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J eugkongresse 
■ 

Vlr 

1974 
beplan 

Die Koordinerende Jeugkomitee 
van Sabra het op 20 November 1973 
vergader om die volgende stadium 
van Sabra se jeugprogram vir Blankes 
af te rond. Die voorlopige planne sluit 
streekkongresse in in die Vrystaat 
(Bloemfontein), in Suidwes-Kaap
land (Hartenbos) en Noord-Trans
vaal. 

'n Vierde kongres in Noordwes
Kaapland word ook oorweeg. 

Die tweejaarlikse algemene kongres 
word ook in 1974 gehou. 

Die Koordinerende Jeugkomitee 
wat die jeugkongresse beplan en uit
voer, bestaan uit verteenwoordigers 
van 

Die Nasionale Jeugraad F.A. K. 

Nasionale Raad vir Volksang en 
Volkspele 

Afrikaanse Studentebond 

Algemene Unie van die Kerkjeug
vereniging 

Federale Unie van die Jeugver
eniging 

Raad vir die Belydende Jeug 

A.G.S. Organiserende Jeugraad 
Die Voortrekkers 
A.T.K.V. (SAS en H) 
Federasie van Junior Rapportryers 

Junior Afrikaanse sakekamers 
Transvaalse Onderwysersver-
eniging 
A.T.K.B. (Posen Tel.) 
Koordinerende Raad van S.A. Vak
verenigings 
Suid-Afrikaanse Vrouefederasie 
M.E.I. 
Landsraad van Rapportryers-
korpse. 

Prof C.W.H. Boshoff is die voor
sitter en dr K.E. Bruinette is die 

Nuwe bestuur 
Lede van Sabra het op 9 Oktober op 

Stellenbosch vergader om 'n 
provinsiebestuur saam te stel wat vir 
die volgende twee jaar sal dien. 

Prof H. Muller van die Universiteit 
van Wes-Kaapland is tot voorsitter 
verkies en dr Nico Smith van die 
Kweekskool op Stellenbosch tot 
ondervoorsitter. 

Die antler lede is prof T.N. 
Hanekom, dr P.B. van der Watt, 

DESEMBER 1973 

Kans om 
te dink 

'n Poto geneem tydens 'n pause by 'n 
onlangse jeugkongres van Sabra. Die 
kongresse is besonder gewild en die bespre
kings van aktuele sake lok groot belangstel-

ling. 

ander lid wat Sabra verteenwoordig. 
Prof H.J .S. Stone, mnre A.S. Beyers, 
LPR, N. van der Westhuysen, M. 
Beukes, Hennie Human, R. de Vos en 
J. van der Walt dien ook in die 
komitee. 

Wes- Kaap 
mnre H.M. Pansegrouw, F.H. Boot 
(Sekretaris), N.C. de Klerk, A.J. de 
Bois, J.A. Grobbelaar en dr S.A. 
Snyman. 

By die vergadering het prof W.A. 
van Niekerk, hoof van die Departe
ment Verloskunde en Ginekologie van 
die Universiteit van Stellenbosch, 'n 
referaat oor gesinsreeling onder die 
Kleurlingbevolking van Wes-Kaap
Jand gelewer. 



Stigterslid 
oorlede 

Dr W.A. Malherbe, wat in 1948 toe 
hy Binnelandse Sendingsekretaris 
van d ie N.G. Kerk was as een van die 
oprigters van Sabra na vore getree 
bet, is op 15 Oktober in die ouderdom 
van 86 jaar oorlede. 

Saam met 18 leidende persone het 
hy Sabra se akte van oprigting onder
teken en tot met sy dood het hy 'n lid 
en getroue ondersteuner gebly. 

Die Raad van Sabra het op sy 
,·'?rgadering in September besluit om 
aa1i horn erkenning te verleen vir sy 
bydrae tot die bevordering van goeie 
rasse- en volkeverhoudinge deur 
Erelidmaatskap aan horn toe te ken. 

