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OPSOMMING 

Die portefeulje Verdediging het vanaf 1948 tot 1959 besondere eise aan F.C. Erasmus gestel. Hy moes 

'n parate en doeltreffende Unieverdedigingsmag, wat Suid-Afrika teen moontlike kommunistiese aggressie 

kon verdedig, daarstel. Hy moes ook die Nasionale Party se verdedigingsbeleid, tot nag toe abstrakte 

beginsels vervat in die partyprogram, implementeer. Erasmus het die Mag d.m.v. 'n ingrypende 

hervormingsprogram met 'n Suid-Afrikaanse identiteit beklee en Afrikaanssprekendes in groat getalle 

daarheen gelok. Nieteenstaande die beperkte hulpbronne tot die land se beskikking en sterk kritiek teen 

hom, het Erasmus Suid-Afrika se verdediging met rasse skrede laat vooruitgaan. Hy het die organisasie, 

opleiding en krygstuig van die Mag uitgebou en gemoderniseer, en ook die grondslag van 'n 

onafhanklike, plaaslike krygstuigvervaardigingsbedryf gele. Voorts het Erasmus 'n prominente rol in 

Suid-Afrika se internasionale militere strategie gespeel. Hy bet onvermoeid gepoog om die Europese 

koloniale moondhede te oorreed om 'n Afrika-verdedigingsorganisasie op die been te bring. 'n 

Hoogtepunt van sy dienstermyn aan die internasionale front was Brittanje se oordrag van Simonstad aan 

Suid-Afrika. 
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SUMMARY 

The Defence portfolio placed heavy demands on F.C. Erasmus from 1948 to 1959. He had to transform 

the South African armed forces into an efficient and combat ready Union Defence Force. He also had 

to implement the National Party's defence policy, which hitherto consisted of abstract principles 

contained in the party's political programme. Erasmus made far reaching changes to the Union Defence 

Force, furnishing it with a distinct South African identity. Despite criticism against him and the 

country's limited resources Erasmus improved South Africa's defence significantly. He modernized the 

organization, training and equipment of the Union Defence Force and established the basis for an 

independent local armaments industry. Erasmus also played a prominent role in South Africa's 

international military strategy. He laboured unceasingly to persuade the European colonial powers to 

enter into an African defence alli~nce. One of his greatest achievements is the transfer of Simonstown 

to South Africa. 

Key terms: 

Military training; Procurement of arms; 

Organizational changes; Anti-Communism; 
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VOORWOORD 

Daar is min oor Francois Christiaan Erasmus as Minister van Verdediging bekend. Sy rol as bestuurslid 

van die Nasionale Party (N.P.) word in verskeie werke vermeld, o.a. M.P.A. Malan, Die Nasionale 

Party van Suid-Afrika: Sy Stryd en Sy Prestasie. 1914-1948 en At van Wyk, Die Keeromstraatkliek, 

maar daar is nog weinig navorsing oor hom as Minister van Verdediging onderneem. Gevolglik duur 

die negatiewe beeld- meesal ongeregverdig- wat die Verenigde Party (V.P.), die Engelse pers en die 

Smuts-ondersteuners in die Unieverdedigingsmag (U.V.M.) indertyd van hom geskep het, 36 jaar later 

steeds voort. Dit is juis die gebrek aan wetenskaplike kennis oor Erasmus as Minister van Verdediging 

wat hierdie navorser se belangstelling geprikkel het om hierdie onderwerp vir 'n verhandeling aan te pak. 

Die grootste struikelblok in die navorsing was die feit dat Erasmus geen persoonlike dokumente nagelaat 

het nie. Sy privaatsekretaris, C.W.C. van Heerden, en Erasmus se seun, Frans, het die navorser 

meegedeel dat hy al sy aantekeninge, briewe en ander dokumente verbrand het nadat hy uit die openbare 

lewe getree het. Hierdie versameling dokumente was waarskynlik nie groot nie aangesien Erasmus slegs 

kriptiese aantekeninge oor sake en gebeure gemaak het. Selfs sy toespraaknotas · het uit sleutelwoorde 

bestaan. Die enigste verklaring waarom Erasmus sy persoonlike dokumente vernietig het, is dat hy 'n . 

geslote mens was wat sy privaatsake buite die oog gehou het en hy van mening was dat sy loopbaan 

niemand se belangstelling sou wek nie. Die gebrek aan persoonlike dokumente het die navorser se 

poging om eerstehands insig in Erasmus se denkpatroon en opvattings te kry, bemoeilik. 

Hierdie leemte is in 'n mate oorkom deur onderhoude te voer met sy seun en ook ander persone met wie 

hy as Minister van Verdediging nou in aanraking gekom het. Die betrokke persone is C.W.C. van 

Heerden, sy privaatsekretaris, asook lt.genl. (afgetree) H.J. Martin, lt.genl. (afgetree) H.P. Laubscher 

en genl.maj. (afgetree) C.H. Hartzenberg. Ongelukkig is daar min mense met wie Erasmus in 'n 

persoonlike of amptelike hoedanigheid goed bekend was, wat nog leef. Een van bulle, genl. R.C. 

Hiemstra, in wie se militere loopbaan Erasmus 'n persoonlike belangstelling getoon het, wou nie 'n 

onderhoud aan die navorser toestaan nie. Die rede wat Hiemstra vir sy weiering verstrek het, is dat hy l 
"te veel van Erasmus verskil het". 

Nog 'n teleurstelling t.o. v. die bronne oor Erasmus, is die beperkte dokumente oor hom by die Instituut 

vir Eietydse Geskiedenis in Bloemfontein. Die relevante dokumentasie daar bestaan uit notas van enkele 

van sy toesprake en koerantknipsels. Kopiee hiervan kom ook in die Nasionale Weermag Argief voor 

en die navorser het die bronne alhier geraadpleeg. 
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Biografiese gegewens oar Erasmus is in die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, deel V verkry, 

en broksgewys uit1 verskeie ander publikasies, o.a. H.B. Thorn, D.F. Malan; Dirk en Johanna de 

Villiers, PW en Paul Sauer; J.L. Basson, J.G. Striidom: Sy Politieke Loopbaan van 1929 tot 1948; 

C.F.J. Muller, Sonop in die Suide: Geboorte en Groei van die Nasionale Pers. 1915-1948; 

M.P.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika: Sy Stryd en Sy Prestasies; en B.M. Schoeman, 

Parlementere Verkiesings in Suid-Afrika. 

Die belangrikste bronne oar Erasmus as Minister van Verdediging is die dokumente in die Nasionale 

Weermag Argief en daar is hoofsaaklik daarvan in die navorsing gebruik gemaak. Die belangrikste 

groepe in hierdie bewaarplek is die wat beskryf word as Minister van Verdediging Erasmus/Fouche 

(MVEF), Sekretaris van Verdediging (DC), Hoof van die Generale Staf (HGS) en Kommandant

generaal (KG). Die MVEF-groep bevat al die dokumentasie en die korrespondensie wat in Erasmus 

as Minister van Verdediging se kantoor geskep is en wat van buite ontvang is. Dit bevat oak die besluite 

m.b.t. militere aangeleenthede wat op die jaarlikse provinsiale kongresse van die N.P. geneem is. 

Hierdie leers werp verallig op die gewig wat hierdie besluite gedra het en aan hoeveel daarvan Erasmus 

uiteindelik uitvoering gegee het, o.a. die handhawing van Afrikaans in die U.V.M., die afskaffing van 

die Rooi Lus en die verbod op die bewapening van gekleurdes. Die argiefgroep verskaf oak 'n 

aanduiding van Erasmus se bestuurstyl: sy noukeurige monitering van die implementering van beleid 

en van die verloop van belangrike sake, die sorg wat hy aan detail bestee het asook sy aanvanklike 

persoonlike betrokkenheid by die administrasie van die U.V.M. 

Die argiefgroep van die Sekretaris van Verdediging is eweneens 'n uiters waardevolle groep, veral in 

die lig van sy magte en bevoegdhede. Die Sekretaris, wat 'n burgerlike aanstelling was, het op 'n vlak 

net onder die Minister van Verdediging gefunksioneer en was vir die Departeinent van Verdediging se 

finansies verantwoordelik. Hy het 'n sterk inspraak in die U.V.M. gehad en oak in die uitvoering van 

Suid-Afrika se intemasionale verdedigingsbeleid. Die groep bevat beleidsdokumente; die Sekretaris se 

korrespondensie met o.a. die Minister van Verdediging, die U.V.M., ander staatsdepartemente en 

buitelandse instansies; notules van die vergaderings en samesprekings wat Erasmus in die buiteland, 

veral in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika, bygewoon het. Laasgenoemde 

sluit die vergaderings in van die Ministers van Verdediging van die Statebondslande, samesprekings met 

Brittanje oar Suid-Afrika se bydrae tot die Midde-Oosterse Verdedigingsorganisasie, die Nairobi- en 

Dakar-konferensie in 1951 en 1954 onderskeidelik, asook die onderhandelinge oar die oordrag van 

Simonstad. Voorts bevat dit die dokumentasie oar die vestiging van 'n krygstuigvervaardigingsbedryf 

in Suid-Afrika asook korrespondensie met die Britse en Amerikaanse Ministerie van Verdediging en van 

Buitelandse Sake oar militere hulpverlening deur Suid-Afrika in die Berlynse Lugbrug en die Koreaanse 
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Oorlog asook oor die verkryging van wapentuig vir die U. V .M. Die argiefgroep van die Sekretaris van 

Verdediging is onontbeerlik vir enige navorsing oor Suid-Afrika se verdedigingsake. 

