigende getuienis voor die Kornnissie was egter 

dat Kleurlinge as lndividue, en nie as TI groep of blok stem nle 

(39). Die oorweldigende mening was dat Kleurlinge as individue 

stem vlr die persoon wat sy belange die beste bevorder (40). Tog 

Is geen aanvul lende wetenskapl ike ondersoek oor die menings gedoen 

nie, wat die weg oopgelaat het vir Die Burger om bedenkinge daaroor 

uit te· spreek aangesien die koerant die mening gehuldig het dat 

die Kleurl Inge konsekwent 'net vir een party stem (41 ) • 

• (5) Geen deflnitiewe ondersoek Is gedoen om die ware stemkrag en 

invloed van Kl~url ingkiesers op die gemeenskapl Ike lys te bepaal 

nie. Slegs bewerings is gemaak dat Kleurl ingkiesers die deurslag 

gee in setels waar die blanke kiesers min of meer TI gelyke kans 

op oorwinning het. Geen spesifieke setels is in hierdie verband 

g~noem~ nie en geen ondersoek is gedoen na die uitslae in 1949 in 

die Paarl en Bredasdorp - twee setels wat volgens Nasional iste 
deur Kleurl ingkiesers geswaai is. Getuienis deur mnr. P.H. Savage, 
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die Klesbeampte van Kaapstad, dat Kleurl ingkiesers met intensiewe 

registrasie tot 150,000 verhoog kan word, strook weer nle met 

die mening dat h groot deel van_ die Kleurl ingklesers van die lys 

verwyder kan word omdat hul le nle aan die verelstes voldoen nie 

(42). Daarby is bepaal dat Kleurl ingkiesers slegs in 17 van die 

54 Kaaplandse setels 'n stemkrag van oor die 10 persent gehad het 

(43). Al sou die Kleurlingkiesers ook styg tot 150,000 sou 

hul le net 8 persent van die totale aantal kiesers in die land 

uitmaak en selfs al sou daar geen kwal ifikasies wees nie, sou dit 

slegs tussen I I en rJ persent van die totaal vorm. (44) 

(6) Daar was verwarring met die demografiese projeksies wat deur 

prof. J.L. Sadie van die Universiteit van Stellenbosch en dr. L.J. 

Badenhors·t van die Universi tel t van die Witwatersrand gemaak is~ 
Prof. Sadie het drie projeksies oor toekomstige bevolkingsgetal le 

gemaak. In Julie. 1950 het hy bereken dat die bevolking van 

Suid-Afrika teen die jaar 2000 soos volg sal uitsien: 

Blankes 

Kleurlinge 

Asiers 

Swart es 

5,724,000 

2,557,000 

1,116,000 

18,937,000 

28,334,000 

I n J an u a r· i e I 9 5 I wa s s y p r o j ek s i e so o s v o I g : 

Blankes 

Kl eurl Inge 

Asi ers 

Swart es 

6,150,000 

2,560,000 

I ,200,000 

16,337,000 

26,167,000 

In Januarl~ 1954 het hy h projeksie oor die bevolkingsgetal le van 

blankes en Kleurl inge teen die jaar 2001 gemaak. Daarvolgens 

sou blankes 4,621 ,OOO tel en Kleurl inge 3,786,000. Met betrekklng 

tot sy syfer vir Kleurl Inge was daar h aansienl ike verskil ver
geleke met sy eerste twee projeksies. 

/ 
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Dr. Badenhorst het een projeksie gemaak wat soos volg daar ui t

gesi en het: 

Blank es 

Kleurlinge 

Asiers 

Swart es 

4,516,200 

3,053,800. 

I , 409, 900 

21 ,409,900 

30,389,800 

Prof. Sadie het met sy eerste projeksie in Januarie 1951 voor

siening gemaak vir 'n netto-blanke immigrasie van 5,000 per jaar, 

maar in Januarie 1954 geen voorsiening·vir blanke immigrasie 

gemaak nie. Dr. Badenhorst het in sy voorspel I ing ook nie voor

siening gemaak vir enige Europese immigrasie nie. Prof. Sadi.e 

het later gevra dat sy voorspel I ings .van Julie 1950 en Januarie 

1951 veronagsaam moet word aangesien hul le op onwetenskapl ike 

gronde berus het, t~rwyl ges~ is dat dr. Badenhorst se voorspel-

1 ings op verkeerde veronderstel fings berus (45). 

Dr. Richard van der Ross het h meer breedvoerige ontleding gedoen 

van die groepe en individue wat voor die Kommissie getuig het en 

tot die gevolgtrekking gekom dat vyf groepe onderskei kan word 

( 46) • 

(i) Diegene wat ·die gedagte van aparte verteenwoordiging 

algeh~el verwerp het; 

( i i ) diegene wat die gedagte van h aparte kieserslys sonder 

kwalifikasies gesteun. het; 

(iii) .diegene ten gunste van 'n aparte kieserslys plus 'n 
addisionele lys net vir Maleiers; 

( iv) dieg~ne ten gunste van h aparte kieserslys plush 

addisionele lys net vir Griekwas, en 

(v) diegene vir h afsonderl ike lys, maar wat direkte verteen-

woordiging nou of in die toekoms voorstaan. 
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Volgens die indel ing kan die groepe wat voor die Kommissie 

getuig het soos volg ingedeel word; 

(i) (a) Orie lede van die"Maleiergemeenskap - Albertus, sjeik 

M.G. Booley en hadj ie Y. du Toi t. 

(b) die Coloured People's National Union en South African 

Coloured People's Organisation. 
\ 

(c) die F6od en Canning Workers Union. 

(d) die Wynberg Dist~iks Sangersunie. 

(e) die Coloured People's Counci I of Action in Natal, en 

(f) die lnditir-gemeenskap van Kaapland. 

(ii) (a) Eerw. Leslie W. Schrieff en eerw. F.C. Schwarts van 

die Christus Sy Sendingkerk in Retreat. 

(b) die Transvaal~e Kleurl ing-Volksb6nd. 

(c) die Kleurl ing-Waaksaamheidsvereniging van Gordonia 
en Kenha rd t . 

(d) Mnr.W.H.Theron (Eksteenkuil). 

( i i i ) ( a ) Cap e Ma I a y V i g i I an c e Soc i e t y . 

(b) die Kaapse Maleiersbond, en 

( c) mn r. Ab du I Kari em Stemme t . 

(iv) (a) die Griekwa Nasional.e Konferensie van S.A. 

(v) (a) mnr. R. Hoedemaker, en 

(b) mn r. X. 

Ji 
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Volgens Van der Ross was daar geen twyfel dat die oorgrote 

getuienis van Kleurl inge voor die Kommissie teen aparte verteen

woordiging was. Van diegene wat ten gunste was van aparte ver

teenwoordiging het slegs een afvaardiging h groot groep verteen

woordig naaml ik die Griekwa-party met 20,000 lede (47). 

Die Engelstalige pers in Kaapstad het min aandag aan die inhoud 

van die Korrmissie se verslag verleen. Beide die Cape Times en 

die Cape Argus het gemeen dat die oorweldigende getuienis wat voor 

die Kommissie gel ewer is, daarop gedui het dat Kleurl inge teen 

aparte verteenwoordiging was (48). Die Cape Times het op 23 

Apri I in 'n hoof art ikel gereageer op Die Burger se reeks art ikel s 

oor die getuienis wat voor die Kommissie gel ewer is. Oor die 
getuienis van apatie by Kleurl inge om as kiesers te registreer 

het die Cape Times gese dat die getuienis geen argument kan wees 

vir die 'ontkiesering' van Kleurl ingkiesers nie. 56 is Kaapstadse 
belastingbetalers skokkend apaties oor hul munisipale kiesreg, 

maar dat dit nog nie as argument gebruik is dat hul le 'ontkieser' 

moet word nie. 

Die aard van Die Burger se beriggewing en korrmentaar oor die be

vindinge,van die Kleurl ingkommissie was uiteraard partydig vir 

diegene wat vir aparte verteenwoordiging was. Daarby meet egter 

gese word dat ook die VP en die Engelstal ige pers min aandag geskenk 

het aan die sieninge van diegene wat vir aparte ~erteenwoordiging 
getuig het. Geen pog'i ng is aan be i de kan t e aangewend om die 

getuienis bokant diepa-rty-politieke vlak te lig nie en is die syfers 

en argumente gebruik as synde bewys van die geldigheid van die een 
of twee hoofargumente. 
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(1) Verslag van die Komrnissie om ondersoek in te stel na die 

onderwerp van die Wetsontwerp op bekragtiging en wysiging 

van die Wet op Afsonderl ike Verteenwoordiging van Kiesers, 

UG no. 20/1954, (Staatsdrukker, Pretoria). 

(2) F. van Zyl Slabbert en D. Wei sh, South Africa's options: 

strategies for sharing power, (Kaapstad 1979), p. 83. 

Hoewel Die Burger nooit regstreeks sulke taal gebesig het 

nie, is dikwels van sterk woorde soos 'stryd' en 'rasse

dinamiet' gebruik gemaak. Sien bv. 'Vier leiers roep volk 

op tot stryd', Die Burger-, 25_Maart, 1952. In 1954het 

Die Burger gese: "Dit is hierdie verskynsel (die registrasie 

van Kleurl ingkiesers) wat die gebruikmaking van die Kleur-

1 ingstem deur die VP vergelykbaar maak met een van die mees 

verfoeide en mees met hartstog belaaide verskynsel s in die 

Suid-Afrikaanse geskiedenis - die inroep van die Nie-blanke 

as bondgenoot in die twiste van die blankes." Sien 'Die 

gemeenskapl ike lys', Die Burger, 18 Mei, 1954. In 1958het 

Die Burger gese: "Die registrasie van Kleurlingkiesers op 

h gemeenskapl ike lys sal Nasiohale Afrikaners tot h punt 

dryf waar enigiets kan gebeur, want dit beteken eenvoudig 

dat hul swaar verworwe_pol it ieke krag in een slag ui tgewi s 

sal word ••. Hierdie rassedinamiet is die gl imlaggende 

jong lei er van die VP besig om rond te smous as deel van 

sy plan vir beter rasseverhoudinge!" Sien 'Die gevaarl ikste 

be I of t e ' , Di e Burger, I 4 Apr i I , I 9 5 8. I~ 1971 het Dawie in 

sy rubriek oor die konstitusionele stryd in die vyftigerjare 

en die scenario dat h vergrote Kleurl ingkiestal moontl ik h 

Nasionale regering sou kon uitstem gese: "I emand wa t 'n resep 

moes ui tdink vir h burgeroorlog tussen die blankes, sou 

niks beters kon gevind het as so 'n toestand nie." Sien 

'Wat i s h i e rd i e po I i t i eke i n t eg ra s i e e i n t I i k ? " , D i e Burger , 

17 Julie, 1971. 

(3) Offisiele Jaarboek van die Unie no. 27 p. I 13 en no. 28 

p. 79. 

(4) Scher, p. 503. 

(5) Onderhoud met mnr. Bi II Horak op 10 Apri I 1986. Volgens 

mnr. Horak het Die Burger die beweringe al les uit sy duim 

gesu i g. 
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(6) 'Oppenheimer erken', Die Burger, 22 Januari e, 1954. 

(7) .;VP begin swaai oor Kleurl ingstem', Die Burger, 23 Januarie, 

1954. 

( 8} 'Die Muggie en die Kameel ', Die Burger, Februari e, 1954. 

(9) 'Kleurlingkiesers', Die Burger, 22 Maart, 1954. 

(10) Scher, p. 431-432. Scher gebruik die indel ing soos di t op 

( 1 1 } 

15 Apri I 1954 in Die Burger verskyn het. Volgens 'n indel ing 

wat deur nie-Nasionale lede van die Kommissie gedoen is, was 

9 groepe of individue vi~ aparte verteenwoordiging en 6 

daarteen. Die 9 groepe of individue vir aparte verteenwoor

diging het sowat 28,000 ~~nse verteenwoordig (van wie 20,000 

Griekwas} terwyl diegene daarteen sowat 16,000,mense ver

teenwoordig het. Sien The Cape Coloured Vote, p. 94-115. 

Heelwat van die groepe en individue wat gese het dat hul'le 

aparte verteenwoordiging steun, het later tydens onder

vraging geblyk gekant te wees teen verskeie aspekte daarvan. 

Sien The Cape Coloured Vote, p. 54-55. 

'Kleurl inge sal beleid kan voorskryf', Die Burger, 13 Apri I, 

1954. 

(12) 'Keuse oor Kleurlingstem', Die Burger, 14 April, 1954. 

( 1 3} 

( 1 4 } 

'Geen steun vir VP se beleid', Die Burger·, 15 April, 1954. 

'Geen middeweg nie', Die Burger, 15 Apri I, 1954. 

(15) 'Kiesbeampte met hof gedreig: bedrog by registrasie van 

K i es er s ' , D i e Burger , I 6 Apr i I , I 9 5 4 • 

( 1 6 } 

( 1 7) 

( 1 8) 

( 1 9) 

(20) 

( 2 1 ) 

'Word vinniger meer voor verkiesing', Die Burger, 17 Apri I, 

1954. 

'Nie-blankes vra apartheid', Die Burger, 19 Apri I, 1954. 

'Kl eurl inge soek I ei ers', Die Burger, 20 Apri I, 1954. 

'Kleurl inge stel min belang', Die Burger, 21 Apri I, 1954. 

'Apartheid ender Nie-blankes', Die Burger,22 Apri I, 1954. 

'Vyandskap teen Blankes', Die Burger, 23 Apri I, 1954. 

'·'·"'·· 
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(22) 'Onverski 11 igheid oor stemreg', Die Burger, 26 Apri I, 1954. 

(23) 'Baie Blankes is Kleurl inge', Die Burge'r, 26Apri1, 1954. 

(24) 'Kl eurl inge word vinnig meer', Die Burger, 27 Apri 1, 1954. 

(25) Hoofart ikel in die Cape Argus, 13 Apri I, 1954. 

(26) Scher, p. 431. 

(27) 'That two-thirds majority', The Forum, 3 (2), (Mei 1954). 

(28) Scher, p. 446. 

(29) Scher, p. 444. 

(30) Scher, p. 449. 

(31) . Scher, p. 454. 

(32) U.G. no. 20/154, p. 322. 

(33) Die Burger, 17 Apri I, 1954. 

(34) Die Burger, 15 Apri I, 1954. 

(35) Die Cape Ti mes, I 3 Apr i I , 1954. 

(36) The Cape Coloured Vote, p. 51 • 

(37) The Cape Coloured Vote, p. 52. 

(38) The Cape Coloured Vote, p. 52. 

( 39) The Cape Coloured Vote, p. 49-50. 

(40) U.G. no. 20/1954, p. 49, p . 78, p. 

p. I 84. 

(41) ·Sien Die Burger, 21 April, 1954. 

I I 0, p' 157, p. 162 

(42) Sien 'Baie Kleurl inge kan ontkieser word: voldoen nie 

werkl ik aan vereistes nie', Die Burger, 16 Mei, 1953. 

(43) The Cape Co I ou red Vote, p. 82. 

(44) The Cape Coloured Vote, p. 85. 

(45) The Cape Coloured Vote, p. 16-18. 

en 

(46) Van der Ross, Poli ti cal and social history of the Coloured 
people, p. 374. 
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(47) Van der Ross, Political and social history of the Coloured 

people, p. 384. Mening ook gehuldig in 'That two-thirds 

majority', The Forum, 3 (2-), (Mei 1954). 

(48) Hoofartikels in die Cape Times, 13 Apri I, 1954 en die Cape 

Argus, I 3 Apr i I , . I 954. 
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HOUFSTUK 9 

DIE PROVINSIALE VERKIESING VAN 1954 

Die tweede lesing van die Wetsontwerp tot bekragtiging en 

Wysiging van die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging 
,f 

van Ki esers het op 19 Mei 1954 in die veren igde vergadering van 

die Parlement begin. Vi r 'n tweede maal sou dr. Malan en 

die Nasionale regering probeer om deur h tweederdemeerderheid 

die Kleurl ingwetgewing deur t~ voer. 

In sy openingstoe~praak het dr. Malan weer eens gewys op die 

gevaar wat die Kleurl ingstem vir die blankes se pol itieke 

mag in Kaapland inhou "en dat hulle in 'n groat aantal Kaaplandse ,. 
kiesafdelings die magsposisie van die blankes geweldig kan raak." 

(I) Twee dae tevore, op 17 Mei, het Die Burger in 'n hoof art ikel 

h ernstige beroep op die VP gedoen om die Regering se wetgewin~ 

te steun. 

"Laat die staatsman dan vandeesweek spreek en 

nie die pol itikus nie ••• Die verenigde ver-

gadering (VV) is in die gelukkig posisie dat h bl ik 

in die naaste en die verdere toekoms vir horn ver

gemakl ik word deur gesaghebbende getuienis wat aan 

die kommissie van ondersoek na die Kleurl ingstemreg 

voorgele is. Seker di .. e opvallendste punt in hier

die getuienis geld die'blote kwessie van syfers, wat 

hard en duidel ik spreek. Daar is meer Kleurl inge 

as blankes in Kaapland, en hul voorsprong sal nood

wendig toeneem, vanwee hul hoer geboortesyfer en 

vanwee die aansienl ike opname van naturel lebloed 

Volgens al le aanduidinge moet die blanke gemeenskap 

van Kaapland die feit ender die oe sien dat op die 

oombl ik reeds die aantal Kleurl inge op die lys ver

driedubbel kan word, en dat hul le in die naaste 

toekoms h derde en meer van die Kaaplandse kiesers

korps kan uitmaak ... Wanneer die VV hierdie feit 

oorweeg, moet hy tegelyk met h tweede rekening hou. 
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Die Kleurl ingstem is uitbuitbaar en word in 

werkl ikheid op aan~i~nl ike skaal uitgebuit. 

Hieroor hoef nie geredeneer te word nie .•• 

Di t is nie al leen h kwessie van uitbuitihg nie, 
' maar ook van korrupsie en ahder wanpraktyke 

Denkende ondersteuners van die VP vrees ewe seer 

as Nasional iste die uitwerking op ons hele 

demokratiese stelsel van h toestroming van 

kiesers van wie verwag kan word dat hul le h 

gewi I ige oor sal neig vir ekstremistiese leer

stel I inge." (2) 

In h hoofartikel op 18 Mei het Die Burger weer skerp gereageer 

teen die gemeenskapl ike kieserslys. "Di t i s naam I i k 'n f e i t da t 

99 persent, so nie 99,9 nie, van die Kleurl inge wat in Kaapland 

hul stem uitbring dit aan die kant van die VP doen. 'so seer is 

dit die geval dat die VP in staat is om in baie groot mate Kleur....'. 

I ingkiesers te gebruik as 'n 'stemme.,-poel' waarui t hy vol gens eie 

behoefte kan put." Die Burger het daarop sy siening herhaal dat 

die VP net Kleurl inge registreer in setel s waar hy Nasional iste 

kan verslaan en nie in ander vei I ige setels nie. 

"Dit i's hierdie verskynsel wat die gebruikmaking 

van die Kleurl ingstem deur die VP vergelykbaar 

maak met een van die mees verfoeide en mees met 

hartstog pelaaide verskynsels in·die Suid

Afrikaanse geskiedenis.- die inroep van die Nie

bl~nke as bondgenoot in die twiste van die blankes 

Hier is h lopende bron van vergiftiging van rasse

betrekkinge, tussen blank en blank ewe seer as 

tussen blank en Nie-blank. Van al le ander oor-

weginge afgesien, is hierin al leen h dwingende 

rede te vind waarom die bestaande posisie van h 

gemeenskapl1ke kieserslys be~indig moet word ••. 

Die VP weet so goed soos iemand anders dat die 

gemeenskapl ike kiesers:l·ys in die naaste toekoms 

blootgestel staan aan h oorstroming van Nie-blankes. 

Laat horn nadink oor die reaksie wat so h gebeurtenis, 

so h onvermydel ike gebeurtenis, sal h8 pp die 
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gemoede~e vah nie al leen die Nasionale Afrikaners 

nie, maar ook op die van die groep oorgeblewe 

Afrikaners in sy eie geledere, en dit glo ons vas, 

ook op die gemoedere van die Engelssprekendes in 

die VP wat geleer het en al hoe meer leer om Suid-

Afrikaans te dink. Dit sal h reaksie wees wat 

elk-e stukkie politieke voordeel sal uitwis wat die 

VP hoop om uit die Kleurl ingstem te haal As 

die verandering nie vandeesweek kom nie, kom dit 

later. Dit is politiek onafwendbaar." (3) 

Op 21 Mei het Die Burger in h hoofartikel gereageer op h ver

skynsel wat .horn in die Gekose Komi tee tydens die aanhoor van 

getuienis voorgedoen het nl. verski I le in interpretasies oor 

die syfers van Kleurlingkiesers en projeksies oor hul toekom-

stige getalle. Die VP-leier adv. J.G.N. Strauss en s11r De 

Vi I I iers Graaff het in die Parlement die juistheid van die 

bevol ingsprojeksies van prof. J.L. Sadie vir die jaar 2001 

bev raag t eken ( 4). Hi erop het Die Burger gese; "Laa t on s 

terugkom na die aarde toe en ons nie besig hou met die kinder

agt ige spel om feite wat soos berge staan, met woorde te probeer 

wegredeneer n i e. 11 ( 5) 

Op 25 Mei het Die Burger gese dat die verminderde aantal Kleurl ing

kiesers van sowat 10,000 op die gemeenskapl ike .lys vir die 1954-

verkiesing net die gevolg is van verskerpte waaksaamheid deur die 

Nasionale regering en die plan vir afsonderl ike verteenwoordiging. 

"Dit was die plan en die stryd daaroor wat die VP weerhou .het van 

die massa-registrasie van Kleurl inge, uit vrees vir die gevaarl ike 

reaksie wat dit by blanke k.iesers kan uitlok. Die skynbare 

'vei ligheid' teen oorstroming van die Kaaplandse kieserslyste in 

die jongste tyd, wat nou as argument teen aparte kieserslyste aan-

gevoer word, is dus h vrug van die spanning wat in die laaste jare 

oor die saak geheers het. Di t kan in die vorm al leen voort

bestaan solank die spanning nie verwyder word nie." (6) Die 

argument van Die Burger is moei I ik om te begryp. Die Burger 

het vroe~r gese dat die Regering nie Kleurl ingkiesers wi I 

'ontkieser' nie. 'n Dal ing van sowat 10,000 in die aantal Kleur-
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I ingkiesers kan egter besl is nie net toegeskryf word aan die 

uitskakel ing van diegene wat nie aan die stemvereistes voldoen 

het nie. Sake van wanpraktyke met die kiesbevoegdhede het 

gewoonl ik net enkele kiesers behels wat nie naby h syfer van 

10,000 gekom het nie. In die praktyk moes 'ontkiesering' dus 

plaasgevind het waaroor die Regering en Die Burger hul le nie 

veel bekommer het nie ondanks die belofte dat geen 'ontkiesering' 

sou plaasvind nie. 

Die Burger het aan die einde van Mei te midde van die debat in die 

verenigde vergadering oor die Kleurl ingstem, oor nuwe verwikkel inge 

in die Kleurl inggemeenskap berig. Dr. Malan het op 26 Mei h 

brief van die CPNU-leier, mnr. George Golding, in die Volksraad 

voorgelees waarin mnr. Golding sekere positiewe geluide teenoor 

die Regering gemaak het, onder meer dat die Kleurl inge h gematigde 

opl6ssihg van die stemprobleem begeer en nog onderhand'I inge met 

die Regering oor die Stemwet wi I aanknoop. Die Burger het in 

h hoofartikel op 27 Mei die uitnodiging van dr. Malan aan belang

hebbendes verwelkom om in oorleg met die Regering h formulering 

te probeer vind wat die steun van h tweederdemeerderheid in die 

VV sou verseker. Dit moes egter geskied deur eers die Regering 

se wetgewing te aanvaar. "Di t spreek vansel f dat die grondslag 

van so h reSI ing afsonderl ike verteenwoordiging vir die Kleurl inge 

moet wees. Diegene wat onvoorwaardel ik en onherroepl ik die 

beginsel van aparte kieserslyste verwerp, het in die nuwe ont

wikkel inge geen ander rol as verset tot die einde te speel nie." 

( 7) 

Op 31 Mei het Die Burger in h hoofartikel ges8 d~t die VP-pers se 

reaksie op mnr. Golding se brief insiggewend was. 

"Die ver.wy t word die Reger i ng gedur i g voor die hoof 

gesl inger dat hy geen normale betrekkinge met die 

Kleurl ing~gemeenskap soek nie en dat hy sonder raad-

pleging sy wi I afdwing. Maar die waarheid is 

andersom. Di t is die VP wat normale betrekkinge 

gedurig onmoontl ik probeer maak deur elke groep onder 

die Kleurl inge wat vir samewerking te vinde is, te 

beveg en aan die genade van die ekstremiste in hul 

eie gemeenskap ult te lewer. Daar word blykbaar 
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volgens h bale eenvoudige formule gewerk; die 

enigste goeie Kleurl ing is h Kleurl ing wat die 

gedagte van samewerking met die Nasionale 

Afrikaner verwerp. Dit is hierdie soort uit-

buiting van die Kleurl ing teen die Nasionale 

Afrikaner wat die bestaande stelsel van die 

gemeenskaplike kieserslys onhoudbaar gemaak het." 

( 8 ) 

Die gedagte dat die verwydering van die Kleurl ingkiesers van die 

gemeenskapl ike lys moreel onregverdigbaar is, is gereeld deur VP-

sprekers in die Parlement genoem. Die Burger het nooi t spesifiek 

op hierdie afgument ingegaan nie, maar dikwels h retoriese teen-

vraag gestel. Op II Juniehet diekoerant gese; "Asaparte 

verteenwoordiging imnioreel is, dan was aparte kieserslyste vir 

naturel le en lndiers, deur die VP ingestel, wesenl ik ewe immoreel 

as die voorgestelde nuwe bedel ing vir die Kleurl inge. As di t 

immoreel is om in so 'n saak van standpunt te verand.er, dan het 

die grate gros van die lede van die ou SAP in 1936 immoreel 

gehandel ." (9) 

Op 14 Junie is daar in die verenigde vergadering gestem oor die 

Regering se wetgewing vir aparte verteenwoordiging, Die Regering 

het nog 9 stemme kort gekom vi r 'n tweederdemeerderheid. Ses 

VP-lede het vir die Regering gestem nl. mnre. Bailey Bekker, 

Arthur Barlow, Frank Waring, Bla~r Coetzee, dr. A.H. Jonker en 

dr. V.L. Shearer. In 'n hoofartikel op 15 Junie het Die Burger 

gese dat onverbiddel I ike vordering met die Regering se wetgewing 

gemaak is. 

"Dit blyk uit die koue syfers van die vordering 

wat die beginsel van afsonderl ike kieserslyste 

sedert 1952 gemaak het. As daar in daardie jaar 

'n gesament I ike sitting was, sou 113 stemme vi r 'n 

oplossing gemonster kon word - 25 te min om die 

doelwit van 138 stemme te bereik. Verlede jaar 

n~ die verkiesing het die totaal vir h oplossing 
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tot 123 gestyg - net 15 te min vi r 'n meerderheid 

van twee derdes. Gister het die totaal vir die 

oplossing gekl im tot 129: slegs nog nege lede 

uit h totaal van 207 sou met hul stem h einde aan 

die stryd kon gemaak het. Di t toon die onverbid-

del I ike, ons kan byna se onvermydel ike vordering 

wa t daa r was." ( I O) 

Die provinsiale verkiesing op 18 Augustus het gelei tot een van 

die grootste veldtogte n6g deur Die Burger teen die Kleurl ingstem. 

Vanaf nominasiedag op 15 Julie tot stemdag op 18 Augustus het 

al tesame 12 hoofartikels oor die gevare van die Kleurl ingstem 

gehandel (dit in vergelyking met die een tydens die 1953-

verkiesing), terwyl aanhoudende beriggewing en selfs diagramme 

verskyn het om die gevaar van die Kleurl ingstem aan te toon. 

Die Burger het die veldtog in noue oorleg met die part~-organisasie 

van die NP in Kaapland gevoer. Op 12 Mei 1954 het mnr. P.W. Botha, 

hoofsekr~taris van die NP in Kaapland, opdragte aan party

organiseerders by die onderskeie NP-takke gegee om die kiesers

lyste noukeurig na te gaan o~ te bepaal of Kleurl ingkiesers on-

we t t i g op d i e I y s t e v o o rk om. . ( 1 1 ) 

In die proses moes Die Burger weer sy pol itieke kommentaar wysig. 

Waar die koerant in Mei 1953 gese het die VP kan ni e hoop om 15 

setels te verower wat hy nodig het om die Nasio~ale regering tot 

'n val te bring nie al registreer hy Kleurl inge op groot skaal (12), 

het die koerant tydens die verkiesingsveldtog van 1954 gese dat 

die VP net sowat 18,000 Kleurl inge moet registreer om die 

Regering se meerderheid van 15 ui t te wi s. Die argument is 

moei I ik om in te sien aangesien die Kleurl ingstem in 1954 gedaal 

het tot sowat 38,000 en daar geen tekens van die grootskaalse 

registrasie van Kleurl ingkiesers was nie. Vergeleke met die 

syfers van 1953 was daar in agt van die elf Kaaplandse kies

afdel ings waar volgens Die Burger Kleurlinge deur die VP geregis

treer word om Nasionale kandidate ult te stem, h dal ing in Kleur-

1 ingkiesers. In sommige kiesafdel ings was die dal ing selfs 

drasties soos in Stellenbosch waar Kleurl ingkiesers gedaal. het 

van I ,858 tot I ,403 en die Paarl van 2,575 tot 2,331. Die enigste 
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kiesafdel ings in di~ groep waar daar h styging was, was Worcester 

met 400, Vasco met 180 en Valsbaai met sowat 40 (13). Die 

Kleurl ingstem was bv. met die verkiesings van 1948 en 1949 uit 

Nasionale oogpunt h veel grater gevaar as in 1954. In die I 948-

verkiesing was die getal Kleurl ingkiesers net sowat 6,000 kart 

van die getal van 56,000 Kleurl ingkiesers wat volgens Die Burger 

h oorwinning aan die VP sou besorg. In 1954 was die syfer 

18,000 kart van 56,000, maar is h grater ~eldtog teen die Kleur-

I ingstem gevoer as in 1948. In 1953, toe daar sowat 10,000 meer 

Kleurl ingkiesers as in 1954 op die gesamentl ike lys was, was Die 

Burger se mening dat die Kleurl ingstem nie in een kiesafdel i~g 
~ 

van deurslaggewende belang was nie. 

In h hoofartikel op 3 Augustus het Die Burger ges@ dat die gevaar 

van die Kleurl ingstem veel dringender is as wat die meeste mense 

besef. 

"Op die grondslag van verl ede jaar se syfers is 

net 18,000 Kleurl ingkiesers, op die regte plekke 

geregistreer, n-0dig om die Nasional~ regering tot 

'n va I t e bring. In sommige kiesafdel ings soos 

Caledon-Bredasdorp, Paarl en Port El izabeth-Noord, 

is die ekstra registrasie van enige honderde Kleur-

Ii nge nod i g om 'n ommekeer t e veroorsaak. In 'n 

aantal ander sal tot duisend en meer geregistreer 

moet word. Maar vir die verowering van 15 tans 

Nasionale kiesafdel ings in Kaapland ~ genoeg om die 

Regering se hele meerderheid in die Volksraad ult te 

wis - hoef nie meer ash bykomende totaal van 18,000 

Kleurli.ngkiesers geregistreer te word nie. In die 

geheel dus sal net 56;000 Kleurl inge op die lys, 

strategies geregistreer, die deurslag gee in h totale 

kieserskorps van anderhalf mi ljoen. Daa rd i e ek st ra 

18,000 stemme is beskikbaar, en veel meer. Hu I I e 

moet net geregistreer word •.. Waarom het die VP in 

1953 nie die betrekl ik klein getal Kleurl inge wat hy 

vi r 'n oorwi nn i ng of 'n amp er oorwi nn i ng nod i g gehad het, 

geregistreer nie? Deels omdat hy die blankes se 
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reaksie vrees, deels omdat hy die geleentheid nie 

belangrik genoeg ag nie. Die stuimerende mag 

van die Kleurl ingstem meet al teen in die al ler

belangrikste en gunstigste omstandighede ingeroep 

word. Sulke omstandighede kan oor minder as vier 

j aa r on t st aan • D i t i s n ou hog t e v r o eg • Di t is 

die rede waarom die VP h oplossing van die vraag

stuk tot elke prys wit verhinder. Hy dink aan 

1958. Dan kan di.e geleentheid ontstaan waarby 

die ski el ike vervaardiging van h betrekt ik ktein 

aantal nuwe Sap-kiesers besl issend sat wees." (t4) 

Op 4 Augustus h~t Die Bu~ger h voorbtadberig geplaas in aanstuiting 

by bg. hoofartikel nt. dat die VP' tot die 1958-verkiesing gaan wag 

om Kleurl inge op groot skaal te registreer om die Nasionate 

reg er i n g t o t 'n v a I t e b r i n g • In die berig ender die opskrif 

'VP se plan met verkiesing: net voorbereiding vir grater aanstag', 

word ges& as die VP se strategie in die p~ovinsiale v~rkiesing 

slaag, sal die party in h uitstekende posisie wees om die Nasionale 

bewind by die votgende algemene verkiesing tot h val te bring. 

Die berig lui verder: 

"Hierdie strategie is gebou op die feit dat die NP 

se groot meerderheid van 29 setels in die Volksraad 

ui ters verwondbaar is. Nie minder as 17 Nasionale 

setels word gehou met meerderhede van minder as 

duisend stemme nie ..• Van die sewentien is elf in 

Transvaal, vyf in Kaapland en een in Natal Die 

vyf Kaaplandse kiesafdel ings met kleiner meerderhede 

as duisend stemme is: Caledon-Bredasdorp (240), Paarl 

(358), Port Elizabeth-Noord (521), Prieska (778) en 

Val sbaai (932). Ander ki esafdel ings wat met 'n 

ski el ike massa-registrasie van Kleurt ingkiesers ver

ower kan word socs sake nou staan, is Worcester 

(I, 136), Ui tenhage (I, 192), Ste I I enbosch (I ,452), 

Vasco (l,217), Kimberley-distrik (1,153) en selfs 

Malmesbury (1,856)." (15) 
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In reaksie op di~ berig s8 Die Burger in h hoofartikel op 4 
' . 

Augustus dat die NP in h verwondbare posisie is en dat h verl ies 

van 17 setels die Nasionale regering tot h val kan bring. 