Ds Nieuwoudt 
lid van raad 

Os. M.M. Nieuwoudt, Saakgelastigde 
van die NG Kerk, is die nuwe verteen
woordiger van Suidwes-Afrika op die 
Raad van Sabra en d ie nuwe voor
sitter van Sabra se bestuur in Wind
hoek. Hy neem die plek in van mnr 
G.H. Marais wat uitgetree het na sy 
aanstelling as Verteenwoordiger van 
die Eerste Minister se Departement in 
Suidwes-Afrika. 

Prof Coertze 
Die voorsitter van Sabra se komitee 
vir Nie-Blanke Jeugaangeleenthede, 
dr R.D. Coertze, het sy vader, prof 
P.J. Coertze, opgevolg as hoof van die 
Departement van Volkekunde aan die 
Universiteit van Pretoria. 

Hy het sy professorale intreerede op 
20 September gehou oor die onder
werp ,,Die Volkekunde en Ont
wikkelingsbeplanning.'' 

i 

BURO GEDENI< 25 
JAAR VAN DIEN S 

Die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-aangeleenthede is op 1 Desember 1948 
geregistreer as 'n maatskappy sonder winsbejag. Sy doelstellings is om goeie 
rasse- en volksverhoudinge te bevorder en om die praktiese uitvoering van 
afsonderlike ontwikkeling op alle lewensterreine te stimuleer. 

Die stigting 25 jaar gelede is op 14 
September vanjaar in Bloemfontein 
herdenk by wyse van 'n skemeront
haal deur die burgemeester, mev 
A.W.S. Vorster. Die stadsraad van 
Bloemfontein is by Sabra geaffilieer. 

Die Minister van Bantoe-Adminis
trasie en Ontwikkeling en van Bantoe
Onderwys, mnr M.C. Botha, het by 
die geleentheid 'n rede gehou en met 
waardering na die Buro se werk oor 
die afgelope 25 jaar verwys. Hy het 
gese dat Sabra se denke prinsipieel 
verantwoord is en dat die organisasie 
sy vermoe om 'n konstruktiewe 
bydrae tot die oplossing van lands
vraagstukke te maak, bewys het. 

Wat die toekoms betref, bly die 
afsonderlike bestaan van volke en hul 
ontwikkeling tot nasionale 
onafhanklikheid die mees fundamen
tale, rigtinggewende beginsel. Hy het 
die belangrikheid van volkslidmaat
skap en burgerskap van 'n eie nasio
nale tuiste beklemtoon en gese dat 
maksimum vestiging in die tuislande 
verkry moet word. 

Binne die verband van hierdie 
beginsel en die praktiese take wat 
daaruit voortvloei, moet Sabra sy rol 
vervul. 

Standpunt oar 
vakbonde 

Vyf Britse vakbondleiers het Suid
Afrika in Oktober besoek om vakbond
aangeleenthede, veral t.o. v. Swart 
werkers, te bestudeer. 

Die Voorsitter en die Direkteur van 
Sabra saam met dr E. Leistner het 
hulle op 11 Oktober in Johannesburg 
te woord gestaan. Daar is gepoog om 
die beleid van afsonderlike ontwikke
ling en die implikasies daarvan vir die 
vakbondwese aan die afvaardiging te 
verduidelik. 

Die standpunt wat gestel is, is dat 
swart vakbonde 'n saak is waaroor die 
betrokke regerings in die toekoms sal 
moet besluit maar dat die stigting van 
sulke vakbonde in Blanke Suid-Afrika 
nie erken kan word nie en dat swart 
werkers ook nie toegang tot vakbonde 
vir Blankes kan verkry nie. 

Lede kan 
help met 
bydraes 

Sabra het teen die end van 1972 'n 
beursfonds gestig om studente te help 
wat hulle in die sosiale wetenskappe 
wil bekwaam met die oog op we,l'k wat 
direk met vokeverhoudinge in ver
band staan. Lede is genooi om tot die 
fonds byte dra. 

In 1973 is vyf beurse van RlOO elk 
goedgekeur. Die beurshouers is mnre 
W.H. Olivier (UP), A.J. van Heerden 
(UP), P.J. Joubert <US), F.L.M. van 
Heerden /UOVS) en mej M.A. 
Delport (PU vir CHO). Hulle het 
alma! tydens hulle hoerskoolloopbaan 
aan Sabra se jeugkongresse dee!-
geneem. 