Die Hoof van die Generale Staf (HGS), later genoem die Kommandant-generaal (KG), se-argiewe behels 

dokumentasie wat op die hoogste besluitnemingsvlak in die U. V .M. gegenereer is. Dit sluit sy 

korrespondensie met die Minister en die Sekretaris van Verdediging asook met die U.V.M. in. Hierdie 

argiewe is van besondere waarde omdat dit Erasmus se opdragte aan die U. V .M. asook die U. V .M. se 

reaksie en kommentaar op die praktiese inwerkingstelling daarvan, bevat. 

Enkele ander groepe, spesifiek die van die Adjudant-generaal (AG) en die Verdedigingskietverenigings 

(VSV), is belangrike bronne oor o.a. die taalbeleid wat Erasmus in die Departement van Verdediging 

afgedwing het, personeelaangeleenthede, opleiding en die organisasie van die U. V .M. inluitend die 

herinstelling van die kommandostelsel. 

Naas die Nasionale Weermag Argief, bevat die Departement van Buitelandse Sake se argief ook 

dokumentasie oor Suid-Afrika se intemasionale militere strategie gedurende Erasmus se termyn as 

Minister van Verdediging. Ofskoon hierdie argiewe ouer as 30 jaar is, is hulle nog gesluit en kon die 

navorser slegs beperkte toegang daartoe kry. Dit het die navorsing oor bepaalde aspekte belemmer, o.a. 

die mate waarin die Sekretaris en later die Minister van Buitelandse Sake by Erasmus se skakeling met 

sy ampsgenote in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika betrokke was asook die 

politieke oorweginge onderliggend aan Suid-Afrika se besluit om 2 Eskader en 'n klein leerkontingent 

in 1950 na Korea te stuur en Suid-Afrika se bereidwilligheid om. die Midde-Oosterse 

Verdedigingsorganisasie militer te steun. 

Die navorser het ook verskeie sekondere bronne waarin Brittanje se buitelandse beleid en die Statebond 

se verdedigingsbeplanning gedurende die vyftigerdekade bespreek word, geraadpleeg. Hierdie werke 

sluit in J. Barber, South Africa's Foreign Policy 1945-1970; J. Barber and J. Barratt, South Africa's 

Foreign Policy. The Search for Status and Security 1945-1988; G. Berridge, Economic Power in Anglo

South African Diplomacy; G.R. Berridge, South Africa, the Colonial Powers and 'African Defence' The 

Rise and Fall of the White Entente 1948-1960; en W. Young (ed.), The Foreign Policy of Churchill's 

Peacetime Administration. Hulle hied 'n Britse perspektief op die ·betrokke temas en is nuttige bronne 

ten einde 'n gebalanseerde evaluering van Erasmus se optrede m.b.t. die Midde-Oosterse 

verdedigingsorganisasie, sy lang gekoesterde ideaal van 'n Afrika-verdedigingsorganisasie en die oordrag 

van Simonstad, te maak. 
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Vervolgens moet bepaalde gebruike wat in die verhandeling voorkom, verklaar word. Ofskoon die 

benaming Unieverdedigingsmag op 1 Januarie 1958, toe Wet no. 44 van 1957 in werking getree het, 

na Suid-Afrikaanse Weermag verander het, word eg. naam deurgaans in die teks gebruik. Dit word 

gedoen aangesien die naam gedurende die grootste gedeelte van Erasmus se dienstydperk in gebruik was 

en om verwarring te voorkom. 

Die gebruik van sowel Afrikaans as Engels in die voetnote wat na dokumentasie in die Nasionale 

Weermag Argief verwys, moet ook verduidelik word. Die taalbeleid wat Erasmus indertyd in die· 

U.V.M. afgedwing het, het bepaal dat korrespondensie binne die Mag en met ander staatsdepartemente 

maandeliks afwisselend in die twee amptelike tale, nl. Afrikaans en Engels, gevoer moes word. Leers 

wat gedurende bv. 'n Afrikaans-maand in gebruik geneem is, se opskrif is in die taal daarop aangebring 

terwyl leers wat gedurende 'n Engels-maand ingestel is, in die taal beskryf is. Boonop het die Nasionale 

Weermag Argief die groepe willekeurig in een van die twee tale benaam. Dit het tot gevolg dat 'n 

argiefgroep se benaming in Afrikaans is, bv MVEF terwyl 'n leeropskrif in Engels is, bv. MV93 Berlin 

Airlift. Ter wille van akkuraatheid en ten einde verwarring te voorkom wat mag ontstaan as die name 

en beskrywings vertaal word asook om 'n betrokke dokument maklik op te spoor, is die naam van die 

argiefgroepe en die leer- en dokumentopskrifte in die oorspronklike taal behou, terwyl die posbenaminge · 

van di: korrespondente en die datums deurgaans in Afrikaans geskryf is. Die praktyk is ook m.b.t. die 

Departement van Buitelandse Sake se leers gevolg. 

Dit dien verder gemeld te word dat die U.V.M.-jaarverslae se bladsye gewoonlik nie genommer is nie. 

Derhalwe verskyn daar geen bladsynommers in die voetnote wat na sodanige verslae verwys nie. 
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HOOFSTUK 1 

'N NUWE KOERS IN DIE D.V.M.' 

In dr. D.F. Malan se kabinet wat hy na die Herenigde Nasionale Party (hierna slegs N.P.) se oorwinning 

op 26 Mei 1948 in die algemene verkiesing saamgestel het, is die portefeulje Verdediging aan Francois 

Christiaan Erasmus toegewys. Erasmus was een van ses mede-Kaaplanders wat Malan in sy kabinet 

opgeneem het. Die ander vyf was P.O. Sauer (Vervoer), S.P. le Raux (Landbou en Bosbou), 

E.H. Louw (Mynwese en Ekonomiese Ontwikkeling), A.J. Stals (Onderwys, Gesondheid en Welsyn) en 

T.E. Donges (Binnelandse Sake en Pas- en Telegraafwese). Die oorblywende kabinetslede uit die ander 

provinsies was E.G. Jansen (Naturellesake), N.C. Havenga (Finansies), J.G. Strijdom (Lande en 

Besproeiing), C.R. Swart (Justisie) en B.J. Schoeman (Arbeid en Openbare Werke). 

By die samestelling van sy kabinet het Malan dit duidelik gestel dat 'n aantal vooraanstaande Kaaplandse 

partylede, wat hom tydens samesmelting in 1934 gesteun het, nie oar die hoof gesien kon word nie. 

Erasmus se insluiting in Malan se kabinet was egter nie bloat 'n beloning vir sy lojaliteit aan die 

Kaaplandse Ieier of die party in die algemeen nie. Verdediging was 'n belangrike portefeulje aangesien 

'n nuwe bedreiging, kommunisme, kart na afloop van die Tweede Wereldoorlog besig was om te 

ontwikkel.' Malan, bewus van hierdie moontlike bedreiging, het Verdediging aan Erasmus toegeken 

omdat hy valle vertroue in hom gehad het. Vir byna twee dekades het Erasmus as hoofsekretaris van 

die N.P. en sekretaris van die Federale Raad van die party, ten nouste met Malan as Ieier saamgewerk. 

Malan was gevolglik bekend met Erasmus se dinamiese optrede, sy skerp verstand en uitstekende 

organisasievermoe - eienskappe wat noodsaaklik was om van die portefeulje Verdediging 'n sukses te 

maak. 

Belangriker nag waarom Malan se keuse op Erasmus geval het, was dat daar in die N.P. se parlementere 

geledere niemand anders met dieselfde mate van militere kennis as Erasmus was nie. Hy het nie oar 

operasionele ervaring in die Unieverdedigingsmag (U.V.M.) beskik nie, maar hy was die party se 

woordvoerder oar verdedigingsaangeleenthede en aangespoor deur 'n natuurlike belangstelling in militere 

sake, het hy hom op die hoogte gehou van die land se verdedigingsbelange. Die gebrek aan 

spesialiskennis oar militere aangeleenthede onder die N.P.- lede kan verklaar word deur die party se 

sterk teenkanting teen die Unie van Suid-Afrika se deelname aan die twee wereldoorloe en die bitterheid 

wat die destydse regerings se besluit in hierdie verband tot gevolg gehad het. Gedurende die Eerste 

Wereldoorlog het dit tot die 1914-Rebellie aanleiding gegee. Gedurende die Tweede Wereldoorlog was 

1 Die naam Unieverdedigingsmag het op 1 Januarie 1958, toe Wet no. 44 van 1957 in 
werking getree het, na Suid-Afrikaanse Weermag verander. Ter wille van eenvormigheid 
word slegs eg. benaming in die teks gebruik. 

