'n Beslissende Stap
fXP die Negende Jaarkongres van die
Swart Serp, gehou in Johannesburg
in Oktober 1963, het ons besluit om die
lidmaatskap van ons organisasie oop te
stel aan alle vroue in die RepubHek van
Suid-Afrika. Ons glo dat dit op hierdie
tydstip in Suid-Afrika, die regte en die
wyse besluit was.
Hierdie oopstelling van ons geledere
beskou ons as 'n positiewe verklaring van
ons oortuiging dat die gelukkige toekoms
van Suid-Afrika afhang van die vertroue
en vriendskap wat alle Suid-Afrikaners vlr
mekaar behoort te h£, en dat ons hierdie
gelukkige toestand kan bereik as alle rasse
en groepe mekaar ontmoet en saamwerk.
Gedurende ons Konferensie het een van die
vooraanstaande koerante in Johannesburg *n inleiding geplaas wat as volg begin het:
"Die Swart Serp, 'n unieke verskynsel wat een
tydstip wftreld aanda^ seniet het, het met die verloop van tyd vermydelik opgehou om die aandag
van nuusblaaie te trek — maar dit het nooit opgehou om te bestaan nie. Dit is miskien sy merkwaardigste prestasie."
Ons voel oortuig daarvan dat die rede vir die
voortbestaan van die Swart Serp is dat dit nooit
terug gediens het in moeilikhede nie, en ook nie
gcpoog het om hulle te omsei! nie. Die Swart
Serp het pas gehou met die tyd en het moedige
besluite geneem wanneer nodig.
Die besluit om lidmaatskap oop te stel is ook
nie ligtelik geneem nie. Dit is voorafge<;aan deur
jare van ernstige oorweging en bespreking, waar~
in ons die voordele en nadele opgeweeg het van
hierdie fundamentele verandering in ons grondwetf
en die moontlike effek wat dit kon he op die
werk waaraan ons ons gewy het
Die Swart Serp het sy ontstaan gehad in 1955
— omdat daar 'n behoeftc aan was — in *n spontane uitbarsting van morale verontwaardiging as
gevolg van die Senaatwet, daardie slim politieke
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plan wat van Suid-Afrikaners van kleur regte ontneem hetf en sodoende Blanke Su id-Afrikaners
begunstig het, en 'n bespotting gemaak van ons
Suid-Afrikaanse Grondwet. op hierdie tydstip het
dit redelik en passend gelyk, dat die Swart Serp
'n organisasie van vroue kiesers sou wees* Hulle
het hulself beskou as die gewete van die Blanke
kiesers wat, in hulle o€, verantwoordelik was vir
die ontwikkeling van sake in Suid-Afrika.
In die daaropvolgende jare het die Swart Serp
aanhoudend protesteer teen politieke immoraliteit,
en onvermoeid geveg vir regverdigheid teenoor
alle Suid-Afrikaners. In die loop van ons werk het
ons lede o*a« besef dat die basiese onreg in ons
land die beleid van diskriminasie op grond van
kleur is, en terwyl die res van die wfireld ras* en
kleur-diskriminasie meer en meer verwerp, is dit
net ons land wat dit verskerp en deur wetgewing
bestendig.
Met ons absolute venverping van die prinsiep
van rasse-diskriminasie, het die vraag ontstaan of
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ons kan voortgaan as 'n groep stemgeregtigtes —
'n organisasie van Blanke vroue, omdat die stemreg willekeurig tot Blankes beperk is. Op die punt
was daar skerp menings verskil.
Deur die verandering van uitkyk in die hele
wfereld aangaande rasseaangeleenthede, en deur
ons kontakte oor die kleurlyn in Suid-Afrika, net
ons uitkyk ook verander. Ons het tot die besef
gekom dat 'n gelukkige en vreedsame toekoms vir
ons land afhang van 'n bree konsepsie van die
Suid-Afrikaanse nasie wat al ons mense sal insluit,
en baie het gevoel dat die Swart Serp, wat nog
altyd 'n leidende rol gespel het in Suid-Afrikaanse
publieke opinie, hier ook die voortou moet neem
deur ons lidmaatskap vir alle Suid-Afrikaanse
vroue oop te stel. En tog, terwyl alle lede ten
voile die Swart Serp verwerping van kleur-diskriminasie onderskryf het, het baie opreg gemeen
dat ons 'n beter kans sal he om omregte waarvoor die Blankes (wie se stemreg op kleur gebaseer is) verantwoordelik is, reg te stel, as ons
as "gewete" van die Blanke kiesers optree — *n
stem van protes van ult ons ete Blanke groep.
Hulle het gevoel dat 'n groep Blanke vroue wat
klaarblyklik geen persoonlike voordeel sou trek
uit hulle stryd vir billikheid teenoor ander, in "n
sterker posisie sal wees dan 'n gemengde groep
waarin baie vroue sou veg vir hulle eie regte.
Na vier jaar van bespreking en oorweging het
ons die besluit in Oktober 1963 geneem. Met 'u
meerderheid van meer dan twee-derdes het die
Swart Serp besluit om sy geledere oop te stel.
Baie faktore het bygedra tot hierdie finale besluit, nie die minste daarvan synde die steeds ontwikkelende politieke bewussyn van ons lede. Die
huidige lede het baie geleer in hulle werk in die
Swart Serp. In hulle strewe na politieke ontwikkeling, het hulle die waarde van vasberadenheid en
gematigheid en, bo alles, verdraagsaamheid, besef.
Ons hoop dat nuwe lede ook dieselfde voordeel en
bevrediging sal ondervind in die werk van ons
organisasie.
In hierdie moeilike dae, is baie Suid-Afrikaners
bang om openlik teen onreg en politieke immoraliteit te stry. Die voorbeeld van die Swart
Serp is dus nog meer dan voorheen nodig. Ons
doen 'n beroep op al ons lede om hulle op nuut
te wy aan die diens om ons doel te bereik en
sodoende die stem van die Swart Serp teen onreg sonder vrees te laat hoor in 1964.
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