Beurse is ook aan die departemente 
van onderwys van sekere tuislande 
beskikbaar gestel om hoerskoolleer
linge wat hulle in ' n tegniese of onder
wysrigting wil bekwaam te help. 

'n Bedrag van Rl 500 is begroot om 
die huidige en nuwe beursbouers in 
1974 te help. Bydraes tot die fonds is 
met groot dank ontvang van mnr A.J. 
Raubenheimer (R200); mnr T.N.H. 
Janson (R25); en dr C.J. Jooste IR50). 

Belangstellendes wat graag 'n 
bydrae wil doen, kan dit aan die 
Direkteur van Sabra, Posbus 2768, 
Pretoria 0001, stuur. Steun vir die 
saak sal baie opreg waardeer word. 

Jaarboek 1973 
Sabra se jaarboek vir 1973 word tans 
gedruk en sal vroeg in 1974 aan lede 
gepos word. Dit bevat vanjaar referate 
wat voor die afgelope vyf jeug
kongresse gelewer is en dit sal die 
derde publikasie wees wat uitsluitlik 
aan die Blanke jeugprogram gewy 
word. Persone wat nie lede is nie sal 
dit teen R2-50 per eksemplaar kan 
koop. 



Sabra gesels met 
Sotho-leiers 

Lede van Sabra se Uitvoerende Komitee en van die Vrystaatse provinsie
bestuur het Witzieshoek op 24-25 Oktober besoek. Dit was 'n voortsetting 
van die program van skakeling met tuislandowerhede wat vroeer vanjaar 
van stapel gestuur is . 

Uitvoerige samesprekings is met 
verskeie instansies gehou. Gedurende 
die oggend van die 24e is daar met die 
onderwysowerhede onderhandel oor 
jeugprogramme wat Sabra in die ver
skillende tuislande aanbied, die 
vierde waarvan vroeg in Desember in 
Witzieshoek plaasvind. 

'n Besoek is by die Teologiese Skool 
Stolberg afgele waar die werksaam
hede en verwagte ontwikkeling van 
die inrigting, asook die vooruitsigte 
vir hoer onderwys in die algemeen, 
met die rektor, prof A.A. Odendaal, 
en prof D.R. de Villiers bespreek is. 

Die ambagskool, die nywerheids
gebied, dorpontwikkeling en landelike 
vestiging in die tuisland is besigtig. 

Departementshoofde 

posisie van tradisionele leiers /kap
teins) in die nuwe staatkundige bede
ling en vir die kwessie van grond. 

Die Hoofminister, kapt Wessels 
Mota, en al die lede van sy kabinet 
het die samespreking bygewoon. Die 
drie ander ministers is mnr. M.H. 
Mota (Minister van Onderwys en Kul
tuur), mnr M.G. Mohali /Landbou en 
Werke) en mev M. Mopeli <Regentes 
en Minister van Justisie en Gemeen
skapsake). 

Lede van die Uitvoerende Komitee 
wat die besoek meegemaak het, is prof 
C.W.H. Boshoff /Voorsitter), prof 
R.D. Coertze, dr l.J. van der Walt, dr 
C.J. Jooste (Direkteur) en mnr F.T. 
Dreyer (Skakelbeampte). Mnre W. 
Bosman, M.P.D. Spies en P .P . Scott 
van die Vrystaatse provinsiebestuur 
was teenwoordig, asook mnr P. M. 
Ferreira, 'n boer van Clocolan wat die 
landbou op d ie Sentraal-0.V.S. 
Bantoesake-Administrasieraad ver
teenwoordig. 

Sabra-verteenwoordigers gesels met die 
Kabinet van Basotho-Owaqwa. Dr Chris 
Jooste, direkteur van die buro, ii; aan die 

woord. 

Skakeling 
1n Natal 

Die Provinsiebestuur van Sabra in 
Natal het op 29 Augustus 'n byeen
koms in Durban gereel wat aan die 
bespreking van Kleurlingaangeleent
hede gewy is. Mnr F. Gaum, gewese 
Kommissaris van Kleurlingsake, het 
by die geleentheid 'n referaat gelewer. 
· Die bestuur het 'n program vir 

skakeling met Nie-Blankes aangepak 
en het reeds opbouende i;'tth-..e---1--
sprekings met Zocloeleiers in Durban 
gevoer. Die doe! is om gedagtewisse
ling op 'n vaste grondslag te plaas en 
dit ook na die Kleurling- en lndier
gemeenskappe uit te brei. 