2 H.B. Thorn, D.F. Malan, p. 211. 
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die anti-oorlogsgroepe- ofskoon hulle nie op groot skaal tot gewapende opstand oorgegaan het nie- nie 

minder afkerig van die oorlogspoging nie. Daarby het die U. V .M. se onverbloemde Britse karakter die 

N .P .-gesinde Afrikaners afgestoot. 

Erasmus se aanstelling as Minister van Verdediging het groot byval gevind by die Nasionaliste en nadat 

die kabinet op Vrydag 4 Junie 1948 in die pers bekendgemaak is, het telegramme van gelukwense aan 

Erasmus van oral oor die land ingestroom. 3 Daarenteen het die Verenigde Party (V .P .) , die Eng~lse pers 

en Smuts-ondersteuners in die algemeen, vanaf die eerste dag van Erasmus se aanstelling 'n fel kritiese 

houding teenoor hom ingeneem en gedurende die volgende elf jaar daarmee volgehou. Hulle negatiewe 

gesindheid teenoor hom het gespruit uit sy besware sedert die dertigerjare teen Brittanje se besit van 

Simonstad, sy vurige pleidooie dat Suid-Afrika hom van die Britse Ryk losmaak en 'n republiek word, 

sy gereelde beklemtoning van Suid-Afrika se reg om in 'n oorlog waaraan Brittanje deel het neutraal te 

bly' asook sy teenkanting teen die Unie se deelname aan die Tweede Wereldoorlog. Die Engelse pers 

het Erasmus aan sy lesers bekendgestel as 'n rigiede en onbuigsame persoon- die Rand Daily Mail het 

hom beskryf as "an unbending man of fixed ideas".' Nog 'n groep Smuts-aanhangers wat uit die 

staanspoor 'n venynige houding jeens Erasmus ingeneem het, was die oudgediende- of oudsoldate

organisasies. Hulle was V.P.-ondersteuners wat nog geruime tyd na 26 Mei 1948 geglo het dat die 

oorwin~ing wat die N.P. naelskraap behaal het, 'n fra~! was wat spoedig reggestel sou word. Hulle het 
''-./"' 

hulself in die Politieke Aksiegroep van Oud-soldate georganiseer met die wekroep "Staan agter Smuts". 

Hierdie organisasies van oudgediende soldate, het Erasmus as 'n "amateur" afgemaak en sy bevoegdheid 

as minister bevraagteken weens sy gebrek aan krygservaring." Hulle het hom krities vergelyk met genl. 

J.C. Smuts by wie hy die portefeulje oorgeneem het en wat 'n uitsonderlike militere en staatkundige Ieier 

was. Smuts het hom in die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) as krygsaanvoerder onderskei, het vanaf 

1910 tot 1920 as Minister van Verdediging opgetree, vanaf 1919 tot 1924 as Eerste Minister, gedurende 

die Eerste Wereldoorlog in die Britse oorlogskabinet gedien en 'n leidende aandeel in die stigting van 

die Volkebond gehad. Vanaf 1939 tot 1948 het hy in die vierdubbele hoedanigheid van Eerste Minister, 

Minister van Buitelandse Sake, Minister van Verdediging en opperbevelhebber van Suid-Afrika se 

krygsmagte opgetree. 

· 3 MVEF, houer 77, MV25 Politieke Sake. 

4 Debatte van die Volksraad, 10 April 1934, kol. 2241-2243. 

5 "The New Cabinet", Rand Daily Mail, 4 June 1948. 

6 MVB, houer 86, MV62 Afdeling Direktoraat van die Militere Inligtingsdiens. 
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Erasmus was weliswaar in 1948 minder ervare as sy voorganger, maar hy was nie polities onbedrewe 

nie. Ten tye van sy aanstelling as Minister van Verdediging was hy al 15 jaar in die politiek. Sy 

toetrede tot die Volksraad het gevolg op die sege wat hy in die algemene verkiesing van 17 Mei 1933 

as die N.P.-koalisie-kandidaat oor twee onafhanklike kandidate in Moorreesburg behaal het.' 

Erasmus se besluit om aan die aktiewe politiek deel te neem, was die kulminasie van 'n politieke 

bewuswording en die ontwikkeling van 'n nasionale bewussyn wat gedurende sy kinderjare beslag gekry 

het. Hy is op 19 Januarie 1896 in die Merweville-distrik in Kaapland gebore en het in 'n Britsgesinde 

en Engelsgeorienteerde samelewing grootgeword. Hierdie ondervinding het hom intens bewus gemaak 

van Suid-Afrika se onderhorige posisie t.o. v. Groot-Brittanje en hy het 'n vurige voorstander van die 

Suid-Afrikaanse vryheidstrewe geword. Suid-Afrika se belange moes voorkeur geniet bo die van enige 

ander land, ook van Brittanje. Dit het hom teen die bors gestuit dat die Afrikaner in die Kaapkolonie, 

ofskoon hulle die meerderheid van die blanke bevolking was, 'n minderwaardige plek in die samelewing 

beklee het en dat die Afrikaanse taal en kultuur op allerlei maniere onderdruk is. Vervul met 'n sterk 

gees van Afrikanernasionalisme was dit sy ideaal om vir sy volksgenote gelyke beregtiging met 

Engelssprekendes op aile terreine te help bewerkstellig. • 

Erasmus het vroeg besef dat dit fundamenteel belangrik was dat die Afrikaner so goed as moontlik 

opgelei word en oak dat Afrikaner-onderwysers self die taak t.o. v. die jeug moes behartig. Na sy 

skoolloopbaan het hy hom dus as onderwyser aan die Onderwyskollege in Kaapstad bekwaam. Hy het 

egter net 'n kart tydjie aan die Rand skoolgehou voordat hy aan die Universiteit van Kaapstad in die 

regte gaan studeer het. Hy het die graad B.A. LL.B. behaal en daarna as registrateur van sir Malcolm 

Searle, Regter-president van die Kaapprovinsie, asook van regter E.F. Watermeyer opgetree. In 1925 

is Erasmus tot die Kaapse Balie toegelaat en het tot 1927 as advokaat gepraktiseer. Gedurende hierdie 

jaar is hy as Assistent-prokureur-generalll in Suidwes-Afrika (sedert 1989 bekend as Namibie) aangestel 

en in 1928 het hy oak 'n paar maande as Prokureur-generaal en regsadviseur vir die regering 

waargeneem. • 

Inmiddels het Erasmus in 1924 lid van die N.P. geword10 en mettertyd al hoe meer tot die aktiewe 

7 B.M. Schoeman, Parlementere Verkiesings in Suid-Afrika, 1910-1976, p. 193. 

8 Mededeling aan die navorser deur brig. F. Erasmus, seun van F.C. Erasmus, op 
14 Augustus 1990. 

9 C.J. Beyers en J.L. Basson (reds.), Die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, deel 5, 
p. 261. 

10 MVEF, houer 78, MV25 Politieke Sake, deel 2, inlae 78. 
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politiek aangetrokke gevoel. Die Pakt-regering bestaande uit die N .P. en die Arbeidersparty onder Eerste 

Minister J.B.M. Hertzog, was sedert 1924 aan bewind en het sterk vooruitgang gemaak. Die N.P. in 

Kaapland onder dr. D.F. Malan was oak vollewenskrag en veggees. Vir Erasmus het die party aldie 

Afrikaner se ideale en waardes omvat en was dit die medium waardeur sy aspirasies verwesenlik kon 

word. Dit het hom begerig gemaak om regstreeks aan die politieke stryd deel te neem en om aktief aan 

die N.P. se beginsels uitvoering te gee. 11 Op sy beurt wou die N.P. in Kaapland graag die dienste van 

die knap, standvastige en doelgerigte jong Erasmus bekom en het hom in 1928 as reisende organiseerder 

en assistent-sekretaris van die party in die Kaapprovinsie aangestel. Erasmus het spoedig een van Malan 

se vertrouelinge geword en uiteindelik sou hy een van sy vemaarnste raadgewers wees.'2 Saam met 

ander van die jonger en dinamiese manne van die N.P. het hy in 'n geslote groepie na aan Malan 

beweeg. Hy het sodoende deel geword van die kern van die N.P.-lede wat in 1948 die regering sou 

vorm. Erasmus is ook in die binnekring van die Keeromstraatkliek ingetrek. Hierdie invloedryke 

groepie Nasionaliste het bestaan uit regsgeleerdes, sakemanne, ander beroepslui asook 'n aantal 

vooraanstaande vroue van Kaapstad. Die Keeromstraatkliek het dit bulle taak gemaak om toe te sien dat 

die Nasionale Pers streng aan die beginsels van die N.P. hou en het die nastrewing van Afrikaner

nasionalisme vooropgestel." 