"Hi erd i e bet rek I i k ger i nge ommekeer is hee It ema I 

denkbaar in ongunstige ekonomiese omstandighede, 

en in Kaapland kan dit bowendien kunsmatig aan

gehelp word deur die grootskaalse registrasie van 

Kleurl ingstemme in die genoemde vyf kiesafdel ings 

en nog h hele p~ar ander. Die VP doen daardie 

~anslag nie nou nie omdat die tyd daarvoor nie ryp 

is n i e. Daar is voorspoed in die land, en h 

massale gebruik van die sluimerende Kleurl ingstem 

in hierdie verkiesing sou daarom net h boemerang 

kon gewees het. Maar as daar h kentering moet 

kom wat Nasionale setels met geringe meerderhed& 

in die twyfelagtige klas bring? Dan sa I on s 'n 

bl i tsvinnige registrasie van Kleurl ingkiesers op 

die 'regte' plekke in Kaapland kry Di t is 

hierdie agtergrond wat die provinsiale verkiesing 

van kritieke belang maak." (16) 

Die Burger se hele argumentsfokus vir die 1954-verkiesing moet 

teen h bre~r agtergrond gesien word. h Mens kan argumenteer dat 

die Nasionale bewind wel verwondbaar was, maar is nie enige 

regering in h demokratiese stelsel ve~wondbaar nie? u i t bg. 

hoofartikel blyk duidel ik dat Die Burger gepoog het om die 

Nasionale regering onaantasbaar deur h demokratiese verandering 

te maak. Di t is ook ironies dat in die 17 set els waar die NP 

se meerderheid minder as dui send stemme was, al tesame 11 in 

Transvaal was waar nie een enkele Kleurl ingkieser was nie. Ook 

is di t insiggewend dat in die vyf Kaaplandse ~iesafdel ings wat 

volgens Die Burger deur die registrasie van enkele honderde 

Kleurl ingkiesers na die VP kon swaai, daar op een na in almal 

vir die 1954-verkiesing h dal ing in Kleurl ingkiesers was. In 

Caledon-Bredasdorp was die dal ing 168, in Paarl 244, in Port 

El izabeth-Noord I I en in Prieska 60. Slegs in Valsbaai was daar 

·::· .. 
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h styging van 42 (17). Van die ses ander Kaaplandse kies-

afdel ings wat genoem is waarin 'n massa-registrasie van Kleur-

1 ingkiesers die NP kon uitl ig, was daar ook in vier h dramatiese 

dal ing in Kleurl ingkiesers - in Ui tenhage 67, in Stellenbosch 

455, in Kimberley-distrik 151 en in Malmesbury 334. Slegs in 

Vasco en Worcester was daar stygings van onderskeidel ik 180 en 

401 (18). 

In h omvattende hoofartikel op 5 Augustus het Die Burger sy aan

tygings herhaal dat die VP Kleurl ingkiesers in reserwe hou en 

dat die party 'n pol itieke 'bl itskryg' vir 1958 beplan. 

"In daardie bl itskryg is die Kaaplandse Kleurl ing

stem aangemerk vir die besl issende rol. Wanneer 

die ·tyd ryp is, sal Kleurl ingkiesers in bepaalde 

kiesa.fdel ings geregistreer word in die getal le" 

wat verlang word om die NP te verpletter ..• Die 

registrasie van net sowat 18,000 op die regte 

plekke word vereis om die 1953-meerderhede van 

die NP in .vyft i.en Kaaplandse ki esafdel.ings ui t te 

wis. Dit sal .die totaal op 56,000 te staan bring 

wat maar net 6,000 meer is as wat op die lys was toe 

die NP in 1948 die bewind verower het Ons word 

gevra .om· daarop te let dat die totale Kleurl ingstem 

in Kaapl~nd sedert verlede jaar gedaal h~t. Hoe 

pragtig pas hierdie dal ing - te danke aan Nasionale 

waaksaamheid en die feit dat die vraag~tuk voort

durend i~ die brandpunt van die pol itiek gehou is 

nie in by die voorbereidings vir die lat ere bl i tskryg 

nie! Die VP het tog onlangs self in 'n paar 

Kaaplandse kiesafdel ings getoon hoe ontsettend vinnig 

hy Kleurl ingkiesers op die lys kan gooi Die 

ki esafdel ing Paarl is 'n ontstel I ende voorbeeld van 

wat die VP in tal van Kaaplandse kiesafde1 ing beoog. 

Hoe meer Nasionaal die Paarl deur die jare geword het, 

des te meer Kleurl ingkiesers het die VP laat registreer, 

totdat hy vandag daar feitl ik een Kleurl ingkieser vir 

elke Sap-kieser het. En daardi~ sol iede blok van 

2,400 Kleurl ingkiesers hou hy in h toestand van blywende 
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vyandskap teenoor die blanke meerderheid. 

Wanneer hy glo dat sy dag aangebreek het, sal 

hy die ekstra 500 of I ,000 wat vir h genadeslag 

nodig is, sander aarsel ing op die lys gooi. Die 

blanke meerderheid sal besl issend verslaan word 

deur h blanke minderheid in bondgenootskap met h 

opgesweepte Nie-blanke massa. Di t is die ding 

wat dwarsdeur Kaapland dreig, maar wat deur 'n 

vol ledig~ mobil isasie van Nasionaalgesindes op 

18 Augustus voorkom kan word." (19) 

Die Burger het nooi t bewyse gel ewer dat die VP amptel ik so 'n plan 

beraam nie en in die Kaapstadse Engelstal ige pers is herhaaldel ik 

ontken dat planne vir h sg. bl itskryg bestaan. In 'n hoof art ikel 

op 4 Augustus het die Cape Argus gese dat daar 'n tyd was toe 

Nasional iste en die ou SAP die Kleurl ingstem gedeel he~ en dat 

Nasional iste die Kleurl ingstem wi I beeindig omdat hul le op 'n 

ondeurdagte wyse die Kleurl inge geantagoniseer het. Die intensi-

tei t van die veldtog teen di~ Kleurl ingstem wys hoe absurd 

Nasionale bewerings is dat Kleurl inge die Regering se apartheids-

beleid ondersteun, het die koerant gese. In 'n artikel in 

dieselfde uitgawe word ontken dat die VP Kleurl inge registreer 

om Nasional iste uit te stem en dat die VP in die laaste jare 

getrou gebly het aan sy beleid om nie die Kleurl ingstem tot sy 

eie voordeel aan te wend nie. Volgens die bel.eid het die aantal 

Kleurl ingkiesers in die kiesafdel ing Paarl aansienl ik gedaal, 

lui die art ikel (20). Op 5 Augustus word in 'n berig in die Cape 

Argus gese dat die VP-kandidaat in die Paarl, mnr. J. I. de 

Vi 11 iers, nie die Kleurl ingstem probeer werf nie, "but non

Europeans are working energetically among themselves canvassing 

support for mr. de Vi I I i er s. " ( 2 I ) 

Op 7 Augustus het Die Burger berig van duidel ike omgerymdhede in 

verband met die Kleurl ingstem wat deur die Nasionale Party in die 

Paarl se kiesafdel ing aan die I ig gebring is (22). Daar is onder 

meer aan die I ig gebring dat swartes as Kleurl inge geregistreer is; 

daar name op die lys is van Kleurl inge wat al so lank as sewe 

jaar gelede oorlede is; 'n hele aantal in die tronk is; 'n groat 

··>:· ·:·:·:· 
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aantal verdubbel ings voorkom en dat die adresse waarop sommige 

geregistreer is, oop persele is waarop nog nooit 'n huis gebou 

is nie. Geen melding word in die berig gemaak of sake oor die 

beweerde onreelmatighede aanhangig gemaak gaan word nie. In die 

berig word ook melding gemaak van die mening van mnr. J.W. van 

Staden, LPR en hulpsekretaris van die NP in Kaapland, dat die NP 

dit oorweeg om op stemdag foto's by die stemlokale van Kleurl inge 

te laat neem om vas te stel of daar kiesers is wat mi skien meer 

as een keer stem. Scher noem die dreigement "perhaps unpreceden-

ted in modern South African electoral history" (23) en toon dat 

Die Burger ook kru in sy benadering teenoor die problematiek van 

die Kleurl ingkiesers kon wees. Vir baie jare was soortgelyke 

kru optrede die prerogatief van enkele Noordel ike Afrikaanse 

koerante soos Die Transvaler wat bv. op 14 Apri I 1953 'n foto van 

h blanke vrou tussen twee Kleurl ingmans by h VP-verkiesingstafel 

gepubliseer het ender 'n opskrif; 'Saam werk hulle vir die VP'. 

Op 9 Augustus het Die Burger ~kerp in h hoofartikel gereageer op 

h toespraak deGr die VP-kandidaat in Worcester, mnr. J.A. Stofberg, 

dat Nasional iste met die Kleurl inge gaan doen wat Hitler met die 

J ode gedoen het. 

"Die VP-kandidaat in Worcester het Kl eurl ingstemme 

nodig omdat hy nie genoeg steun ender die blanke 

kiesers het nie. Die enigste manier waarop hy 

kan hoop om te wen, is om genoeg Kleurl ingstemme 

te kry om sy agterstand ender die blankes uit te 

wis. Daarom werf hy Kleurl ingstemme. En hy 

doen dit deur die Kleurl inge met gruwelpropaganda 

teen blankes op te maak ••• So word die Kleurl inge 

geleer om die Nasionale Afrikaners te vrees en te 

haa t. En di t waarvoor? Ne t om 'n k I omp i e st emme 

in die hande te kry, net in die hoop dat die VP op 

die Kleurl inge se rug na die bewind toe kan ry. 

Kan pol itiekery onverantwoordel iker teenoor Suid

Afrika wees? .•• Die omstandighede wat in Worcester 

aanleiding daartoe gee dat die VP die Kleurl inge op 

so h manier inroep as bondgenote in sy stryd teen die 



-209-

NP word dwarsdeur Kaapland aangetref Die Paarl 

is 'n treffende voorbeeld. Daar beskik die VP maar 

oor ongeveer die helfte van die blanke stemme waar-

oor die NP beskik. Hy moet met ander woorde sy sterrme-

totaal nagenoeg verdubbel deur gebruik te maak van die 

2,434 Kleurl inge wat in die Paarl geregistreer is. 

Eers dan, eers wanneer hy vir elke blanke stem wat hy 

trek, ook h Kleurl ingstem kan kry, kom hy binne bereik 
; 

van h oorwinning. Namate die VP steun onder die blankes 
I 

verloor, word hy verplJg om die hulp van die Kleurl inge 

teen die blankes in te roep. Al hoe meer word hy van 

die Kleurl ingstem afhankl ik ••• Solank die VP vir h 

oorwinning afhankl ik bly van die Kleurl ingstem, sal 

daar toestande bestaan wat onduldbaar en al hoe onduld

baarder word. Die enigste oplossing is dat di~ Kleur-

1 inge op 'n aparte lys geplaas word." (24) " 

Op dieselfde dag het Dawie ook skerp in sy rubriek gereageer op 

die gebeure in Worcester. "Hierdie soort ding, die opmaak van 

Kleurl inge teen blankes, moet end kry. Di t sal nie end kry solank 

die VP na die Kleurl ingstem moet vry nie. Dit sal met ander woorde 

nie end kry solank die Kleurl inge op die gemeenskapl ike kieserslys 

bly om deur onverantwoordel ike pol itici gebruik en misbruik te word 

nie. Die Kleurl inge moet van die gemeenskapl ike lys af, en hier

die verkiesing moet help om hul leaf te kry. Suid-A~rika kan dit 

nie bekostig dat die bestaande posisie voortduur nie. 11 

Op 10 en I I Augu$tUs het Die Burger weer skerp in hoofartikels teen 

die Kl eurl ingstem gereageer. "Al hoe meer Kl eurl inge moet (deur 

die VP) geregistreer word en dan met propaganda stembus toe aange

dryf word om die stygende getal le van die Nasional iste te neutra-

Ii seer. Dit is die fundamentele euwel, waarvan die VP se slawe-

en Hitler-propaganda vir die Kleurl inge, in die openbaar en in die 

geheim, maar net die natuurlike uitvloeisel is •.. Laat die 

aanstaande verkiesing die laaste onder die bose ou bedel ing wees!" 

(25) 

Op I I Augustus het di~ koerant in h berig die beweringe herhaal dat 

die VP h 'bl i tskryg' met die Kleurl ingstem in Kaapland vir die 1958-

verkiesing beplan. "Nasional iste sien die gevaar in dat die VP 
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die Kleurl ingstem by h volgende verkiesing besl issend kan inwerp. 

Hy het hierdie keer nie die vol le krag van die Kleurl ingstem 

i ngespan n i e, omda t die tyd daarvoor n i e ryp geag word n i e." 

In die berig word oak gese dat die VP wel getoon het hoe bl its-

vinnig hy Kleurl inge op die lys kan gooi. "In Worcester is met 

die algemene registrasie sowat vierhonderd Kleurl inge van die lys 

geskrap. Maar na die registrasie was die Kleurl ingkieserstal 

van die kiesafdel ing sowat 350 meer as voor die registrasie. Dit 

beteken dat in 'n ommesien sowat 750 Kleurl inge op die lys geplaas 

is." Die berig vervolg met soortgelyke bewerings in Vasco deur 

mnr. P.H. Savage, die Kaapstadse kiesbeampte, voor die Kleurl ing

sternk'ommi ssie. Volgens mnr. Savage is sowat 600 Kleurl inge met 

die algemene registrasie geskrap. Desondanks het hul le getal le 

met 116 toegeneem, wat beteken dat sowat 800 nuwe Kl eurl inge ge-

regi st reer is. Verder in die berig word Die Burger se vroeere 

stel I ing herhaal dat die VP Nasionale meerderhede in m~nstens tien 

Kaaplandse kiesafdel ings k~n uitwis deur die registrasie van net 

ongeveer 11,000 Kleurl inge op die 'regte' plekke. Vyf Nasionale 

kiesafdel ings kan verower word met die registrasie van net sowat 

3,000 Kl eurl inge (26). 

In 'n hoofartikel onder die opskrif, 'Die Laaste Maal.!'. het Die 

Burger weer die "kwesbaarheid" van die Nasionale bewind onder 

oenskou geneem. 

"Die Kleurl ingstemreg plaas die VP in 'n posisie 

wat stel I ig in die demokratiese wereld enig is. 

Dit stel horn in staat om in vyf tot tien sleutel

kiesafdel ings in Kaapland bl itsvinnig honderde Sap

kiesers op die lys te gooi om sy teenstander te verplet-

ter ••• Hy het dit sedert 1948 nie op werklik groat 

skaal gewi I nie, uit vrees vir die ontseltende reaksie 

wa t d i t sou u i t I ok • Maar hy glo dat die tyd vir 

daardie verkiesingsgreep vinnig nader - die tyd 

wanneer die volk se aandag deur ander sake van die 

Kleurl ingstemreg en sy.moontl ikhede afgelei sal wees 

Geen rugbyspan sal op die veld gaan volgens reels wat 

aan sy teenstander die reg gee om midde in die wedstryd 

vyf of tien ekstra spelers in te roep nie~" 
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Op 12 Augustus het Die Burger h diagram gepubl iseer om die 

'bl itskrygplan' van die VP grafies te i I lustreer. Die diagram 

is in vier afdel ings verdeel t.w. die situasie in 1953 en plan I, 

2 en 3. Volgens die situasie in 1953 was daar sowat 48,000 

Kleurl inge op die gemeenskaplike lys en van die 54 Kaaplandse 

kiesafdel ings was 30 NP en 24 VP. Kragtens plan I van die VP 

registreer die party net 3,000 meer Kleurl inge op die 'regte' 

plekke om die totaal Kleurl ingkiesers op 51 ,000 te staan te bring. 

Die verowering van die sete\s Caledon-B~edasdorp, Paarl, Port 

El izabeth-Noord, Prieska en Valsbaai sal veroorsaak dat die NP 

dan 25 Kaaplandse setels het en die VP 29. Plan 2 behels die 

registrasie van 10,000 meer Kleurl inge vergeleke met 1948 wat 

die totaal dan op 58,000 te staan sal bring. Die verowering van 

Worcester, Stellenbosch, Vasco, Uitenhage en Kimberley-distrik 

sal dan beteken dat die VP 34 setels in Kaapland sal he en die 

NP 20. Kragtens plan 3 sal 20,000 of meer Kleurl inge~geregistreer 

word wat die totaal op 68,000 te staan sal bring. Die verowering 

van Malmesbury, Swel lendam, Bel lvi I le-Parow, Graaff-Reinet en 

Vryburg sal meebring dat die VP 39 setels in Kaapland sal he en 

die NP slegs 15. Dit sal ook meebring dat die VP die 17 setels 

verower wat nodig is om die Nasionale regering tot 'n val te bring. 

In h hoofartikel op 12 Augu~tus het Die Burger herhaal dat die VP 

op groat skaal bl itsvinnig Kleurl ingkiesers kan registreer en 

gese dat die sombere werkl ikheid VP-argumente weerle dat die 

Kleurl ingstem nooi th magsposisie sal ber~ik nie (27). 

Op 13 Augustus het Die Burger weer h grafiese di~gram gepubl iseer 

waarin aangetoon is hoe die Nasionale stem sedert 1938 uitgebrei 

het. In 1938 was die Nasionale stem 20 persent van· die totaal 

in 1943 36 persent in 1948 42 persent en in 1953 47 persent. 

Volgens die diagram poog Nasional iste om in die provinsiale 

verkiesing deur die 'klankgrens' te beweeg en is die party 

7,700 stemme kort van meer as 50 persent steun van die totale 

aantal kiesers van die Unie. 

Die intense veldtog deur Die Burger teen die Kleurl ingstem het ook 

aandag getrek in die Kaapstadse Engelstal ige pers. In h hoof

artikel op 12 Augustus het die Cape Argus gese dat Die Burger 

geen bewyse het van die VP se planne vir 'n sg. 'bl itskryg' in 

•J: 
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1958 nie en dat die doel agter d.ie veldtog is om steun van 

blanke kiesers te verkry vir die vereiste tweederdemeerderheid 

in die Parlement. "No account is taken of the harm that this 

does to relationships between White and Coloured through the 

implication of mass hostility, exploitation and unscrupulousness." 

(28) 

Op 13 Augustus het Die Burger hierop gereageer en in h hoofartikel 

ender die opskri f, ''n Propagandi s se Woede', gese dat die koerant 

se woede eerder teen die VP gerig moet wees. 

"Daardie.party registreer Kleurlingkiesers en 

sweep hul le op daar waar hy hul le nodig het om 

die NP t e beveg. Hy het di t in die ver I ede 

gedoen en hy is van plan om dit in die toekoms 

te doen Reg genoeg, die totaal vir Kaapland~ 

het met 10,000 gedaal sedert die algemene ver-

k i e s i n g , ma a r wa a r h e t d i e g e t a I I e g ed a a I ? I n 

di~ kiesaf~el ings waar die VP hul le nie nodig 

het nie, en in ander waar hy nie kans sien om 

nou al sy agterstand met Kl eurl inge in te haal 

n i e Di t is bit t ere werk I i khede van die be

staande posisie, wat bestem is om met die jare 

al hoe ernstiger te word, met al die 'afgrysl ike' 

impl ikasies vir die betrekkinge tussen blank en 

Nie-blank, en bowenal tussen Afrikaner en Engels

sprekende." 

Kort voor stemdag op 18 Augustus het Di~ Burger se veldtog teen 

die Kleurl ingstem nuwe hoogtepunte bereik. Op 14 Augustus het 

Dawie in sy rubriek breedvoerig gereageer op die argument dat die 

VP net Kleurl inge registreer waar daar h kans bestaan om Nasiona

l i s t e u i t t e s t em • 

"Ek se da t ek n i e kan g Io da t hi erd i e di nge aan 

die gewone Engelssprekende bekend kan wees nie. 

Sy pers en sy leiers hou dit van horn weg. Want 

selfs h Engelssprekende Sap moet sidder vir die 
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bntsettende impl ikasies van hierdie gebruik van 

die Kleurl ingstem om setels vir die oorwegend 

Engelssprekende VP te behou en te verower. Dit 

bevat die elemente van h rasse-ontploffing soos 

Suid-Afrika nog min gesien het Die base van 

die VP, ja, sy Engelssprekende base in die Skier

ei land, sit hi er in vei I lg, oorwegend Engels

sprekende kiesafdel ings met h klein handvol 

Kleurl inge op die lys - en in die Parlement veg 

hul le soos katte vir die reg om die kieserslyste 

van die Afrikaner se Paarl, sy Worcester, sy 

Stellenbosch, sy Vasco, met Kleurl inge te oorstroom 

en om daardie Kleurl inge dan met skrikpropaganda 

st embu s toe t e j aag. Di t i s waa rt een on s veg, " 

Op 16 Augustus het Die Burger prominent berig dat die ~p in die 

verkiesings van 1948 en 1949 ook h 'bl itskryg' gevoer het en in 

1948 6,000 Kleurl inge op die lys gegooi het tot sy eie voordeel. 

"Aan die begin van 1948 was daar in Kaapland minder 

as 40,000 Kleur1 ingkiesers op die lys ••• Teen 

Apri I (kort voor die algemene verkiesing in Mei) 

was ses- tot seweduisehd ekstra Kleurl inge deur 

middel van h aanvul lende registrasie op die lys 

gegooi. Hierdie ekstra registrasies is gekonsen-

treer in uitgesoekte kiesafdel ings waar die NP se 

ui tdaging die sterkste gevoel is. So i s in Pa row 

van Januarie tot 9 Apri I nie minder as I ,100 Kleur-

1 inge op die lys gegooi nie. In Paarl is 607 by

komende Kleurl inge geregistreer, in Stellenbosch 

535, in Malmesbury 496, in Hottentots-Holland 264 

en in Vasco 207. Geen moeite is gedoen om Kleur-

I inge in vei I ige Sap-kiesafdel ings in die Skier-

ei land te registreer nie .•. Die ekstra registrasies 

in Bolandse sleutel-kiesafdel ings was, uit die VP 

se oogpunt 'te min en te laat'. Paarl het geval 

ondanks 2,500 Kleurl inge op die lys, Parow ondanks 
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2,200, Malmesbury ondanks I ,400 en Stellenbosch 

on dank s I , 300. (Maar Vasco en Hottentots-Ho! land 

is net-net behou me~ VP-meerderhede van 185 en 571 

onderskeidel ik - met I ,800 en I ,300 Kleurl inge op 

die lys.) Na die algemene verkiesing is opnuut 
I 

registrasies vah Kleurl inge onderneem om beheer 

in die Kaaplandse Provinsiale Raad te behou ••• 

Teen Maart 1949 was die Paarlse Kleurl ingstemme 

opgeskui f tot by die 3,000 wat verseker het dat die 

VP d~e Paarl met h meerderheid van 34 verower. 

Vasco se Kleurl ingstem is in dieselfde tyd ook met 

omtrent 500 opgeskuif tot ongeveer 2,300. Dit het 

verseker dat die VP-meerderheid in Vasco gestyg het 

tot 701. Sedert daardi e tyd het die VP taaml ik 

versigtig geloop met die Kleurl ingregistrasies. 

Daar is toegelaat dat die totale Kleurl ingstem ~ 

sedert 1953 van sowat 48,000 tot sowat 38,000 daal -

egter hoofsaakl ik in doodvei I ige-Sap-setels waar 

die stem in elke geval nie nodig is om die NP te 

b ev eg n i e • " ( 2 9 ) 

Die Burger se aantyging dat in 1949 in die Paarl Kleurl ingkiesers 

tot by die 3,000 opgeskuif is, st rook ni
1
e met die amptel ike syfers 

nie. Volgeni die Jaarboek van 1949 was daar h dal ing in Paarlse 

Kleurl ingkiesers van 2,904 in 1948 tot 2,892 in 1949. Ook in 

Vasco was daar tussen 1948 en 1949 h dal ing van 2,186 Kleurl ing-

kiesers na 2,123, 

beweer is (30). 
en nie h styging tot 2,300 soos deur Die Burger 

Dit blyk egter dat die Kleurl ingstem na 1953 

gedaal het in setels wat oorwegend vei I ig vir die VP was. Slegs 

1,491 Kleurl ingkiesers uit die totale dal ing van sowat 10,000 

tussen 1953 en 1955 was in die I I kiesafdel ings waar die VP 

0olgens Die Burger met vergrote registrasies Nasional iste kon 

uitstem. lh drie van die elf kiesafdel ings was daar h styging 

van 6 2 3 ( 3 I ) • D i e g r o o t s t e d a I i n g i n K I e u r I i n g k i e s e r s wa s i n 

vei I ige VP-setels soos Kaapse Vlakte waar die dal ing I ,692 was, 

in Kaapstad-Kasteel met 'n daling van 1,683 en Wynberg met 'n daling 

van 560. Die enigste vei I ige VP-set el waar daar h styging in 
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Kleurl ingkiesers was, was in Kimberley-Staci. 

NP-kiesafdel ings was nie so dramaties nie. 

Die da I i ng in 

In Bel lvi I le-Parow 

was die dal ing 187, in Beaufort-Wes 239 en in Mosselbaai 88. 

Daarby moet egter genoem word dat daar ook h landwye dal ing in 

blanke kiesers plaasgevind het. Blanke kiesers het van 547,078 

op 3 I Des ember I 9 5 3 g edaa I t o t 5 2 2 , 4 7 I op I Maa rt I 9 5 5 ( 3 2 ) • 

In h hoofartikel op 16 Augustus het Die Burger gereageer op h 

hoofartikel in die Cape Argus wat getoon het hoe ver die NP in 

die vyftigerjare afgewyk het van sy beleid :in die twintigerjare 

waarvolgens Kleurl inge se stemme gewerf is. 

"Die Cape Argus wys op Nasionale uitlatings dat 

daar onder die Kleurl inge baie ondersteuners van 

die apartheidsbeleid is. Waarom laat die NP hul le 

dan nie as kiesers registreer en kry langs hierd+e 

weg h meerderheid van twee-derdes nie? Die 

Cape Argus ken die Nasionale Afrikaner se geskiedenis 

en tradisies seker nie baie goed nie. Di t is om 

in Suid-Afrika nie die Nie-blankes se hulp teen mede

blankes in te roep ni e, wat ook al ·die provokasi e of 

versoeking mag wees... Die Nasionale Afrikaner 

van vandag doen sy gebrekkige bes om in ooreenstem-

ming met daardie edele opvatting te lewe. In stede 

van dank daaroor te ontvang, word hy deur sekere 

elemente wat hander -0pvatting oor Nie-blanke hulp 

teen blankes toegedaan is, daaroor getart. Ons glo 

nogtans nie dat dit horn van sy tradisie sal laat 

a f wy k n i e • " ( 3 3 ) 

Die Burger het in die 1954-veldtog gereeld verwys na die kies

afdel ings Worcester en Vasco waar daar vol gens die koerant 'n 

vergrote registrasie van Kleurl ingkiesers was om Nasional iste uit 

te stem. Op 17 Augustus het die koerant gese: 

"Weer was daar die se I ek ti ewe reg i st ras i e in oor

wegend Nasionale kiesafdel ings, hierdie keer veral 

in Worcester en Vasco om twee kabinetslede te 'skud'. 

Weer was daar die gebruikl ike giftige propaganda om 

Kleurl inggemoedere teen die Nasional iste gaande te 
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maak. More sal ons weer die gebruikl ike kar-

weiery van vragte Kleurl ingkiesers na die stem-

busse sien Nog onhei lspel lender gevolge 

wag in die toekoms ashy (die VP) sy sin sou kry, 

en dan in staat sou wees om by h volgende algemene 

verkiesing die Kleurl ingstem as doodswapen teen 

die Nasional isme te probeer gebruik. Die eis 

dat hierdie verrotte toestand opgeruim moet word, 

het sedert 1948 al hoe sterker opgekl ink •.• Die 

verkiesing wat more plaasvind, kan die deurbraak 

bewerkstel I ig." (34) 

Op 18 Augustus het. Die Burger ges& dat die o~ van Suid-Afrika se 

Nasionaalgesindes op die Boland geplaas is waar Bolandse Nasiona

liste teen die ontsaglike nadele van 'n "verrotte" stemregstelsel 

veg. ? 

"Daardi e st el sel bring mee dat die skaal teen die 

Bolandse Nasional iste byna hartverskeurend gelaai 

is. Die Paarlse Nasional iste gaan vandag na die 

stembus in die wete dat hul le eers sowat 2,400 

Kleurl ingstemme moet kansel leer voor hul eie stemme 

teen hul blanke pol itieke teenstanders kan tel. 

Vasco se Nasional iste het h agterstand van I ,700 

om in te haal, Worcester syne een van 1,600, 

Stellenbosch 1,400, Hottentots-Holland 1,200, 

Va I sbaa i I , I 00 en Ca I edon-Bredasdorp I , 000. So 

is die skaal vooraf teen die Bolandse Nasional iste 

gelaai. So was di t ook gelaai in 1948 en 1953 ••• 

Vandag veg hu I I e die b·es I i ssende s I ag met 'n merk

waard i ge afwesigheid van bitterheid teen die Kleur-

1 ing wat horn vir hierdie spel laat gebruik of selfs 

t e en d i eg en e wa t d i e sp e I b eh e er • " ( 3 5 ) 

Die uitslag van die verkiesing wash kl inkende oorwinning vir die 

NP. In die I I kiesafd~I ings wat volgens Die Burger die sleutel

plan in die VP se 'bl itskryg' is, het die NP sy meerderhede op 
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twee na in al die kiesafdelings vergroot (36). In die drie 

sleutel-kiesafdel ings Vasco, Worcester en Valsbaai waar daar 

vergrote Kleurl ingregistrasies was, het die NP sy meerderhede 

in Worcester en Valsbaai vergroot. In Vasco het die party se 

meerderheid met 185 gedaal. In Worcester, waar daar h vergrote 

Kleurl ingregistrasie van sowat 400 was, het die NP sy meerderheid 

met 200 vergroot. In Prieska, waar daar h dal ing van sowat 60 

Kleurl ingkiesers was,het die NP se meerderheid paradoksaal met 

54 gedaa I • In Caledon-Bredasdorp is sy meerderheid vergroot 

met 520, in die Paarl met 729, in Port El izabeth-Noord met 278 

en in Valsbaai met 51 I. In totaal het die NP ook volgens Die 

Burger daarin geslaag om deur die 'klankgrens' te beweeg. Die 

totale NP-stem in die land was 618,636 en die nie-Nasionale stem 

587,338 (37). In h hoofartikel op 20 Augustus het Die Burger 

ges& dat die uitslae h aanduiding is dat blankes aparte verteen-
"D i e ant woo rd i s onm i sk enbaa r woordiging vir Kleurl inge steun. 1' 

gegee, en bowe-al deur die Paarl, waar die Kleurl ingstem die mees 

besl issende faktor is. Wat die Paarl s&, is dat ook lede van die 

VP wat die intiemste ondervinding van die Kleurl ingstem het, die 

aparte lys wi I h&." 

DJe Burger het n~ die verkiesing ook aangetoon hoe toenemend 

afhankl ik die VP van die Kl:·eurl ingstem geword het. Op 20 Augustus 

is ges& dat in die Paarl blykbaar byna die helfte van die Sap

stemme deur Kleurl inge ui tgebring is. 

"In praktyk beteken di t dat di·e verslane Sap

kandidaat in die Paarl 2,171 stemme van die 

Kleurl inge gekry het teenoor 2,345 van blankes 

h Veel erger voorbeeld is verlede jaar deur 

Kaapse Vlakte verstrek, waar die Sap-kandidaat 

5,400 Kleurl ingstemme gekry het teenoor die 

sowat 2, 190 stemme van blankes - dus twee en 'n half Kl eur-

1 ingstemme vir elke blanke stem. In Stellenbosch 

het die verslane Sap-kandidaat ook nie veel steun 

van blanke kiesers gekry nie - sy syfers is sowat 

I ,200 Kleurl ingstemme en I ,930 stemme van blankes, 

dus h rapsie meer as anderhalf blanke vir elke 
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Kleurling. In Vasco het die Sap-stemme gekom 

van I ,436 Kleurl inge en 3,129 blankes, dus het 

Kleurl ingkiesers gesorg vir h rap~ie minder as 

een-derde vaq die aantal Sap-stemme." (38) 

Op 26 Augustus het Die Burger in h banieropskrif getiteld, 

'Kleurl inge gaan af, se dr. Malan', berig dat al le verdere 

dwarsboming teen die Nasionale regering oor die Kleurl ing

wetgewing deur watter metodes ook al nie geduld sal word nie. 

"Ons glo dat ook die meeste''Engel ssprekendes met afsku die voor

ui tsig sal verwerp dat hul le met massale Kleurl ingsteun in 

'Afrikaanse' kiesafdel ings die Afrikaners moet ondersi t." Die 

provinsiale verkiesing van 1954 wash groot triomf vir die NP -

veral in Kaapland. Dit het getoon watter gedugte verkiesings

kombinasie die NP saam met Die Burger gevorm het en die VP sou 

in die toekoms al meer met die faktor rekening moes heu. Volgens 

The Forum bestaan daar geen twyfel dat die provinsiale verkiesing 

"were a major victory for the Nationalists, psychologically and 

tactically." (39) 



-219-

({) 'Dr. Malan stel sy saak oor Kleurl ingstemreg', Die Burger, 

20 Mei , I 9S4. 

(2) 'Die Verenigde Vergadering', Die Burger, 17 Mei, 19S4. 

(3) 'Die gemeenskapl ike lys', Die Burger, 18 Mei, 19S4. 

(4) Sien 'Dr. Malan stel sy saak oor Kleurl ingstemreg', Die 

Burger, 20 Mei, 19S4. 

(S) 'Slimmighede', Die Burger, 21 Mei, 19S4. 

(6) ''n Eienaardige argument', Die Burger, 2S Mei, 19S4. 

(7) 'Nuwe poging tot 'n oplossing', Die Burger, 27 Mei, 19S4. 

(8) 'Reaksie op die Golding-brief', Die Burger, 31 Mei, 19S4. 

(9) 'Diemoreleargument', Die Burger, II Junie, 19S4. 

(10) 'Onverbiddel I ike vordering', Die Burger, IS Junie, 19S4 • 

( 1 1 ) 

( 1 2) 

Scher, P• SOS. 

Vgl. hoofartikel in Die Burger, 6 Mei, 1953. 

.,. 

(13) Offisiele Jaarboek van die Unie no. 27, p. 113 en no. 28, p.79. 

(14) 'Die sluimerende mag', Die Burger, 3 Augustus, 1954. 

(lS) Die insluiting van Malmesbury in die groep is vreemd aangesien 

die setel in die 19S3-verkiesing onbestrede Nasionaal was. 

(16) 'Wat op die spel staan', Die Burger, 4 Augustus, 1954. 

(17) Offisiele Jaarboek van die Unie no. 28, p. 79. 

(18) Offisiele Jaarboek van die Unie ·no. 28, p. 79. 

(19) 'Planne vir 'n blitskryg', Die Burger, 5 Augustus, 1954. 

(20) 'UP stalwarts are facing odds on the platteland', die Cape 

Argus, 4 Augustus, 1954. 

(21) 'Voters in Paarl apathetic', die Cape Argus, 5 Augustus, 1954. 