Nuwe embleem 
Sabra het onlangs 'n embleem aan

vaar - 'n sterk, eenvoudige ontwerp 
van twee kettingskakels wat die doel 
en rol van Sabra in eietydse grafiese 
sty] versinnebeeld. Die embleem, ont
werp deur Ernst de Jong Ateljees van 
Pretoria, gaan voortaan op al Sabra 
se drukwerk verskyn, waar moontlik 
in die kenmerkende kleur soos in die 
mashoof van hierdie nuusbrief. 

Die Voorsitter van Sabra, prof 
C.W.H. Boshoff, eh mev Boshoff het 
die aand van die 24e 'n ontvangs 
gereel vir die hoofde van staats
departemente van Basotho-Qwaqwa. 
Die Kommissaris-Generaal, mnr N.C. 
van N . Sadie, en mev. Sadie het ook 
die funksie in die BBK se vakansie
oord in Witzieshoek bygewoon. 

Op 25 Oktober het 'n afvaardiging 
onder leiding van prof R.D. Coertze 
met die Kabinet van Basotho
Qwaqwa beraadslaag oor sake wat 
goeie verhoudinge tussen die Suid
Sotho en mense van die Republiek 
kan bevorder. Die hervestiging van 
mense, veral van die p1ase af, 
ekonomiese vraagstukke en verwagte 
staatkundige ontwikkeling is ender 
meer bespreek. Ernstige aandag is 
gevra vir die beskerming van die 
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Uit d ie ;aarverslag '+oi/9'+ 

Voorkeur gevra vir 
Kleurlingwerkers 

Sabra beywer horn daarvoor dat spesiale konsessies vir die indiensname 
van Kleurlinge deur nywerhede in die Kaapse Skiereiland toegestaan moet 
word. 

Die jaarverslag van die buro, wat in 
September gepubliseer is, se dat Wes
Kaapland as die natuurlike arbeids
gebied van die Kleurlinge beskou 
moet word en dat spesiale toegewings 
vir nywerheidsontwikkeling en vir die 
indiensname van Kleurlinge in die 
hele gebied gemaak moet word. 

Sabra glo ook dat daar 'n vergoe
ding moet wees vir maatskappye wat 
daarin slaag om in die Skiereiland 
Bantoewerkers op 'n blywende grond
slag met Kleurlinge te vervang. 

Wat nywerheidsdesentralisasie by 
Richardsbaai betref, stel die verslag 
die standpunt dat halfgeskoolde en 
geskoolde werk nie vir Indiers en 
Kleurlinge oopgestel moet word nie en 
dat Bantoes die geleentheid moet kry 
om sulke poste te vu!. 

In die jaarverslag se die voorsitter, 
prof C W H Boshoff, dat die buro 
besig is met 'n ondersoek na nywer
he1dsopfeiding van Bantoes in blanke 
gebiede. 'n Ander studie wat tans 
ondemeem word, gaan om die konsoli
dasie van die tuislande. 

Goeie verhoudinge 
Sabra het in die afgelope jaar met 

tuislandleiers begin praat oor die 
handhawing van goeie onderlinge 
verhoudinge in Suider-Afrika. ,,Daar 
word gepoog om vas te stel wat hulle 
as struikelblokke beskou en ondervind 
en om informeel die maatreels en 
omstandighede wat vir hulle pro
bleme oplewer, te bespreek," Jui die 

~~,;Jag. 
, die verslagjaar is vyf kongresse 

oor' aktuele sake vir blanke jeugdiges 
gehou en vyf oor volksontwikkeling vir 
hoerskoolleerlinge in verskillende tuis
lande. By hierdie saamtrekke is sake 
soos die jeug se aandeel in volksont-

Hulpdiens 
Openbare skakelkonsultante is 

aangestel om Sabra by te staan met 
die doeltreffende uitdra van sy beeld 
na buite. Die konsultante, DeV&S
Promosies, is hoofsaaklik gemoeid 
met publisiteitshulpdienste om die 
werksaambede van Sabra beter be
kend te stel. 

wikkeling bespreek en groot belang
stelling en samewerking is oral onder
vind. 