Erasmus het hom gedurende sy politieke loopbaan heelhartig aan die N.P. en sy belange gewy; 'n 

sleutelrol in die organisasie gespeel en algaande 'n stewige magsposisie bekom. Na sy aanstelling as 

reisende organiseerder en assistent-sekretaris in 1928 het hy vinnig opgang gemaak in die partyhierargie. 

In 1930 het hy hoofsekretaris en oak sekretaris van die Federate Raad van die party geword. Met die 

stigting van die Herenigde Nasionale Party of Volksparty in 1940 is hy weer tot die amp van 

hoofsekretaris van Kaapland en sekretaris van die Federate Raad verkies. Erasmus was 'n baas 

organiseerder en die N.P. se oorwinning op 26 Mei 1948 was in geen geringe mate nie aan sy bydrae 

te danke. 

Hy was ten nouste by aile belangwekkende sake van die N.P. betrokke. Gedurende die eerste helfte van 

die dertigerjare het koalisie gevolg deur samesmelting, die Suid-Afrikaanse politick oorheers. Koalisie 

tussen Hertzog se N.P. en Smuts se Suid-Afrikaanse Party is in Januarie/Februarie 1933 gevorm. 

11 Mededeling aan die navorser deur brig. F. Erasmus op 14 Augustus 1990. 

12 C.F.J. Muller, Sonop in die Suide: Geboorte en Groei van die Nasionale Pers, 1915-1948, 
p. 667. 

13 Piet Meiring, Generaal Hertzog: 50 Jaar Daama, pp. 10-11; At van Wyk, Die 
Keeromstraatkliek, pp. 10-11. 
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Erasmus bet hom, soos D.P. Malan en ander vooraanstaande Kaaplandse lede van die N.P., vanuit die 

staanspoor teen koalisie verset uit vrees dat dit 'n verwatering van die party se beginsels sou meebring.•• 

Ter wille van die behoud van eenheid in die N .P. bet Kaapland hom egter - onder protes - aan koalisie 

onderwerp. In die algemene verkiesing van Mei 1933 bet Erasmus as koalisiekandidaat in die 

nuutgestigte kiesafdeling Moorreesburg gestaan. Aangesien die openbare mening ten gunste van koalisie 

was, het Erasmus en ander N.P.-kandidate wat teen die verbintenis was, nie die aangeleentheid in die 

verkiesingstryd betrek nie.'5 Die koalisieregering het 'n wegholoorwinning van 138 setels teen die 

altesame 12 van die Roosiete, Home Rulers, Arbeiders en Onafhanklikes behaal.14 Veertien maande 

later, toe dit blyk dat koalisie tot samesmelting sou oorgaan, bet die eenheid in die N.P. finaal verbrokkel 

en diegene vir wie die eenwording met Smuts se Suid-Afrikaanse Party onaanvaarbaar was, bet 

weggebreek. Die eendersdenkende minderhede in die ander provinsies bet by die anti-koalisie

meerderheid in Kaapland aangesluit. Voortaan is na bulle as die "Gesuiwerde Nasionale Party" 

verwys." Erasmus was in 1935 nou met die opstel van die Gesuiwerde Nasionale Party se program van 

beginsels gemoeid. 

Toe die eeufeesherdenking van die Groot Trek in 1938 Afrikanemasionalisme laat opbruis en 'n golf van 

patriotisme dwarsoor Suid-Afrika laat spoel, het Erasmus by die Ossewabrandwag, wat as 'n 

kultuurliggaam ontstaan het, aangesluit,. Saam met manne soos dr. Donges en P.W. Botha, het hy 

meegewerk om die Ossewabrandwag in die Kaap op die been te bring. •• Gaandeweg bet die organisasie 

se ommeswaai van 'n kultuur- na 'n politieke organisasie en veral sy aanname van 'n fascistiese 

staatsfilosofie wat direk met die demokratiese opvattinge van die N .P. gebots bet, hom ontgogel. 

Erasmus het derhalwe in Augustus 1941 saam met vele ander Nasionaliste, onder wie Paul Sauer en 

M.D.C. de Wet Nel, uit die Ossewabrandwag bedank.'9 

14 Debatte van die Volksraad, 6 Junie 1933, kol. 423. 

15 D.W. KrUger, The Making of a Nation, p. 166; Van Wyk, Die Keeromstraatkliek, 
pp. 157-159. 

16 Van Wyk, Die Keeromstraatkliek, p. 108. 

17 C.F.J. Muller(red.), Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 437. 

18 Dirk en Johanna de Villiers, PW, p. 27. 

19 UWH, houer 270, Afrikaanse Nuusdiens, inlae onder opskrif "Afrikaanse Nuusbrief 
no. 19", 2 September 1941; Dirk en Johanna de Villiers, Paul Sauer, p. 75. 
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Na Eerste Minister Hertzog en genl. Smuts se skeuring in September 1939 oor Suid-Afrika se deelname 

aan die Tweede Wereldoorlog, was Erasmus - wat gretig was dat Afrikanereenheid herstel word -ten 

gunste van samewerking tussen Malan en Hertzog. Met die stigting van die Herenigde Nasionale Party 

in Januarie 1940 waarin die Gesuiwerde Nasionale Party en Hertzog en sy ondersteuners saamgesnoer 

is, was hy grootliks verantwoordelik vir die formulering van die party se beleidsvoorskrifte. Hy was 

ook lid van die komitee wat, nadat hierdie poging tot eenwording misluk het, deurlopend aan hereniging 

aandag gegee het. Hy het ook die verkiesingsooreenkoms wat die N.P. in 1947 met die Afrikanerparty 

van N.C. Havenga aangegaan het, gesteun. Erasmus het telkens Malan se standpunt m.b.t. hierdie 

aangeleentheid onderskryf en dit het hom met J.G. Strijdom, Eric Louw en C.R. Swart in botsing 

gebring.'" Sy verhouding met hierdie manne sou later hoflik maar sonder gemoedelikheid wees. 

Erasmus het nie net 'n reuse aandeel in die opstel en bepaling van partyprogramme en -beginsels gehad 

nie, maar was ook lid van bykans elke belangrike ondersoekkomitee van die N.P .. Hy het o.a. gedien 

in die kommissie wat in 1946 aangewys is om onder voorsitterskap van P.O. Sauer, die Kleurlingkwessie 

te bestudeer en wat daarna 'n beleid van apartheid voorgestel het. Hierdie kommissie het die grondslag 

gele van die N .P. se Kleurlingbeleid.'1 

Die daarstelling van 'n N .P .-inligtingskantoor en -nuusbrief om die publiek op die hoogte van sake te 

hou, was hoofsaaklik aan Erasmus te danke. Hy het die Ieiding geneem met die stigting van 'n 

inligtingsblad vir die party getitel Die Kruithoring en toe dit in 1943 as maatskappy geregistreer is, het 

hy 'n direkteur daarvan geword.u Erasmus was een van die belangrikste figure in die N.P. se destydse 

propaganda-organisasie - vanaf 1947 genoem inligting-organisasie. Die party se Sentrale 

Propagandakomitee het enkele jare tevore in 1938, na 'n kortstondige bestaan van 'n jaar, weens 

finansiele redes ontbind, maar is in 1945 weer in die lewe geroep. Malan het Erasmus dadelik as 

sekretaris benoem. Die komitee se taak het die opstel, koordinering en verspreiding van 

propagandamateriaal in die vier provinsies behels." 

Erasmus se dinamika en organisasievermoe het sy aanstelling as direkteur in twee van die N .P. se 

nuusbladmaatskappye beklink. In 1935 is hy aangestel as lid van die uitvoerende komitee wat 'n nuwe 

20 Beyers en Basson, Die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, deel 5, p. 262. 

21 Dirk en Johanna de Villiers, Paul Sauer, p. 85. 

22 Beyers en Basson, Die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, deel 5, p. 262. 

23 Strijdom-versameling 1914-1958, band 47 (band is sonder opskrif), F.C. Erasmus -
Provinsiale Hoofrade, 8 Junie 1945. 
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dagblad in Transvaal as mondstuk vir die Nasionaliste in die noorde, op die been moes bring. Nadat die 

Voortrekkerpers, wat Die Transvaler uitgegee het, in 1936 formeel as maatskappy geregistreer is, het 

Erasmus vroeg in 1937 een van die eerste direkteure geword ... In 1945 is hy ook tot die direksie van 

die New Age Press Ltd benoem, nadat hy saam met Strijdom en Swart vanaf die begin van 1943 die 

stigting van 'n Engelstalige Nasionale blad in Johannesburg beplan het. Die weekblad het as New Age 

bekendgestaan en die hoofdoel daarmee was om Engelssprekendes oor die N .P. se beginsels in te lig.15 

'n Direkteurskap waaraan Erasmus groot waarde geheg het, maar wat hom ontwyk het, was die van die 

Nasionale Pers. Kort nadat hy in 1937 tot die Voortrekkerpers se direksie toegetree het, het hy vergeefs 

gepoog om 'n direkteur van die Nasionale Pers te word. Enkele jare later, op 26 Maart 1942 het hy, 

gesteun deur Malan, weer probeer, maar nogmaals misluk. 26 Dit is moeilik om te verklaar waarom 

Erasmus, wat 'n magsposisie in die N.P. gehad het, nie die Nasionale Pers-direksie kon haal nie. 