( 22) 'Spook st em word gebru i k: NP vi nd ongerymdhede met KI eu r I i ng

s t em', Die Burger, 7 Augustus, 1954. 

(23) Scher, p. 511. 

(24) 'Opsweping van Kleurlinge', Die Burger, 9 Augustus, 1954 • . 
(2S) 'Propaganda v'ir Kleurl inge', Die Burger, 10 Augustus, 19S4. 



-220-

( 26) 'VP kan honderde op lys gooi Die Burger, 11 Augustus, 1954. 

(27) ''n Swak geheue', Die Burger, 12 Augustus, 1954. 

(28) Die Cape Argus, 12 Augustus, 1954. 

(29) 'Duisende Kleurl inge op lys gegooi: VP se bl itskryg in 

1948 en 1949', Die Burger, 16 Augustus, 1954. 

Offisiele Jaarboek van die Unie no. 25, p. 104. 

Offisiele Jaarboek van die Unie no. 27, p. I I 3 en no. 28, 

Offisiele Jaarboek van die Unie no. 27, p. I I 3 en no. 28, 

(30) 

( 31 ) 

(32) 

(33) 

(34) 

'Ek sa I ju I I e verde I g ! ' , Die Burger, 16 Augustus, 1954. 

'Die Kl eurl ingstem', Die Burger, 17 Augustus, 1954. 

(35) 'Die Boland se stryd', Die Burger, 18 Augustus, 1954. 

(36) Vergeleke met die algemene verkiesing van 1953. 

(37) Die Cape Times het ook erken dat die totale Nasionale stem 

p.79. 

p.79. 

vir die eerste keer meer was as die totale nie-Nasionale stem. 

Sien Die Burger, 21 Augustus, 1954. 

(38) 'VP afhankl ik van Kl eurl inge', Die Burger, 20 Augustus, 1954. 

(39) 'Fork in the road', The Forum,3 (6), (September 1954). 



-221-

HOOFSTUK 10 

KONSTITUSIONELE OORWINNING 

Die verkiesing van mnr. J.G. Strijdom tot premier van Suid-Afrika 

in November 1954 het 'n nuwe fase In die konstitusionele stryd 

m.b.t. die Kleurl ingstem ingelei. Mnr. Strijdom en sy kabinet 

was nie van plan om hul le langer te berus in die impasse met die 

Kleurlingwetgewing nie en het nie geglo daar kan staatgemaak word 

op steun ult die konserwatiewe faksie van die VP nie (I). 

Die Regering se oplossing vir die dooie punt sou fangs h kon-

stl tu~ionele weg geskied en het die Senaat en die App~lhof geraak. 

Die eerste stap wat die Regering gedoen het, was om die ledetal van 

die Appelhof van 6 tot I I te vermeerder. Die Regering het reeds 

aan die einde van 1952 soortgelyke wetgewing oorweeg, maar dit 

weens die ingrypende aard daarvan laat vaar en die Gekose Komitee 

in die I ewe geroep. In die nuwe Appelhof sou gewone en siviele 

sake deur h kworum van vyf regters verhoor word terwyl h vol le 

geregbank en I I lede sou besl is oor die regsgeldigheid van enige 

wet wat deur die Parlement aangeneem is. Die doel daaragte·r was 

om goedkeuring deur die regbank van die Wet op die Afsonderl ike 

Verteenwoordiging van Kiesers te verkry. 

Kort daarna is die wetgewing opgevolg met wetgewlng om die Senaat 

se ledetal te vergroot. In die nuwe Senaat sou die provinsies 

nie meer gelykop verteenwoordlg word nie en die partye nie pro

porsloneel nle. Dit het meegebrlng dat die Senaat ult 89 lede 

sou bestaan en van daardle getal sou die Regering die steun he 

van 77 teenoor h opposisie van slegs 12 (2). Dit sou aan die· 

Regering die nodige tweederdemeerderheid besorg. 

Die Burger se houding teenoor die wetgewing was min of meer 

dieselfde houding wat die koerant teenoor die Wet op die Hoe Hof 

van die Parlement ingeneem het nl. die wetgewing is ongelukkig en 

drastles, maar daar is geen ander uitweg nie aangesien die 

Opposisie nie sy steun aan die Regering se maatreels wi I gee nie 

sodat dit langs die erkende konstitusionele weg opgelos kan word 
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nie. Daar is ook voorsien dat die Senaat weer na sy ou vorm 

sou t erugkeer sod ra 'n t weederdemeerderhe id behaa I is. 

Die bewindsoorname van mnr. Strijdom het veroorsaak dat die mags

fokus binne die NP vanaf die Suide na die Noorde verskuif het. 

Dit het veroorsaak dat Die Burger se invloed in regerin~skringe 

ietwat afgeneem het. Hoewel die koerant nooit mnr. Strijdom 

gekritiseer het nie, is die noue vertrouensposisie met die 

regeringshoof in vergelyking met die tydperk van dr. Malan 

aangetas (3). Met mnr. Strijdom se verkiesing tot premier het 

Die Burger nie dr. Malan se open I ike voorkeur, mnr. N.C. Havenga, 

as die nuwe eerste minister gedeel nie en ondanks sy sterk bande 

met dr. Malan neutraal gebly. 'Dit was 'n voorbeeld van waar Die 

Burger h invloed op sake van aktuele belang uitgeoefen het deur 

eenvoudig te swyg en nie kant te kies nie (4). Dit was ook in 

mnr. Strijdom se bewindstydperk dat die redakteur van Die Burger 

op eie versoek nie meer koukusvergaderings van die NP bygewoon 
I 

het nie (5). 

Op 13 Desember 1954 het Die Burger in h hoofartikel gereageer op 

h verklaring deur mnr. Strijdom dat geduld gebruik moet word met 

nuwe wetgewing in verband met die Kleurlingstem. "Die weg na 'n 

bevredigende reeling loop stel I ig deur baie parlementere en 

pol itieke stryd en moontl ik deur nuwe hofprosesse. Steeds 

moet voor oe gehou word dat dit al les noodsaakl ik is vir die 

oplossing van die groeiende vraagstuk van die Kleurl ingstem in 
Kaapland." 

Die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-aangeleenthede (SABRA) het aan 

die begin van 1955 al hoe meer prominent met sy uitsprake begin 

raak en h gevestigde deel van die openbare meningvormende instel-

1 ings van die land geword. SABRA is in 1949 deur h groep 

in tel I ektuel es van die Universi tei t van Ste I I enbosch gest ig met 

die doel om di.e positiewe aspekte van apartheid in h samehangende 

doktrine te ontwikkel (7). Die organisasie het sy eerste kongres 

in 1950 gehou en dwarsdeur die vyftigerjare elke jaar 'n kongres· 

gehou waartydens die apartheidsbeleid bespreek is. In die vyf-

t igerjare het die organisasie heelwat 'verl igte' en toekomsgerigte 

uitsprake gemaak. Die gevoel was o.m. dat blankes die nodige 



. ·: 

-223-

opofferings moes maak om apartheid suksesVol deur te voer en 

nie moes wegskram van die gedagte van onafhankl ikheid vir die 

destydse Bantoe-tuislande nie (8). 

Op die SABRA-kongres op Stellenbosch aan die begin van 1955 is 

verskeie 'verl igte' menings gehuldig wat veroorsaak het dat 

h lewendige debat oor die Kleurl inge se pol itieke toekoms in 

Die Burger se briewekolomme plaasgevind het. Op 13 Januarie 

het 'n berig in Die Burger verskyn waarin die voorsi tter van SABRA, 

dr. G.B.A. Gerdener, versoek het dat Kleurl inge deur hul eie leiers 

sitting in die wetgewende I iggame van die land moet kry. Dr. 

Gerdener se mening het nie die steun geniet van die meerderheid 

SABRA-lede nie en kort daarna het die SABRA-dagbestuur h ver

klaring uitgereik waarin kennis geneem is dat van sy lede die 

gedagte steun dat Kleurl inge deur Kleurl inge in die Parlement 

verteenwoordig moet word, maar dat dit vir die grootst~ deel van 

die bevolking tans onaanneeml ik sal wees (9). 

Op 15 Januarie het h berig verskyn waarin die mening van prof. 

A.C. Ci I I iers van die Universiteit van Stellenbosch oor die Kleur-

1 inge se toekoms gegee word. Prof. Ci I I iers plei t in die berig 

dat die Kleurl inge as vierde groep ekonomies en pol itiek by die 

drie blanke groepe, Afrikaanssprekendes, Engelssprekendes en Jode, 

geTntegreer moet word en dat uitsluitsel verkry moet word oor die 

pol it i eke eindbestemming van die Kl eurl inge (I 0). Hoewel die 

berig prominent in die koerant gepubl iseer is, het Die Burger 

nie daarop kommentaar gel ewer nie. Op 12 Januarie met die 

opening van die kongres, het die koerant in h hoofartikel die 

SABRA-kongres oor die Kleurl inge verwelkom en gese dat dit in die 

belang van nie net die Kleurl ing, maar ook die blanke is dat die 

stewige kern van vriendskap en vertroue wat tussen blankes en 

Kleurl inge bestaan, beskerm en ontwikkel moet word. 

"Dit is waar dat in die uitvoering van die Suid

Afrikaanse kleurprogram die I ig in die jongste 

jare die skerpste geval het op die negatiewe 

aspekte van apartheid ••• Al hoe meer toon 

Kleurl inge hul le bereid om in hierdie program 
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(apartheid) saam te werk en op apartheidsgrondslag 

h goeie loekoms vir hul gmeeenskap te verseker. 

Hierop moet voortgebou word. Baie word reeds ge-

doen. Baie meer kan en moet nog gedoen word namate 

die program ontwikkel en wedersydse vertroue aan

groei ."(II) 

Op 25 Apri I het Die Burger kommentaar gel ewer op die Appelhof

wetsontwerp waarvolgens die kworum van die Appelhof van 5 tot I I 

verhoog gaan word. Die koerant het b~klemtoon dat die Regering 

nie beoog om met die wetgewing die hof ui t te skakel of opsy te 

stoot nie. "Die Regering is van plan om die konstitusionele 

kwessie op te los - dit staan vas - maar di t is ewe duidel ik dat 

die weg wat na 'n oplossing lei, deur die hof sal gaan." (12) 

N~ die bekendmaking van die Regering se Senaat-plan heF Die Burger 

in h hoofartikel op 12 Mei beklemtoon dat die Regering met sy 

Kleurl ingwetgewing op h kardinale beleidspunt gedwarsboom is en 

dat die nuwe wetgewing opgestel is binne die raamwerk van die 

bestaande regsposisie wat h tweederdemeerderheid vereis. Volgens 

die koerant het die wetgewing die voordeel dat di t aan die voor

skrifte~ van die Appelhof van 1952 voldoen en h regstreekse bot sing 

tu~sen die Parlement en die h-0we wi I vermy. "Die geweldige ver-

groting van die Senaat bly nogtans h ingrypende en verreikende 

stap, met ingrypende en ook moon ti ike nadel ige sevolge. Di t het 

die land in hierdie laat stadium uitsluitend te danke aan h 

opposisi~ wat horn met die sambok laat wegdryf het van die be-

vredigender pad wat in 1953 aangedui was ••• Dit laat aan die 

Regering geen ander keuse as om, in diepe besef van wat op die 

spel staan, die stryd end-uit te voer nie." (13) 

Hoewel Die Burger later h voorstander was van die wegbeweeg van 

sg. klein-apartheid het die koerant in 1955 nog kardinale aspekte 

van klein-apartheid ondersteun. Op 19 Apri I het die koerant berig 

dat die Kaapstadse stadsraad twee Kleurl inge in die landmeters

afdel ing van die raad aangestel het. Die berig het gelui: 

"Personeellede van die landmetersafdeling van die Kaapstadse 

Stadsraad was gisteroggend verbaas om twee Kleurl ing leerl ing-

landmeters op kantoor te sien. Die besluit het onmiddel I ik 
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sterk prates van die personeel uitgelok." (14) D i e g eb eu rt en i s 

by die stadsraad sou dwarsdeQr die jaar weerklank vind toe van 

sy blanke 0erknemers prates daarteen aangeteken het. In h hoof-

artikel op 29 Apri I het Die Burger ges& dat dit h geski met 

verreikende impl ikasies is. Die aanstel I ing van Kleurl inge bo 

blankes "veroorsaak wrywing en spanning wat selde aan die opper

vlakte blyk, maar met moontl ikhede van al hoe erger onaangenaam

heid namate Kleurl inge posisies van senioriteit in gemengde . 

personee I bere i k. 11 Volgens die koerant het die stadsraad horn 

met sy I iberal istiese beleid in h hoek vasgedruk. Sy beleid 

kan veroorsaak dat hy blanke werknemers verloor, maar aan die 

ander kant sou dit skreiend onregverdig wees om Kleurl inge ender 

valse voorwendsels aan te stel sander h voorneme om hul le volgens 

hul vermoens te bevorder. "Hy (die stadsraad) sal die stelling 

meet aanvaar dat daar vir aparte ontwikkel ing eintl ik geen 

werkl ike al ternatief is nie. Behoorl ik afsonderl ike g~leenthede 

en geriewe sal geskep meet word vir geskoolde Kleurl inge, en hul 

di ens sal, as di t gepaard gaan met die ui toefening van gesag, 

bepaal meet word by die Kleurl inggemeenskap. 11 (15) Op 3 Junie 

het die koerant ges& dat die toestand wat by die raad met die 

aanstel I ing van Kleurl inge plaasgevind het, nooit toegelaat moes 

geword het om te ontstaan nie. Daar kan ook geen sprake daarvan 

wees om Kleurl inge in posisies van gesag oor blankes aan te stel 

nie. "Die een praktiese manier waarop dit vir bevoegde Nie-

blankes moontl ik gemaak kan word om verantwoordel ike werk te 

verrig en daarin te vorder, is om geleenthede daartoe binne hul 

eie kring te skep, en nie om hul le aa~ die blanke gemeenskap en 

blanke medewerkers op te dring nie." (16) 

Op 10 November het Die Burger weer van h voorval by die Kaapstadse 

stadsraad berig; die keer oor 'n gekleurde toetsbeampte in die 

verkeersafdel ing wat in h gesagsposisie oor h blanke verkeers-

konstabel geplaas is (17). Volgens die koerant het die gebeure 

die bedenkinge bevestig wat vroeer in die jaar ui tgespreek is oor 

die beleid van die stadsraad. "Soos die Stadsraad teen hierdie 

tyd baie geed weet, is sy stelsel nie vir paralel le indiensneming 

van blankes en Kleurl Inge ingerig nie. Die skepping van grater 

gel eenthede vi r Kl eurl inge, waarvan ons ook 'n voorstander is, meet 

....... 
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gepaard gaan met h deurdagte beleid van skeiding, anders stuur 

die Stadsraad op moei I ikheid af." ( 18) 

In uitgawes v~h Die Burger'in 1955 en 1956 het daar ook h lewendige 

debatvoering plaasgevind oor die pol itieke toekoms van die Kleur-

Ii nge. Die meningswissel ing het getoon dat daar aansienl ike 

onsekerheid oor die onderwerp was, en dat waar die 'volkswi I' dalk 

aparte verteenwoordiging beg~er het, daar besl is nie h soortgelyke 

eenstemmigheid was oor die pol i tieke toekoms van die Kleurl inge 

nie. Die katal isator vir die meningswissel ing was die 'verl igte' 

geluide wat op die SABRA-kongres gemaak is en prof. A.C. Ci I I iers 

se mening dat Kleurl inge by blankes geTntegreer meet word. In 

reaksie op die Regering se Senaatwetgewing skryf F.X. Jurgens van 

Maitland op 25 Mei 1955 dat Kleurlinge deur hul eie verteenwoor-

digers in die Parlement verteenwoordig meet word. "Ek glo ons 

het nog nie gedroom van die seeninge wat dit vir blank~en Nie

blank sal inhou as ons hul le in ons hoogste vergadering saam kan 

I aa t be raad s I aag n i e. " In reaksie hierop s~ mnr. J.S. Visser 

van Maitland op 30 Mei dat mnr. Jurgens se voorstel skokkend en 

ondenkbaar is. "Dit sal die einde van die blanke leierskap 

in Suid-Afrika beteken. Ons sal dan die stryd om die behoud 

van on s e i e I ewen sbeskou i ng f i naa I ver I oor het." Op 3 Junie stel 

mev. Una van der Spuy van Stellenbosch die vraag of dit nodig is dat 

die Regering tot die uiterste meet volh~rd om Kleurl inge van die 

gemeenskapl ike lys af te haal noudat Kleurl ingkiesers geen verski 

aan Nasional iste se meerderheid in die Parlement maak nie. Die 

redakteur van Die Burger het nie hierbp geantwoord nie, maar 

lesers uitgenooi om mev. Van~der Spuy te beantwoord. Ant woorde 

het gewissel van die bekende argument dat die Kleurl ingkiesers 

kan verdriedubbel en blankes in Kaapland sal oorstroom tot die 

mehing dat di.e gemeenskapl ike lys die blanke beskawing bedreig. 

Op 20 Februarie 1956 het prof. A.C. Ci I I iers van Stellenbosch in 

h brief ges~ dat hy horn ash voorstander van die Regering ag 

behalwe t.o.v. sy hantering van die Kleurl ingvraagstuk. Prof. 

Ci I I iers vra dan h paar indringende vrae oor die t~ekoms - vrae 

waaroor Die Burger horn selde ui tgelaat het • 

. ··~ ... 
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"Maar waar ek nie saamstem met die Eerste 

Minister, sy voorganger, uself en die hele 

NP nie, is om te meen dat die vraagstuk van 

die Nie-blanke stemreg - hier bepaald die 

Kleurl ingstemreg - 'opgelos' kan word deur 

die invoering van h aparte lys, soos vir die 

nature! le, en deur so h beleid te regverdig 

deur dit te probeer verplaas in sy historiese 

omraming Dit is h dwal ing om te dink dat 

ons horn (die Kleurl ing) kan vaspen in die 
I 

tradisionele omraming van die verlede, en dit 

met .die brose gom van die volkswi I, soos ui t

gedruk deur wetgewing met of sonder h twee

derdemeerderheid ••• Die huidige kwota op die 

aparte lys is ongeveer I.I ,000 kiesers per ver

teenwoordiger, wat min of meer dieselfde is as 

die blanke kwota. Maar wat gaan gebeur as oor 

vyf of tien jaar daar 200,000 Kleurlingkiesers 

op die aparte lys is? Gaan hul le dan vyftien 

verteenwoordigers kry? En waar gaan die proses 

eindig, aangesien hierin h groter bedreiging vir 

die blanke heerskappy opgesluit le as in h gemeen

skapl ike lys? Ek vra al sewe jaar die vrae, maar 

a I ant woo rd wa t ek k ry, i s da t on s n i e wet t e vi r di e 

toekoms kan maak nie en dat die volgende seslag die 

saak dan maar verder sal moet voer ••• Ek vra dus 
weer: Is dit die bedoel ing van die huidige wetgewing 

dat die blanke sy heerskappy moet verseker deur die 

Kleurl ing permanent te beperk wat sy parlementere 

verteenwoordiging bet ref, op h aparte of h gemeenskap-

1 i k e k i es er s I y s? I s daa r een v o I k in di e he I e were I d-

g e skied en is van duisende jare wat daarin geslaag het 

om homself te red deur hander volk permanent onder

horig te hou, tensy deur wetgewing of geweld of albei? 

Hierdie vrae en hul antwoorde vorm die ware kern van die 

Kleurl ingvraagstuk en nie die opgesweepte seksionele 

volkswi in sy historiese omraming waarvan u in u 

artikel gewag gemaak het nie." (19) 

Op 25 Februarie het dr. J.P. Bruwer van Stellenbosch prof. 
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Ci I I iers in h brief geantwoord en gese dat sy uitgangsbasis te 

dogmaties is en h beleid nooit h final iteitsreel ing kan wees nie. 

"Persoonl ik het ek genoeg vertroue in die staatsmansiening van 

die Afrikaner om te glo dat daar ui t die huidige grondslae van 

benadering iets bale groters vir die Kleurl inge gaan verrys as 

wa t die bestaande vorm van sy k i eserst em aan horn kan bi ed. 11 ( 20) 

Op 27 Februarie het "Vanrhynsdorper" geskryf dat die gewone kieser 

vol le vertroue in die Regering se hantering van die Kleurl ing

vraagstuk het en dat finale planne vir die hele apartheidsbeleid 

nie nou vir die volgende 100 jaar gemaak kan word nie. Op 29 

Februarie het prof. Ci I I iers gereageer op dr. Bruwer se brief en 

gevra wat die bestemming van die Kleurl inggroep sal wees as' almal 

eers die opvoedings- en beskawingspei I .van die blanke bereik het? 

"Di t spyt my bale, maar hierdie bl inde vertroue in die staatsman

siening van die Afrikanervolk kan ek nie deel nie •.. Ek kan ewe 

min dr. Bruwer se mening deel dat uit aparte verteenwoordiging vir 

die Kleurl ing 'iets veel groters gaan verrys as wat system op die 

gemeenskapl ike lys vi r horn kan bied' ."(21) Op 5 Maart het dr. 

Bruwer gese dat om die staatkundige ontwikkel ing van die Kleurl ing

gemeenskap as sodanig prakties moontl ik te maak, h groeibodem vir 

groepsverteenwoordiging geskep meet word. "Die Afrikanervolk het 

op grond van sy geskiedkundig~ ervaring niks anders te vrees as dat 

hy n i e aan ander sa I doen wa t aan horn gedoen is n i e." ( 22) Hoewe I 

dr. Bruwer vroeer met prof. Cilliers verskil het, blyk dit uit 'n 

brief van horn op 7 November dat hy nader aan prof. Ci I I iers se 

standpunt beweeg het. Prof. Bruwer het gese: "In ons bedel ing tot 

dusver is die Bruinmense op die bo-indlviduele vlak na my mening 

wel aanvaar as deel van die samelewingspatroon binne die raamwerk 

van staatsdepartementele organisasie ••• Nou is dit my persoonl ike 

oortuiging dat die skepping van h staatsdepartement vir die 

spesiale en afsonderl ike behartiging van die belange van die 

'Kleurl ingbevolking' nie sal voldoen aan die wesensvereiste van h 

bo-individuele eenheidsgemeenskap nie. 11 (23) 

Op 23 November 1956 het mnr. l.J.M. van Zyl van Robertson geskryf 

dat daar opnuut oor die toekoms van die Kleurl inge gedink meet 

word. 

"Inherent was die meerderheid van die Kleurl inge 

nbg nooit teen die blanke Afrikaners nie. Slegs 
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deur omstandighede het dit so gekom dat hul le op 

pol itieke gebied meerendeels in een rigting ge-

gaan het Hierdie saak roep om onmiddel I ike 

aandag, want die Kleurl inge moet by die blankes 

ingeskakel bly ash teenwig vir die bedr~iging 

uit die Ooste, die Noorde en selfs reeds ender 

ons. Die blankes kan di t nie bekostig om 

potensiele vriende, hoe gering ook al, te verloor 

nie. Die Kleurl inge is deel van ons ou, gevestigde 

bevolking •.. Hui le praat ons taal, behoort tot 

die Christel ike Kerk en het geen ander tuiste as 

hoofsaaklik die Westelike Provinsie nie." 

Op 21 November vra "Belangstel lende" van Kaapstad wat die toekoms 

vir die Kleurl inge inhou. "Watter plek die Kleurl ing in ons same

lewing sal inneem wanneer hy op 'n hoer pei I gebring wor,d, kan ons 

aan die toekoms oorlaat. Een ding staan vas: Verskaf ons daardie 

hulp nie, dan verloor ons die Kleurl ing as bondgenoot van die 

blanke, iets wat ons in hierdie land nie kan bekostig nie." 

Op 10 Desember skryf S.J. Stipp van Rondebosch dat dit deels die 

Afrikaner se skuld is dat die Kleurl inge vyandig teenoor die 

Afrikaner staan. "Want wat het ons gedoen om hul I e by ons te hou? .•. 

Waarom het die Regering nog nooit vooraanstaande Kleurl inge by

mekaar geroep en aan hul le verduidel ik dat ons hul vriende is en 

nie hul vyande nie?" 

Hoewel Die Burger nie baie geesdrifti~ oor die Regering se Senaat

en Appel-wetgewing was nie, het hy steeds sy tradisionele onder-

steuningsrol met betrekking tot die Regering gespeel, Op 13 Mei 

1955 het die koerant in 'n hoofartikel ender die opskrif, 'Die 

Torch Marsjeer .Weer', ges& dat die VP se reaksie op die Senaats-

wetsontwerp streng volgens verwagting is. Votgens die koerant 

bly die sentrale geski lpunt steeds die Kleurl ingstemreg. Hieroor 

het die volkswi I horn reeds duidel ik t.g.v. aparte verteenwoordiging 

u i tgespreek. Op 19 Mei het Die Burger gereageer op h brief wat 

in die koerant verskyn het waarin h vraagteken geplaas is op die 

VP se sg. bl itsregistrasies van Kleurl ingkiesers, aangesien die 

Kleurl ingstem in die provinsiale verkiesing met die ui tsondering 
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van een of twee setels, geen uitwerking getoon het nie, Die 

Burger het sy argument herhaal dat die VP in die algemene ver

kiesing van 1953 nie Kleurl inge op groot skaal geregistreer 

het nie, maar dat hy dit steeds kan verdriedubbel ashy wi I. 

"Geen versekering dat daardie reg nie gebruik sal word kan deur 

Nasional iste aanvaar word nie. Su Ike bl i ts-registrasies van 

Kleurl inge is immers lank v66r, en in sekere kiesafdel ings ook 

tydens die Nasionale bewind uitgevoer, en dit sal in die toekoms 

gedoen word wanneer die omstandighede volgens die VP se oordee'I 
gunstig is." (24) 

In Mei 1955 het h groep van 12 Afrikaner-akademici aan di~ 

Universiteite van Pretoria en Suid-Afrika onder leiding van prof. 

W.A. Kleynhan~ h petisie onderteken waarin die Regering aangeval 

is oor sy planne vir die hersamestel I ing van die Senaat - h 

optrede wat gesien kan word as "the first verl igte Nastonal ist 

anti-Government protest". (25) Die Burger het op 18 Mei gereageer 

op die akademici se uitsprake. Die koerant het kritiek op hul le 

uitgespreek omdat hul le nie hul verklaring eers aan die Regering 

voorgele het nie en hul verklaring nou as propaganda deur die VP 
gebru i k word. 

r 

"Van die Senaatswetsontwerp op sigself kan geen 

regdenkende mens hou nie. Di t i s vi r Na s i ona I i st e 

en Nasionaalgesindes al leen aanneeml ik ash moont-

1 ike middel om die heeltemal onhoudbare posisie 

te beeindig wat in verband met die vraagstuk van 

d i e KI eu r I in gs t em d eu r d i e VP g e sk ep i s .••• 

Al le ander Nasional iste sal hul le dankbaar wees as 

hul le vir die Regering h beter konstitusionele weg 

as die Senaatswetsontwerp kan aandui ." (26) 

Op 20 Mei het die koerant skerp gereageer op die agitasie teen die 

Senaatswetsontwerp waarin die Regering onder meer van eerloosheid 
en troubreuk beskuldig is. 

"Laat ons regu it praat. Die grote gros van Opposi si e

gesinde E~gelssprekendes het geen begrip van die 

sentrale geski lpunt nie ... Hui le het geen besef 
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van wat die VP, hul le party, deur die jare met 

die Kleurl ingstem aangevang het, en waarvoor hy 

dit in die toekoms kan gebruik nie •••. Met die 

opkoms van die Nasional isme onder die Afrikaners, 

is die kwynende getal Afrikaanse Sap-stemme voort

durend in die sleutelkiesafdel ings van Kaapland 

aangevul deur die registrasie en b~arbeiding yan 

Kleurl ingstemme. Hierdie groeiende reservoir van 

potensiele Kleurl ingkiesers is na behoefte getap om 

die Nasional isme onder te dompel. Waarom was in 

1954 in die Paarl 2,500 Kleurl inge geregistreer en 

in Suid-Skierei land net 662? Waarom was in 

Worcester I, 800 gereg i st reer en in Rondebosch net 

383? Omdat daar in eersgenoemde kiesafdel ings 

baie Afrikaners is en in laasgenoemdes nie. Met 

verl oop van tyd is dui sende Kl eurl inge in 'Afrikal'fter

ki esafdel ings' geregistreer om die VP aan die bewind 

te hou of te kry ..• Daarom laat die 'morele' ver

ontwaardiging van die Opposisie in die konsti tusionele 

stryd die Nasional iste koud. Agter daardie veront-

waardiging le die bi ttere magsfei te van die party

pol i tiek soos die VP dit oar die lange jare bedryf 

het. In Nasionale oe - noem dit maar oak Afrikaner

oe - veg die party van die meeste Engelssprekendes 

vandag fundamenteel vir geen erkende sedel ike waardes 

in die pol itiek nie, maar wel vir die behoud van h 

massale Kleurl ingstem waarvan hy al hoe afhankl iker 

word namate sy Afrikaner...:aanhang krimp." (27) 

Op 24 Mei het Die Burger in 'n hoofartikel onder die opskrif, 'Geen 

Ander Weg nie', gereageer op die debat oar die Senaatswetsontwerp 
wat in die Vo1ksraad begin het. 

"Di egene wat nag f I ou gehoop het dat daar 'n ander 

en meer bevredigende weg as die Senaatswetsontwerp 

kon wees om die stryd oar die Kleurl ingstemreg te 

beeindig, is deur gister se debat in die Volksraad 
ontnugter Teen so h volkswi I kan geen misbruik 

van konstitusionele masj inerie op die duu~ bestand 
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bly nie. Di t is die masj ien wat die dwarsboming 

van h herhaaldel ik goedgekeurde beleid moontl ik 

gemaak het, en nie die ?eleid nie, wat nog telkens 

in demokratiese lande moes wyk; 56 is dit nou in 

Suid-Afrika. Wat vir staatsmanne oorbly, is om 

die insidentele skade tot die minimum te beperk." 

Op 26 Mei het Die Burger gese dat die Regering lank genoeg wet

gewing uitgestel het om die konstitusionele stryd te beeindig en 

dat enige verdere pleidooie vir geduld op dowe ore val. "Raad

gewinge van geduld ~it daardie party (die VP) het vandag hon-

hei lspel lende klank. Terwyl die Regering 'geduld' beoefen, is 

die VP in staat om op groter skaal te herhaal wat hy in 1949 

in die Paarl en Bredasdorp en v66r die jongste provinsiale ver

kiesing in Worcester en Vasco gedoen het. Oat di t nie reeds op 

groter skaal gebeur het nie, het die land te danke aan pie fei t 

dat die vraagstuk voortdurend deur die NP onder die aandag gehou 

is." (28) 

Op 28 Mei het Dawie in sy rubriek gese dat die nuwe Senaat waar

skynl ik n& die verkryging van 'die tweederdemeerderheid weer na sy 

ou gedaante sal terugkeer. "Die Senaat word met 'n spesifieke 

doe I herskep. Die doe I is om aan die Reger i ng 'n meerderhe id van 

twee-derdes te besorg. As die doel h beter Senaat was, dan sou 

die Regering met hander plan voor die dag gekom het, en nie met 

hierdie een nie. Maar as die doel eers bereik is, as die Kleur-

1 inge op die afsoncierl ike lys is, wat ~an? Gaan ons bly sit 

met die nuwe Senaat? Ek kan di t vir geen oombl ik glo nie. Ook 

van Nasionale kant sal daar die sterkste aandrang op h verandering 

kom 11 Op 22 Augustus het Die Burger in 'n hoofartikel gese dat 

die Regering ingrypender maatreels as die Senaatwetgewing kon aan

neem en dat die Opposisie die skuld vir h groot deel van die 

Regering se optrede moet dra. "Die proses (die Senaatwetgewing) 

kan uiteraard noul iks aangenaam wees selfs vir diegene wat dit 

moet uitvoer, en het inderdaad ook reeds neweprodukte opgelewer 

waarvan niemand kan hou nie. Di t sal nogtans end-ui t deurgevoer 

moet word in die opregte oortuiging dat dit die beste beskikbare 

k eu s e wa s en i s . " ( 2 9 ) 
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Op 7 Oktober het Die Burger in h hoofartikel ges8 dat die tyd 

verby is toe die verwyt regverdig was dat behoorl ike oorleg 

met die Kleurl ing deur die Nasionale regering verwaarloos is. 

"lntussen het die Afdel ing Kleurl ingsake volhardend gewerk om 

nouer voel ing met die Kleurl inge te verkry, totdat dit nou 

gekom het tot h konferensie van vooraanstaande Kleurl inge met 

die amptenare wat die meeste met hul besondere vraagstuk te 

doen het. Ons maak ons geen I lusies oor die moei I ikhede waarmee 
h 

hierdie benadering te doen s~I kry nie ••• Daar is aan albei 

kante genoeg goeie wi I vir die begin van h nuwe bedel ing in ons 

rassebetrekkinge." (30) 

Op 25 November 1955 is die senatore vir die nuwe Senaat verkies. 

In h hoofartikel het Die Burger weer eens min geesdrif vir die 

nuwe wetgewing getoon. 

"Niemand is verl ief op die Senaatwet nie. As 

daar in Suid-Afrika h verstandige Opposisie was, 

hoef daar geen Senaatwet te gewees het nie. Maar 

terwyl in S.uid-Afrika nie toegelaat kan word dat 

die Opposisie regeer n'ie, sal die Regering sy 

duidel ike pl ig versaak het ashy nie die masj inerie 

geskep het wat horn in staat moet stel ~m sy opdrag 

ui t te voer nie ~ •• Masj inerie word in werking 

gestel om die konstitusionele dooie punt wat deur 

die Opposisie geskep is, te be~indig. KI aa rb I yk I i k 

is dit abnormale masj inerie wat deur h abnormale 

si tuasi e verei s word. Wanneer die dooi e punt be-

e i n d i g i s , sa I d i t mo or1 t I i k wees om t o t no rma I i t e i t 

terug te keer." (31) 

Aan die begin van die Parlementsitting van 1956 het die Regering 

die Wetsontwerp tot Wysiging van die Suid-Afrika-wet ingedien wat 

voorsiening gemaak het vir die herroeping van art. 35 van die 

Grondwet wat die Kaapse gekleurde stemreg verskans het. Die Burger 
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het in h hoofart ikel op 17 Februarie die wetgewing verwelkom 

en gese dat di t 'n belangrike beginsel in die staatkundige I ewe 

herstel nl. dat die wi I van die kiesers,soos by die stembus 

uitgespreek en daarna deur die Parlement vertolk, al teen deur die 

kiesers verander kan word en nie deur h mag van buite nie {32). 

Kort daarna is die ou Wet op die Afsonderl ike Verteenwoord~ging 
van Kiesers ook by h verenigde vergadering van die Parlement inge
d i en. 