Onderwyserskonferensies in 
Tswana en Suid-Sotho-gebiede is ook 
gehou. 

Die verslag se dat 'n goeie vraag na 
Sabra se aktualiteitspublikasies 
ondervind is, veral onder studente, en 
dat die buro se lidmaatskap tot 2 984 
toegeneem het. 

Jaarvergadering 
by U O VS 

Die algemene jaarvergadering van 
lede van Sabra is vanjaar op 14 
September in Bloemfontein gehou. 
Die verrigtinge het by die Dniversiteit 
plaasgevind waar die rektor, prof B. 
Kok, die aanwesiges welkom geheet 
en onthaal het. 

Daar is by die geleentheid aandag 
gewy aan Sabra se werk oor die afge
lope 25 jaar van sy bestaan. Prof T.N. 
Hanekom, die ondervoorsitter het in 
sy toespraak 'n h istor iese oorsig en 'n 
waardering van die Buro se bydrae tot 
die uitbouing van afsonderlike ont
wikkeling gegee. 

Die vergadering het ook 'n nuwe 
grondwet goedgekeur. 

Raad in Kaap 
hyeen 

n Gewone vergadering van die 
Raad word op 1 Maart 1974 in 
Bellville gehou. Sake rakende die 
konsolidasie van die Bantoetuislande, 
die posisie van Bantoe op die plase 
van Blankes en vakbonde vir Nie
Blankes sal bespreek word. 

Die Raad sal by die geleentheid ook 
erelidmaatskap toeken aan dr N. 
Diederichs vir sy bydrae tot die 
bevordering van goeie rasse- en volke
verhoudinge. Dr. Diederichs is een 
van die oprigters van Sabra. 

KoOperosiepers 

Sportfonds 
gaan veel 
beteken 

Sabra verwelkom die onlangse 
instelling van 'n Bantoeontspannings
fonds. 

Dr C J Jooste, direkteur van die 
buro, het gese dat die fonds 'n bedui
dende bydrae tot volksontwikkeling in 
Suid-Afrika sal meebring. Die daar
stelling van sportgeriewe van inter
nasionale standaard in een of meer 
tuislande sal sportontwikkeling stimu
leer en sal groter duidelikheid oor 
sportverhoudinge bring. 

Daarby is Sabra verheug dat die 
fonds nie tot sport beperk sal wees nie 
maar die breer terrein van vryetyds
besteding sal insluit. Dit kan dus 
gebruik word om na-uurse kulturele 
bedrywighede te bevorder. 

Dr Jooste het gese dat dit 'n posi
tiewe stap is dat die Bantoe, hetsy 
sakelui of individue, self tot die fonds 
kan hydra, en dat Bantoes aan die 
beplanning en ontwikkeling van dt•,.-......_,...,,.----: 
geriewe dee! sal he. 

Hy het die hoop uitgespreek dat die 
fonds wye ondersteuning sal geniet. 
Die gebruik van die fonds sal bepaald 
bande tussen Bantoes in blanke 
gebiede en tuislandbewoners ver
stewig. 

Die sportaanmoediging wat die 
fonds gaan skep, gaan ongetwyfeld 
Suid-Afrika se verhoudingsposisie 
binnelands en buitelands verbeter. 

Die Nuusbrief 
Hierdie nuusbrief verteenwoordig 

'n nuwe <liens wat Sabra aan sy lede 
hied. Die nuusbrief gaan gereeld ver
skyn en aan al 3 000 van ons lede uit
gereik word om hulle van die Buro se 
werksaamhede op die hoogte te hou. 

Die uitgee van die nuusbrief raak 
geensins die Tydskrif vir Rasse-aange
leenthede nie. Waar die Tydskrif die 
medium vir studie-artikels is, is die 
Nuusbrief as't ware 'n koerantjie. 
Briewe van lesers is ook welkom en 
kan gerig word aan Die Redakteur, 
Sabra-nuusbrief, Posbus 2768, 
Pretoria 0001. 


	scan0480
	scan0481
	scan0482
	scan0483