Hierdie mislukte pogings was waarskynlik vir hom 'n emstige teleurstelling aangesien die betrokke 

direkteurskap sy posisie in die N.P. sou versterk. In sy loopbaan was die ontwykende direkteurskap van 

die Nasionale Pers een van die weinige ondememings waarin hy nie geslaag het nie. 

Met Erasmus se aanstelling in Malan se kabinet in 1948 het hy die poste van hoofsekretaris van die N.P. 

en sekretaris van die Federale Raad van die party prysgegee; P.W. Botha het hom as hoofsekretaris 

opgevolg. Erasmus se kundigheid asook sy administratiewe bekwaamheid, kennis van en insig in die 

N.P. se funksionering, het vir die party egter steeds onmisbaar gebly. In 1953 is hy, as deskundige oor 

die Kieswet, aangestel as lid van die gekose komitee wat ondersoek ingestel het na die Wetsontwerp op 

die Afsonderlike Verteenwoordiging van K.iesers.Z7 Toe die Jeugbond van die N.P. in Kaapland in die 

middelvyftigerjare 'n insinking beleef het, het die dagbestuur van die party Erasmus benoem as voorsitter 

van 'n komitee wat ondersoek moes instel na die organisasie van die Jeugbond en stappe ter verbetering 

daarvan moes aanbeveel. 18 Tesame met die Departement van Verdediging het Erasmus by twee 

geleenthede ook ander portefeuljes hanteer. Laat in 1950 het hy Pos- en Telegraafwese oorgeneem en 

24 J.L. Basson, J.G. Strijdom: Sy Politieke Loopbaan van 1929 tot 1948, p. 193; Muller, 
Sonop in die Suide, p. 492. 

25 Muller, Sonop in die Suide, pp. 675-676; M.P.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid
Afrika: Sy Stryd en Sy Prestasies, 1914-1948, p. 221. 

26 Muller, Sonop in die Suide, pp. 667, 744. 

27 Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika, p. 257. 

28 MVEF, houer 78, MV25 Politieke Sake, dee! 4, inlae 105, 14 Maart 1955. 
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vanaf 1956 tot 1958 was hy oak vir Bosbou verantwoordelik. 29 

Erasmus se verantwoordelikheid as minister was vir hom van allersoorheersende belang en hy het sy tyd 

en kragte hieraan gewy. AI ontspanning wat hy hom veroorloof het, was 'n jaarlikse jagtog in die 

winter.,. Sy kiesafdeling, Moorreesburg, het oak sy volgehoue belangstelling en dienstigheid geniet. 

In weerwil van 'n baie druk werksprogram het hy nooit sy kiesafdeling verwaarloos nie. Sy kiesers se 

tallose briewe aan hom is gereeld beantwoord en waar moontlik is aan hulle versoeke gehoor gegee. 

Erasmus het tyd ingeruim om individue en afvaardigings uit Moorreesburg te woord te staan. Hy was 

veral simpatiek teenoor voorstelle om die gebied te ontwikkel deur watervoorsiening te verbeter en skole 

op te rig, en het daadwerklik opgetree om die projekte tot uitvoer te bring/• Erasmus het Moorreesburg 

28 jaar lank, vanaf 1933 tot 1961, verteenwoordig. Die ywer waannee hy sy kiesafdeling gedien het, 

is 'n belangrike rede waarom hy sedert 1938 telkens sy meerderheid in algemene verkiesings vergroot 

het. In 1938 was sy meerderheid 913 wat 56,4% van die getal stemme uitgebring verteenwoordig het, 

in 1943 1022 (56,6%), in 1948 1862 (61,3%), in 1953 3116 (67,3%) en in 1958 3660 (72,1 %).ll 

Voor 1953 het die N.P. se aanvanklike skrale meerderheid van vyf in die Volksraad aansienlik gegroei, 

danksy die kiesafdeling Vereeniging wat hy in Mei 1949 in 'n tussenverkiesing verower het asook die 

ses setels wat hy in Augustus 1950 in die verkiesing in Suidwes-Afrika gewen het.» Ter voorbereiding 

vir die algemene verkiesing van 15 April1953 het Erasmus, in weerwil van 'n hartaanval die vorige jaar, 

onvermoeid politieke vergaderings landwyd en oak in Suidwes-Afrika toegespreek. Hy het daagliks 

groat afstande gereis (hoofsaaklik per motor) en het soms in een dag op twee verskillende dorpe 

toesprake gehou. Vanaf 2 tot 25 Maart 1953 het hy nie minder nie as 16 keer by politieke byeenkomste 

opgetree. Hy het oak in die Transvaal, ter ondersteuning van die N.P.-kandidate, toesprake gelewer."' 

Erasmus en die ander partylede se harde werk het vrugte afgewerp want die N.P. het sy setels in die 

Volksraad van 85 (insluitend die ses verteenwoordigers van Suidwes-Afrika) tot 94 opgestoot terwyl die 

V .P. se setels van 64 tot 57 en die van die Arbeidersparty van ses tot vier verminder het. 35 In die 

29 Beyers en Basson, Die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, deel 5, p. 263. 

30 Mededeling aan die navorser deur brig. F. Erasmus op 14 Augustus 1990. 

31 Sien MVEF, houer 56, MV21/1 Onderhoude, Afvaardigings en Deputasies, deel 1 en 2. 

32 Schoeman, Parlementere Verkiesings in Suid-Afrika, pp. 226, 261, 292, 325 en 355. 

33 Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 478. 

34 MVEF, houer 78, MV25 Politieke Sake, deel 2, inlae 39, 18 Maart 1953. 

35 Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 478. 
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verkiesing van April 1958, die laaste een waarin Erasmus in Moorreesburg gestaan het, het die kiesers 

van Suid-Afrika in nog grater getalle vir die N .P. gestem. Erasmus het die bevrediging gesmaak om 

te sien hoe die N .P., wat hy dwarsdeur sy open bare lewe help uitbou en versterk het, sy getal setels van 

94 tot 103 vermeerder terwyl die V.P. s'n verder gekrimp het van 57 tot 53 en die Arbeiders al vyf sy 

setels verloor het. Die N.P. het toe vir die eerste keer meer stemme as die V.P. getrek, nl 55,1% 

teenoor 43,3%. 36 

Erasmus se gesondheid het in die laat vyftigerjare aanmerklik agteruitgegaan en op 13 Maart 1959 terwyl 

hy in Landen op 'n amptelike besoek was, het hy 'n ernstige hartaanval gehad. Hy is in 'n Londense 

hospitaal behandel en het daarna in Duitsland gaan aansterk voordat hy in Mei na Suid-Afrika 

teruggekeer het om sy pligte te hervat. '7 Sy swak gesondheid het hom egter gekortwiek en hy en die 

Eerste Minister, dr. H.F. Verwoerd, het albei besef dat hy nie sy taak meer na behore kon verrig nie.38 

Erasmus het nog tot die einde van daardie jaar as Minister van Verdediging gedien voordat hy na 

Justisie, 'n portefeulje wat tot op daardie stadium minder werksdruk as Verdediging gehad het, verskuif 

is. Hy is met ingang van 14 Desember 1959 as Minister van Justisie aangestel in die plek van C.R. 

Swart wat Goewemeur-generaal van Suid-Afrika geword het. 

Verdedigingsportefeulje by Erasmus oorgeneem.,. 

J.J. Fouche het die 

Toe Erasmus in 1948 by Smuts oorgeneem het, was die U.V.M. in byna elke opsig Britsgesind. Weens 

---die feit dat Suid-Afrika deel van die Britse Gemenebes was, was die Mag vanaf sy ontstaan in 1912 sterk 

op die Britse lees geskoei. Die vemaamste ontwerpers van die Verdedigingswet van 1912 was Of Britte, 

6f van Britse herkoms en het H.R.M. Bourne, kapt. J.J.' Collyer, sir William Graham Greene, brig.genl. 

George Aston en lord Methuen ingesluit. Ter wille van eenvormigheid in die Britse Gemenebes was die 

organisasie van die U. V .M. ook op die Britse model gebaseer. Die Britse regering, in die persoon van 

R.H. Brade- ondersekretaris van die State Colonial Office- het immers in sy kommentaar op die konsep 

Verdedigingswet, die hoop uitgespreek dat die U.V.M. se organisasie, spesifiek die berede eenhede, 

artillerie en infanterie, met die van die Britse regimente sou ooreenstem want, het hy aangevoer, 

36 Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 479. 