Op 21 Februarie 1956 het Die Burger in h hoofartikel die vraag 

behandel of rassebetrekkinge tussen blankes en Kleurl inge verbeter 

sat word met die instel I ing van aparte verteenwoordiging. Die 

koerant het die stel I ing herhaal dat die gemeenskapl ike lys gif 

was vir die betrekkinge tussen blank en Nie-blank en onderling 

tussen blankes. 

"Die eerste uitwerking van die aparte lys sal wees 

h gesonder verhouding tussen die twee vernaamste 

partye, omdat die onmiddel I ike moontl ikheid van 

volgestopte kieserslyste sal verdwyn het 'n Bet er 
gees tussen die blankes is nog al tyd h voorvereiste 

vir h beter gees teenoor die Nie-blankes Eers 

dan kan ons hoop op groter objektiwiteit en perspek

tief in die langtermyn-vraagstukke wat die veelrassig

heid van Suid-Afrika aan ons opdring. 11 . {33) 

Op 22 Februarie het die koerant herhaal dat die verminderde aantal 

Kleurl ingkiesers nie h genoegsame waarborg is dat die VP nie sg. 

blits-registrasies sal toepas om Nasionaliste uit te stem nie. 

"Maar daar is ook 'n ontsettende, baie onmiddel I ike 

gevaar vir rasseverhoudinge, wat sou .bly voortbestaan 

s~lfs al daal die totale Kleurl ingstem in Kaapland 

nog verder ••• Maar die waarheid is dat die VP in 

enige toekomstige algemene verkiesing met die Kleur-

1 ingstem h geweldige en mi skien best issende slag in 

Kaapstad kan slaan selfs met minder Kleurl ingkiesers 

as wat vandag geregistreer is .•. En die VP moet 

., 
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assebl ief nie kom se dat hy di t nie sal doen 

nie, want hy het dit gedoen - vlak voor die 

verkiesing van 1948 (maar ontoereikend): en 

hy sou dit in 1953 sander twyfel herhaal het 

as die faktore wat ons genoem het, nie aan-

we s i g was n i e. 11 ( 34) 

Op 27 Februarie het die koerant gese dat die NP byna 'n kwarteeu 

gelede aparte verteenwoordiging vir Kleurl inge as sy beleid aan

vaar het. 

"Die VP gaan met die wet (Wysiging van SA-Wet) hof 

toe. Wat die uitspraak ook mag wees, dit is 'n 

futiele weg. As daar een ding is wat bo al le 

twyfel uit hierdie uitgerekte stryd blyk, dan is 

dit dat die kiesers vasbeslote is dat die aparte~ 

I y s mo et k om ... Teen sy agtergrond gestel, be-

teken die aanname ~an hierdie wetsontwerp die 

vol tooi ing van die wetgewende struktuur van die 

apartheidsbeleid in sy bree trekke ••. Wat die 

NP en die Regering bet ref, hul le besef natuurl ik 

dat hierdie wet op sigself geen v61s1ae oplossing 

is nie, maar eerder die middel om oplossings te 

bereik. Op die grondslag wat die wet bied, moet 

die Kleurl ingbeleid ontwikkel word, soos die 

naturel lebeleid ontwikkel word op die grondslag 

wat die naturelle-apartheidswette geskep het." (35) 

Op 28 Februarie 1956 het Die Burger in h b~nieropskrif aangekondig 

dat die Parlement die Stemwet met h meerderheid van meer as twee

derdes aangeneem het en sodoende die kroon op die Regering se 

stryd gespan het. In 'n hoofartikel onder die opskrif, 'Die 

Oorwinning', het Die Burger di t verwelkom dat die konstitusionele 
stryd nou beeindig is. 

"Daardi e ui teinde wi I ons vandag met dankbaarheid 

en verl igt ing begroet eerder as met I eedvermaak 

oor die nederlaag van teenstanders. Want die doel 

van ons stryd was nie die vernedering van pol itieke 

..... 
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vyande nie. Di t was om h bron van vergiftiging 

vir die rassebetrekkinge in ons land, tussen 

blank en blank en tussen blank en Nie-blanke, te 

verwyder Vandag bestaan die moontl ikheid 

van h nuwe begin •.. Die versoeking van die party~ 

tot regstreekse politieke opsweping van die Kleur-

I ing gaan nou verdwyn. Daarmee gaan enige neiging 

by Nasional iste om in die Kleurl ing net h pol itieke 

vyand te sien en niks meer nie, besweer word 

Die moontl ikhede vir so h grater vrede, wat met die 

gesament I ike kieserslys nie eens bestaan het nie, 

is geskep. Hoe dit benut sal word, hang af van 

onsself, van elke Suid-Afrikaner. 11 

Die Wysigingswetsontwerp op die Afsonderl ike Verteenwoordiging 

van Kiesers het in twee opsigte verski I van die oorsprenkl ike 

1951-wetgewing. Eerstens het di t bepaal dat die twee lede van 

die Kaaplandse Provinsiale Raad wat die Kleurl inge sal verteen

woordig, blankes moet wees en tweedens is die aantal lede van 

die beplande Uniale Raad vir Kleurl ingsake uitgebrei. In die 

eerste opsig was die wetgewing h verbreking van die ooreenkoms 

tussen Havenga en dr. Malan in Oktober 1950 waarvolgens Kleur-

1 inge steeds die reg sou he om tot die Kaapse Provinsiale Raad 

v erk i es t e word . 

gelewer (36). 

Havenga het skerp kritiek op Strijdom se optrede 
·, 
i 

In h hoofartikel op 22 Maart het Die Burger gereageer op die 

wysiging van die twee bepal ings. 

"In verband met die eersgenoemde wysiging is daar 

sekere Nasionaalgesindes wat opreg meen dat Kleur-

1 inge reeds te vinde is wat hul mense met waardig

heid en groot nut in die Provinsiale Raad en mi skien 

selfs in die Volksraad sal kan verteenwoordig. As 

dit so is, dan verrys die vraag tog of, in die 

huidige omstandighede en na die jarelange verbi t

terende stryd, sulke Kleurl inge wel verkies sal word, 

.···:·· 
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en nie dalk ander wie se optrede die belofte van 

beter betrekkinge al dadel ik sal help vernietig 

nie. Soortgelyke oorweginge ontstaan in verband 

met die samestel I ing van die Kleurl ingraad." (37) 

Bg. hoofartikel toon dat Die Burger reeds in 1956 gedink het aan 

die verteenwoordiging van Kleurl inge deur Kleurl inge in die 

Parlement en horn nie ver bevind het van Havenga se sieninge in die 

verband nie. Sir De Vi I I iers Graaff het ook in die Parlement ver

wys na bg. hoofartikel deur Die Burger en gese dat sommige 

Nasional iste sou wou sien dat Kleurl inge deur hul le eie mense 

in die Parlement verteenwoordig moet word (38). Op 19 Apri I het 

Die Burger weer in h hoofartikel na die gedagte verwys toe gese 

is dat 'n "samehangende saak ui t te maak is" vi r die verteenwoor

diging van Kleurl inge deur Kleurl inge in die Parlement. Die Burger 

het die argument egter gebruik in die konteks van h argDment wat 

deur die VP aangewend kan word (39). 

Die Kleurl inge se reg om voor 1956 Kleurl inge tot die Kaapse Provin~ 

siale Raad te verkies, het saamgehang met hul reg om tot voor 1972 

as kandidate genomineer te word en te stem vir munisipale-stadsrade 

in Kaapland - h reg wat teruggedateer het tot die Cape Municipal 

Ordinance van 1836. In Kaapland is in 1971 kragtens ordonnansie 

I 9 van I 9 7 I 'n ma a t re e I i n g e s t e I d a t K I e u r I i n g e n i e I an g e r op 

gewone munisipale kieserslyste geregistreer kan ~ord nie en dat 

diegene wat reeds daarop geregistreer is, alleen daarop kan bly 

totdat hul le in h Kleurl inggroepsgebied vir registrasie op die 

kieserslys van 'n Kleurl ingbestuurskomitee kwal ifiseer (40). Voor 

Kleurl ingkiesers se verwydering van die gemeenskapl ike munisipale 

kieserslyste van Kaapland in .1972, het verskeie prominente Kleur-

1 ingleiers in die Kaapstadse stadsraad gedien. Dr. Abdullah 

Abdurahman was voor sy dood in 1940 lank stadsraadsl id en voor

sitter van Kaapstad se straat- en dreineringskomitee (41 ). Sy 

dogter, mev. Z. Gool, was meer as 20 jaar I id van die Kaapstadse 

stadsraad (42). In 1946 was daar altesame 7 gekleurdes wat in 

stadsrade in Kaapland gedien het - vier in Kaapstad, een in Port 

Elizabeth en twee in Goodwood (43). In 1955 was daar nog steeds 
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vier Kleurl ing-raadslede in die Kaapstadse stadsraad (44). 

Sedert Uniewording was daar altesame agt plaasl ike owerhede in die 

Kaapprovinsie waar Kleurl inge as kandidate in verkiesings gestel 

is nl. in Port Elizabeth, Paarl, Bel lvi I le, Goodwood, Kaapstad, 

Simonstad, Kinberley en die Afdel ingsraad van die Kaap. Slegs 

in ses ui t die agt gebiede was Kleurl ingkandidate suksesvol nl. 

Port Elizabeth (1942-1947) 3 raadslede (I lndier) 

Afdel ingsraad Kaapstad (1939-1974) 3 raadslede 

Kimberley (1960-1972) 5 raadslede 

Goodwood ( 1954-1971) 9 raadsl ede (2 lndi ers) 

Kaapstad (1904-1972) 

Simonstad (1947-1968) 
20 raadslede (4 lndiers) 

raads Ii d (45) 

Die presiese invloed van die 'kleurl ingkiesers op die m411isipale 

lyste is moei I ik bepaalbaar. Sommige meen dat Kleu~I ingraadslede 

se rol beperk was, aangesien hul le al tyd h klein minderheid teenoor 

die Blanke raadslede gevorm het (46). Van der Ross meen egter 

dat Kleurl ingkiesers teen 1960 h aansienl ike invloed in die 15 

stadswyke van Kaapstad ui tgeoefen het (47). In bg. plaasl ike 

owe~hede het die aantal Kleurl ingkiesers altyd h minderheid teenoor 

die blanke kiesers gevorm - gewoonl ik in die getalsverhouding 2:1 

In Goodwood was die persentasie Kleurl ingkiesers die hoogste nl. 

40 persent. Dit blyk ook dat Kleurl ingkiesers voor 1972 dikwels 

hul steun aan blanke kandidate toegese het - selfs in wyke waar 

Kleurl ingkandidate hul le verkiesbaar ~est el het. Daar was min 

voorbeelde van georganiseerde blokvorming in die stempatrone van 

die Kleurl ingkiesers (48). 

Nasionale leiers het reeds vroeg hul ontevredenheid met die Kleur-

1 inge se gemeenskapl ike munisipale stemreg uitgespreek en di~ 

gevoel het n~ 1948 toegeneem. Soos met parlementere verkiesings 

is gevoel dat die Kleurl ingstem die skaal teen Nasional iste in 

munisipale verkiesings kan swaai. Volgens Nasional iste is in 

Julie 1950 in twee wyksverkiesings vir die munisipale raad van 

die Paarl VP-ondersteuners naelskraap verkies met behulp van die 

Kleurl ingstem ten koste van NP-ondersteuners (49). In Augustus 

1951 het Die Burger prominensie verleen aan die moontl ikheid dat 

.··:: 
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die eerste gekleurde burgemeester in Suid-Afrika dalk in Goodwood 

verkies kan word. In wyk I van Goodwood is ses blanke en drie 

Nie-blanke kandidate genomineer, wat die vrees by kiesers laat 

posvat het dat die blanke verdeeldheid sou lei tot die verkiesing 

van h gekleurde. Daar is later ooreengekom dat van die blanke 

kandidate hul le sou onttrek sodat die blanke stem nie verdeel 

word n i e ( 50) • 

In 1956 het twee tussenverkiesings plaasgevind in kiesafdel ings met 

h taaml ike groot aantal Kleurl ingkiesers - die laaste ooi t op die 

gemeenskapl ike lys. Die twee kiesafdel ings was Worcester en 

Ui tenhage. Die verkiesing in Worcester het op 30 Mei plaasgevind 

en hoewel dieaantal Kleurlingkiesersvan 1,575 in 1954 toegeneem 

het tot I ,721 het die NP se meerderheid konstant gebly op I ,340. 

In h hoofartikel op I Junie het Die Burger ges@ dat die verkiesing 

plaasgevind het op die ou patroon nl. dat die VP vir syl" eie agter

uitgang onder die blankes vergoed met die bykomende registrasie 

en mobi I isasie van Kleurl inge. " I n d i e s e I f d e ma t e i s d i e NP s e 

bree rigting van aparte ontwikkel ing en afsonderl ike verteenwoor

diging, en van een blanke nasieskap onder enkele simbole bekragtig. 

Hierdie saak staan so oorweldigend st erk, di t kan so weinig aangetas 

word deur die ondermyning en die opportunisme wat die VP daarteen 

aanwend, dat Nasional iste, hoog en nederig, sal moet waak teen 

oormoed." (51) Die laaste tussenverkiesing op die gemeenskapl ike 

lys was op 4 Desember in Ui tenhage. Hier het die Kleurl ing-

kiestal met sowat 200 gedaal en is die NP-meerderheid paradoksaal 

van. I ,742 in 1964 tot I ,465 verlaag. Die mening dat 'n verlaging 

in Kleurl ingregistrasies h vergrote NP-meerderheid sal veroorsaak, 

is hi er, soos in enkele ander kiesafdel ings, ook verkeerd bewys. 

Die aanhoor van besware deur die VP teen die Senaatwet het in 

April 1956 in die Kaapse Hooggeregshof begin. Op 18 Mei het die 

Hof bevind dat die Senaatwet wettig was. Die VP het onmiddel I ik 

daarna na die App~lhof geappel leer. Op 9 November het die 

vergrote App~lhof met tien teen een besl is dat die Regering wet I ik 

korrek opgetree het met die plasing van die Kleurl inge op h aparte 

lys. In 'n hoof art ikel op I 0 November onder die opskri f, 'Volk en 

Parlement Seevier', het Die Burger ges@ dat die uitspraak die 
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regstryd oor die plasing van die Kleurl Inge op h aparte kiesers

lys finaal bee1ndig en dat dit h Nasionale prestasie is op die 

konstitusionele pad van Suid-Afrika - nog een by die vele wat 

reeds aangeteken is. 

Hoofregter Centlivres het in sy uitspraak bevind dat die Senaatwet 

wel deur die Regering deurgevoer is met die oogmerk om h meerder

heid van twee-derdes te verkry, maar dat die doel van die wet 

irrelevant was ten opsigte van sy regsgeldigheid. In die opsig 

het sy uitspraak verski I met die wat met betrekking tot die Hoe 

Hof van die Parlement gemaak is (52). App~lregter O.D. Schreiner 

het nie saamgestem met die meerderheidsbesl issing oor die Senaatwet 

nie en die vraag gestel of die ad hoc Senaat wat vir die doel van 

die tweederdemeerderheid geskep is, wel h Parlement was soos in 

terme van art. 152 voorsiening gemaak is. Schreiner het gemeen 

nee, aangesien die Senaat kragtens die Senaatwet al sy t'QOrspronk-

1 ike eienskappe verloor het. Die provinsies het nie meer gelyke 

verteenwoordiging geniet nie en die stelsel van proporsionele ver

teenwoordigi~g waarvolgens die kleinere provinsies h stem gehad 

het, het verdwyn. Volgens horn was dit nie h Senaat wat die 

Wysigingswet op die SA-Wet deurgevoer het nie, maar die ontbinde 

lyk van konstitusionalisme (53). 

Hoe dit ook al sy, die drastiese wetgewing is deur die Regering 

en ook deur Die Burger gesien as noodsaakl ik om "die bron van 

vergiftiging" in die Unie se rassebetrekkinge te verwyder. 

Daar is met optimisme gekyk na die nuwe bedel ing, wat volgens 

die voorstanders daarvan, h nuwe era van verbeterde rasse

betrekkinge en ontwikkel ing sou inlui. 
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HOOFSTUK I I 

DIE NUWE BEDELING 

Op 26 November 1956 het 'n persverklaring deur SABRA oar die 

toekoms van die Kleurl inge in Die Burger verskyn. In die 

persverklaring word ender meer gevra dat (i) daadwerkl ike 

stappe gedoen word om die beoogde Kleurl ingraad in die I ewe 

t e roep, (ii) oorweg i ng daaraan geskenk moet word of die 

Kleurl inge in die ander provinsies nie ook in die Parlement 

verteenwoordig moet word nie en (iii) gese dat daar geen 

sprake van gebiedskeiding tussen blankes en Kleurl inge kan wees 

nie (I). Die gedagtes wat deur SABRA geopper is, was merkbaar 

ondogmaties en.het voorsien dat daar wesenlike veranderings in die 

Regering se Kleurl ingbeleid kan kom. 

In h ewe ondogmatiese hoofartikel op 26 November het Die Burger 

gereageer op SABRA se verklaring en die reeks 'prikkelende 

briewe' wat oor die Kleurl inge se toekoms in die koerant ver-

skyn het. Volgens die hoofartikel is die koers wat die NP se 

swart-beleid ingeslaan het, reeds bekend en word dit nou uitge

voer. 

"Met die Kleurlingkwessie is dit nog nie die geval 

nie. Dit is maar in die laaste jare dat hierdie 

saak voorop in die gedagtes gekom het. Vir sever 

daar algemene punte van ooreenkoms tussen Kleurl ing

beleid en nature! lebeleid is - soos byvoorbeeld 

aparte woonbuurt en geriewe en nou ook aparte ver~ 

teenwoordiging in die Parlement - weet ons waarheen 

ons wi I. Maar, soos SABRA tereg aanst ip, tussen 

die Kleurl ingkwessie en die nature! lekwessie is daar 

'n grondverski I. Die Kl eurl inggemeenskap is 'n adjunk 

van die blankes, h tussengroep. Anders as in die 

geval van die nature! le is daar vir horn geen 

nasionale tuiste waarop hy aangewys kan word vir sy 

ontwikkel ing naas die blankes nie. In hierdie geval 

is dit h kwessie van aparte ontwikkel ing in m~nige 

opsig tussen die blankes. Die Wet op die Afsonderl ike 

Verteenwoordiging van Kiesers het sekere nuwe middele 
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vir so h ontwikkeling geskep. Administratief 

is daar reeds die Afdel ing Kleurl ingsake en 

die wensl ikheid en moontl ikheid vah sy ontwik

kel ing tot volwaardige Staatsdepartement is op 

die lappe. Maar presies hoe. hierdie middele 

gebruik moet word tot welsyn van die Kleurl inge 

en tot reeling van gesonde betrekkinge tussen 

blankes en Kleurl inge, daaroor ontbreek helder

heid nog. Uit die aard van die stryd van die 

laaste jare was die openbare aandag toegespits 

op die skepping van hierdie middele en hul onmid

del I ike resultate eerder as op die ontwikkel inge 

wat I ogles en geleidel ik daarui t moet vloei. 

Dit is hiervoor wat SABRA v~a. Of h mens saam

stem met al die gedagtes wat in die verklaring 

geopper word of nie, iedereen moet saamstem dat ? 

dit nou die tyd is om gedagtes oor hierdie saak 

t e opp er. " ( 2) 

Vir Die Burger was die toekoms van die Kleurl inge dus nog vloei

baar en is daar nog nie finaal oor die onderwerp gedink nie. 

Enige toekomstige denke moes egter binne die raamwerk van apart

heid geskied. Aan h moontl ike toekoms vir die Kleurl inge buite 

die raamwerk van apartheid het Die Burger nie vir h oombl ik aan 

gedink nie. Bg. hoofartikel op 26 November 1956 het die oorsaak 

aangedui van die botsing met dr. Verwoerd sowat vier jaar later. 

Die Burger was ten gunste van h nndogmatiese wissel ing van 

gedagtes oor die toekoms van die Kleurl inge (binne die raamwerk 

van apartheid), terwyl ander Nasional iste nader aan Strijdom en 

Verwoerd ondersteuners was van die gedagte van gebiedskeiding 

en die verdere pol itieke uitskakel ing van die Kleurl inge as mags

faktor. Die gedagte van ontwikkel inge wat "fogies en geleidel ik 

ult die verwydering van Kleurl ingkiesers van die gemeenskapl ike 

lys moet vloei" was waaroor die twis later sou ontstaan, aangesien 

menings gewissel het oor presies wat "logies en geleidelik daar:-uit 

moet vloei". In die twis het Die Burger nooit standpunt ingeneem 

ten·o~igte van h spesifieke element van die Kleurl inge se pol itieke 

toekoms nie, behalwe dat hy h vrye en ope debat oor die onderwerp 

.:.· .. 
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wou he. Die feit dat die koerant gereageer het op die 

"prikkelende briewe" en SABRA se rel at ief 'verl igte' (3) 

verklaring oor die Kleurl inge se toekoms, het getoon dat 

Die Burger nie onsimpatiek was met sommige van die 'verl igte' 

menings wat uitgespreek is nie. Een voorwaarde het die koerant 

egter gestel; enige denke oor die Kleurl inge se toekoms moes 

binne die raamwerk van apartheid plaasvind. 

Aan die einde van 1956 is h algemene registrasie van kiesers gehou 

en is vasgestel dat die aantal Kleurl ingkiesers in Kaapland van 

37,649 op Maart 1956 tot 29,455 op 25 Desember 195E;> gedaal 

het (4) - 'n dal ing van 8, 194. Die mees dramat i ese dal ing was 

in die Paarl waar die getal Kteurl ingkiesers met byna 'n duisend 

tot 1,336 geval het (5). In 'n tydperk van drie jaar het die 

aantal Kleurl ingkiesers dus met-byna 20,000 gedaal. 

l" 

In die tydperk 1957/'58 het Die Burger hoofsaakl ik daarop gekon-

sentreer om die nuwe positiewe ontwikkel inge van die apartheids

beleid soos dit die Kleurl inge geraak het, te propageer. Die 

algemene verkiesing van 1958 het dan ook plaasgevind binne die 

raamwerk van die nuwe bedel ing waa~in Kleurl ingkiesers vir vier 

blanke verteenwoordigers in die Parlement kon stem. 

Op 28 Maart 1957 het die Minister van Binnelandse Sake, dr. T.E. 

Donges, in die Senaat aangekondig dat die Afdel ing Kleurl ingsake 

op I Apri I uitgebrei gaan word deur die oorname'van sekere welsyns

di enste vi r Kl eurl inge en dat voorsi en word om di t later tot 'n 

selfstandige staatsdepartement uit te bou. Die Burger het in 'n 

hoofartikel op I Apri I die aankondiging verwelkom en ges@ dat 

die nuwe bedel ing vir Kleurl inge stadig maar seker besig is om 

vorm aan te neem. 

"Hu I ou skaduag ti ge, dubbe I s inn i ge pos is i e aan die 

rand van die blanke gemeenskap word geleidel ik ver

rui I vir di~ van h bevolkingsgroep in sy eie reg, 

met sy eie onvervreembare woongebiede, sy eie mond

stukke en bestuursorgane, sy eie geleenthede vir 

groei en vordering ••• Dit is die Regering se wens 

::·:· 



-247-

dat hierdie grootse proefneming wat nou aan 

die gang is, h behoorl ike kans moet kry ~ •• 

Hier kan elkeen begin deur voor sy eie deur 

te vee. By baie blankes bestaan h reserwe 

van welwi I lendheid teenoor die Kleurl inge en 

sy strewe wat geen vrye uiting gehad het solank 

die Kleurl ingstem 'n siniese magspol itieke faktor 

in die blankes se twiste uitgemaak het nie ..• 

Maar die verwyderingsproses het op sy beurt 

aanleiding verskaf tot 9ie opstoking van geweldig 

baie kwaaie gevoel, en dit sal tyd, geduld en 

harde werk aan al le kante kos om die skade ongedaan 

t e ma a k • " ( 6 ) 

Op 15 Apri I het Die Burger weer eens skerp kri tiek gel ewer op die 

VP se beleid wat volgens die koerant in die praktyk nee,rkom op 

integrasie en die geleidel ike eenwording van swart en wit. 

"Die hele politieke geskiedenis van Suid-Afrika 

leer egter dat dit 'n onfeilbare middel tot al hoe 

rampspoediger verdeeldheid tussen die blankes is. 

Die breedste blanke samewerking is in die verlede 

steeds verkry, nie op grond van h integrasie

program nie, maar vir die toepassing van die 

skeidingsbeginsel. En dit spreek ook vanself: 

h verenigde blanke nasie in Suid-Afrika veronder

stel tog skeiding, nie integrasi·e van_ die.Bantoes 

nie Maar dit is presies wat die hedendaagse 

VP verwerp. Daarom is hy die groot verdeler en 

skeurder in die Suid-A~rikaanse pol i tiek, die 

ergste saboteur van die beginsel wat sy lei er so 

onoortuigend prewel h verenigde blanke Suid-

Af rikaanse nasie." (7) 

In h hoofartikel op 13 Mei het Die Burger beklemtoon dat apartheid 

net kan slaag indien dit deur die gekleurdes van Suid-Afrika aan

vaar word. 

"Om te slaag en aan sy doel te beantwoord, moet 'n 

kleurbeleid ook deur die grootste deel van die Nie-

·:·:· ... -··:.;:. 
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blanke bevolking aanvaar word. Die volgehoue 

en later aktiewe vyandskap van die Nie-blankedom 

sou die toepassing van enige beleid op die lange 

duur onmoontl ik en onhoudbaar maak. Dit geld ook 
vir die Nasionale beleid van apartheid. In ons 
apartheidsbeleid is daar baie wat as negatief 

bestempel sou kan word. Ons maak skeiding tussen 

blank en Nie-blank; en dit bring mee die inkorting 

of weiering van sekere regte en voorregte aan Nie

blankes in blanke gebiede. In sy wese is apartheid 

egter positief in die sin dat dit aan die nature! 

op sy terrein en in sy gebied wi I gee wat die blanke 

in syne het As ons hierdie goedgesindheid en 

samewerking nie win nie, as ons positiewe planne in 

vyandskap ohtvang en in haat geduld word, dan is die 

toekoms danker vi r meer'' as net ons bel eid Di-e 

di lemma waarin ons verkeer, is wesenl ik, maar die 

ui tweg le duidel ik voor die hand. Om te slaag meet 

h kleurreel ing deur die gr~otste deel van die Nie

blanke bevolking aanvaar word •.. Maar daardie deel 

van ons beleid meet ook deur die blankes aanvaar 
WO rd , 11 

( 8) 

Bg. hoofartikel is vanwee sy openhartigheid en nugtere realisme in 

meer as een opsig verstommend. Die geskrewe stu!< is geskryf kart 

n~ die afloop van h uitgerekte stryd waarin h groat deel van die 

Kleurl ingbevolking teen die wi I van die meerderheid h invloed, 

hoe k I e in ook a I , in die sent ra I e gesag van die I and ver I oor het -

h optrede wat dieselfde koerant sterk ondersteun het. Di t meet 
egter in gedagte gehou word dat Die Burger na aanleiding van die 

getuienis voor die Kleurl ingstemkommissie in 1953/'54 geglo het 

dat h wesenl ike deel van die Kleurl ingbevolking apartheid verkies 

en ondersteun het. Al wat nou gedoen moes word, is om met meer 

positiewe reel ings nog grater steun vir apartheid ender die Kleur-

1 inge te verkry. Bg. hoofartikel dui egter daarop dat die koerant 

nie seker daarvan was of dit op groat skaal moontlik was nie. 

'.";.. ·:·:·: 
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Op 4 Junie is aangekondig dat eerw. J.M.N. Breedt van Wei I ington 

aangestel is as Senator om d'ie belange van die Kleurl ingbevolking 

in die Senaat te behartig. In die berig in Die Burger word ges@ 

dat dit die eerste keer is dat die Kleurl inge h verteenwoordiger 

in die hoogste raad van die land kry en ook die eerste praktiese 

stap is tot verteenwoordiging vir Kleurl inge in die parlement. 

Die volgende stap sal die verkiesing wees van vier blanke ver

teenwoordigers om Kleurl inge se belange in die Volksraad te 
b eha rt i g ( 9) • In h hoofartikel op 5 Junie het Die Burger eerw. 
Breedt se aanstel I ing verwelkom. 

"Ons·glo dat die aanstel I ing ook gesien moet 

word ash erkenning van hierdie regering se 

bereidwi I I igheid en selfs gretigheid om by die 

begin van h nuwe bedel ing te put uit die ryke 

ervaring van die Kerk op die gebied van die ver-~ 

houdinge tussen blankes en Kleurl inge. Hierdie 

bedel ing is h proefneming, h paging tot h nuwe 

begin. Dit word bedreig deur baie kwaaie wi I, 

h erfenis van die geweldige pol itieke stryd wat 

dit voorafgegaan het Die land het die beste 
( 

beskikbare manne nodig~vir die taak om die rasse-

verhoudinge gesond te maak en dit is eindeloos 

omdat soveel ma~tige invloede voortdurend in die 

teenoorgestelde rigting aan die werk is." (10) 

Op 14 Junie het Die Burger in h hoofartikel h voorstel van die LPR 

vir Vasco verwelkom dat die moontl ikheid ondersoek moet word van 

h Kleurl ingbestuur vir die Kl~url inggedeeJ te van die Noordel ike 

Kaapse stadsgebiede van Bel lvi I le en Parow. "Oat die Kleurl ing-
gemeenskap in sy eie omgewing die seggenskap sal kry en die 

bestuur sal uitoefen, dit I@ in die hele wese van die apartheids-
beleid. Aan die een kant voldoen dit aan die wettige aspirasies 

van die Kleurl inggemeenskap. Aan die ander kant verwyder dit die 

wrywinge wat ontstaan wanneer die twee gemeenskappe in dieselfde 

plaasl ike bestuursl iggaam verteenwoordig word." (11) 

In Augustus 1957 het die VP op sy Uniale kongres in Bloemfontein 

h eenvormige Kleurl ingbeleid geformuleer as deel van die party se 
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sg. Senaatplan. Daarvolgens sou die Kleurl inge weer op die 

gemeenskapl ike lys geplaas word indien die VP aan die bewind 

sou kom. Kleurl inge in Transvaal en die Vrystaat sou die reg 

verkry om blanke verteenwoordigers in die Senaat aan te wys en 

die nuwe Senaat sou ook afgeskaf word (12). In h hoofartikel 

op 16 Augustus het Die Burger gese dat die VP met die beleid h 

vonnis van blanke kiesers vra en dat hul le met die party gaan 

afreken in die 1958-verkiesing (13). 

In September 1957 is begin met die afbakening van die Kleurl ing

kiesafdel ings vir die 1958-verkiesing. Op 21 September het Dawie 

in sy rubri ek gese dat daar 'n opval I ende gebrek aan belangstel I ing 

was met die afbakening van di 1e Kleurl ingsetels. "Die VP het nie 

eens die gebruikl ike kaart geteken nie. So verander die tye 

Onthou u nog wat voor die algemene verkiesing van 1948 gebeur het 

toe die VP binne h paar wek.e byna 3,000 ekstra Kleurl inee in vier 

kiesafdelings laat registreer het? Ja-nee, die tye het verander. 11 

Op 2 November is aangekondig dat die Afdel ing Kleurl ingsake van die 

Departement van Binnelandse Sake vanaf Apri I 1958 'n volwaardige 

staatsdepartement gaan word. Die Burger het die aankondiging in 

h hoofartikel op 4 November verwelkom. 

"Ons hoop dat die verandering ook gepaard sal gaan 

met meer gang en dryfkrag in die uitvoering van die 

posi ti ewe apartheidsbeleid vir die Kleurl inge, van 

wie h groot d~el vandag onverski.I I ig, ongelowig en 

bitter staan teenoor wat gedoen en beoog word. Dit 

is die skuld van omstandighede heeltemal buite die 

beheer van dr. 1.D. du Plessis en sy manne, wat in 

'n moe i I i ke a tmosf eer waa rdevo I I e ~anvoorwerk gedoen 

het vir die baie groter werk wat voorle." (14) 

Aan die begin van Januarie 1958 het die CPNU van mnr. George 

Golding h konferensie in Kaapstad bele en besluit dat h beroep 

op Kleurl inge gedoen gaan word om met die Regering se Afdel ing 

Kleurl ingsake saam te werk. Daar is verder ook besluit om aan 



-251-

die verkiesing van die Kleurl ingverteenwoordigers vir die 

Volksraad dee·I te neem en dit nie te boikot nie (15). Mnr. 

Golding en sy party se bolmakiesie (die party was vroeer sterk 

gekant teen aparte verteenwoordiging) is deur Die Burger gesien 

ash moontl ike aanduiding van steun vir aparte verteenw6ordiging 

en h e t d i t i n . 'n h o of a r t i k e I op 9 / J an u a r i e b e s t emp e I a s mo ed i g e 

besluite. 

"Om in su Ike omstand i ghede regu it en open Ii k 'n 

positiewe koers voor te staan, kos moed en doel-

g e r i g t h e i d , wa t i n h o e ma t e v e r a I d e u r d i e I e i er 

van hierdie hele beweging, mnr. G.J. Golding, aan 

die dag gele is. Die inisiatief van die konferensie 

beteken dat die pad nou geopen word na veel ruimer 

en vrugbaarder kontak tussen die Kleurl inge en die 

owerhede ••• Die besluite van die konferensie skep 

die moontl ikheid van h omvangryke samewerking. Of 

di t werkl ikheid word, sal in die eerste plaas afhang 

van die invloed wat die konferensiegangers en hul 

simpatiseerders onder hul eie mense kan monster ••. 

Aan blanke sowel as Kleurl inge, ook hul le wat nog 

bitter voel oor die verlede, is ons raad: Gee 

hierdie nuwe belofte h kans. Di t kan die begin word 

van 'n nuwe, beter tydvak in ons rasseverhoudinge." (16) 

Op 10 Januarie het Die Burger skerp gereageer teen berigte in die 

opposisiepers oor besluite wat op die NP-kongres met betrekking 

tot die Kleurl inge aangeneem is en 'ter inl igting' aan die CPNU 

se konferensie oorgedra is -·h p6ging deur die Engelstal ige pers 

om Golding te beTnvloed om nie te veel positiewe geluide teenoor 

die Nasionale regering te ma.ak nie. 