37 DC, houer 104, DC17926/183 Minister of Defence Overseas Visit 1959, inlae 149, 
21 April 1959. 

38 Mededeling aan die navorser deur brig. F. Erasmus op 14 Augustus 1990. 

39 DC, houer 28, DC780 Minister of Defence: General, inlae 98, 7 Desember 1959. 
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"similarity in this respect would materially facilitate co-operation in times of war".«> 

Die U .V.M. se offisierskorps, en veral die bevelsposte, het in 1912 ook hoofsaaklik uit Engelssprekendes 

bestaan. Gedurende die daaropvolgende drie dekades het die getalleverhouding tussen Afrikaans- en 

Engelssprekende offisiere meer ewewigtig geword, ~aar die uniforms, rangtitels en gebruike van die 

Mag het Brits gebly en die taal was uitsluitlik Engels. Die Afrikaner het begryplikerwys ontuis gevoel 

in die U.V.M. en dit as 'n instrument van Britse imperialisme beskou. In weerwil van die grater 
~1 

staatkundige onafhanklikheid wat die Unie van Suid-Afrika in die twintiger- en dertigerjare bereik het - ~w. · 

die Balfourverklaring van 1926 wat bepaal het dat die dominiums outonome, gelyke gemeenskappe binne 

die Ryk was; die Statuut van Westminster van 1931 en die 1934-Statuswet wat enige ongelykhede wat 

nog bestaan het, uit die weg geruim het - het die U. V .M. sy Britse karakter behou. Selfs die -
veranderinge wat Oswald Pirow as Minister van Verdediging vanaf 1933 tot 1939 ingevoer het, het die 

aard en beeld van die Mag onaangeraak gelaat. 

Die Unie van Suid-Afrika was ook by die Britse Gemenebes se gesamentlike verdedigingstelsel betrokke. 

Nadat Brittanje in 1914 teen Duitsland oorlog verklaar het, was daar by die Suid-Afrikaanse premier, 

genl. Louis Botha, en sy regering geen twyfel dat Suid-Afrika tot die Eerste Wereldoorlog moes toetree 

nie; as deel van die Britse Ryk was die Unie outomaties in die stryd betrek. Teen die tyd dat Brittanje 

op 3 September 1939 weer teen Duitsland oorlog verklaar het, was Suid-Afrika se staatkundige posisie 

aansienlik anders. Die land het soewereine status gehad en was dus nie ipso facto saam met Brittanje . 
by die Tweede Wereldoorlog ingesleep nie. Eerste Minister Hertzog se neutraliteitsmosie is egter in 

die parlement verslaan en Smuts - in sy strewe na 'n noue, holistiese verhouding binne die Britse 

Gemenebes - het Suid-Afrika se toetrede tot die oorlog bewerkstellig. Soos reeds genoem, het Suid

Afrika se deelname aan die twee wereldoorloe die Afrikaner van die U.V.M. vervreem. 

Die Suid-Afrikaanse verdedigingsbeleid en die Verdedigingsmag, soos dit aan die einde van die Smuts

era daar uitgesien het, sou 'n ingrypende verandering moes ondergaan om dit in ooreenstemming met 

die N.P.-beginsels te bring. Die party se program van beginsels is deur die Spesiale Kongres, wat vanaf 

7 tot 9 Januarie 1914 in Bloemfontein gehou is, goedgekeur. Die beginsel oor die verdediging van Suid

Afrika het die daarstelling van 'n doeltreffende stelsel ter beskerming van die land en sy belange, asook 

die bevordering van so 'n verdedigingstelsel in ooreenstemming met die volk se nasionale selfstandigheid 

beoog. Die vereiste t.o.v. nasionale selfstandigheid het gespruit uit die beginsel wat in artikel 3 van die 

40 DC, houer 47, DC1063 SA Defence Bill, "Extracts from Memorandum Explanatory to the 
South African Bill to be Published Simultaneously with the First Publication of that Bill 
in the Union Gazette", 2 Maart 1912. 
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program van beginsels neergele is nl. dat "de belangen van de Unie en hare bevolking gesteld word 

boven de belangen van enig ander land of volk"." Die verdedigingstelsel moes derhalwe ook die 

belange van die Unie vooropstel. Binne die raamwerk van hierdie beginsels was Suid-Afrika se deelname 

aan die twee wereldoorloe vir die N.P. totaal onregverdigbaar aangesien daar gemeen is dat die land se 

veiligheid nooit bedreig is nie en die belange van die Britse Ryk en nie Suid-Afrika s'n nie, eerste gestel 

is. Toe die N.P. in 1948 die regeringsleisels oorneem, was dieselfde beginsels nog van krag en was dit 

soos volg bewoord: "die instandhouding van 'n doelmatige stelsel van nasionale landsverdediging .... 

met inagneming van die onafhanklike status en ligging van Suid-Afrika en van sy behoeftes aan 

beskerming teen vyandelike aanval"... Ten einde aan hierdie beginsels uitvoering te gee, sou Erasmus 

'n koerswending in die land se verdedigingsmag en -beleid moes teweegbring. Die proses sou nie oornag 

voltrek word nie en sou dikwels opslae maak en met groot omstredenheid gepaard gaan. 

Die U.V.M. het in 1948 ook onder 'n veelvoud praktiese probleme gebuk gegaan. Die Tweede 

Wereldoorlog het drie jaar vantevore geeindig maar die Verdedigingsmag was nog vasgevang in die 

onmiddellike nagevolge daarvan. Die Mag was besig om na 'n vredestydse organisasie bestaande uit 'n 

Staande Mag-kader en 'n uitgebreide Burgermag, terug te keer. Die enorme oorlogsmasjien, wat geskep 

is om in die gevegsteaters in Oos- en Noord-Afrika en in Italii;~ op te tree, was byna afgetakel maar die 

demobilisering van die duisende vol- en deeltydse vrywilligers asook die ontbinding van die talle 

vrywilligereenhede, het 'n tekort aan opgeleide personeel in die U.V.M. tot gevolg gehad. Die verlies 

van vera! tegniese en professionele personeel wat na hulle burgerlike beroepe teruggekeer het, het 'n 

ernstige leemte gelaat. Die meeste van die U.V.M. se wapentuig- vir die land-, lug- en seemagte- was 

6f verouder of ondiensbaar. Die uitrusting wat wei nog bruikbaar was, het weens 'n gebrek aan 

onderdakbergruimte buite in die wind en weer gestaan. Die snelle vooruitgang op tegnologiese gebied 

asook die ontwikkeling van die atoombom, het in elk geval Suid-Afrika se wapentuig nutteloos gemaak 

teen 'n vyand toegerus met sodanige gesofistikeerde krygstuig. Uitrusting bi:modig vir die opleiding van 

die Uniesoldate in moderne oorlogvoering, was moeilik bekombaar en fondse vir die aankoop daarvan 

was skraps. Die na-oorlogse opleiding van die Aktiewe Burgermag het as gevolg van 'n tekort aan 

Staande Mag-personeel ook nog nie op dreef gekom nie. Voorts was die jeug op die platteland grootliks 

van die geleentheid tot militere opleiding uitgesluit weens die oorlogstydse organisasie van die 

Verdedigingsmag as gevolg waarvan die Burgermag in en om die stede en groter dorpe gekonsentreer 

was. 

41 Nasionale Party van Suid-Afrika Programme, bundel 1. 

42 Nasionale Party van Suid-Afrika Programme, bundel 1. 
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'n Ander knelpunt wat in 1948 krisisafmetings aangeneem het, was die tekort aan geskikte behuising. 

Veral die Staande Mag-lede op laer vlak het dikwels in haglike omstandighede gewoon. Sommige van 

die kwartiere vir getroudes het slegs uit vier buitemure en 'n dak bestaan met geen elektriese krag, 

lopende water of badkamergeriewe nie. Die barakke waarin ongetroudes gehuisves is, was in baie 

gevalle ewe onbewoonbaar. Hierdie toedrag van sake het 'n erg demoraliserende uitwerking op die lede 

van die Mag gehad. 

Voordat Erasmus kon begin met die daarstelling van 'n doeltreffende verdedigingstelsel, wou hy eers 

seker maak dat hy op die samewerking en lojaliteit van sy senior personeel kon staatmaak. Soos die 

geval met die Departement van Buitelandse Sake in 194843
, was ook Verdediging se topbestuur 

oorwegend Smuts~manne. Die departement, onder Ieiding van die minister, het onder twee hoofde 

gefunksioneer, nl. die Hoof van die Generale Staf en die Sekretaris van Verdediging. Die Hoof van die 

Generale Staf was die hoof militere uitvoerende offisier en was verantwoordelik vir die uitvoering van 

die beleid m,b.t. die U.V.M. se organisasie, opleiding en dissipline. Hy is in sy bevelvoering deur die 

Adjunk Hoof van die Generale Staf, die Direkteur-generaal van die Lugdiens (soos die Lugmag indertyd -bekend was) en die Direkteur SA Vlootmagte, bygestaan. In 1948 was genl. sir H.A. (Pierre) van 

Ryneveld Hoof van die Generale Staf, genl.maj. W.H.E. Poole Adjunk Hoof van die Generale Staf, 

brig. J.T. Durrant Direkteur-generaal van die Lugdiens en kdoor. F.J. Dean Direkteur van die 

Vlootmagte. Die Sekretaris van Verdediging was op sy beurt die permanente hoof van die Sekretariaat 

en was vir die uitvoering van die finansH~le beleid en beheer oor aile departementele uitgawes 

verantwoordelik. H.F. Cuff het in ·1948 hierdie pos beklee en hy is deur J.P. de Villiers, Adjunk 

Sekretaris van Verdediging, bygestaan." 

Bogenoemde persone is deur Smuts in hulle onderskeie poste aangestel en die meeste van hulle was 

Smuts- of V.P.-ondersteuners. Sommige van hierdie en ander senior personeel se lojaliteit aan Brittanje, 

die V .P. en Smuts was veel sterker as hulle trou aan Suid-Afrika en sy belange, insluitende die U. V .M. 

Vir hulle was die N.P. se oorwinning in 1948 'n skok en het hulle om politieke redes 'n bedekte antipatie 

teenoor Malan se regering asook Erasmus as Minister van V erdediging gekoester. 45 

43 Deon Geldenhuys, The Diplomacy of Isolation: South African Foreign Policy Making, 
p. 15; J. Barber and J. Barratt, South Africa's Foreign Policy, pp. 30-31. 

44 Sien lys van posbekleers in Militaria, 9/2, 1979 (bladsye ongenommer). 

45 G.R. Berridge, "The Ethnic Agent in Place: English-speaking Civil Servants and Nationalist 
South Africa, 1948-57", Intelligence and National Security, vol. 4, no. 2, April 1989, 
p. 259. 
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Erasmus het sander huiwering die U.V.M. gesuiwer van diegene wat hy vermoed het hom in sy taak as 

Minister van Verdediging nie volledig sou ondersteun nie. Die eerste offisier wat hy uit 'n senior 

bevelspos verwyder het, was Poole. Dit was lank reeds bekend dat Van Ryneveld aan die einde van 

Februarie 1949 as Hoof van die Generate Staf sou uittree en daar is algemeen aanvaar dat Poole hom 

sou opvolg. Erasmus het egter bedenkinge oor Poole gekoester en in Junie 1948 het hy bekendgemaak 

dat hy Poole as hoof van die Suid-Afrikaanse militere sending in Berlyn, in die plek van 

brig. B. F. Armstrong, aanstel. Die Unie het twee jaar vantevore 'n militere sending in Berlyn geplaas. 

Die doel van die sending, wat by die Geallieerde Beheerraad in Duitsland geakkrediteer was, was om 

waarnemers in Berlyn te he wat kon verslag doen oor en Ieiding gee aan die Suid-Afrikaanse regering 

oor die politieke, ekonomiese en militere ontwikkelinge in Duitsland en die aangrensende state. Die 

sending het as die Suid-Afrikaanse regering se mondstuk in die Geallieerde Beheerraad opgetree. 

Aangesien Suid-Afrika toe geen diplomatieke verteenwoordiging in Duitsland gehad het nie, het die hoof 

van die militere sending in Berlyn die status van 'n gevolmagtigde buitelandse gesant geniet.'" Erasmus 

se aankondiging oor Poole se verplasing het 'n storm van prates by die opposisie ontketen. Hulle het 

Erasmus daarvan beskuldig dat hy van Poole ontslae raak omdat hy nie 'n N.P.-ondersteuner was nie. 

Erasmus is van kwaadwilligheid teenoor Poole veroordeel en verwyt dat hy 'n senior offisier na 'n 

minderwaardige posisie uitskuif waar sy vermoens en ondervinding verkwis sou word." Die stroom van 

kritiek het Erasmus nie van sy besluit laat afsien nie en Poole het op 8 Augustus 1948 na Berlyn 

vertrek.'" Terselfdertyd is die pos van Adjunk Hoof van die Generale Staf, wat oorspronklik slegs vir 

die duur van die oorlog geskep is, afgeskaf .... 

Erasmus se agterdog jeens Poole was g~g_rond. In Julie 1948 het 'n praktyk wat lankal vermoed is, nl. 

dat sekere militere offisiere die U. V .M. vir politiekery tot voordeel van die V .P. misbruik, op die Iappe 

gekom. Ten spyte van artikel 18 van die Verdedingsmag se Reglement van Dissipline wat 'n lid verbied 

het om aktief aan die politiek dee I te neem, het die Direktoraat Militere Inligting (D .M.I.) gedurende en 

46 DC, houer 3428, DC 2426/1, Military Mission to Germany: General, deel 1, inlae 126a, 
3 Junie 1946. 

47 Debates of the House of Assembly, 17 September 1948, col. 2698-2699; "Case of Major
General Evered Poole", Daily News, 12 June 1948; "Lopping off Minorities", Eastern 
Province Herald, 28 October 1948; "Injustice to Gen. Poole", Cape Argus, 
11 November 1948. 

48 Die militere sending in Berlyn is op 8 Februarie 1952 gesluit nadat Suid-Afrika 'il 

gesantskap in Keulen geopen het; Poole is hiema in 'n siviele diplomatieke betrekking as 
die Unie se gesant in Griekeland, ltalie en Egipte aangestel. 

49 DC, houer 3428, DC2426/1, Military Mission to Germany: General, deel 2, inlae 225, 
5 Augustus 1948. 
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na die Tweede Wereldoorlog in opdrag van die V.P. op die N.P. gespioeneer. Die direktoraat bet onder 

die Adjunk Hoof van Staf, later genoem Adjunk Hoof van die Generale Staf geressorteer. Poole bet 

vanaf 2 Maart 1946 hierdie pos beklee. Lede van D .M.I. bet in die geheim inligting oor die party 

ingesamel en daaroor verslag gedoen aan o.a. Louis Esselen (tot 1941 hoofsekretaris van die V .P .), J6..,Ci
1 

Smuts, senator A.M. Conroy en sekere ministers. Uit dokumente wat Erasmus in 1948 in die Volksraad 

voorgelees he~het dit aan die lig gekom dat 'n offisier in D.M.I. gedurende die oorlogsjare met die 

medewete van die Adjunk Hoof van die Generale Staf, deurlopend met Esselen in verbinding was, aan 

hom oor die N.P. gerapporteer bet en sekere opdragte vir hom uitgevoer bet. In 1946 bet die Adjunk 

Direkteur Militere Inligting - lt.kol. C.B. Powell hierdie pos beklee en die inligting as "politieke 

dinarniet" beskryf. 'n Groot aantal van hierdie leers is gevolglik, teenstrydig met die regulasies, 

vemietig. Uit 'n ondersoek wat Erasmus in 1948 na die gebeure laat instel bet, bet dit geblyk dat bykans 

11 000 leers in September 1947 op bevel van Powell verbrand is." Die D.M.I. se bedrywighede m.b.t. 

die N.P. bet nietemin voortgegaan en bet voor die algemene verkiesing van 1948 verskerp. 

Erasmus bet geruime tyd reeds 'n vermoede oor D.M.I. se politieke bemoeienis gehad en op 

22 Junie 1948 het hy die Hoof van die Generate Staf skriftelik opdrag gegee om Powell onmiddel1ik van 

sy pligte as Adjunk Direkteur Militere Inligting te onthef, stappe vir sy ontslag te doen asook om die 

Militere Inligtingskantoor aanA~ll· Booysen te oorhandig. Aile arnptelike leers, dokumente en sleutels 

moes ook aan Booysen oorgedra word. Hy sou voortaan direk ~us verantwoordelik wees. 

Erasmus wou verhoed dat enige verdere dokumente vemietig word en was derhalwe persoonlik 

teenwoordig toe Van Ryneveld hierdie bevele aan Powell oorgedra bet. Poole, Powell se direkte hoof, 

en kol. R.C. Hiemstra wat skakelhoof in Erasmus se kantoor was, was ook teenwoordig. Twee 

speurders van die Suid-Afrikaanse Polisie, wat in opdrag van Erasmus ontbied is om Militere Inligting 

se kantoor tydens die oornarne · te bewaak, is ook bygeroep. Powell wou sekere dokumente wat hy as 

persoonlik en privaat beskryf bet, met hom saamneem, maar by nadere ondersoek bet dit geblyk 

arnptelike geklassifiseerde stukke te wees en is hy verhoed om dit weg te neem. n 

Vier dae later, op 26 Julie, is nogtans sowat 30 sakke vol dokumente onder verdagte omstandighede uit 

die Kode-afdeling van D.M.I.- wat regoor Van Ryneveld se kantoor was- verwyder en na 'n onbekende 

bestemming geneem. 'n Amptenaar van die Departement van Publieke Werke, wat by Groothoofkwartier 