"Dit is soos hierdie mense nog altyd politiek gespeel 

het met die verhoudinge tussen die Afrikaners en die 

Kl eurl inge·, en di t is een van die groot oorsake waarom 

die Wet op die Afsonderl ike Verteenwoordiging van 

Kiesers nodig geword het. Binne die nuwe raamwerk 

kan sulke sabotasie van rasseverhoudinge-beter beperk 
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regering gesien het nie. h Engelssprekende pol itikus het die 

situasie met die verkiesing van die Kleurl ingverteenwoordigers 

s6 gestel: "Apathy has fal I en I ike a blanket over the who I e 
community. Indifference is encouraged by the behaviour of many 

Coloured leaders, who adopt a negative attitude, preferring 

passive resentment to political action." (25) 

Die Burger het nog op 4 Apri I optimisties berig dat baie Kleurl inge 

gaan stem het en dat die boikot min uitwerkihg getoon het. "D i t 

lyk of die beroep deur die beweging teen die Departement van Kleur-

1 ingsake om die stembus te boikot, nie veel uitwerking gehad het 

nie", het die berig gelui (26). Op 9 Apri I moes Die Burger egter 

sy deuntjie verander toe die eerste uitslae bekend gemaak is. In 

'n berig ender die opskrif, 'Drif bedaar ender die Kleurlinge', het 

Die Burger erken dat daar flou gestem is en dat die gemiddelde 

st emp er sen t a s i e on de r d i e 5 0 per sen t wa s • Die koerant ,.het di t 

egter toegeskryf aan onve~ski I I igheid ender die kiesers eerder 

as sukses vi r die boikotbeweging "wat beperk is tot 'n kl ein groep 

van gel eerde Kl eurl inge". Die berig het verder geluj 

"Die floue stemming staan in skerpe teenstel I ing 

met die negentig tot honderd persent wat gestem 

het in die dae toe die VP die Kleurl inge teen die 

Nasional iste georganiseer het. In die mate t con 

die verkiesing dus h verslapping van die r~sse

spanning wat ender die ou bedel ing bestaan het en 

deur die VP aangewakker rs .•• In elk geval gee 

die eerste proef met afsonderl ike verteenwoordiging 

h sekere hoop dat die nuwe stelsel meer bevredigend 

sal ontwikkel as die afsonderl ike naturel leverteen-
woordiging. Die kiesers het wel teen die Nasionale 

bewind te velde getrek en gaan teen afsonderl ike 

verteenwoordiging werk, maar die lae persentasie 

van stemme wys hoe die pol it i eke dri f onder die 

Kleurl inge afgeneem het sedert die VP belangstel ing 

vir hul le as hulp teen die NP verloor het." 
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Die Burger kon ash koerant wat die Nasionale regering onder

steun het, nooit erken dat aparte verteenwoordiging h mislukking 

vir die Regering was nie (27). As weer( igafleier vir die 

Regering het die koerant daarna sy propagandaveldtog teen die 

VP verskerp oor die party se belofte om Kleurl inge weer op die 

gemeenskapl ike lys te sit sodra hy weer aan die bewind kom. 

In h hoofartikel op 8 Apri I het Die Burger gese dat die VP 

weer wi I terugkeer na die bose ou dae "toe daardie party een 

seksie van die blanke kiesers, hoofsaakl ik Afrikaanssprekend, 

by verkiesings beveg het deur Kleurl inge na behoefte te registreer." 
(28) Op 10 Apri I het Die Burger erken dat die stempersentasies 

in die Kleurl ingverkiesing laag was, maar gese dat dit net weer 

toon hoe die VP in die ou bedel ing die Kleurl ingkiesers misbruik 

het. "Noudat dieKleurlingeop'naparte lys is, stem net lets 

meer as veertig persent van hul le. Op die gemeenskap~ike lys 

het hul I e negent ig tot honderd persent - sommige se honderd-

en-vyf persent! - gestem. 56 het die VP hul le aangejaag teen 

die blanke Nasional iste. Dit is die bedel ing wat die VP wi I 

h er s t e I • " ( 2 9 ) 

Op I I Apri I het Die Burger gereageer op sir De Vi 11 i ers Graaff 

se mening dat aparte verteenwoordiging h mislukking is. 

"Hy (sir De Vi 11 iers Graaff) het in die lae 

persentasie van stemme in die aparte Kleurl ing

verkiesing h bewys probeer vind dat die Kleur-

1 inge hul rug na die instel I inge van die witman 

draai. Die waarheid is dat die getal Kleurl ing

kiesers sedert 1953 gekrimp het omdat die VP 

hulle nie laat registreer het nie. Minder het 

gestem, nie in die eerste plaas vanwe~ die 

boikotbeweging nie, maar omdat dit vir die party 

nie die moeite werd was om hul le so hewig op te 

sweep nie ••. Die Kleurl inge se belangstell ing 

in die pol it iek was tot dusver hoofsaakl ik 'n 

funksie van die VP se gretigheid om hul le teen 

:~. .. 
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die Nasional iste te gebruik. Daardie gretigheid 

is deur aparte verteenwoordiging aan bande gele, 

en die eerste gevolg is dat die belangstel I ing 

afgeneem het. So is die moontl ikheid van h nuwe 

en gesonder bede Ii ng geskep." ( 30) 

Uit bg. hoofartikel h~t dit duidel ik geblyk dat vir Die Burger 

die oorsaak van die lae stempersentasies in die Kleurl ingver

kiesings die feit was dat die VP hul le nie op groot skaal ge-
registreer het nie. In die opsig het Die Burger die lae stem-

persentasies verwelkom ash aanduiding dat ~ie Kleurl inge hul le 

nie meer as werktuie van die VP laat gebruik het nie. Die feit 

dat die Kleurl inge nie in groot getal le gaan stem het nie omdat 

hul le aparte verteenwoordiging ash inkorting van regte gesien 

het en h ontsegging van effektiewe inspraak in die landsregering, 

is nie deur Die Burger oorweeg nie. .. 

Op 14 Apri I het Die Burger weer skerp kritiek op die VP gel ewer 

en gese dat sir De Vi I I iers Graaff se belofte dat Kleurl i~ge weer 

op die gemeenskapl ike lys geplaas sal word, die gevaarl ikste 

belofte is wat hy nog ooit gemaak het. Die registrasie van 

Kleurl ingkiesers op 'n gemeenskapl ike lys sal "Nasionale Afrikaners 

tot h punt dryf waar enigiets kan gebeur, want dit 'beteken een

voudig dat hul swaar verworwe pol itieke krag in een slag uitgewis 
I 

sal word~ viral tyd, omdat hierdie plan saamhang met die Graaff-

Senaat, wat dit onmoontl ik sou maak om die bestaande toestand te 
herstel." "Hierdie rassedinamiet is die glimlaggende jong leier 

van die VP besig om rond te smous as deel van sy plan vir beter 
rasseverhoudinge! Ons se aari hom dat dit h seker resep is vir 

die verskrikl ikste rassestryd wat Suid-Afrika nog ooit gesien 
het." (31) 

In Mei I 958 is op SABRA se kongres op Ste I I enbosch weer hee t wa t 
toekomsgerigte menings uitgespreek. Sprekers dp die kongres 
het onder meer gese dat daar twee redes is waarom die Afrikaner 

geen Swart-beleid kan he wat op blywende baasskap berus nie, Die 

eerste is dat dit geen sedel ike fondament kan he nie en tweedens 

dat die Afrikaner, vanwe~ sy eie vryheidstryd, nie h beleid kan 
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volg wat ander verbied om ooit selfstandig te wees nie. 

Die Burger het in h hoofartikel op 5 Mei heelwat aandag aan die 

kongres afgestaan en die menings teen blywende baasskap versigtig 

verwelkom. "In hul ywer om die boodskap duidel ik en met krag te 

stel, he1 sommige sprekers op Stellenbosch mi skien te veel te 

vroeg gese, en mi skien ook in soms oordrewe bewoordinge. Maar 

dit doen aan die wese van die boodskap niks af nie." Die Burger 

het beklemtoon dat baasskap en voogdyskap net die middel tot 'n 

doe I is totdat afsonderl ike ontwikkel ing tot sy vol I e ontpl ooi ing 

gekom het. ( 32) 

In Julie het Die Burger probeer munt slaan uit h beweerde twis 

tussen die VP en drie van die Kleurl ingverteenwoordigers. Die 

oorsaak van die twis was die feit dat drie van die vier Kleurl ing

verteenwoordigers op 28 Julie saam met die Regering gestem het 

vir die oordrag van beroepso~~erwys vir Kleurl inge na die Departe

ment v~n Kleurl ingsake. Volgens h berig in Die Burger van 29 

Julie was dit '"n skitterende oorwinning vir die Departement van 

Kleurl ingsake en vir die Regering met sy beleid van positiewe 

apartheid." (33) In 'n hoofartikel op 30 Julie het Die Burger 

gese dat die optrede van die drie Kleurt ingverteenwoordigers h 

hele nuwe persp~ktief geopen het op die toekomstige verhoudinge 

tussen blankes en Kleurl inge. "Gesteld daar was geen aparte Kleur-

1 ingverteenwoordigers nte. Gesteld die VP was nog altyd die 

enigste sg. mondstuk van die Kleurl inge. -Dan het ons in hierdie 

debat maar weer die ou storie gehad dat h Kleurl ing-aangeleentheid 

deur die Opposisie uitsluitend gebruik is as partypol itieke hef-
boom Hoe dikwels het di t nie gebeur nie! Hoe duidel ik sien 
ons nie, noudat die parlementere toestand verander het, hoe dikwel s 

en met watter skade vir die rasseverhoudinge dit gebeur het nie!" 
(34) 

Op 24 November het Die Burger berig oor h toespraak van mnr. P.W. 

Botha, die Adjunk-Minister van Binnelandse Sake, op George waarin 

hy voorsien het dat die Unia~e Raad vir Kleurl inge die volgende 

jaar ingestel sal word. N.a.v. mnr. Botha se toespraak het Die 

Burger in h hoofartikel gese dat daar h tekort aan passende werk

geleenthede vir opgeleide Kleurl inge is • 

...... 
••.·::.· 
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"Suid-Af.r,ikaanse omstandighede bring mee dat 'n hele 

reeks van werkrigtings wat in die teorie vir die 

Kleurl inge oopstaan, in die praktyk vir hul le of 

heel temal of grotendeels geslui t is. Neem as voor

beeld die geval van h Kleurl ing-Matriekseun wat 

kl erk wi I word, en ook die aanleg en opleiding het 

wa t van horn 'n u it st ekende k I erk sa I maak. Waar moet 

hy heen? Kleurl ingwerkgewers is skaars. Daar is 

betrekl ik min blanke Ondernemings met Nie-blanke 

afdel ings waarin sulke seuns op noemenswaardige 

skaal opgeneem kan word. En gemengde werk is in 

die meeste geval le ondoenl ik, of .omdat die werkgewer 

self beginselbeswaar daarteen het, of omdat mede

werkers en publ iek nie bereid is om dit te aanvaar 

nie ••• Die sleutel tot 'n oplossing van die vraag

stuk is afsonderl ike ontwikkel ing en die doelbewuste 

skepping van geleenthede vir Kleurl inge op soveel 

terreine as moontl ik binne hul eie gemeenskap .•• 

Wei is di t moont I ik om plaasl ike sel fbestuursgebi ede 

vir die Kleurl inge te laat groei waarbinne baie 

rigtings vir hul le kan oopgaan wat in die blanke 

stelsel vir hulle prakties gesluit is. Di t bet eken 
h veel nouer verbintenis tussen blankes en Kleurl inge 

as tussen blankes en Bantoes, wat reg is, omdat die 

Kleurl inge nes die blankes Westerl inge is , •• Omstan

dighede was so dat die ontwikkel ing van h naturel le

bel eid in die teorie en praktyk voorkeur gekry het 

bo die ontwikkel ing en toepassing van h Kleurl ing-

beleid. Maar tyd en omstandighede het nou ryp· 

geword vir h ·dinamiese konstruktiewe daad op hierdie 

terrein wat die belofte inhou van die verdwyning van 

die spanninge wat deur die geskiedenis van die laaste 

jare in die lewe geroep is." (36) 

Bg •. hoofartikel het duidel ik getoon dat Die Burger reeds aan die 

einde van 1958 binne die raamwerk van apartheid h nouer verbintenis 

tussen blankes en Kleurl inge voorsien het. Wat di t in die praktyk 

beteken het, is egter nie uitgespel nie. Wat die "dinamiese kon-
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st ruk ti ewe daad" moes wees, is ook n i e genoem n i e, maar 'n 

mens kan aanneem dat die direkte verteenwoordiging van 

Kleurl inge deur Kleurl inge in die Parlement goed by so h daad 

sou inpas en waarskynl ik toe reeds deur Die Burger oorweeg is. 

Op 9 Desember het Die Burger in 'n hoof art ikel gereageer op 'n 

verklaring deur die Administrateur van Kaapland, dr. Otto du 

Plessis, dat oorweeg word om, die gemeeenskapl ike munisipale 

stemreg van blankes en Kleurl ing Jn Kaapland af te skaf. 

Die Burger het ontken dat die oorweging daarvan h negatiewe, 

afbrekende onderneming sou wees en ges& dat dit deel vorm van 

die positiewe, opbouende langtermynplan van die Regering. 

"Di t kan n i e genoeg bek I emt oon word n i e, da t die 

verdwyning van die Nie-blanke munisipale stemreg 

in blanke gebi ede 'n natuurl ike onderdeel is van~ 

die ontwikkel ing van eie groepsgebiede vir die 

bruinmense, met groeiende geleenthede vir hul le 

wat hul n6g in die verlede gehad het, n6g in 

die I iberal iste se 'geTntegreerde' gemeenskappe 

sal kry. En ons eie gevoel is dat die onderdeel 

die skeiding van die munisipale lyste, die geheel 

~ie vooruit moet loop nie. So kan h negatiewe 

indruk, wat iberal istiese agitators maar alte 

graag sal wi v er sk e rp , v e rmy word • " ( 3 7 ~ 
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HOOFSTUK 12 

'GOEIE BUURSKAP' 

Die verkiesing van dr. H.F. Verwoerd tot premier van Suid

Afrika in 1958 het vir Die Burger beteken dat daar vir h 

tweede keer h man van die 'Noorde' in plaas van die 'Suide' 

verk i es is. Dit het beteken h vermindering van invloed soos 

dit in die geval met die verkiesing van mnr. J.G. Strijdom 

tot premier in 1954 was. Die koukus van die NP het dr. 

Verwoerd op 3 September 1958 tot nuwe premier verkies nadat 

twee ander kandidate, die Minister van _Justisie, mnr. C.R. Swart, 

en die Minister van Binnelandse Sake, dr. T.E. Donges, hul le 

vroeer verkiesbaar gestel het, maar verslaan is. Die Burger 
,. 

sou graag dr. Donges as premier wou sien en by Keeromstraat is 

gevoel dat dr. Verwoerd "nie on·s man is nie" (I). Na die 

verkiesing van dr. Verwoerd sou die koerant horn egter gebruik-

1 ikerwyse ter wi I le van party-eenheid direk agter die verkose 

lei er van die party skaar. 

In die tydperk tussen dr. Verwoerd se verkiesing tot premier en 

die openbare botsing tussen Die Burger en dr. Verwoerd in 

November 1960 het Die Burger se onafhankl ike en verkennende 

joernal istiek waarskynl ik sy hoogtepunt bereik. Daa r is n i e 

geskroom om reguit te praat nie en v~ral na Sharpevi I le en die 

binnelandse onrus in die eerste helfte van 1960 was daar h 

dringendheid d~t die Regering daadwerkl.ik en doelgerig sy apart

heidsbeleid posi tief moet ui tbou. Die gevoel het reeds na 1956 

met die volvoering van die konstitusionele stryd ontstaan as deel 

van wydverspreide onsekerheid onder _Nasional i ste oor waar presies 

daar met die Kleurl Inge se pol itieke toekoms gegaan moes word. 

Die rede daarvoor was dat sommige in die toepassing van die beleid 

van afsonderl ike ontwikkel ing met betrekking tot die Kleurl Inge 

gedink het dat die beleid verski I lende moontl ikhede inhou en nie 

net uit vaste beleidsreels bestaan nie. Die uiteinde was dat 

die beweging besef het of daartoe gedwing is om te aanvaar dat 

die beleid inderd~ad uit h reeks beginsels en h vaste, onver

anderbare beleid bestaan. Die Burger was nie al leen in die 
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propagering van hierdie dringendheid nie; sy gevoel is gedeel 
deur Afrikaanse mede-joernal iste, kabinetslede, pol itici, 

kerkleiers en mense in feitl ik al le strata van die I ewe. Die 

gedagte dat posi ti ewe hervorming moet plaasvind, is algemeen 
geopper. 

Die Burger het veral 'n dringendheid gevra vir.die uitvoering van 

sg. positiewe apartheidsmaatreels soos die territoriale self

standigheid van die Swart gebiede, die uitfassering van sg. 

klein-apartheid en 'n dinamiese, konstruktiewe daad met betrekking 

tot die Kleurl inge. Die propagering van 'n dinamiese konstruktiewe 

Kleurl ingbeleid deur Die Burger het sy oorsprong al van 1956 na 

afloop van die konstitusionele stryd toe Die Burger die Kleurl inge 

as 'n adjunk of tussengroep van die blankes bestempel het. · Aparte 

ontwikkel ing vir die Kleurl inge het behels aparte ontwikkel ing 

"tussen die blankes". (2) In die praktyk sou di t nee"rkom dat 

die Kleurl inge op 'n aparte basis geskiedkundig en kultureel by 

die blanke hoort. Dit het nle behels die lntegrasi~ van die 

Kleurl Inge by die blankes nie, maar 'n tipe volksbondgenootskap 
op 'n aparte groepsbasis. ~ 

In die tydperk 1958 tot 1961 sou Die Burger 'n uitbouing van di6 

beginsel eis. Hoe dit presies in di.e praktyk moes plaasvind, 

is nie deur die koerant uitgespel nle. Die toekomsgerigte 

meningswissel ing oor die Kleurl inge was in sy wese 'n intel lektuele 

strydpunt en het nie die massa-1 idmaa.tskap van die party geraak 

nie. (3) Die een spesifieke praktyk-gerigte bel~idspunt wat 

deur Die Burger geopper is nl. direkte verteenwoordiging 

van Kleurlinge deur Kleurlinge in die Parlement, is nie as sodanig .. 

deur die koerant gepropageer- nie, maar is as 'n gedagte vir be

spreking voorgestel of "aan die hand gedoen". (4) Die Burger 

het ni~ 'n standpunt hleroor ingeneem nie en geen veldtog is 

daarvoor gevoer nie, hoewel by Die ~urger geglo is dat die 

gedagte 'n goele kans staan as dr. Verwoerd dit sou steun. (5) 

In die tydperk 1958-1961 het Die Burger ook sterk te velde getrek 

teen sg. klein-apartheid en insinuasies verwerp dat die koerant 

teal le tye onderdanig aan die Regering moes wees. 
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Die begin van die Parlementsitting van 1959 is oorheers deur 

die indiening van wetgewing om die Swart-verteenwoordigers in 

die Parlement af te skaf. Die wetgewing is voorafgegaan deur 

'n ernst ige mi stast ing deur Die Burger wat getoon het dat sy 

inl igting van die Regering nie so akkuraat was nie. Op 8 

Januarie het Die Burger in h hoofberig berig dat die Swartes 

se LV's vir eers gaan bly en dat geen wetsontwerp in die 1959-

Parlementsi tting verwag word om hul verteenwoordiging af te 

skaf nie. (6) Slegs ses dae later, op 14 Januarie, het die 

koerant egter berig dat wetgewing deur die Minister van Bantoe

administrasie en -ontwikkel ing, mnr. M.D.C. de Wet Nel, opgestel 

word waarvolgens die Swa~t-verteenwoordiglng in die 1959-si tting 

afgeskaf gaan word. (7) Die Bur~er het duidel ik mi sgetas en op 

17 Januarie het Dawie in sy rubriek gewys op die koerant se 

tel eurstel I ing oor sy gebrekkige inl igt ing met 'n di skrete ver-

maning tot die Regering. 

"In elk geval, hier is nou weer'n belangrike 

beleidsaak waarvan ons, soos gewoonl ik, die 

negatiewe kant eerste kry, terwyl die positiewe 

kant blykba~r nog nie agtermekaar is nie. Ek 

hoop en vertrou dat daardie positiewe kant bale, 

baie sterk sal wees om die indruk te help ver

wyder dat Suid-Af rika 'agterui t' beweeg in ver

band met sy naturel le terwyl die res van Afrika 

'vooru it ' beweeg ••• Soos ek gese het, die 

Nasionale openbare mening is klaarblykl ik nie 

voorbereid vir hierdie stap nie en sal met meer 

.,. 

as gewone belangstel I ing wag vir wat. in die plek 

kom van die bestaande naturel le-verteenwoordiging." 

In h hoofartikel op 27 Januarie het Die Burger gereageer op h 

verkl~ring deur die administrateur van Kaapland, mnr. Otto du 

Plessis, dat 'n kommissie aangestel is om eie bestuursl iggame vir 

Kleurl inge in hul eie dorpsgebiede te ondersoek. Die Burger 

het die besluit verwelkom, maar die owerheid versoek om met meer 

dringendheid die taak uit te voer. 

.. , 
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"(Mnr. du Plessis se verklaring) is baie nodig, 

want oudergewqonte is h vooruitsig en h beleid 

wat vol is van goeie moontlikhede en hoop vir 

die Kleurl inge van Kaapland, in die laaste maande 

deur h I iberal istiese agi tasie verwring tot h 

gedrog en h verskrikking ••• Laa t on s t cg n cu 

h bietj ie minder hoar van verdrukking en vertrap

ping en 'n bietjie meer van heeltemal nuwe geleent

hede tot selfbestuur en selfontwikkel ing wat vir 

die Kleurl inge oor die hele Kaapland geopen word. 

Plaasl ike selfbestuur vir die Kleurl inge is h 

beleid vir Kaapland waaraan blankes sowel as 

Kleurl inge met.geesdrif kan saamwerk." (8) 

Op 31 Januarie het Dawie geplei t dat mense die imp I ikasies van 

dr. Verwoerd se aankondiging oor die toekomsvan,dieSwart.Nasionale 
~ 

stat'e moer besef. "Ek glo dat hierdie nuwe gedagterig.ting deur die 

meeste Nasional iste nag maar baie yl begryp word. Dr. Verwoerd 

het h sprang voorui t in die Nasionale rassebeleid gemaak, en 

die agterosse sal meet opskud om byte kom." 

In die ui tvoering van die Kleurl ingbeleid in die eerste twee jaar 

van dr. Verwoerd se termyn as premier was die Adjunk-minister van 

Binnelandse Sak~, mnr. P.W. Botha, h sleutelfiguur. Op 24 

Februarie het Die Burger h vol ledige toespraak van mnr. Botha 

geplaas waarin hy se dat aparte woonbuurte nuwe geleenthede vir 

Kleurl inge skep. (9) Die Burger het sy toespraak verwelkom en 

weer die algemene situasie met betrekking tot die Kleurl inge in 

oenskou geneem. 

"Die Kleurl inge het in Suid-Afrika se rasse-

patroon h eiesoortige posisie. Hu I I e is 'n 

belangrike Nie-blanke groep, wat anders as die 

nature! le, geen territoriale 'nasionale tuiste' 

het wa~rin hul le hul eie pad kan vind nie ..• 

Maar hoewel hul le so na aan die blankes staan, 

het die ondervinding geleer hoe onprakties en 

onb i I I i k di t i s om hu l I e hee I t ema I t e int eg reer. 

In die politiek het dit groat bitterheid afgegee, 

wat nou gelukkig beeindig is en ekonomies en 

sosiaal het die Kleurl inge self gevind teen hoeveel 

· .... 
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moei I ikhede en teenkanting hul le vergeefs 
. ~ 

moet stry om in h eenheidsgemeenskap tot hul 

reg te kom: In die rigt ing wat deur die 

Regering aangewys is en wat baie duidel ik deur 

die kiesers onderskryf is, bestaan vir die 

Kleurl inge groat moontl ikhede om onder hul eie 

mense die posisies te bereik wat vir hul le in 

h kamtig geTntegree~de ~emeenskap geslote gebly 
~''I' 

het." (10) 

In h hoofartikel op 26 Februarie het Die Burger ges@ dat daar 

~einig tradisie van samewerki~g bestaan tussen Nasional is en 

ontwikkelde Kleurl ing. "Daardie samewerking rnoet opgebou en 

stewig gevestig word ••• Die sake wat op die spel staan, is 

vi~ Suid-Afrika te belangrik dat toegelaat kan word dat die 

rasse-saboteurs slaag." (II) ,. 

Op 14 Mei het dr. Verwoerd in die Parlement h uiteensetting gegee 

van hoe hy die Kleurl inge se toekoms sien. Eerstens het hy ges@ 

dat die toekomstige ontwikkel ing van die Kleurl inge nie so helder 

voorsien kan word as die van die Swartes nie en dat daar verski I-

lende moontl ikhede van ontwikkel ing bestaan. Tweedens moet daar 

vooruitsigte vir Kleurl inge gegee word op pol itieke gebied op 

die grondslag van apartheid en nie integrasie nie. D i e v e r sk i I -

I ende vorme wat moont I ik is, sal in die toekoms .ui tgewerk moet 

word. (12) Dr. Verwoerd was dus in 1959 nog relatief 

ondogmat i es oor die Kl eurl inge se toekoms, en Die Burger het in 

sy t erme van "versk i I I ende moon t I i khede wa t nog in die t oekoms ' . . 

ui tgewerk moet word" waarskynl ik gesien dat enige bespiegel ing 

oor hoe dit prakties gestalte moet. kry, nie taboe is nie. In 

aanslui ting by. dr. Verwoerd se toespraak het Die Burger in h 

hoofartikel op 8 Mei ges@: "Eers namate die groepsgebiede ont

staan en op daardie basis munisipaal-pol itieke regte ontwikkel 

en ekonomiese en kul turete groei plaasvind, sal die pad vorentoe 

duidel iker word en sal geki es kan word tussen verski 11 ende moon t-

i ike maniere waarop die Kleurl inggemeenskap op afsonderl ike grond-

slag onbel emmerd kan ontwikkel • 11 ( 13) 
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In h hoofartikel op 13 Mei het Die Burger vir die eerste keer 

aangetoon hoe "afsonderl ike ontwikkel ing tussen die blankes" 

in die praktyk gestalte sou kry. 

"Di e begin se I 

van Kaapland) 

wat dr. Du Plessis (Administrateur 

in werking wi I stel is die van 

afsonderl ike munisipale bestuur vi r blanke en 

Nie-blanke gebiede, en hiervoor sal die groeps-

gebiede die basis wees. In die Skierei land sal 

dit, om h voorbeeld te noem, waarskynl ik meebring 

dat h Kleurl inggebied soos die waarvan Athlone 

die hart is, sy eie plaasl ike bestuur kry; dat 

naas die blanke dorpe van die Skierei land ook die 

Kleurl ingdorpe hul plaasl ike bestuur self kan ont-

wikkel en behartig. In munisipale sake sal dus 

die wrywi ng u i tgeskake I word wa t onvermyde I i k on t -.. 
staan as twee rassegroepe om die gesag meeding en 

die minderheid voel d~t die meerderheid horn af

skeep ••• Vir die Kleurl inge sal so h bedel ing 

geleenthede skep wat hul le reeds lank teoreties 

het, maar weens die werking van die integrasie

stelsel in die praktyk nooit gekry het nie." (14) 

Op I I Junie het Die Burger berig van h blanke en Nie-blanke komitee 

wat op Franschhoek gestig is met die doel om samewerking tussen 

blankes en Nie"'.""blankes op die dorp te verbeter. (15) Die Burger 

het die stappe in h hoofartikel op 12 Junie verwelkom en ges8: 

"Franschhoek het 'n openbare u it i ng ge I ewer van 'n 

beweging wat in die laaste tyd al hoe sterker 

geword het: die strewe na die skepping van beter 

verhoudinge tussen blankes en Kleurl inge. Tot 

groot hoogte is die st~ewe die gevolg van die af

sluiting van die lang geskil tussen die blankes 

oor die pol itieke rol van die Kleurl inge. Noudat 

die Kleurl ingstem nie meer as wapen teen een deel 

van die blanke bevolking gebruik kan word nie, 
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kan met groter vrymoedigheid daarvoor gewerk 

word om die verhouding tussen die blankes as 

groep en die Kleurl inge as groep te verbeter 

en die Kleurl inge te help om hulself te help. 

En namate tussen blanke en Kleurl inge grense 

gemaak word wat wrywing en stryd moet voorkom, 

het die diepe besef ook posgevat dat terself

dertyd ook gesorg moet,word vir brugge (brOe) 

tussen die groepe wat dieselfde gebied bewoon 

en sal bly bewoon." (16) 

Op 27 Junie het Dawie vir die eerste keer h onderskeid getref 

tussen verski I lende groepe en sentimente binne die NP. "Vi r 

sommige Nasionaliste, so lyk dit, het dit in die afgelope ses 

maand e 'n bi et j i e vi nn i g g egaan. Daar mag nie toegelaat word 

dat daar verwydering in den~e ontstaan tussen 'radikale' en 

'konserwatiewe' Nasional iste nie. Daartoe is dit nodig dat 

die konserwatiewe vir die nuwe voorwaartse stappe gewin word 

en dat die radikale nie oorhaastig word nie. 11 

In 'n hoof art i k e I op I I Sept ember he t Die Burger besorg gereageer 

op die besluit dat Kleurl inge nie die ui tvoering van h Spaanse 

danser kan bywoon in 'n Kaapstadse teater wat volgens tradisie 

ui tslui tend blanke gehore bedien nie. 

"Die wens van kul tuurbewuste Kaapse bruirimense om 

te kan dee I in die geestesgoed ·wat besoekende 

kunstenaars uit die buiteland na die Moederstad 
'· 

bring, vind ons in beginsel begrypl ik en.bi I I ik 

Di t is dus geen wonder dat ju is die besoek van h 

w&reldberoemde danser die gevoel van uitsluiting 

en veronregting op kulturele gebied verskerp het 

n i e ... Die fundamentele regverdigheid van hul 

saak kan nie ontken word nie. Daarommoet di.e 

probleme nie ontwyk word nie, maar behoorl ik 

bespreek en ondersoek word, miskien op inisiatief 

van die Departement van Kleurl ingsake ••• In elk 

geval het ons hier te doen met die mees ontwikkelde 

en beskaafde seksie van die bruinmense van Suid-

Afrika. ·Wanneer van hu I I e kan t 'n versoek kom 
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waaraan alma I meet erken dat di t wesenl ik gegrond 

en geregverdig is, meet iets daaraan gedoen word." 

( I 7) 

Aan die einde van 1959 het daar opnuut h gisting oar die Kleurl ing

pol i tiek ontstaan hoofsaaklFk in die vorm van 'n briefwisseling in 

Die Burger en onenigheid oar die Kleurl inge wat op die Kaaplandse 

kongres van die NP openbaar is. Op 28 Oktober het h Kleurl ing-

skrywer in h brief gese d~t die kern van die saak steeds is of 

die Kleurl inge h volk wi I word wat op sy eie voete kan staan of 

'n "temerige sleepsel van die blankes" wi I bly. "Almal, die 

blankes inkluis, weet dat die Kleurl ing tot dusver nag al tyd aan 

die kortste ent was, en in baie geval le word ans gruwel ik ver-

onreg." Op 6 November het'nog 'n Kleurl ing geskryf dat hy teleur-

gesteld is dat sommige Kleurl ingleiers so dam kan wees om weer

stand te bled teen elke paging wat die Regering aanwend om die lot .. 
van die Kleurl ingvolk te verl ig. Op I I November het die hoof-

sekretari s van die Kleurl ing-Volksbond geskryf dat h aansienl ike 

getal Kleurl inge reeds h jaar gelede beslui t het om die hand van 

welwi 1 lendheid aan die Regering te reik. Op 16 November het 'n 

brief verskyn waarin die skrywer se dat daar met reg sekere 

bedenkinge kan bestaan oar sekere aspekte van die apartheidswet

gewing. Dit het egter een belangrike voordeel deurdat Kleur-

1 inge nie meer ash pol itieke speelbal van sekere blanke groepe 

gebruik kan word nie. 

Op 12 November is in Die Burger beri~ van onenigheid wat op die 

Kaaplandse kongres van die Nasionale Party ontstaan het oar h 

beskrywingspunt wat verband gehou het met die munisipale kiesreg 

van Kl eurl inge. In die beskrywingspunt is gevra dat die ordon-

nansie so gewysig word dat die kieserslys vir die Volksraadsver

kiesings en die provinsiale verkiesings gebruik sal word by die 

verkiesing van plaasl ike I iggame. Dit wash paging om Kleurl ing-

kiesers by. die verkiesing van munisipale raadslede te neutral iseer 

aangesien Kleurl inge, ongeag of hul le Parlementere kiesers was al 

dan nie, kon stem en genomineer word vir munisipale rade in 

Kaapland. Deur te bepaal dat Kleurl ing munisipale kiesers oak 

Parlementere kiesers moes wees, sou beteken die ui tskakel ing van 

Kleurl ingkiesers vir munisipale rade. Toe mnr. Nico Malan, LUK, 

in antwoord op die beskrywingspunt daarop gewys het dat dit sou 

beteken dat al die Kleurl inge van Kaapland in die praktyk ant-

·••:. ··?:~:'.~:;;, 
···:. 
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kieser sou word by munisipal~ verkiesings en sodoende h reg 

sou verloor wat hul le ai bale jare geniet, is hy begroet met 

tussenwerpsels dat dit 'n "ou Sap-storie" is. Mnr. Malan het 

daarop gese: "Ek is geen Sap nie. Hier word gepraat van die 

Kleurl inge asof hulle melaatses is. Dit is nie mooi nie." (18) 

Aan die einde van November 1959 is die finale samestel I ing van die 

Uniale Raad vir Kleurl ingsake bekend gemaak. Di t sou ui t twaalf 

verkose en vyftien aangestelde lede bestaan. In 'n hoof art ikel 

op 30 November het Die Burger gese dat 'n swaar taak op hul 

skouers rus en dat hul le die vertroue van hul volk moet win deur 

dade eerder a~ woorde. 

"Die Nasionale Afrikaner is bewus daarvan dat die 

negatiewe aspekte van die apartheidsbeleid by die 

Kleurl inge rou plekke agtergelaat het, en hy is. 

bereid en gretig dat die positiewe apartheidsmaat

reels so toegepas word dat die Kleurl ingbevolking 

mettertyd saam met horn oortuig sal wees dat die 

apartheidsbeleid tot voordeel is van Nie-blank sowel 

as blank, dat dit trou~~s die enigste moontl ike 

beleid is wat vrede en vriendskap tussen blank en 

Nie-blank kan verseker. Die Afrikaner besef.dat 

die Kleurl ingbevolking kul tureel by horn hoort. 

Hy besef dat die Kleurl ingvraagstuk iets heel temal 

anders as die nature! levraagstuk is. Klaarblykl ik 

moet h beleid gevolg word wat die Kleurl ing nader 

sal trek aan die witman in Suid-Afrika, en nie sal 

wegstoot na die Bantoe nie, waar die Kleurl ing nie 

hoort nie en nooit h gelukkige bestaan sal kan vind 

nie." (19) 

Op 14 Desember het mnr. P.W. Botha in sy hoedanigheid as Adjunk

mini ster van Binnelandse Sake die eerste vergadering van die' 

Uniale Raad vir Kleurl ingsake geopen en gese dat hy h verhouding 

tussen blankes en Kleurl inge voorsien van goeie buurskap met 

behoorl i.ke grenslyne. (20) In 'n hoofartikel op 15 Desember 

het Die Burger gese dat mnr. Botha se toespraak h gelukkige en 

vrugbare-formule daarstel. 



-271-

"In die laaste jare is in die landsbeleid veel 

nadruk gel& op' die grense, by wyse van reaksie 

op die voo~afgaande uitslui tende nadruk op buur

skap met die ver6nagsaming van die skeidings 

waarsonder al le buurskap en samewerking uiteinde-

1 ik moet verongeluk. Geleidel ik word die ewewig 

nou herstel. h Positiewe houding en die positiewe 
t~ 

kant van die Regering se Kleurl ingbeleid word al hoe 

duidel iker vir hul le wat oe het om te sien 

laat niemand hieroor in 'n waan verval nie: 

Maar 

hierdie 

groeiende 'goeie buurskap' het al leen moontl ik geword 

deur en is afhankl1k van die gelyktydige klem op 

'behoorl ike grenslyne'. Sonder daardie grense sou 

die verhoudinge dadel ik versuur en verbitter raak 

soos dit nie baie jare gelede so algemeen was, sodat 

dit soms hopeloos gelyk het om di t 

ander." (21) 

te probeer ver-

Die Burger se groeiende ongeduld met sg. klein-apartheid het op 

12 Desember skerp tot ui ting gekom toe Dawie in sy rubriek te 

velde getrek het teen die uitsluiting van h groep van 30 gekleurdes 

by h uitvoering van Die Messias van H~ndel deur h musiekvereniging 

van Pietermaritzburg. Dit was die eerste keer dat Die Burger 

die term klein-apartheid gebruik het. (22) Die musiekvereniging 

sou graag die gekleurdes wou akkommodeer, maar het 'n brief van 

die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap ontvang waarin 

ges@ is dat die vereniging ~Y toelae van 250 pond per jaar sou 
; 

verloor indien gekleurdes die uitvoering sou bywoon. Volgens 

Dawi e het die veren i g i ng toe gedoen "wa t e Ike se If respek t erende 

Suid-Afrikaner sou doen: hy het laat weet dat die Departement 

dan maar sy toelae moet hou." 

"Laa t on s mekaa r g oed v erst aan : ek is n i e ten 

gunste van rassevermenging in al lerlei ver

eniginge nie. Ek is ten gunste van die staats

beleid dat toelaes, u en my geld, nie sonder dis-

kriminasie ui tgedeel moet word nie. Kul tuur-

organi sasi es wat van rassevermenging h geloofs-

artikel maak, moet geen toelaes kry nie. Maar as 
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die doel treffendste manier om h beginsel dood 

te maak is om horn dood te ry, en ash klompie 

Nie-blankes wat tradisioneel h ui tvoering van 

Die Messias bygewoon het, nou ski el ik daardie 

voorreg belet moet word ter wi I le van h beginsel, 

dan seek: Na die maan met so 'n beginsel ." 

Daarna het Dawie breedvoerig verwys na klein-apartheid. 

"As ek die stemming ender Nasional i ste moet opsom, 

dan sou ek se dat hul le nie !anger belangstet in 

'klein-apartheid' nie,,d.w.s. in maatreels wat 

irriteer sender om iets behalwe ergernis en anti

N~sionale, ~nti-Suid-Afrikaanse propaganda te 

bereik. My raad aan staatsdepartemente is om 

kennis te neem van hierdie gesindheid as hul le 

nie die apartheidsbeleid by sy voorstanders wi I 

ondermyn nie. Laat die Pietermaritzburgers Die 

Messias ui tvoer met beskaafde Nie-blankes in die 

gereserveerde plekke wat altyd tot hul beskikking 

was. Daar is baie belangriker dinge vir die 

Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap om sy 

aandag aan te gee en briewe oor te skryf. Vera I 

van die afdel ing Volwassene-onderrig verwag ons 

v o I wa s sen h e i d • " 

Die I iberale maandblad The Forum het die hele 'Messias-polemiek' 

gesien ash situasie waar Dawie ontnugter geraak het met die vol le 
imp I ikasies van apartheid. 

"This surely meant that he (Dawie) realized that 

apartheid, carried to its logical extremes, must 

arrive at a point wher.e it became i rreconci lab I e 

with good sense and humanity. That was the point, 

he (Dawie) imp I led, where the most faithful of 

Nationalists would be compel led to place reason· 

and humanity before apartheid and not be afraid to 

say so either. An important Nationalist newspaper 

has gone a I ong way when it can take up such a 

po s i t i on • " ( 2 3 ) 
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Die mening wat deur Dawie op 12 Desember uitgespreek is, het gelei 

tot 'n hewige briefwissel ing in die kolomme Menings van Ons Lesers 

nadat h briefskrywer onder die skui lnaam,Nasional is op besoek in 

die Boland, op 18 Desember skerp kritiek daarop uitgespreek het. 

Die skrywer het onder meer gese: 

"Daar is iets wat my die laaste tyd baie hinder 

in ons Burger. Dit het die laaste tyd h hele 

paar maal gebeur dat Dawie ons Regering en ons 

hoofde kritiseer Sy artikel van verlede 

Saterdag plaas die kroon op al les, en dis tyd dat 

die saak nie verder gaan nie. Hoe kan hy plei t 

dat die Regering h subsidie gee vir organisasies 

waaraan Kleurl inge deel het, of net ondersteun of 

as 1 t ware uitgenooi word om die musiekkonsert in 

Pietermaritzburg byte woon? Dit sal eenvoudig~ 

beteken dat ons ons apartheidsbeleid moet omver-
g 00 i • I.I ( 24) 

Die meerderheid briewe wat hierna in Die Burger verskyn het, was 

positief waarin Dawie gelukgewens is met sy mening. Op 22 Desember 

het 'n I eser gese da t hy Dawi e ba i e dankbaar is da t hy "daard i e 

kleinl ike apartheid van die Departement van Onderwy~, Kuns en 

Wetenskap so pertinent verwerp en belagl ik verklaar het." 

Op 23 Desember het 'n leser geskryf dat dit die goeie joernalis ., 

se plig is om gesonde sosiale kritiek te lewer. Op 25 Desember 

het h leser gese dat hy hom volmondig aan Dawie se kant skaar. 

Op dieselfde dag het egter h kritiese brief verskyn waarin die 

skrywer se hy is "lank al vol vir die periodieke, feitlik chroniese 

kritiek wat Dawie alewig dan teen die Eerste Minister, dan teen 

die Regering in die algemeen~ dan teen h gewone Minister of teen 

regeringsamptenare losdraai ." Op 31 Desember het 'n leser gese 

dat Dawie h onverstandigheid met sy kritiek begaan het. 

Die polemiek het tot n~ die Nuwejaar in 1960 voortgeduur en op 

9 Januarie het Dawie breedvoerig gereageer op die kri tiek wat teen 
' hom gerig is. Volgens·hom het niks wat sedertdien oor die onder-

werp geskryf of gese is nie, hom oortuig dat die d~partement se 

optrede 'n goeie of verstandige ding was nie. Hy vra nie dat alma( 

sy standpunt moet aanvaar nie, "maar diegene wat my reg van vrye 
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kri tiek wi I ants&, omdat ek dan sogenaamd h betaalde joernal is 

by 'n Regeringsgesinde koerant is, probeer nou eenmaal te veel 

Dawie het vervolg met h heftige verdediging van Afrikaanse 

II 

joernal iste se reg om krities te wees. "As die Nasionaalgesinde 

koerantmanne en hul koerante in hierdie land 'n klomp betaalde 

papegaa i e en 'n k I omp hoera-b I aa i e moet word, sa I hu I I e so seker 

as die son ondergaan, gevolg deur die Regering en die 

Nasi6nale Party en die Afrikanerv61k. Hier praat ek nie nou vir 

myself nie, maar vir elke Nasionaalgesinde koerantman wat die 

naam werd is. Dit is fundamenteel." Dawie het hierop gereageer 

op die bewering dat sy rubriek as propaganda teen die NP deur die 

VP gebruik word. 

"Ek bid van my kant dat ek tog bewaar moet word 

van die dag wanneer ek my standpunte moet bepaal 

vol gens die vraag of die Engel se pers daarvan 

gaan hou of nie. En dit geld vir die Regering 

en die NP ook ••• Nee, die Nasional isme is veel 

meer as 'n krampagt ige, 'negat i ewe reaksi e op 

Engelse perspraaitj ies .•. Ons is nie meer kinders 

nie - ons het man geword. En ons leiers is leiers 

van vrye, denkende mense, nie skaapwagters of dri 1-

sersante nie." 

Die gedagte dat 'n beleid gevolg moet word van goeie buurskap met 

behoorl ike grenslyne asook een wat di~ Kleurl ing nader sal bring 

aan die wi tman gepaardgaande met "aparte ontwikkel ing tussen die 

blankes", het in die eerste helfte van 1960 verdere verwarring 

veroorsaak. Die tydperk is ook gekenmerk deur die Sharpevi I le-

voorval en wydverspreide binnelandse onrus. 

Die onafhankl ikheid wat in die tyd deur Die Burger nagestreef is, 

was egter nog steeds binne die raamwerk van h koerant wat die 

Regering ten nouste ondersteun het. Di twas kritiek gemik op h 

verbetering in die Regering se beleid en nie die bevraagtekening 

van die weg en beleid wat ingeslaan is nie. Mense met wie se denke 

Die Burger s'n in h groat mate ooreengestem het, maar wat buite 
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die heersende Nasionale kring gestaan het, was dikwels die 

skyf van skerp kritiek deur Die Burger. Kritiek moes van binne 

gevoer word, en nie van buite nie. 56 het Die Burger in 

Februarie 1960 skerp kritiek gelewer op die pogings van oud

regter H.A. Fagan en mnr. Japie Basson om 'n nuwe party, die 

Nasionale Unie, te stig. Die Burger en mnr. Basson was gebruik-

1 ikerwyse op goeie voet toe lg. nog 'n junior Nasionale LV was, 

maar het versuur toe mnr. Sasson in 1959 bedank het uit protes 

teen die wetgewing om die Swart-verteenwoordiging af te skaf. 

Die redakteur van Die Burger, mnr. Pi et Ci I I ie, het destyds agter 

die skerms vergeefse pogings aangewend om horn binne die NP te 

hou. (25) Op 13 Februarie het Dawie gese dat oud-regter Fagan 

nie "die viriliteit van gees of van boodskap het wat politieke 

le_iers moet he as hulle dit erens wil bring nie." "Hy gaan 

baie, baie seer kry ashy voortgaan met hierdie avontuur. Dit 

is geen dreigement nie, dis 'n voorspell ing ••• Want aie Nasiona-

1 iste gaan hierdie beweging so fyn trap soos snuif. Hui le gaan 

hul le aan die vooraand van die Republ iek nie laat verdeel nie. 11 

Op 11 Maart het die Adjunk-m:inister van Blnnelandse Sake, mnr. 

P.W. Botha, aangekondig dat dit Kleurl inge se begeerte is om nie 

ingesleep te word by die beginselstryd oor die Republ iek nie en 

gese dat as die Kleurl inge arbiter in die blankes se pol itieke 

stryd moet wees, sal dit die nuwe goeie verhoudinge tussen 

Afrikaners en Kf eurl inge vertroebel asook die betrekkinge tussen 
Afrikaans- en Engel ssprekendes. (26) 

Kleurl inglelers het oor die algemeen skerp gereageer teen rmr. 

Botha se mening dat Kleurl inge nie aan die referendum vir Republ iek

wordlng wl I deelneem nie. Op 24 Maart 1960 het dr. R.E. van der 

Ros s g es e : "So , wh I I e we I ea v e t he ma t t e r t here 
1 

I e t u s a sk t he 

question that so many Coloured people are asking: What authority 

did mr-. P.W. Botha, Deputy Minister of the Interior, have when 

he said recently that the Coloured people did not want to take 

part in the referendum anyway? He relied on the word of 

'responsible leaders of the Coloured people.' Who ar.e these 

people? Is this the view of the Union Council for Coloured 

Affairs? We have a right to know, and we ask it most definitely." 
(27) Sommige akademici het al bespiegel of Kleurl ingkiesers, 

indien hul le aan die referendum deelgeneem het, sou kon verhoed 

dat h Republ iek werkl ikheid geword het. Volgens Heard sou die 
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boikot deur Kleurl inge van die 1958-verkiesing waarskynl ik nie 

herhaal word vir die referendum van 1960 nie en sou daar h veel 

ho~r registrasiesyfer gewees het van gekwal ifiseerde Kleurl ing

kiesers in die referendum wat waarskynlik die skaal teen die 

Republ iek sou swaai. (28) Die meerderheid vi~ die republ iek 

was 74,580 - Suidwes ingesluit. Sonder Suidwes was die meerder-

heid 66,659. In 1958 was daar altesame 29,000 geregistreerde 

Kleurl ingkiesers. lndien die onwaarskynl ike aangeneem word dat 

al le Kleurl ingkiesers teen die Republ iek sou stem, is di t duidel ik 

dat h addisionele sowat 30,000 Kleurl ingkiesers geregistreer sou 

moes word om h invloed op die uitslag ui t. te oefen. Dit sou 

hul le bring by h syfer wat sowat 20,000 ho~r sou wees as die 

hoogtepunt van 54,000 Kleurl ingkiesers in 1945. Die tendens n~ 

1945 was 'n konstante dal ing van Kleurl ingkiesers en dit is, te 

betwyfel of die Kl eurl inge ui t hul apat i e wakker geskrik sou kon 

word om in eeri jaar h addisionele 30,000 mede-kiesers te registreer. 

Uit h terugbl ik blyk dit dus asof Kleurl inge se deelname aan die 

referendum geen invloed op die uitslag sou uitgeoefen het nie. 

Te midde van die landwye oproer wat n~ die Sharpevi I le-voorval op 

21 Maart lan~wyd losgebars het, het Die Burger op 4 Apri I berig 

dat ses vooraanstaande Kleurl ingleiers wat nagenoeg 30,000 mense 

verteenwoordig h beroep gedoen het op Kleurl inge om nie gehoor 

te gee aan h oproep om te boikot nie, maar voort moet gaan om te 

werk. In h hoofartikel het Die Burger ges& dat die Kleurl inge se 

optrede daarop neerkom dat hoewel hul le griewe .teen die huidige 

bed e I i n g he t , 

"hu I I e hu I saak I ang s wet t i g e kana I e w i I st e I en in 

geen opsig geassosieer wi I wees met wetsverbrekers 

en onrusstokers ni e •. · Di t is 'n houding ·wat deur die 

blankes gewaardeer word, en waarvoor ook in die 

Volksraad reeds erkentl ikheid uitgespreek is. Van 

albei kante is in die laaste ~yd gewag gemaak van die 

opval lende verbetering in gesindheid wat tussen die 

Afrikaners en die Kleurl inge ingetree het, en in die 

(}".' 
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algemeen tussen blankes en Kleurl inge. Die 

houding van die Kleurl inge in die afgelope.veer

tien dae het tot hierdie verbeterde gesindheid 

h belangrike bydrae gel ewer, wat wel h goeie 

belegging vir die toekoms sal blyk te wees." (29) 

Die feit dat die meeste Kleurl inge tydens die binnelandse onrus 

van 1960 lojaal gebly het aan die bestaande regeringsinstel I ings, 

het gelei tot h al hoe grater ~evoel ender blankesi in die 

Regering sowel as in die private I ewe, dat meer gedoen moet 

word om aan hul le regmatige pol i tieke aspirasies te voldoen en 

om die Kleurl inge "nader aan die witman te trek." 

Op 12 Apri I het h brief verskyn van eerw. D.P. Botha waarin hy h 

nuwe verhouding teenoor die Kleurl inge vra. Eerw. Botha se 

argument was dat die ~leurl inge en die blankes h sosiologiese 

eenheid vorm en dat die Kl.eurl inge h organiese deel van ~le 

Afrikanervolk is. ''Ons moet die oplossihg vir die verhoudings-

vraagstuk tussen die blankes en die Kleurl inge gaan soek op die 

weg van h eenheidsgemeenskap met al les wat dit impl iseer. So h 

benadering salons weer in lyn bring met ons tradisie, en dit sat 

'n groat klomp spanning ult ons gemeenskap verwyder." (30) Op 

12 Apri I het die Adjunk-minister van Binnelandse Sake, mnr. P.W. 

Botha, in die Volksraad gese dat die huidige verteenwoordiging 

van die Kleurl inge in die Vol~sraad nie die finale antwoord was 

nie. Stappe vir beter verteenwoordiging in die Senaat is reeds 

aangekondig en nog geleenthede sal vir Kleurl ing~ gesk~p word om 

hul stem in die Volksraad beter te laai hoor.(31) Op 15 Apri I 

het die komitee wat deur die Administrateur van Kaapland, mnr. 

Otto du Plessis, aangestel is om aanbevelinge oor die Kleurlinge 

se munisipale stemreg te doen, aanbeveel dat hut stemreg behou 

moet word en nie van die gemeenskapl ike munisipale kieserslys 

verwyder moet word nie. (32) In 1958 het Die Burger nog gese 

dat die afskaffing daarvan deel vorm van die positiewe, opbouende 

langtermynplan van die Regering met die Kleurl inge en h natuurl ike 

onderdeel was van eie groepsgebiede vir die Kleurl inge. Dit is ook g~

sien as die sine qua non vir enige verdere toekomstige pol itieke ont-

wikkel ing vir die Kleurl inge. (33) In 1960 is blykbaar besef 
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dat die wegdoen van die munisipale kiesreg nie die goedkeuring 

van die Kleurl inge geniet ni~ en dat dit in die nuwe gesindheid 

van welwi I lendheid teenoor die Kleurl inge nie toegepas sal word 

nie. 

Op 19 Apri I het die Minister van Openbare Werke en van Bosbou, 

mnr. Paul Sauer, sy bekende Humansdorp-toespraak gel ewer waarin 

hy h nuwe benadering teenoor die Swart-vraagstuk bepleit het en 

gese het dat die ou boek van die Suid-Afrikaanse geskiedenis by 

Sharpevi 11 e afgeslui t is. (34) Op 20 Apri I het dr. A.L. Geyer, 

h voormal ige redakteur van Die Burger, in sy voorsittersrede op 

die SABRA~kongres op Stellenbosch gese dat pynl ike aanpassings 

op blanke Suid-Afrikaners wag en dat nuwe besluite geneem moet 

word. (35) Op 22 Apri I het mnr. J.J. Human van Kaapstad geskryf 

dat Afrikaners moet erken dat hul optrede teen die Kleurl inge 

f out i ef was. "Laat ons besef dat die afskeiding van die Kleurl inge 
'I" 

h groot fout was. Laat ons besef dat die toekoms vir hul le onder 

die huidige bedel ing niks inhou nie. 11 

Die nuwe verwagte stappe in die Regering se Kl eurl ingbel eid het ni e 

veroorsaak dat die Regering~sy mening verander het oor die deelname 

van die Kleurl inge aan die referendum vir d
0

ie Republ iek nie. 

Kleurl inge sou steeds ni e aan die volkstemming mag deelgeneem het 

nie. Op 22 Apri I het die Adjunk-minister van Binnelandse Sake, 

'mnr. P.W. Botha, in die Volksraad gese dat die geskiedenis getoon 

het watter bitterheid daar volg wanneer die Kleurlinge by 'n blanke 

stryd ingesleep word. (36) Kort daarna het mnr. Botha egter op 

Durbanvi 11 e gese dat die blanke in Suid-Afrika al lankal stappe 

moes gedoen het om van die Kleurl inge h goeie bondgenoot te maak. 

(37) Op 25 Apri I het Die Burger gese dat die land in-die laaste 

dae gesien het hoe h belangrike deel van die Suid-Afrikaanse mening 

h vrugbare, skeppende gesindheid teenoor rasseverhoudinge geopenbaar 

het. "Ons vertrou nogtans dat die Nasionale bewind, wat ongelukkig 

juis nou die Eerste Minister se aanwesigheid moet ontbeer, horn 

sonder vrees aan die spits van die nuwe belangstel I ing en geesdrif 

sal plaas. Laat al die voorstel le en wenke ui t goedgesinde k~inge 

gesien word, nie_as wantrouige kri tiek nie, maar as uitinge van h 

eerl ike drang om te help." (38) 
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Op 23 Mei het Die Burger toesprake van dr. A.L. Geyer en die 

direkteur van inl igting van die Kaapse N.G. Kerk, ds. W.A. 

Landman, gepubl iseer waarin albei sprekers op Uniefeesgeleent-

hede beroepe gedoen het om beter rasseverhoudinge. In aan-

slui ting hierby h~t Die Burger in h hoofartikel op 24 Mei gese 

dat rasseverhoudinge in Suid-Afrika nie na wense is nie. 

"En ook wat die Afrik~nervolk betref, weet ons 

dat aan sy beste elemente nog altyd van kleins 

af geleer is dat die Nie-blanke in ons midde h 

onvervreembare reg het op menswaardige behand~I-

ing. Hoe daardie behandel ing by veranderde om-

standighede aangepas moet word, kan meningsverski I 

wek, maar niks wat nie bevredigend geskik kan word 

as die gesindheid reg is nie. En in bale kringe 

is di t nie reg nie. Om die waarheid te se, dit is 

op baie plekke s6 verkeerd dat h behoefte bestaan 
l' 

aan h nasionale veldtog vir goeie maniere tussen 

die rasse." (39) 

Op 22 Junie het 'n leser van Worces'ter geskryf dat die volgende 

natuurl ike stap met betrekking tot die bruinmense is dat hul le 

toegelaat moet word om deur bruinmense in die Provinsiale Raad 

van Kaap I and en in die Vo I k sraad vert eenwoord i g t e word. "Die 

sosiale aanpassings wat sodanige stappe vir die blankes sal verg, 

kan betrekl ik makl ik gedoen word." Op 28 Junie het 'n brief 

verskyn van die bekende Kleurl ingdigter Adam Smal I waarin hy sy 

kommer ui tgespreek het dat <menige Afrikaners maar net nie wi I 

besef dat gekleurdes gekant is teen apartheid nie. "Ek glo 

dat h goeie weg waarlangs hul le die re~le situasie kan leer ken, 

net een dag se I ewe as Nie-blanke kan wees." 

Dit is duidel ik dat Die Burger in die nuwe positiewe gesindheid 

wat in die eerste helfte van 1960 landwyd in Suid-Afrika, ook in 

regeringskringe, voorgekom het, h geleentheid gesien het vir h 

daadwerkl ike ui tbouing van h posi ti ewe beleid teenoor d.ie ge-

kleurdes. Di t het behels h dinamiese ui tbouing van die gedagte 

van terri tori ale vryhede vir die Swartes en die naderbring van 



-280-

die Kleurl ing aan die blanke. Die tyd was ryp vir die voorstel 

van h dinamiese, konstruktiewe daad teenoor die Kleurl inge soos 

reeds in 1958 deur die koerant voorsien. Vi.r Die Burger het d1e 

voorstel die oorweging van die regstreekse verteenwoordiging van 

Kleurl inge deur Kleurl inge in die Parlement behels. 

1960 het Dawie in sy rubriek gese: 

"Die drang na 'n voorwaartse beweging in die 

Nasionale beleid vir die Kleurl inge word al 

hoe st erk er • Die mees dramatiese gedagte is 

natuurl ik dat die beginsel van die verteen

woordiging van Kleurl inge deur Kleurl inge in 

die Volksraad erken moet word, of anders gestel 

dat die Kleurl ingkiesers vrygelaat word om 

volgens keuse wit of bruin lede te kies. Dit 

Op 23 Julie 

is natuurl ik maar een deel van die kompleks van 

planne wat deur denkende mense bespreek word, ma~r 

dit is die skouspelagtigste en die meeste daarop 

berek en om die t onge te laat roer. My i ndruk is 
dat die NP me er as ha I fpad vir die begin se I te vinde 
is, en met st erk leiding volkome daarvoor gewin kan 
word. Die tyd kom nader vir 'n beslissing. Di t 

' is maar wat die po I it i c i no em ''n per soon I i ke men i ng' ~ 

Ek le dit in die midde vir algemene oorweging." 

Verge I eke met dr. Verwoerd se toespraak in Mei 1959 dat daar ver

sk i I lende moontl ikhede vir die Kleurl inge se pol itieke toekoms 

bestaan en mnr. P.W. Botha se toespraak in Apri I 1960 dat die 

Kleurl inge se huidige ve~teenwoordiging in die Volksraad nie die 

finale antwoord is nie, was bg. mening van Dawie nie so uit die 
konteks van sy tyd nie. Die algemene gevoel in die land was dat 

hervorming doelgerig uitgebou moes word. Die enigste twispunt 

was oor wat prakties gedoen moes word.· In die opsig het Die Burger 

nie gese dat Kleurl inge deur Kleurl inge in die Parlement verteen

woordig moet word nie, maar dit slegs voorgestel vir oorweging wat 

na bespreking en onderhandel ing in Nasionale kringe dalk amptel ike 

beleid kon wo~d. Die Burger se voorstel het horn egter in h 

bittere, openbare botsing met dr. Verwoerd laat beland. 
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HOOFSTUK 13 

BOTSING MET VERWOERD 

Die openbare bot sing tussen dr. Verwoerd en Die Burger oor die 

kwessie van die regstreekse verteenwoordiging van Kleurl inge 

deur Kleurl inge in die Parlement was nie 'n enkele gebeurtenis 

nie, maar het verskeie fases deurgegaan waarin meer as net reg-

streekse verteenwoordiging ter sprake gekom het. D i e v er sk i I -

lende fases van die twis kan soos volg onderskei word: 

(I) Eerstens was die direkte aanleiding tot die botsing Dawie 

se rubriek op 23 Julie 1960 waarin hy regstreekse verteenwoor

diging ash voorstel vir algemene oorweging gedoen het. 
,. 

(2) Daarna was daar h tydperk van sti I te waar daar geen reaksie 

oor die voorstel in die koerant verskyn het nie. 

(3) In September het daar egter reaksie gekom toe die Minister 

van Bantoe-administrasie en ~ontwikkel ing, mnr. Daan de Wet Nel, 

gese het dat daar aan regstreekse verteenwoordiging vir Kleurl inge 

en lndiers gedink moet word en 'n witspraak deur die Administrateur 

van Kaapland, mnr. Otto du Plessis, dat h nuw~ benadering t.o.v. 

die Kleurl inge aan die kom is. 

(4) In Oktober het die referendum vir h Repu~I iek plaasgevind 

en oproepe deur verskeie openbare figure vir h nuwe beleids

benadering en o.m. regstreekse verteenwoordiging vir Kleurl inge. 

(5) Op 17 November het Die Burger berig dat hy oor inl igting 

beskik dat "groat dinge" en "'n nuwe visie" deur die Regering vir 

die Kleurl inge oorweeg word. 

(6) Op 24 November het dr. Verwoerd in h onderhoud met Die Burger 

besl is enige gedagte van regstreekse verteenwoordiging van Kleur-
j 

I inge in die Parlement verwerp. Die Burger het hierop gese dat 

hy nie in die onderhoud met die Eerste Minister die finale 

antwoord oor die aangeleentheid sien nie. 

(7) Die volgende stap wash aanval deur min. Daan de Wet Nel op 

Dawie waarin hy ontevrede voel oor die fei t dat Dawie gese het hy 
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steun die gedagte van regstreekse verteenwoordiging. 

(8) Einde November het dr. ~erwoerd h toespraak in Johannesburg 

gel ewer wa~rin hy h bedekte dreigement gerig het aan diegene wat 

regstreekse verteenwoordiging voorstaan of propageer. 

(9) h Hewige briefwissel ing het hierna in Die Burger ontstaan. 

Die Burger se dat die Regering se standpunt nie is dat Kleurl inge 

nooi t ih die Parlement sal sit nie hoewel dit tans onprakties 

blyk te wees. 

(10) Dr. Verwoerd kondig hierna nuwe planne vir die Kleurl inge aan 

o.m. die aanstel I ing van h Minister van Kleurl i~gsake, plaasl ike 

selfbesiuur en h uitgebreide Kleurl ingraad en stel dit duidel ik 

dat di t is hoever die Regeringsbeleid teenswoordig sal gaan. 

(11) Die Burger kri ti seer sekere ui tlatinge van di~ Kaaplandse 
:r 

NP-leier en Minister van Binnelahdse Sake, dr. T.E. Donges, oor 

die geski I en se dat daar h vertrouenskrisis ender Nasional iste 

bestaan. 

(12) Einde Januarie 1961 besluit die Federale Raad van die NP dat 

dit h beginsel van die party is dat Kleurl inge nie nou en ook nie 

in die toekoms regstreeks in die Parlement verteenwoordig sal word 

nie. 

(13) Die Burger erken dat die denkrigting van regstreekse ver

teenwoordiging verwerp word, maar se dat dit weer in die toekoms 

sal opduik. 

Die publ isering van Dawie se beroep om h besinning van die gedagte 

van regstreekse verteenwoordiging het aanvankl ik nie veel aandag 

getrek nie en geen briefwissel ing is daaroor ·in die koerant ge

voer nie. Ook op die Uniale kongres van die NP in Augustus is 

niks gese oor die gedagte van regstreekse verteenwoordiging nie. 

Op 14 September het Die Burger gereageer op h hoofartikel wat in 

die Cape Times verskyn het waarin die koerant dit gestel het dat 

die nuwe denke oor die Kleurl inge in Nasionale kringe h erkenning 

was dat daar foute gemaak is i"n die Regering se beleid jeens die 

KI eu r I i nge. Vofgens Die Burger was die bewerings oppervlakkige 

on sin. "Die huidige gelukkige toestand is juis die reg-

streekse gevolg van die nuwe en beter bedel ing wat die Nasionale 

bewind ingest el het (Voorheen) is in h lang, bitter en 

·\· .. 
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gewetenlose veldtog teen die Nasionale Afrikaner die Kleurl ing

stem gebruik om die strewe van die Nasionale Afrikaner te ver-
ydel Die uitsny van daardie sweer in ons pol itieke I ewe 

bring, noudat die wond gen~es, h opval lende verbetering in 

verhoudinge tussen blank en gekleurd, en tussen blank en blank." 

(I) Op 20 September het Die Burger 'n berig gepubl iseer waarin 

min. Daan de Wet Nel gese het dat daar in die toekoms gedink sal 

moet word aan grater en self~ regstreekse verteenwoordiging van 

Kleurl inge en lndiers in die Parlement. Mnr. Nel het egter nie 

voorsien dat dit huidigl ik praktiese pol itiek was nie en indien 

di~ stappe uitgevoer sou word dit moes geskied op h grondslag 

wat geen gevaar vir die blankes inhou nie. (2) Op 21 September 

het Die Burger h berig gepubl iseer waarin die Kaaplandse adminis

trateur, mnr. Otto' du Plessis, gese het dat hy optimisties is 

oor die nuwe benadering teenoor die Kleurl inge wat in Suid-Afrika 

aan die kom is. (3) ... 

Di·e uitslag van die referendum oor Republ iekwording op 7 Oktober 

is gevolg deur h aantal uitsprake deur bekende figure wat die 

hervormingsgees van die tyd weerspieel het. Op 10 Oktober het 

die direkteur van die Afrika-instituut, dr. W.C. du Plessis, 

gese dat blankes "onder hul dak 'n plek vir die Kleurlinge moet 

inruim." (4) Op dieselfde dag het die Adjunk-minister van 

Binnelandse Sake, mnr. P.W. Botha, in Johannesburg gese dat die 

tyd min raak om h behoorl ike plek in Suid-Afrika vir die Kleurl ing 

in te ruim. (5) Ook op dieselfde da~ het dr. A.L. Geyer op 

Robertson gese dat Suid-Afrika nou voor sy grootste uitdaging 

ooit staan. (6) Op II Oktober het prof. N.J.J. Olivier, Stellen-

bosse akademikus en destyds h prominente figuur in SABRA, horn 

ten gunste daarvan uitgespreek dat Kleurl Inge deur hul eie mense 

in die wetgewende I iggame van die land verteenw~ordig moet word 

as hu I I e di t so beg ee r. ( 7) 

Op 24 Oktober het in Die Burger h resensie verskyn van die boek 

Die Opkoms va:n ons Derde Stand deur eerw. D.P. Botha. In die 

boek meen eerw. Botha dat Kleurl inge en Afrikaners net verski I lende 

stande van een volk i.s: hul le praat diesel fde taal, woon in 
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dieselfde streke, bely dies~lfde godsdiens en het deur die 

eeue saamgewerk, saam geveg en saam gesterf vir h gemeenskap-

I ike vryheidsideaal. Volgens eerw. Botha is Kleurl inge en 

Afrikaners eintl ik in grater mate deel van een volk as die 

Afrikaners en Engelssprek~ndes aangesien hul le saam h langer 

tradisie opgebou het. Hy is dan ook bereid om die impl ikasies 

te aanvaar van integrasie in die kerk, bruinmense in die Weer

mag, die einde van groepsgebiede en werkafbakening en die her-

stel van die Kleurlingstem met sekere aanpassings. Die Burger 

was nie sander kritiek op die boek nie, maar het dit bestempel 

as 'n boeiende boek wat lesers sal prikkel tot nadenke. (8) 

Op November het h brief verskyn van h leser van die Strand 

met h denke oor die Kleurl inge waaroor hy lank en biddend nage-

dink het. "In een ding het ons onreg gepleeg. Die bru i nmense 

het die reg gehad om tot die Provinsiale Raad verkies te word, 

en hul le is nou sander daardie reg ••• Ons eerste toegewing .. 
om h beter gesindheid te bou, is dat die Kleurl inge deur hul 

eie mense in ons hoogste raad verteenwoordig word. 

dit nie bekostig om langer ult te stel nie." 
Ons kan 

Op 17 November het Die Burger in 'n voorbladberig berig dat "groat 

dinge" binnekort in verband met die Regering se Kleurl ingbeleid 

verwag word. Die berig lui verder: 

"Dit skyn 'n geregverdigde afleiding te wees ult 

wat pas bekend geword het nl. dat die Kabinet· 

h spesial~ komitee aangestel het om nuwe planne 

voor te le rakende die beleid en administrasie 

ten opsigte van die Kleurl ingbevolking. Die 

planne wat beoog word, is in die stadium egter 

nog 'n staatsgeheim. Die Regering, die NP as 

geheel en die openbare mening het in die laaste 

tyd intens bewus geword van die noodsaakl ikheid 

van h beter geformuleerde en lewenskragtiger 

pol itieke en administr.atiewe bedel ing vir die 

KI eu r I i nge. By persone en instansies buite 

die Regering het uiteenlopende gedagterigtings 

begin posvat." 
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Oat Die Burger egter weer soos aan die begin van 1959 duidel ik 

mi sgetas het, het duidel.ik geblyk ui t sy ui tgawe op 24 Noverroer 

waarin die koerant onder die opskrif, 'Geen Kleurl inge in die 

Parlement, se Verwoerd: besl iste standpunt teen integrasie', 

berig het van 'n onderhoud wat die ko.erant se pol itieke berig

gewer, Jan van Rooyen, in Pretoria met dr. Verwoerd gevoer het. 

Dr. Verwoerd het in die onderhoud gese dat die integrasioniste 

met eise vir toegewings aan die Kleurl Inge h wegspringplek wi I 

kry vir die integrasie van al le rasse. Om die Kleurl inge in 

die Parlement plek te laat inneem, sal h oorgawe aan beperkte 

integrasie wees. Die begin sowel as die kons~kwen~ies van 

daardie "klein toegawe" bots met al les waarvoor die NP horn oor 

die jare beywer het. Dit sou die eerste afwyklng van die 

beginselpad af wees, en daarom verklaar hy met nadruk dat die 

NP en die Regering hoegenaamd nie bereid is om h eerste tree op 

die "lntegraslepad" te neem nie. In die onderhoud het '"dr. 

Verwoerd ook die volgende "konsekwensies" van die "klein toegawe" 

(regstreekse verteenwoordiging) geskets: ultbreidlng van die 

stemreg op aparte lyste na die Norirde; invoerlng van die stemreg 

vir Kleurl ingvroue; vermeerderde getal le Kleurl ingverteenwoor

digers op aparte lyste in albei Hulse van die Parlement en die 

terugkeer na gesamentl ike kieserslyste met vol le pol itieke gelyk-, 

stelling, ook uiteindelik wat betref die keuse van politieke ver-
teenwoordigers in al le kiesafdel lngs. Volgens dr. Verwoerd sou 
regstreekse verteenwoordiging en die daarmee gepaardgaande toe

gewings op die ou end neerkom op vol l~dige integrasie m.a.w. 

'biologiese asslmi lasie'. Dr. Verwoerd het ook gese dat die 

NP se beleid een van parallel le strome is in die sin van skeiding, 

maar binne elke stroom is dit die oogmerk om die volste reg en 

kanse van daardie bevolkingsgroep vlr homself te laat bekom, te 
be sk e rm en op t e b ou • ( I 0 ) 

Op 25 November het Die Burger in 'n hoofartikel gereageer op die 

onderhoud met dr. Verwoerd. Die Burger het dit verwelkom dat 

die Regering aandag gee aan die intensiewe gedagtegisting oor die 

toekoms van die bruinmense wat volgens die koerant reeds 'n gerulme 

tyd aan die gang is in bree kringe van dlegene wat die Regering 
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steun en goedgesind is. Die Burger het ook die feit verwelkom 

dat die Regering ernstige aandag skenk aan die ekonomiese en 

opvoedkundige opbou van die Kleurl inge. 

"Dit spreek vir die Nasional is vanself dat 

hierdie planne ••• op die beginsel van afsonder-

1 ike of para I I el I e ontwikkel ing sat berus ••• 

In die genoemde gedagtegisting was dit ook nie 

die beginsel van afsonderl ike verteenwoordiging 

wat ooit ernstig in die gedrang gekom het nie, 

maar soms wet die praktiese toepassing van skeiding 

wanneer dit afgewyk het van die hoe morele en mens-

1 ike oogmerke van die beg inset. Ons beleid heet 

aparte ontwikkel ing, nie uitsluiting of iets anders 

negatiefs nie, en dit beaam al le owerhede en 

Nasional iste om dit voortdurend te onthou: want~ 'n 

gesonde beginsel kan te gronde gaan deur slegte 

toepassing." 

Die Burger het hierop verwys na die oorweging van die gedagte van 

regstreekse verteenwoordiging wat deur die koerant aan die hand 

gedoen is~ 

"Die Eerste Minister is klaarblykl ik onwrikbaar 

daarteen gekant ash gevaarl ike stap in die rigting 

van integrasie, die dun ent van die wig van ver

swelging en vernietiging van die blankedom. 56 

is di t seer seker nie gesien deur die Nasionale 

voorstanders daarvan nie ••• Die kwessie van die 

parlementere verteenwoordiging van die Kleurl inge, 

wat vanself nie ewig en onveranderl ik die bestaande 

vorm sal behou nie, hang saam met die uiteindel ike 

posisie van die bruinmense in die veranderende Suid

Afrikaanse samelewing. Dit sal h onderwerp van vrye 

en kalme bespreking onder denkende mense bly, waarvan 

geen potensieel nuttige en vrugbare gedagtes uitge-

s I u it kan word n i e." (I I ) 

Die Burger het dus aanvankl ik taaml ik versigtig op dr. Verwoerd 

se mening gereageer, hoewel hy duidel ik nie bereid was om al les 

te aanvaar wat deur die premier gese is nie. 
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Op 26 November het Dawie gereageer op die onderhoud met dr. 

Verwoerd en gese: "Die gedagte van verteenwoordiging van 

Kleurl inge in die Parlement ~shut le dit sou verkies, is dood 

wa t die Reger i ng bet ref. De Mortuis ni I nisi bonum. Maar 

di t is darem h bietj ie vreemd dat Opposisie-propagandiste hui 

asof dit hul le kindj ie is wat doodgegaan het. Want die gedagte 

het seer seker nie sy oorsprong of ontwikkel ing by die amptel ike 

Opposisie gehad nie. 11 ·In h paging om aan te toon hoe wydver-

spreid die gedagte van regstreekse verteenwoordiging gehuldig 

is en wat die redenering agter die groei van die gedagte was, 

het Dawie hierop aangehaal uit h toespraak in 1959 deur min. 

Daan de Wet Nel in die Par I ement. In sy toespraak het mnr. Nel 

onder meer gese dat diegene wat glo dat die Swartes vir altyd 

tevrede sal wees met die paar blankes wat hul le tans verteen

woordig, in h gekkeparadys woon. Volgens Dawie was dit die 

soort logika wat ondersteuners .van die Regering en afsonderl ike .,. 
ontwikkel ing gevoer het tot die gedagte van Kleurl ingverteenwoor

diging deur Kleurl inge. "Die Kleurl inge het nie groat eie tuistes 

nie. Hui le moet saam met die witmense in die Parlement verteen-

woordig bly. Pas die Nel-logika toe, en daar het jy dit." Dawie 

het hierop mnr. Nel aangehaal waarvolgens hy in 'n berig wat in 

Die Burger verskyn het, gese het dat daar aan regstreekse ver-

teenwoordiging vir Kleurl inge gedink moet word. "N OU j a ' di e 

gedagte het binne die geledere van die Regering se ondersteuners 

h baie bre~r en dieper geskiedenis as wat ek hi er kan aandui. 

Ek wou met hierdie aanhal ings maar net die logi~a daaragter 

illustreer, en ook aantoon dat die Opposisie-mense met hul trane 

by die dood van die gedagte saver dit die Regering betref, o6r 

i ema n d and e r s s e k i n d j i e h u i I • 11 

Die aanhal ings deur Dawie het gelei tot 'n bittere, openbare twis 

met min. Nel waarin lg. ontken het dat hy ooit h onderhoud met h 

joernalis gevoer het waarin hy regstreekse verteenwoordiging vir 

Kleurl inge voorgestel het. (12) In mnr. Nel se klagte teen Die 

Burger het hy gebruik gemaak. van terme soos die koerapt se 'giftige 

angel' en 'liberalisme' wat aandui hoe sterk die gevoel teen Die 

Burger in sekere Nasionale kringe was. Volgens Die Burger het 

die hoofpunt van die argument steeds gebly dat min. Nel nie on

simpatiek was teenoor die beginsel van grater en regstreekse 
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parlementere verteenwoordiging vir die Kleurl inge ash verre 

toekomsmoontl ikheid nie, hoewel di t teenswoordig nie praktiese 

po I i t i ek was n i e. (I 3) 

Min. Daan de Wet Nel se mening in September 1960 dat regstre~kse 

verteenwoordiging vir Kleurl inge oorweeg meet word, was nie h 

gei"soleerde mening nie, maar een wat hy ook tydens die provinsiale 

verkiesing van 1959 verkondig het. Di t was toe sy mening dat 

Kleurl inge altyd in die blanke Parlement verteenwoordig sal word. 

(14) Dit blyk egter dat toe dr. Verwoerd die sweep in November 

1960 geklap het, min. Nel groter geskrik het as ander Nasional iste 

en al les in sy vermoe gedoen het om sy vroeere uitsprake te ver

bloem. In die geval het Dawie se ontboeseming van sy vroeere 

gedagtes oor regstreekse verteenwoordiging besl is op h ongelee 

comb I i k gekom! 

Op 30 November het dr. Ver~oerd in h toespraak in Johannesburg h 

verdere waarskuwing gerig teen diegene wat d.ie NP wi I dwing om sy 

Kleurl ingbeleid te verander. Dr. Verwoerd het gese dat die 

Regering groter druk oor sy Kleurl ingbeleid kan verwag "mi skien 

selfs vanuit ons eie geledere". Die Regering sal socs mure 

van graniet meet staan omdat die voortbestaan van 'n volk op die 
t 

spel staan. (15) Dr. Verwoerd se toespraak was 'n bedekte dreige-

ment aan diegene wat nog regstreekse verteenwoordiging vir Kleur-

1 inge wou opper, om dit te laat vaar en hul le onderdanig te stel 

aan sy planne wat die gedagte geheel en al ui tgeslui t het. Dr. 

Verwoerd was vasbeslote om nie ender druk van diegene wat 'n 

besinning van regstreekse verteenwoordiging verlang het, te swig 

nie. (16) Op 2 Desember het h brief verskyn van h leser van 

Stellenbosch waarin hy die hoop uitgespreek het dat Dawie se 

gedagtes oor regstreekse verteenwoordiging nie sal doodloop nie, 

maar dat hy sal voortgaan om dit kragtig te propageer. 

Op 3 Desember het Dawie in sy rubriek gese dat die koerant se 

twis met min. Nel vir horn h hart seer saak is. 

"Wat ek ver I ede Sat erdag met aanha I i nge, vo I kome 

korrekte aanhal inge, uit toesprake van min. Nel 
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aangehaal het~ is dat die idee van regstreekse 

verteenwoordigJng vir die Kleurl inge net so min 

h Sap- of Prog-idee is as afsonderl ike verteen-

woordiging self. Dit het spontaan en natuurl ik 

gegroei in Afrikanergeledere, en ek sou hierdie 

hele koerant kon vul met historiese getuienis en 

met ui tlatinge van kerkmanne, denkers en pol itici 

wie se trou aan die beginsels van afsonderl ike 

verteenwoordiging bo al le verdenking is, om di t 

te bewys. Verset was daar natuurl ik ook voort-

durend wanneer die gedagte ender ons bespreek is. 

s omm i g e h e t g e s e : I N 0 0 i t ! I and e r h e t g e s e : I N i e 

in ons tyd nie', nog ander: 'Ai hetetjie, is dit 

werkl ik nodig?' Maar oor die algemeen het ons 

dit rustig en kalm bespreek, hoewel nie sander 

wroeging nie. Ons het erken dat ons verdeeld 

was en ons het gehoop dat ons deur die gewone 

demokratiese proses van argumentering en oortuig

ing na helderheid en grater eensgesindheid sou 

beweeg ·• •• Nou is daar ongelukkig tekens dat 

sommi ge van on s gedu Id ver I oor het met die moe i same 

proses van bespreking en oortuigi.ng." 

Volgens Dawie het die debat plaasgevind op die grondslag van die 

Regering se Kleurl ingbeleid wat op afsonderl ike en paral lei le 

ontwikkel ing berus "of in die woorde van mnr. P.W. Botha: goeie 

buurskap met behoorl ike grenslyne - e~ ek sou wi l.byvoeg: met 

behoorl ike hekke van wedersydse kontak en begrip". Dawie het 

hierop gewaarsku teen die gevare van h ketterjag wat in die NP 
kan on t st aan • 

"Die mense wat die gedagte van regstreekse ver

teenwoordiging vir die Kleurlinge goedgesind is, 

is in die Afrikanergeledere h ~inderheid, maar 

hul le is nie min nie, Hui le is ook nie onbelang-

r i k n i e • S omm i g e van h u I I e h e t t o t h u I I e s t and pun t 

geraak deur diepe denke en baie wroeging, party ook 
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deu r gebed. Ons kan hul le gedagtes oorstem en 

verwerp omdat ons glo dat dit nie praktiese 

pol i tiek is nie: maar'as ons hul le begin ui tskel 

vi r I iberal i ste, integrasioni ste en voorstanders 

van 'biologiese integrasie' dan sal di t die begin 

van die end wees van ons NP. Nog erger: daar sal 

rampspoedige kl owe geslaan word in die Afrikaner

volk en al sy inst el I inge." 

In 'n hoof art ikel op 5 Desember onder die opskri f, 'Kokende 

Gedagtes', het Die Burger h beroep gedoen om die beteuel ing van 

humeure en die demping van heftige gevoelens. 

"As tot voorverl ede week die gedagtes oor ons 

verhoudinge tot die bruinmense onder Nasionale 

Afrikaner--s gegi s het, dan is di t nou besig om ,. 

te kook ••• Die houdings wissel van geesdriftige 

steun vir die Eerste Minister se formulering tot 

die diepste teleurstel I ing met h bepaalde koers 

van h Nasionale hoofleier wat ons ons in die 

afgelope twaalf jaar kan herinner Die felt 

is dat die verdeeldheid erger geword het en rede 

tot kommer gee aan el keen vi r wi e die voortbestaan 

van die Nasionale bewind erns is .•. Om te maak 

asof diepgaande verski I le nie bestaan nie, sou gek 

wees." 

Op 6 Desember het h brief verskyn van h leser van Prieska waarin 

hy gese het dat hy en sy vrou oor die "ekstremistiese standpunt" 

van dr. Verwoerd ui t die NP bedank het. Die brief lui verder: 

"Ek moet myself afvra of die Opposisiepers dalk korrek kan wees 

wanneer hul le se dat die Nasionale leiers apartheid toepas ui t 

vrees - vrees dat die geringste toekenning van pol itieke regte 

aan h groep soos die Kleurl inge onvermydel ik integrasie en die 

onderploeging van die blanke ras sal beteken. 

swak is, verdien ons om ondergeploeg te word." 

As ons dan so 

......... 
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In 'n hoof art ikel op 7 Desember het Die Burger 'n meer versoenehde 

houding aangeneem en gevra of die verski I lende standpunte werk-

I ik so onversoenbaar is as wat dit oppervlakkig lyk. Vol gens 

die koerant is die twee kampe in werkl ikheid nie so skerp af

gebaken n i e. 

"Di t blyk sodra< ons aan elke groep 'n eenvoudige 

vraag stel. Wi I die voorstanders van regstreekse 

verteenwoordiging Kleurl inge vandag of aanstaande 

jaar in die Parlement he? Baie min sou bevestigend 

antwoord. 

die t oekoms 

Die grote gros dink daaraan as iets vir 

Maar is dit in werkl ikheid die 

standpunt van die teenstanders dat nou eens en vir 

al tyd bepaal sal word dat daar nooit Kleurl inge in die 

Pa r I emen t sa I s i t' n i e? ••• In werkl ikheid is die 

Nou-mense en die Nooit-mense albei klein minderpede 

onder die Nasionaliste ••• Waarom stry oor h'beleids

punt wat geen kwessie van onmiddel I ike uitvoering is 

nie? Waarom dan ni~ tot h ·gemeenskapl ike formulering 

geraak wat dit duidel ik stel dat regstreekse verteen

woordiging vir die Kleurl inge nie nou daar is nie, 

maar wat ook die moontl ikheid van veranderde omstan

dighede en houdings in die toekoms nie uitsluit nie?" 

( I 7) 

In sy poging om vers9enend op te tree, het Die Burger dus sy 

vroeere standpunt verloen. Dit was.tog die koerant wat sedert 

1958 oproepe gedoen het om h dinamiese, konstruktiewe daad 

teenoor die Kleurl inge en die feit dat hy regstreekse verteen~ 

woordiging gesien het ash moontl ikheid om die daad te real iseer, 

toon dat hy ongeduldig was vir die uitvoering van die stappe. 

Op 23 Julie het Dawie dan ook sepraat van die drang na h voor

waartse beweging in die Nasionale Kleurl ingbeleid, wat die 

koerant duidel ik in· die kamp van die 'Nou-mense' geplaas het. 

Wat die koerant nou probeer doen het, was om met 'n aanskyn van 

eer uit die twis met cir. Verwoerd te tree, wat behels het 'n 

aanvaarding van sy verwerping van regstreekse verteenwoordiging 

en in rui I daarvoor die reg van die koerant om h vrye bespreking 

daaroor in die toekoms te ~oer. Selfs daartoe was dr. Verwoerd 
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nie bereid nie. Hy wou totale onderdanigheid van Die Burger 

he. (ta) 

Die openbare twis tussen Die Burger en dr. Verwoerd het gepaard 

gegaan met 'n hewige meningswissel ing in die briewekolomme van 
>} 

die koerant. Op 7 Desember het 'n I eser van Rondebosch geskryf 
i 

dat hy teleurgesteld is met dr. Verwoerd se optrede en selfs h 

bi etj i e in die st eek gelaat voe I. In dieselfde uitgawe het 

'n I eser van die Paarl dr. Verwoerd se I ogika bevraagteken. "Maar 

hoe versoen h mens met logika die permanente bewaring van derde

rangse burgerskap in afgehokte gemeenskappe wat nooit meer as 

aanhangsels van blanke dorpe of stede kan wees nie?" 

Op 7 Desember het dr. Verwoerd die Regering se nuwe, omvattende 

planne vir Kleurl inge aangekondig m.a.w. die nuwe bedel ing wat 

beloof en waaroor bespiegel is. Die nuwe bedel ing het behels 

die aanstel I ing van h minister van Kleurl ingsake wat ~ kragtige 

sosiaal-ekonomiese ontwikkel ingsplan moes aanpak, plaasl ike 

seltbestuur en h uitgebreide Uniale 'Kleurl ingraad. Dr. Verwoerd 

het ook gese dat di t die amptel ike standpunt van die Regering 

en die NP is dat Kleurl inge in die Parlement aanhou verteenwoordig 

moet word deur blankes. (19) In 'n hoof art ikel op 8 Desember he.t 

Die Burger die planne verwelkom en gese dat daar o~ die Regering 

en sy ondersteuners h pl ig rus om toe te sien dat die beleid met 

toewyding en energie omges~t sat word in dade. (20) In h tweede, 

aparte hoofartikel het Die Burger verwys na dr.. Verwoerd se 

standpunt dat geen verandering beoog word in die Regering se 

beleid dat net blankes Kleurl inge sal bly verteenwoordig in die 

Par I emen t. 

"So 'n standpunt van geen verandering is ni e op 

sigself daarop bereken om onder Nasional iste veel 

twis of verdeeldheid te wek nie. Hoogstens, in 

hierdie stadium, h mate van teleurstel I ing by 

sommige. Wat wel by 'n aansienl ike seksie veel 

meer as net teleurstelling gewek het, was nie die 

amptel ike, ooreengekome standpunt van die Regerihg 

of die Party soos dit nou gestel word nie, maar h 
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front-aanval in 'n sterk negatiewe gees op die 

blote gedagte van latere reg~treekse verteen

woordiging vir die Kleurl inge as in stryd met 

afsonderl ike ontwikkel ing en trouens met al les 

waarvoor die NP staan Soos ons egter die 

posisie nou verstaan, is di t nie die amptel ike 

Nasionale standpunt dat die Kleurl inge noodwendig 

vir altyd deur witmense verteenwoordig sal word 

nie. Di t is nie die amptel ike Nasionale standpunt 

dat kritiek op so h vooruitsig I iberal isties is 

of verraderl ik teenoor die NP is nie. Di t is nie 

die amptel ike Nasionale standpunt dat regstreekse 

verteenwoordiging noodwendig die begin van inte

grasie en verbastering sou wees nie. Die amptel ike, 

ooreengekome standpunt is net dat die Kleurl inge 

in die Parlement aanhou verteenwoordig moet word .,. 
deur blankes, en daar sou in die toekoms langs die 

behoorl ike kanale gevra kan word om die heroor

weging daarvan in die I ig van veranderende omstandig

hede, sander dat dit iemand sou blootstel aan 'n 

outomatiese veroordel ing weens verraad teen die 

Nasionale bewind, die NP of die blanke ras." (21) 

Op 9 Desember het Die Burger gereageer op kritiek in die Opposisie

pers dat die Regering se nuwe Kleurl ingbeleid negatief is en nie 

aan die eise van die toekoms sal voldoen nie. · Hierop het Die 

Burger gese: "Di t is tog duidel ik dat 'n fei t I ik eenparige blanke, 

openbare mening ook in die mees I iberal istiese omgewing, die 

opheffing en vorderihg van die Kleurl inge langs die weg van 

parallel le ontwikkel ing voorskryf." (22) Op 10 Desember het 

twee bri ewe van I esers verskyn waarin hul I e hul tel eurstel I ing 

met dr. Verwoerd se optrede uitgespreek het. h Leser van Nababeep 

het geskryf dat dit veral die gees van sy verklaring is wat seer

maak en dat di t 'n gebrek aan soepelheid en staatsmanswysheid 

openbaar. h Leser van Vasco hel geskryf dat di t reeds h geruime 

tyd is dat hy en duisende ander Nasional iste ongelukkig voel oor 

heel party aspekte van die Regering se opt rede. "Wat die kwessi e 

van Kleurl ingverteenwoordigers in die Volksraad betref, kom dit 

my voor dat die meerderheid onder die teenstanders van die 
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gedagte nie die minste benul het waarom so baie van ons 

Nasional iste ten gunste daarvan is dat die Kleurl ing deur 

sy eie ras in die Parlement verteenwoordig moet word nie. 

Kan die mense dan nie vir hulself dink nie? ••• Omstandig

hede vereis dat die NP h hernuwing moet ondergaan om aan te 

pas by ons tyd en die onmiddel I ike toekoms. Ons kan nie meer 

dink in terme van twintig jaar gelede nie." 

Op 10 Desember het Dawie in ;sy rubriek gese dat senior redaksie

lede van Die Burger nog nooit so h stroom van briewe oor een 

onderwerp ervaar het soos wat in di~ 

Nasionale Kleurl ingbeleid ontvang is 

tyd in verband met die 

nie. Hy het weer verwys 

na die twis wat oor die Kleurl ingbeleid ontstaan het. 

"As ek eendag moet omkyk en 'n klomp skape agter 

my sien in stede van selfstandig denkende Afrikaners 

wat bereid is om my kaalkop die waarheid te se, ~an 
sou ek my arbeid deur al die jare in hierdie rubriek 

as vergeefs beskou. Trouens, as ek nie nog altyd 

sulke lesers gehad het nie, was ek seker al lankal 

verder van die spoor af as wat sommige van u my 

reeds beskou Hoe meer afwykende, kritiese stand-

punte rondom jou ingeneem word, des te beter kan jy 

jou eie houding toets en bepaal ." 

Dawie het hierop genoem van h gevaarl ike kloof·wat nou in Nasionale 

kringe ontstaan het tussen h groot en belangrike klas van 'intel

lektuele' en die veel talryker 'gewone mense'. "As Afrikaner

eenheid iets meer as skyn moet wees, moet die uiteenlopende 

standpunte nader .. aan mekaar gebring word. Die 'Intel lektueel' 

moet die 'gewone man' se houdirig beter leer begryp en die 'gewone 

man' moet afleer om smalend te praat van denkers." In korrmentaar 

op dr. Verwoerd se 'po~itiewe ontwikkel ingsprogram vir die bruin-

mense' het Dawie gese dit verdien die steun van almal. "Ek glo 

dat die meeste Nasional iste bereid is, soos hul le trouens drie 
I 

weke gelede was, om h houding van 'geen verandering' in verband 

met die Kleurl inge se parlementere verteenwoordiging te onderskryf. 

Waartoe baie nie bereid is nie, is om hulself vir die hele toekoms 

·.::·:::.;· ··::.:.:··· ··:· ··:·:·:•:. 
-. ':.· •.. ·· .. ··: ·.·.:.· ....... . _______________ __.;. _______ ___;. _______ :\? 
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t e I aa t bind • In ons vinnig ontwikkelende toestande en ver-

houdinge is dit onreal isties om onversetl ike standpunte in te 

neem en deure permanent te probeer toeslaan." 

Op 12 Desember het Die Burger berig van 'n onderhoud wat die 

koerant gevoer het met die Minister van Binnelandse Sake, dr. 

T.E. Donges, waarin die Minister gewaarsku het dat menings

verski I le nie opgelos kan word deur mekaar in die publ iek in 

die ha re t e v I i eg n i e. Ook kan net die onderskeie provinsiale 

kongresse h verandering in beleid te weeg bring. (23) In 'n 

hoofartikel het Die Burger erken dat net die kongresse beleid 

kan verander, maar gese dat dit goed sal wees as meer groat 

vraagstukke in grater mate in die besprekinge van die party se 

takke, konferensies en kongresse weerspieel kan word. "In die 

laaste jare gee die agenda van die gemiddelde Nasionale kongres 

noul iks die indruk van~ party wat wakker reageer op die uit-

daginge van dns eeu." Die Burger het daarop bedekte~kritiek 

op dr. Donges se menings uitgespreek. "Wa a rme e on s n i e i n st em-

ming wi I betuig met h sekere opvatting dat bepaalde groat stryd

vrae wat ons almal se bestaan raak, net agter geslote deure 

bespreek moet word nie. Die 'gewone mense' is geen dwase nie, 

en ons moet en kan op die duur op hul le vertrou om reg te besluit 

ashulle reg ingelig is." (24) 

Op 13 Desember het 'n brief verskyn· van sen. H.J. van Aarde waarin 

hy dr. Verwoerd gelukgewens het met sy optrede teen die gedagte 

van regstreekse verteenwoordiging vir Kleurl inge. "Die Eerste 

Minister het in sy wysheid geweet wat sal kom as Kleurl inge 

deur Kleurl inge verteenwoordig moet word, net presies wat dr. 

Van der Ross, hul groat lei er, vra nl. ender andere weg met 

wetgewing wat gemengde huwel ike verbied m.a.w. h pleidooi vir 

integrasie. Watter blanke regering kan so-lets toestaan?" 

Die twis tussen Die Burger en dr. Verwoerd het plaasge~ind teen 

die agtergrond van twee bel~ngrike verslae oor die NP se Kleur-

lingbeleid. Die een wash verslag deur SABRA oor die pol itieke 

toekoms van die Kleurl inge. Die SABRA-kommissie van ondersoek 

i s in Apr i I I 960 aanges t e I en he t op I 8 J anua r i e I 961 sy v ers I ag 
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vol tooi. In die verslag is wydverspreide pol i tieke her-

vormings m.b.t. die Kleurl inge aanbeveel o.m. volwaardige 

burgerskap en regstreekse verteenwoordiging in die Parlement. 

Dr. Verwoerd het egter ook soos met die I iberale besluite deur 

die Afrikaanse kerke op die Cottesloe-beraad dieselfde jaar, 

h stokkie voor die verslag gesteek en dit is nooit gepubl iseer 

of as beleid aanvaar nie. (25) 

Die tweede wash spesiale komitee van die Kaaplandse NP wat oor 

die Kleurl ingbeleid moes besin. Dit was onder die voorsitterskap 

van mnr. P.W. Botha en het later ontwikkel tot 'n volwaardige 

Kabinetskomitee. Die aanbevel ings het nie so ver gegaan as SABRA 

s'n nie, maar het gesonder kontakte met die Kleurl inge bepleit 

asook h ondersoek na verteenwoordiging vir die Kleurl inge in die 

Noordel ike provinsies. Die komitee se aanbevel ings het die basis 

gevorm van dr. Verwoerd se aankondiginge m.b.t. die Kleurl inge op 
l' 

7 Desember.:(26) Dit is duidelik dat dit nie net Die Burger 

was wat deelgeneem het aan die spekulasie oor h toekomstige 

pol itieke bedel ing vir Kleurl inge nie - ook in verskeie ander 

Afrikaner-kringe is ondersoeke daaroor gedoen. 

Op 17 Desember het Dawie in sy rubriek n.a.v. die Cottesloe-beraad 

en die twis oor Kleurl ing-verteenwoordiging gesi dat daar h akute 

vertr6uenskrisis binne die Nasionale Afrikanerdom bestaan oor 

rasseverhoudinge en dat dit nie help om dit te verbloem nie. In 

'n hoof art ikel op 28 Desember onder die opskri f, 'Om Op Te Som', 

het die koerant weer die hele twis rondom die regstreekse ver

teenwoordiging van Kleurl inge in oenskou geneem. Die koerant 

het herhaal dat hy in die vrye bespreking van landsake glo en dat 

die Eerste Minister deur die bank steun verdien vir sy "omvattende 

en verreikende ontwikkel ingsprogram vir die Kleurl inggemeenskap". 

Di~ Burger het ontken dat hy h voorvegter geword het vir die 

gedagte van die onmiddel I ike verteenwoordiging van Kleurl inge deur 

Kleurl inge in die Volksraad. "Dit was ons nog nooit nie, en is 

ook nie nou nie. Wat wel erken moet word is dat die beginsel 

van regstreekse verteenwoordiging vir die Kleurllnge in die laaste 

jare belangrike aanhangers onder Nasional iste gekry het. 11 Volgehs 

die koerant hoef die steun wat sommige Nasional iste verleen aan 

regstreekse verteenwoordiging nie die party te verdeel nie. 
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"Wat ons wel noodl ot t ig kan verdeel, is twee 

teenoorgestelde houdings. Die een is dat 

party van ons dreigend sou eis dat regstreekse 

Kl eurl ingverteenwoordlging tot elke prys ~ 

ingestel moet word Die ander gevaarlike 

houding is dat die beginsel van regstreekse 

verteenwoordiging eens en vir altyd deur elke 

Nasional is afgesweer moet word m.a.w. dat ons 

.bereld moet word om te se dat die bestaande 

verteenwoordiglng nooit verander sal word nie 

Die deur na die beginsel van regstreekse Kleur-

1 ingverteenwoordiging is nooit gesluit nle, en 

enige poging om dit te doen, moet onberekenbare 

gevolge vir die NP he, om van die verhoudlnge 

tu s sen w I t en b ru i n n I e t e p raa t n I e • " 

.......... 

Die Burger het sy slenlng herhaal dat hy nle in die Ee~ste Minister 

se verklaring sien dat die beginsel van regstreekse ve~teenwoor

diging vir altyd taboe sal wees nie. 

"In die Eerste Minister se verklarlng oor die ont

wikkel ingsprogram vir die Kleurl Inge het hy die 

amptelike, ooreengekome standpunt van die Regerlng 

so gestel: 'dat die Kl eurl inge in die Par I ement 

aanhou verteenwoordig moet word deur blankes'. 

Daar staan nie 'vir altyd' nie. In verband met 

regstreekse Kleurl ingverteenwoordiging is ons beleid 

dus seer seker nie 'Nou' nie, maar besl is ook nie 

'Nooit I nie. Om in sulke sake te se 'Nooit' druis 

in teen a I I e gesonde verstand." 

Op ~I Desember het Dawie weer verwys na die twee pole wat In die 

Afrikanerdom bestaan wat 'n duidel Ike voorspel I Ing vorm van die 

verl ig/verkramp-stryd wat aan die einde van die sestlgerjare tot 

uitbarsting gekom het. 

"Twee neiglngs Is aan die stry om die oorhand in 

ons volk se boesem. Die een is die neiging tot 

grootheid, tot h nuwe benadering van ons vraagstukke, 

::·:·.· 
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tot begrip van die ander volksgroepe: weg 

van blote selfbehoud in sy engste sin 

Die ander is die drang om terug te groei in 

onssel f, .terug in ons ei e bit terheid en suur

heid,· terug na die gewaande vei I igheid van 

beproefde ou emosies en houdings ••• Dit is 

'n stryd in ons eie hart want elke Afrikaner 

wat die naam werd is, dra daardie twee neiginge 

in horn: die hunkering na die skynbaar vei I ige 

bedompigheid van ons ongetemperde self teenoor 

die drang na die vryheid en lig." 

·Die Burger het dus teen die· einde van 1960 erken dat die beginsel 

van regstreekse verteenwoordiging vir nou van die baan was, 

maar dat die beleid nie is dat dit nooi t toegepas sal word nie. 

Dit was egter nie hoe dr. Verwoerd en die Regering die saak 

gesien het•nie. Hui le wou die nooit ook as beginsel ~an die 

party aanvaar kry. Op 22 Januarie, 1961 het die Federale Raad 

van die NP dan ook besluit dat di th beginsel van die party is 

dat Kleurl inge nie nou nie en ook nie in die toekoms deur Kleur-

1 inge verteenwoordig sal word nie. (27) Die Raa'd het m.a.w. 'n 

besluit geneem waarvolgens dit h beginselstandpunt van die NP 

is dat Kleurl inge deur blankes in die Pa~lement en die Kaaplandse 

Provinsiale Raad verteenwoordig sal word. 

In h hoofartikel op 23 Januarie het Die Burge~ egter nog steeds 

gese dat hy di t nie as permanent 'vi.r al tyd' sien dat Kleurl inge 

deur blankes in die Parlement verteenwoordig moet word nie. 

Die koerant het erken dat dit die beleid vir nou en die toekoms 

is, maar "di t sou in die toekoms nogtans op die voorgeskrewe 

manier verander kan word d.w.s. deur die kongresse." "Die 

Federale Raad se verklaring laat dus die deur oop vir bespreking 

en besluite in partygeledere, en is in di~ sin bevorderl ik vir 

die beg rip en verd raag saam_he id waa rvan die NP se samehor i ghe id 

afhang." Die Burger het ook erken dat kragtens die besl iste 

leiding wat nou deur dr. Verwoerd gegee is, die denkrigting van 

regstreekse verteenwoordiging verwerp word. 
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"Tog sterf 'n gedagte met inherente geldigheid 

nie viral tyd nie 1 en as regstreekse Kleurl ing

verteenwoordiging of h ander vorm van verteen

woordiging s6 h gedagte is, sal dit seker in 

die toekoms weer opduik. Oit sal die tyd wel 

leer ••• Ons hoop dat ook die belangrike 

minderheid van Nasional iste en vriende van die 

NP wat gemeen het om hul regering en hul land 

h di ens te bewys deur h heroorweging van die 

bestaande Kleurl ingverteenwoordiging te propageer, 

di e saak in hi e rd i e I i g sa I s i en en hu I t e I eu r-

s t e 1 I ing ondergeskik sal stel aan die oorheersende 

bela~grikheid van die praktiese en positiewe planne 

wat vir die bruinmense bekend gemaak is." (28) 

Die botsing tussen dr. Verwoerd en Die Burger het ook wye aandag 
'r . 

getrek in die Kaapstadse Engelstal ige pers. In h hoofartikel 

op 19 November 1960 het die· Cape Times skerp kritiek op die sg. 

'nuwe bedel ing' vir die Kleurl inge uitgespreek wat volgens die 

koerant nie sal voldoen aan die Kleurl inge se wettige pol itieke 

eise en regte nie. "That wi 11 only sharpen despair among the 

Coloured people and deepen their already nearly fathomless dis

trust of White good faith." (29) Op 25 November het die koerant 

ges& dat dr. Verwoerd se verwerping van die gedagte van reg

streekse verteenwoordigi~g h belediging vir Kleurl inge is aan

gesien dit veronderstel dat hul le vir altyd onder Wit voogdyskap 

onderwerp sal word. (30) Die Cape Times en die Cape Argus het 

egter hul skerpste kritiek op die Nasionale regering ~itgespreek 

na dr. Verwoerd se beleidsaankondiging op 7 Desember 1960. 

Op 8 Desember het die Cape Times in h hoofartikel ges&: "If the 

Cape Nationalist~ and Sabra are happy with the statement there 

is indeed cause to weep.for our beloved country." (31) In 'n 

hoofartikel op 8 Desember het di~ Cape Argus ges& dat dr. 

Verwoerd se beleidsaankondiging h ernstige terugslag is vir die 

geestel ike en morele dryfkragte van Afrikaner-Nasional isme. 

"Morally and economically, the only adequate comment is: God 

help us al I." (32) Op 23 Januarie 1961 het die Cape Argus 

n.a.v. die mosie van die Federale Raad van die NP dat direkte 

verteenwoordiging ook nie as toekomstige beleid oorweeg sal word 
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nie gese dat die paleisrevolusie in Afrikaner-Nasional isme 

doe It reffend onderdruk is: ,"This document does indeed 

dispel any confused beliefs that National ism means to relax 
Its harsh race policies." (33) 

Dr. Richard van der Ross het dr. Verwoerd se nuwe beleidsprogram 

vi r Kl eurl inge bestempel as "the new Misdeal"· (34) Op 

I Desember het dr. Van der Ross in die Cape Times gese dat dr. 

Verwoerd korrek is in sy mening dat Kleurl inge nie tevrede sat 

wees met net h paar Kleurl inge in die blanke Parlement nie. 

"The Coloured people would never accept direct 

representation by four or six people _and stop at 

that. They would want, and strive the harder for, 

the abolition of discriminatory legislation in 

regard to mixed marriages, 'immorality'., job 

reservation, separation in restaurants, hotels, 
p 

swimming baths, universities, and so on 

The Coloured people do not want direct represen

tation on a separate rol I. We want direct repre

sentation on a common rol I. We want votes for 

our women. We want votes for the North. We want 

votes for al I South Africans ••• So there are no 

tears shed among us at the thought that there are 

to be no Coloured MP's or Senators. We did not 

conceive the plan, neither did we abort ·it." (35) 

Dr. Verwoerd se besl lste verwerping van die gedagte van regstreekse 

verteenwoordiging en sy botsing met Die Burger, moet gesien word 

teen die agtergrond van die algehele pol itleke situasie in die 

land. Oaar was onsekerheid in Suid-Afrika oor h Kleurl ing-

beleid wat nie in die praktyk gereal I seer het In ooreenstemming· 

met die hoe ideale wat gestel is nie. Deur te veel uiteenlopende 

gedagtes oor hul toekoms toe te laat, het die NP die gevaar 

geloop om deur faksies oorweldig te raak soos inderdaad met die 

VP gebeur het. Vir dr. Verwoerd moes al les logies·verantwoord-

baar wees en h wi Ide spekulasie oor h toekomstlge Kleur~ ing

beleid kon hy nie duld nie. Die ander faktor was die wese en 

praktyk van die NP se Kleurl ingbeleid. Was die gedagte van reg

streekse verteenwoordiging nie in wese onversoenbaar met apart

heid/afsonderl ike/paral lel le ontwikkel Ing nie? Hier het 
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Verwoerd wel geglo dat die twee begrippe onversoenbaar met 

mekaar was. (36) Baie Nasional iste het inderdaad gedink 

dat dit die begin van algehele integrasie kan wees. (37) 

Wat Verwoerd ingeslen het was dat die kern van die saak was 

dat enige eerl ike beleid van geen diskriminasie teenoor die 

Kleurl Inge tot 'n verl les van die Afrikaner se pol itieke beheer 
in die I and sou I e i • ( 38) 

In op slgself ls die gedagte van regstreekse verteenwoordiging van 

Kleurl inge 'n vreemde gedagte om deur Nasional lste geopper te 

word. Die hele rasionaal agter die verwyderlng van die Kleurl inge 

van die gemeenskapl ike lys was tog om hul le as magsfaktor en be-

dreiging vir Afrikaner-hegemonie uit die weg te ruim. Om aan 
hulle regstreekse verteenwoordiging te gee, sou hul le weer in 

die magsinstel I ings van die Afrikanerdom bring, en die hele saak, 

ult Nasionale oogpunt, terugplaas soos dit was met die gemeenskap-

1 ike kieserslis. En as daar wel vier vert•enwoordig~rs sou wees 

wat Kleurl inge was, sou hul le tog nie die situasie aanvaar het 

soos di.t was ni e, maar 'n ui tbreiding van verteenwoordiging en 

die afskaffing van al le diskriminerende wetgewing geeis het. (39) 

En indien daar 'n uitbreiding van Kleurl ingverteenwoordiging sou 

kom, sou hul le mettertyd volgens hul le wettige pol itieke aansprake 

ook die balans tussen die twee vernaamste pol It I eke partye in 

die Parlement hou wat tot die val van die Nasionale regerlng sou 

kon lei - lets wat uit Naslonale oogpunt verhlnder is met af

sonderl ike verteenwoordiging. Die NP se hele beleid was om die 

Kleur·I inge as magsfaktor buite die Pctrlement te plaas en nie 

binne nie. Die gedagte van regstreekse verteenwoordiglng sou 

hul le egter weer 'n magsfaktor binne die Parlement gemaak het. 

Di t is vreemd dat 'Ii koerant soos DI e Burger wat so 'n geesdri ft ige 

kampvegter vir afsonde~I ike verteenwoordlglng was, nie hierdie 

redenasie ingesien het nie. Die keuse was tog uidel lk: of die 

gemeenskapl ike kiesreg van die Kleurl Inge word aanvaar en daar 

is 'n u i tbou i ng van verdere I eg it i eme po I it f.eke reg t e of hu I I e 

word van die gemeenskapl Ike lys verwyder, onderwerp aan dis

kriminerende maatreels en hul le oefen hul le pol itieke regte op 
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die afsonderl ike basis van apartheid uit. Die logiese keuses 

rs deur Die Burger in die konstitusionele stryd in die vyftiger

jare ingesien en gepropageer, maar klaarblyklik in 1960 vergeet. 

In die jare na die volvoering van die konstitusionele stryd, het 

dit egter duidel ik geblyk dat Die Burger ongeduldig was met die 

stadige toepassing van h nuwe, meer posi ti ewe bedel ing vir die 

Kleurl inge en dat die diskriminerende aspekte verbonde aan die 

beleid van apartheid horn begin pla het. In die onsekerheid 

van die imp I ikasies van die toepassing van afsonderl ike verteen

woordiging m.b.t. die Kleurl inge het hy h meer 'verl igte' toepas

sing van die beleid gesien m.a.w. afsonderl ikheid met brOe tussen 

blankes en Kleurl inge. Di t was die ongeduld wat gelei het tot 

die eising van h dinamiese, konstruktiewe daad m.b.t. die Kleur-

1 inge en horn op die verafgelee pad van regstreekse verteenwoor-

diging begeef het. Enige verandering moes egter nog steeds 

volgens Die Burger op die basis van afsonderl ike verteenwoor

diging geskied - iets wat moei I ik versoenbaar sou wees met die 

verlening van groter regte aan die Kleurl inge. 

Die groot rasionaal agter dr. Verwoerd se optrede was egter nie 

net beleidsoorweginge nie, maar 'n poging om sy eie mag en gesag 

te konsol ideer. (40) Hy persoonl ik wou die eksponent van beleid 

wees. In 1960 het hy nog nie sy eie mandaat van die kiesers in 

h algemene verkiesing verkry nie en kon hy al lermins in die 

moei I ike tyd wat die land destyds beleef het, ~ekostig dat daar 

tweedrag in sy party ontstaan. In die opsig wa's Die Burger 'n 

makl ike stok vir horn om te slaan. Hy het geweet dat die koerant 

nie baie geesdriftig was oor sy verkiesing tot premier nie, (41) 

en ook besef dat regstreekse verteenwoordiging as beleid nog nie 

veel ingang by die massa-lede van sy party gemaak het nie. 

Dr. Verwoerd het blykbaar nooit h persoonl ike vooroordeel teen 

Die Burger gehad nie en goeie, hoewel nie hart I ike, bande met 

die destydse redakteur, mnr. Pi et Ci 11 ie, behou. (42) Tydens 

die opstel van die beslui t in Januarie 1961 deur die Federate 

Raad van die NP dat dit h beginsel van die party is dat Kleurl inge 

nie nou en ook nie in die toekoms deur Kleurl i.nge verteenwoordig 

sou word nie, wou sorrrnige Nasional iste verdere strafmaatreels 

teen Die Burger toepas. Dr. Verwoerd het egter daarteen wal 
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gegooi en gese dat Die Burger wel erken het dat die beginsel 

van regstreekse verteenwoordiging nie haalbaar was nie. (43) 

Dr. Verwoerd het gevoel dat die opstel van die beginsel van 

geen verteenwoordiging ook nie in die toekoms nie, Die Burger 

genoegsaam gedwing het om die fai t accompl i te aanvaar. Hy 

het oak nie mnr. Ci It ie na sy kantoor ontbied en persoonl ike 

~anval le op horn gedoen nie. Dr. Verwoerd het ook h persoonl ike 

bewondering vir mnr. Ci I I ie gehad en gese dat niemand in die 

koerantwese die partybeleid van vryheid deur territoriale ver-

del ing vi r 'n Swart meerderheid bet er stel ni e. (44) Di t was 

egter duidel ik dat as Die Burger horn direk ten gunste van reg

streekse verteenwoordiging uitgespreek het en h veldtog daarvoor 
( 

gevoer het, daar binnekort ~ nuwe redakteur sou wees. Die Burger 

het inderdaad op dun ys beweeg, en is gered deur sy versigtige 

bewoording dat sommige Nasional iste die beginsel goedgesind was 

ash toekomstige beleidsmoontl ikheid. ... 

Vir die meeste Kleurl inge was die twis waarskynl ik h storm in die 

gebruikl ike teekoppie. Dit het op geen wyse gehandel oor die 

toekenning van legitieme en omvattende pol itieke regte aan hut le 

nie m.a.w. die twis was nie oor die toekenning van vol le pol itieke 

regte aan Kleurl inge al dan nie. Die twis was binne die raamwerk 

van afsonderl ike verteenwoordiging - m.a.w. die Kleurl inge se 

plek binne die raamwerk van apartheid. Aangesien Kleurl inge 

feitl ik in toto apartheid verwerp het, het die twis hul le nie 

bale opgewonde gemaak nie. Die korttermyn-vobrdele van die 

toepassing van regstreekse verteenwoordiging kon wel in hul guns 

gewees het, maar daar was nie wydverspreide vertroue dat die 

Regering vol le pol itieke regte aan hul le sou verleen nie. 

In die jong st e tyd is voorgehou dat dr. Verwoerd in sy hart ook 

vir regstreekse verteenwoordiging was en ender meer in h brief 

aan die Austral iese premier, sir Robert Menzies, dit voorgehou 

het as 'n toekomstige moontl ikheid. (45) Sy hele openbare optrede 

in die tydperk was egter van so h aard dat hy regstreekse verteen

woordiging ~en in die toekoms verwerp het en 'n klaarblykl ike 

private ondersteuning van regstreekse verteenwoordiging deur dr. 

Verwoerd kan nie te ernstig opgeneem word nie. Dit blyk egter 

dat dr. Verwoerd self paradoksaal na sy onderdrukking van die 

gedagte van regstreekse verteenwoordiging die mening gehuldig 

het dat sy siening nie die finale antwoord was nie. Op 24 Januarie 
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het hy in die Parlement ~ese: "Ekwil niebeweerdatdie 

al fa en omega oor die Kleurl inge op die pol itieke terrein 

al gese is nie." (46) 

Die beginsel van regstreekse verteenwoordiging wat deur Die Burger 

geopper is, het ingehou die impl ikasie van die uitbouing van die 

pol itieke regte van die Kleurl inge. Deur daarna te berus in die 

verklaring van die Eerste Minister, het D·ie Burger se geloofwaar

digheid 'n knou gekry deurdat gevoel is dat Die Burger nie bereid 

was om die gevolge en imp I ikasies van sy voorstel te dra nie. 

In Januarie 1961 het die I iberale maandblad The Forum korrrnentaar 

gelewer op Die Burger se siening dat dit nie NP-beleid is dat 

Kleurl inge nooit in die Parlement verteenwoordig sal word nie. 

"But it lacked one thing: a frank recognition by Die Burger 

that there was nothing to hope for from dr. Verwoerd. That would 

have been open revolt and Die Burger was not equal to lSuch an act 

of defiance. It found another and more subtle way of getting the 

point across but in so doing weakenend its moral position very 

cons i derab I y." (4 7) Die Burger moes voorsien het dat selfs 

indien regstreekse verteenwoordiging ingestel is, dit net die 

begin sou wees van die toekenning van vol le pol itieke regte aan 

d i e K I eu r I i n g e • Die Burger sou n~ 1960 nooit weer h deurslag-

gewende voorstel m.b.t. die Kleurl inge doen wat nie in die beleid 

van die NP voorsien is nie. Dit het meegebring dat die koerant 

al le toekomstige stappe deur die Regering teen~or die Kleurl inge, 

insluitende die afskaffing van die Kleurl ingverteenwoordiging in 

1968, gesteun het. Dit het bygedra tot h verdere knou in sy 

geloofwaardigheid en 'n vraagteken geplaas of Die Burger werkl ik 

ernstig was met sy voorstel van vergrote pol itieke regte vir die 

Kleurl inge. 

:::·::;~--------- -- --
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HOOFSTUK 14 

WAARDEBEPALING 

Die Burger se optrede tussen 1948 en 1961 het deur verskeie 

fasette gegaan en verski I lende argumente is by verski I lende 

tye gebruik. Algemeen gesien het die koerant se beleid en 

kommentaar in die tydperk twee fases behels. Tussen 1948 en 

1956 het die koerant die verwydering van die Kleurl ingkiesers 

van die gemeenskapl ike lys ondersteun en van 1956 tot 1961 het 

die koerant aktief gewerk vir die ui tbouing van die posi ti ewe 

'nuwe bedel ing' vir die Kleurl inge gegrond op die beleid van 

afsonderl ikheid. In die tydperk was daar egter verskeie 

sekondere argumente. 

In 1948 het die koerant gese dat die Kleurl inge hul le hei I in 

apartheid moet vind. Vir die verkiesings van 1948 en 1949 

het Die Burger gese dat die VP Kleurl inge op groot skaal 

geregistreer het om Nasionale kandidate te benadeel. Die Burger 

het horn sterk beywer vir die verwydering van die Kleurl ingstem 

van die gemeenskapl ike lys, maar het ontken dat die beleid van 

apartheid h onderdrukkende beleid is. Volgens die koerant sou 

die positiewe deel van apartheid tot uiting kom sodra aan Kleur-

1 inge aparte verteenwoordiging gegee word. Tussen 1949 en 1952 

het die koerant steeds volgehou dat die VP Kleurl inge op groot 

skaal r.egistreer om NP-kandidate uit te stem. Kort voor die 

1953-verkiesing het die koerant egter erken dat die VP nie 

Kleurl inge op groot skaal geregistreer het nie, maar gese dat 

die party steeds die vermoe daartoe het en dit kon doen ashy 

wou. Na die 1953-verkiesing het Die Burger gese dat die Kleur-

1 ingstem nie in een kiesafdel ing h invloed gehad het nie en dat 

al registreer die VP soveel Kleurl ingkiesers soos hy wou die 

party nie kan hoop om die bewind· by die NP oor te neem nie aan

gesien hy dienooreenkomstig blanke steun sou verloor. Tydens 

die provinsiale verkiesing van 1954 het Die Burger h reuse

veldtog teen die Kleurl ingstem gevoer en gese dat die VP met 

die addisionele registrasie van slegs 18,000 Kleurl ingkiesers 

die bewind by die NP sou kon oorneem. 



-311 -

Na 1956 het Die Burger in die sg. 'nuwe bedel ing' die Kleurl inge 

bestempel ash adjunk van die blankes en dat dit h kwessie is 

van aparte ontwikkel ing tussen die blankes. Daar is ook sekere 

ontwikkel inge wat 'logies en geleidel ik' uit die nuwe bedel ing 

moes v I oe i • Daar is egter nie presies uitgespel wat dit is nie. 

In 1957 het Die Burger erken dat daar negatiewe aspekte verbonde 

is aan die apartheidsbeleid en dat om te slaag die beleid deur 

die grootste deel van die gekleurde bevolking aanvaar moet word. 

Daarom was die nuwe bedel ing h proefneming. In die 1958-

verkiesing het Die Burger die lae stempersentasies in die ver

kiesing van die vier blanke Kleurl ingverteenwoordigers verwelkom 

ash aanduiding dat Kleurl ingkiesers hul le nie meer as werktuie 

van die VP laat gebruik nie. Na die 1958-verkiesing het Die 

Burger groeiende ongeduld getoon met die stadige toepassing van 

die nuwe Kleurl ingbeleid en bedenkinge getoon of die beleid van 

paral lei le ontwikkel ing vir Kleurl inge gaan werk. Vir die sukses 

van die beleid het die koerant h dinamiese, konstruktfewe da~d 

m.b.t. die Kleurl inge geeis. Die Burger het in die tyd die 

Nasionale beleid gesien ash stelsel van goeie buurskap met 

behoorl ike grenslyne maar ook een waar brOe tussen Afrikaners 

en Kleurl inge geskep moes word. Dawie se voorstel vir besinning 

oor die gedagte van regstreekse verteenwoordiging in Julie 1960 

is in November 1960 deur dr. Verwoerd verwerp. Die Burger het 

egter hierop ges& dat dit nie Nasionale beleid is dat Kleurl inge 

nooit in die Parlement verteenWoordig sal word nie. Die mening 

moes die koerant ook in Januarie 1961 laat vaar. toe die Federale 

Raad van die NP besluit het dat dit ~ beginsel van die party is 

dat Kleurl inge nie nou nie en ook nie in die toekoms deur Kleur-

1 inge in die Parlement verteenwoordig sal word nie. 

Die Burger het hoofsaakl ik tussen 1948 en 1956 h veldtog van 

emosie teen die Kleurl ingstem gevoer. Baie min van die argumente 

van die koerant was rasioneel verantwoordbaar. Die Kleurl ingstem 

is as die gevaar gesien wat die swaar verworwe oorwinning van 

Afrikaner-Nasionalisme in 1948 ongedaan sou kon maak. Selfs 
\ 

toe die Kleurl ingstem met duisende aan die daal was voor hul 

verwydering van die gemeenskapl ike lys in 1956, het Die Burger 

voortgegaan met sy veldtogte teen die Kleurl ingstem en bv. h 

\t·· 
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denkbeeldige argument gevolg dat die VP h 'bl itskryg' van 

Kleurl ingregistrasies beplan. Die argument was net emosioneel 

verantwoordbaar en het geen rasionele gronde gehad nie. Seer 

sekerl ik het die VP Kleurl inge as kiesers geregistreer om 

Nasionale kandidate ~it te stem, maar aan hierdie optrede was 

niks sinisters soos Die Burger voorgehou het nie. Die Kleurl inge 

is wet Ii~ gesien ash gevestigde deel van die kieserskorps en 

di t het tog enige party vrygestaan om hul stemme te werf. Selfs 

terwyl die VP voor die 1953-verkiesing minder Kleurl inge ge

registreer het om nie meer gemoedere gaande te maak nie (I), 

het Die Burger en Nasionale ileiers voortgegaan met die veldtogte 

teen die KI eu r I i ng st em. Oorkoepelend gesien het Die Burger in 

die vyftigerjare argumente gebruik wat hy nie in 1986 sal gebruik 

n i e. Di t ·op s i g se I f is 'n aandu id i ng da t die t yd die NP se 

Kleurl ingbeleid ingehaal het en dat in die vyftigerjare argumente 

gebruik is waarin die antwoord nie t~ vinde was nie. ~ 

Di t is egter interessant om di·e gebeure tussen 1948 en 1961 te 

vergelyk met latere gebeure. Die botsing tussen Die Burger 

en die Nasionale Regering met dr. Verwoerd vooraan het nie met 

die aanvaarding van die Federale Raad se mosie in Januarie 1961 

ge~indig nie. In Junie 1961 het die Adjunk-minister van Binne-

landse Sake, mnr. P.W. Botha, tydens h konferensie van party

ampsdraers 'n aanval gedoen op di egene wat die bel eid van reg-

streekse verteenwoordiging verkondig het. Die Burger het 

daarop min aandag aan sy toespraak gegee wat gelei het tot h 

hewige botsing tussen mnr. Botha en die destydse redakteur van 

Die Burger, mnr. Pi et Ci 11 ie (2). Die beleidsverklaring deur 

dr. Verwoerd op 7 Desember 1960 kan gesien word as die beginfase 

van die beleid van para! lel.isme of soos dit deur dr. Verwoerd 

genoem is 'parallel-stroomontwikkeling' t.o.v. Kleurlinge. (3) 

In 'n toespraak op 10 Apri I 1961 het dr. Verwoerd in die Volks-

raad uitgespel wat presies hiermee bedoel word. In wese het 

dit daarop neergekom dat binne die blanke staatsgebied daar h 

instel I ing geskep of h metode gevind moet word om aan die Kleur-

1 inge verdere selfbestuursregte oor hul eie landwye belange 

te gee. (4) In Augustus 1961 is 'n volwaardige Departement van 

Kleurl lngsake ingestel met mnr. P.W. Botha as Minister. 

In Desember 1961 het dr. Verwoerd bekend gemaak dat die Uniale 
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Raa~ vir Kleurl ingsake uitgebrei gaan word tot h parlement&re 

instel I ing met beperkte wetgewende en uitvoerende magte. In 

1964 is h wet aangeneem waarvolgens voorsiening gemaak is vir 

h Verteenwoordigehde Kleurl ingraad (VKR) bestaande uit 30 verkose 

en 16 benoemde lede. In 1965 het kandidate van di~ Progressiewe 

Party die Verkiesing gewen vir die twee (blanke) Kleurl ingver-

teenwoordigers in die Kaapse Provinsiale Raad. Nasionale teen-

kant ing teen die verwikkel ing het gelei tot die indiening van 

die Wetsontwerp op die Verbod op Onbehoorl ike lnmenging in 1966 

waarvolgens dit verbode vir een bevolkingsgroep sou wees om horn 

met die pol itiek van 'n ander te bemoei. Die wetsontwerp is na 

h gekose komitee verwys wat aanbeveel het dat die 1964-wetgewing 

wat vi r die st igt ing van 'n VKR voorsi ening gemaak het, ui tgebrei 

moes word en dat die bestaande verteenwoordiging van Kleurl inge 

in die Parlement en die Provinsiale Raad van Kaapland beeindig 

moet word. 

In 1968 is h.wet aanvaar wat ~oorsiening gemaak het vir die stig

ting van h Verteenwoordigende Kleurl ingraad wat sou bestaan uit 
f 

40 verkose en 20 benoemde lede met h Uitvoerende Bestuur. Die 

VKR het bevoegdhede gehad.oor Kleurl ing-onderwys, welsyn, 

landel ike gebiede, ens. maar sy vernaamste funksie was om h 

jaarl ikse begrotirig va~ uitgawes goed te keur. In die eerste 

verkiesing vir die VKR op 24 September 1969 het die Federale 

Party van mnr. Tom Swarts, wat die Regering goedgesind was, die 

verkiesing teen die Arbeidersparty verloor, maar h werkende 

meerderheid in die VKR verkry deurd~t die meeste benoemde lede 

lede van die Federale Party was. Daar was spoedig ontevreden-

heid oor die beperkte bevoegdhede van die Raad en die Arbeiders

party het 'die verkiesing van 1975 gewen. Mnr. Sonny Leon is as 

voorsitter van die Uitvoerende Bestuur aangestel, maar het bedank 

voordat die begroting goedgekeur is. In Junie 1976 het die lang 

verwagte Theron-kommissie sy verslag ingedien en o.m. aanbeveel 

dat die bestaande Westminster-stelsel verander moet word om by 

die omstandighede van Suid-Afrika met sy plurale bevolking aan 

te pas. Later in die jaar is h kabinetskomi tee onder die voor-

si tterskap van mnr. P.W. Botha aangewys om di.e aanbevel inge van 

die Theron-kommissie in die verband te ondersoek. Dit het uit-

geloop op die 1977-voorstel le vir grondwetl ike hervorming wat 
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wesenl ik dieselfde was as wat in 1983 deur blanke kiesers 

in die referendum goedgekeur is nl. die inst el I ir\g van die 

driekamer-parlement vir Kleurl inge, Asiers en blankes; die 

inst el I ing van 'n Presidentsraad met advi serende magte en die 

afskaffing van die Senaat. Die situasie in .1986 was dus dat 

daar in die praktyk nie regstreekse verteenwoordiging was in 

die vorm wat dit waarskynl ik deur Die Burger in 1960 gesien 

is nie, maar wel 'n geval waar Kleurl ingleiers in sorrmige 

geval le in die blanke Volks~aad optree tydens gesam~ntl ike 

sittings - d.w.~. steeds para I lel isme maar wat al nader beweeg 

aan gesamentl ikheid. 

Het Die Burger se voorstel van regstreekse verteenwoordiging 

in 1960 dus na 25 jaar 'n real i tei t geword? Sommige meen dat 

daar al meer in die rigting van sy voorstel beweeg word, terwyl 

ander meen dat di t nog nie gereal iseer het nie. Munger se in 

die·verband: "It is in die implementation of ideas that the 

Burger seems to have failed." (5) Vir baie jare het dit inder-

daad geblyk asof Die Burger se voorstel in 1960 totaal i in die 

kiem gesmoor is en was daar selfs aanduidings dat die koerant 

self sy sieninge van 1960 verwerp het. Die Burger het ook 

na 1961 nie voorsien dat regstreekse verteenwoordiging ooit 

deur die Nasionale regering toegepas sou word nie. Op 17 Julie 

1971 het Dawie in h indringende terugbl ik op die Kleurl ing-

pol itiek gese: 

"In die laat jare vyftig en vroee jare sestig 

is geprobeer om sin te maak van afsonderl ike 

verteenwoordiging vir die Kleurl inge in die 

Volksraad. Dit word teenswoordig ook 'pol itieke 

integrasie' genoem, hoewel dit die NP was wat dit 

ingestel het as antwoord op die pol itieke inte-

grasie van die gesamentl ike kieserslys. Eintl ik 

is die doodvonnis oor hierdie proef in die begin 

van 1961 gevel, toe die NP se hoogste I iggame 

besluit het teen die gedagterigting dat die af

sonderl ike verteenwoordiging moet ontwikkel in 

regstreekse verteenwoordiging d.w.s. Kleurl inge 

deur Kleurl inge. Dit het die element van groei 

en ontwikkel ing ui t die verteenwoordiging geneem, 
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wat di th pol itieke bl indederm gemaak het 

Wesenl ik belangriker as die kleur van aparte 

Kleurl ingverteenwoordigers was natuurl ik die 

kwessie van hul getalle. h Groot en ontwikkel-

ende minderheid kan tog nie viral tyd vasgepen 

word tot vier lede in h Volksraad van oor die 

honderd-en-vyftig nie, en die vooruitsig wat 

dan sou open, wash groeiende blok van Kleur-

1 ingverteenwoordigers binne in h blanke twee

partystel sel.: 'n nuwe 'bruin mag', nou nie_ 

langer op kiesafdel ingsvlak nie, maar op par-

lementere vlak Bowenal moet gewaak word 

teen die herstel of skepping van h 'bruin mag' 

wa i so on t wr i gt end en ramp spoed i g kan werk II 

Hoewel Die Burger in 1971 gese het dat aparte Kl eurl irigverteen

woordiging deur blankes sonder die moontl ikheid van regstreekse 

verteenwoordiging dus gedoem was, was die koerant se mening dat 

regstreekse verteenwoordiging die gevaar ingehou het van h nuwe 

'bruin mag' in die blanke Parlement met die moontl ike insinuasie 

dat die NP-partyleiding reg opgetree het deur dit in die kiem 

te smoor. 

Wat in wese met die NP se Kleurl ingbeleid gebeur het sedert 1948 

was die ui tskakel ing van die sg. 'bruin mag' ui.t die blankes se 

Parlement en die verplasing daarvan na die buite-parlement~re 

vlak. Die ui tskakel ing van die 'bruin mag' uit die blanke 

parlement sou egter nie veroorsaak dat dit verdwyn nie, maar 

slegs dat dit op hander vlak sou bly voortbestaan. In di~ 

opsig was die Nasionale Kleurl ingbeleid en Die Burger se sieninge 

kortsigtig deurdat nie besef is dat op een of ander stadium daar 

tot h vergelyk met die 'bruin mag' gekom moes word nie. In wese 
het die Nasionale Kleurl ingbeleid net die vergelyk uitgestel, met 

die kumulatiewe gevaar dat enige toekomstige vergelyk nie meer 

op goedgunstige terme vir Afrikaner-Nasional isme besleg sou word 
nie. 

Die siening dat Die Burger met sy kommentaar oor die NP se Kleur-

1 ingbeleid die Nasionale Regering maar min beTnvloed het met die 

praktiese real isering van h vooruitstrewende beleid, word nie 

·I 
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deur prof. Pi et Ci 11 ie, redakteur van die koerant van 1954 tot 

1977, gedeel nie. Volgens prof. Ci I I ie het Die Burger in 1960 

h meer 'verl igte' siening teenoor die Kleurl inge gepropageer -

~ siening wat volgens horn vandag deur die meeste van die koerant 

se lesers gehuldig word. Die Burger het geplei t vir h houdings-

verandering en dan h beleidsverandering. Die beleidsverandering 

ontstaan nou in 1986 met die Regering se hervormingsbeleid, maar 

is gebou op die houdingsverandering wat in 1960 deur die koerant 

voorgestaan is. (6) Prof. Ci 11 ie is waarskynl ik korrek dat Die 

Burger h invloed op die Regering uitgeoefen het om h meer 

positiewe beleid jeens die Kleurl inge te volg, maar dan is 25 

jaar ook h taaml ike lang tyd vir h positiewe beleid om gestalte 

te begin kry en meet erken word dat vrugbare tyd in die verlede 

verkwis is. Die Regering se hervormingsbeleid jeens die Kleur-

1 inge is ook in hi erdi e stadium geensins 'n gewaarborgde sukses 

nie en loop juis gevaar om te misluk omdat te laat met.h positiewe 

beleid begin is. In die opsig spreek mnr. P.W. Botha se kom-

mentaar op die vraag wat die grootste fout was wat die NP sedert 

1948 gemaak het van besondere waarheid: 

"Ek sal u se ek dink een van die grootste foute 

wat ons gemaak het, was dat ons nie vinnig genoeg 

positiewe beslag aan ons standpunte gegee het nie! 

Ons het te veel tyd laat verbygaan •.• Wyle dr. 

Malan het eenmaal by h volksfees gese dat Suid-Afrika 

se grootste probleem nie die probleme is wat ons elke 

dag om ons heen sien nie, maar dat daar oor sy ge-

sk i eden is twee woorde geskryf. staan: Te I aa t ! Oat 

daar soveel dinge is wet te laat aangepak is, en dat 

te veel gepraat is wanneer daar tot dade oorgegaan 

mo es word • " ( 7 ) 

Prof. Ci r1 ie het by nog twee geleenthede ui tsprake gemaak m.b.t. 

die verwydering van die Kleurl ingstem in die vyftigerjare waarin 

hy nie veel positiefs kon sien in die optrede nie. 

"In hierdie jare het 'n denkwyse oor die verhoudinge 

tussen blank en Nie-blank binne die Nasionale Party 

ontwikkel wat vandag, by die herlees van ou toesprake 

en pamflette, sterk negatief aandoen. Een van die 

··::. 
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grondoorsake het gele in die toenemende belang

rikheid as magsfaktor van die Kteurt ingstemreg 

in Kaapland • • • In Malan se .denke was die ui t

skakel ing van h besl issende Nie-blanke faktor 

uit die blanke pol itiek h logiese en lewens

belangrike noodsaakl ikheid: die Nasionale 

Afrikanerdom, gegee sy hi stori ese I ot sbeste111T1ing 
I ' 

as lei er in die proses van nasiewording teen die 

verset van die imperiaalgesindes, mog nie toelaat 

dat hy deur laasgenoemdes gedwarsboom word met 

die inspanning van Nie-blanke kragte nie. So het 

die Nasionale beskouing van die jare twintig dat 

die Kleurling politiek .en ekonomies in een kamp 

met die witnian tuis hoort, in die jare dertig en 

veert ig verander ender die druk van harde mags

faktore. Dit was nie h staatkunde wat, soos die 

republ ikeinse onafhankl ikheidstrewe en gen I. 

Hertzog se Swartman-pol itiek, uitgegaan het van 

deurdagte grondbeginsels wat deur diep prinsipiete 

denke in die wordingsjare van die Nasional isme 

vasgestel was ni e. Di t is groat I iks gedikteer 

deur omstandighede, en dit bly een van die Nasionale 

Party se onsekerste en potensieel gevaarl ikste 

erfenisse ult die Malan-tyd." (8) 

In 1985 het prof~ Ci 11 i e gese: 

"Wat vir my vandag uitstaan in daardie radikale 

operasie (die verwydering van die Kleurl ingstem 

van die gemeen skap I i ke I y s) is n ie die skade wa t 

dit aangerig het in vergelyking met die een of 

ander onbeproefde en onbeproefbare alternatief nie; 

wel die beperkte omvang van die skade in vergelyking 

met die in plofbare etniese situasies elders op 

aarde." (9) 

Dit is dan waarskynl ik die bede van elke jong Suid-Afrikaner dat 

die 'beperkte' skade wat in die vyftigerjare in die Kleurl ingpol i tiek 

deur die Nasionale regering aangerig is, nie verswarend sal inwerk 

op die real isering van h toekomstige, blywende oplossing ten goede 

van almal nie. 

·\? 
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(1) Onderhoud met sir De Vi 11 iers Graaff op 30 Apri I 1986. 

(2) D. en J. de Vi 11 iers, P.W.~, p. 71-72 en J.J. van Rooyen, 

P.W. Botha - 40 jaar, p. 81. 

(3) RP 38/1976 p. 340. 

(4) RP 38/1976 p. 340. 

(5) Munger, Afrikaner and African National ism, p. 47. 

(6) Onderhoud met prof. P.J. Ci I lie op 25 Maart 1986. 

( 7) D • en J • de Vi I I i er s, P • W. , p • 9 I • 

(8) Ci I lie, Tydgenote, p. 44-45 • 
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( 9) p. J • c j I I i e' I Wat i s (was?) Apartheid I ' Di e Sui d-A fr i kaan' 
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