50 Debates of the House of Assembly, 17 September 1948, col. 2699-2705. 

51 KG, KG/AOH/1/2 Verdedigingsargief: Korrespondensie, deel 1, inlae 101. 

52 MVB, houer 86, MV62 Afdeling Direktoraat van die Militere Inligtingsdiens, inlae 4, 
22 Augustus 1948; inlae 13, 9 Augustus 1948. 
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verantwoordelik was vir die verwydering van afvalpapier, het onraad vermoed en Hiemstra daarvan in 

kennis gestel. Hiemstra het gemeen dilt die Hoof van die Generale Staf en sy adjunk moontlik self in 

die saak betrokke kon wees en bet die Minister van Justisie, C.R. Swart, (Erasmus was in die Kaap en 

kon nie dadelik bereik word nie) geraadpleeg. Cuff is bygeroep by die vergadering wat in Swart se 

kantoor gehou is. Cuff het verklaar dat hy self die vernietiging van verouderde dokumente afgelas het 

aangesien dit in die omstandighede agterdog kon wek. Intussen was Booysen met Erasmus in verbinding --en die het opdrag gegee dat bepaalde veiligheidsmaatreels sander versuim by Groothoofkwartier en oak 

kommandementshoofkwartiere ingestel word. 
CfN 

Hiemstra het later Van Ryneveld en Poole asook 

maj. _:!!. Robertson, hoof van die Seindiens en verantwoordelik vir die Kode-afdeling, oar die gebeure 

ondervra maar aldrie bet enige kennis van die verwydering van die dokumente ontken. Van Ryneveld 

bet beswaar gemaak teen Erasmus se veiligheidsmaatreels. 53 

Smuts het op 17 September 1948 in die parlement ontken dat hy bewus was van die politieke 

bedrywighede in die U.V.M. Die hele aangeleentheid was nietemin vir die V.P. 'n ernstige verleentheid 

en senator A.M. Conroy het selfs so ver gegaan om die U.V.M. se politiekery in die lig van die N.P. 

se anti-oorlogsgesindheid te probeer regverdig. 54 

Die Militike Inligtingsdiens bet tot aan die einde van Februarie 1949 direk onder Erasmus gefunksioneer. 

Eers na Van Ryneveld se aftrede het Erasmus die Inligtingskantoor weer na die Hoof van die Generale 

Staf oorgeplaas. 55 

Anders as met Poole en Powell, kon en wou Erasmus nie Van Ryneveld sander meer uit sy pas verwyder 

nie. Daar bet 'n sterk moontlikheid bestaan dat Van Ryneveld van Militere Inligting se ongehoorde 

bedrywighede bewus was, maar Erasmus het nie bewyse daarvoor gehad nie. Van Ryneveld was 'n 

uiters bekwame offisier en 'n uitstekende militaris. Erasmus kon nie onmiddellik 'n geskikte 

plaasvervanger vir hom vind nie. Van Ryneveld se dienstermyn as Hoof van die Generale Staf sou in 

ieder geval op 1 Mei 1949, by die bereiking van die ouderdom van 58 jaar, verstryk. Hy het hoe agting 

binne en buite die militere kringe geniet en Erasmus moes daarmee rekening hou dat optrede teen Van 

Ryneveld, lede van die U.V.M. asook die Engelssprekende bevolking kon vervreem. Erasmus en Van 

Ryneveld was albei op korrekte optrede gesteld en in weerwil van reedsgenoemde gebeure, is bulle 

53 MVB, houer 86, MV62 Afdeling Direktoraat van die Militere Inligtingsdiens, inlae 1, 
26 Julie 1948; inlae 2, 27 Julie 1948; inlae 3, 28 Julie 1948; inlae 12, 9 Augustus 1948. 

54 Debatte van die Senaat van Suid-Afrika, 14 September 1948, kol. 716-719. 

55 MVB, houer 86, MV62 Afdeling van die Direktoraat Militere Inligtingsdiens, inlae 43, 
24 Februarie 1948. 
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verhouding deur wedersydse hoflikheid gekenmerk. Kart voor Van Ryneveld se uittrede het Erasmus 

hom skriftelik bedank vir die hulp wat Van Ryneveld aan hom verleen het sedert hy as Minister van 

V erdediging aangestel is.,. 

Verdeelde lojaliteit het nie net onder die Verdedigingsmag se geledere voorgekom nie, maar na bewering 

ook in die Sekretariaat van Verdediging. Hier het dit nie oor partypolitiek gegaan nie maar oor 'n 

verkleefdheid aan Brittanje. In die vier dekades na 1910, was die Unie van Suid-Afrika se burokrasie 

in 'n noue politieke verbintenis met die Britse Gemenebes saamgesnoer. Die N.P., wat hom verbind het 
' .P-..-....,~ 

tot die verbetering van die Afrikaner se posisie, sterker bande met Iande soos die Verenigde State van 

Amerika (V.S.A.) en die Bondsrepubliek van Duitsland, en die uiteindelike verbreking van die Britse 
~ 

verbintenis, is deur senior Engelssprekende regeringslui met vyandigheid bejeen. Nogtans is die meeste 

senior amptenare in die Departement van Verdediging sowel as van Buitelandse Sake, deur Malan se 

regering toegelaat om in bulle paste aan te bly. Die twee vemaamste redes hiervoor was dat daar nie 

N.P.-lede met die nodige kwalifikasies en ervaring was nie en dat die regering - weens sy skrale 

meerderheid - nie die Engelssprekende bevolking in die Unie wou aanstoot gee nie. 57 

Onder hierdie amptenare was daar diegene wat nie van bulle lank gekoesterde en selfs oordrewe lojaliteit 

aan Brittanje wou afsien nie en sommige van bulle het in die geheim vertroulike inligting oor 

departementele aangeleenthede aan die Britse regering deurgestuur. G.R. Berridge meld in 'n artikel, 

gebaseeroop bronne in die Public Record Office in Landen, dat H.F. Cuff en J.P. de Villiers van die 

Verdedigingsekretariaat die Britte van vertroulike inligting voorsien het. 58 Oenskynlik was Erasmus nie 

hiervan bewus nie want anders sou hy sekerlik voorkomende stappe geneem het. 

Nadat Erasmus die senior offisiere wie se betroubaarheid hy in twyfel getrek het, uit bulle paste 

verwyder het, het hy Smuts se oorblywende bande met die U.V.M. geknip. Smuts, wat op 24 Mei 1940 

deur die Goewemeur-generaal tot Opperbevelhebber van die Unieverdedigingsmagte t~ yelc!~_Qenoem is, 

het in 1949 steeds die oorlogtydse amp beklee. Erasmus wou hierdie anomalie so spoedig moontlik 

beeindig. Dit was 'n sensitiewe saak en derhalwe het hy teen die einde van 1948 aan Van Ryneveld, 'n 

56 MVEF, houer 127, MV109/4 Generaal sir P. van Ryneveld, inlae 1, 8 Februarie 1949; 
inlae 2, 10 Februarie 1949. 

57 Berridge, "The Ethnic Agent in Place: English-speaking Civil Servants and Nationalist 
South Africa, 1948-57", p. 259; Barber and Barratt, South Africa's Foreign Policy, 
pp. 30-31. 

58 Berridge, "The Ethnic Agent in Place: English-speaking Civil Servants and Nationalist 
South Africa, 1948-57", p. 263. 
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ondersteuner en vertroueling van Smuts, voorgestel dat hy Smuts oor die aangeleentheid pols. Smuts 

bet Van Ryneveld meegedeel dat hy van mening was dat die aanstelling as Opperbevelhebber te velde, 

outomaties met die beeindiging van die oorlog verval bet. Smuts was egter kragtens die Verdedigingswet 

aangestel en sy aanstelling moes formeel beeindig word. Erasmus se versoek hieroor aan die 

Goewemeur-generaal, is toegestaan waama by Smuts op 7 Oktober 1949 in 'n kart en saaklike brief 

verwittig bet dat sy aanstelling as Opperbevelhebber van die Suid-Afrikaanse magte te velde kragtens 

subartikel (1) van artikel 81 van die Suid-Afrikaanse Verdedigingswet beeindig word. 59 Smuts is toe 

as 'n afgetrede offisier beskou, maar hy betsy militere rang en die reg om uniform te dra, behou. 

Erasmus se optrede bet heftige en dikwels emosionele kritiek van die V.P., die Engelse pers en 

oudgediendes uitgelok. Marais Steyn, L.V. vir Alberton en Douglas Mitchell, L.V. vir Natal Suidkus, 

bet albei die minister van kleinlikheid en vyandigheid beskuldig. Die Cape Times bet toegegee dat die 

beeindiging van Smuts se aanstelling onvermydelik was, maar bet Erasmus skerp gekritiseer oor die wyse 

waarop hy dit gedoen bet. Die blad het dit "a prime example of tactlessness and ham-handed 

clumsiness" genoem. Die Pretoria News was gebelgd oar die feit dat Erasmus geen woord van dank 

teenoor Smuts vir sy dienste aan die U.V.M. uitgespreek het nie.ro 

Dit was ook ~ater op die meul van die Smuts-ondersteuners in die U.V.M. self, wat 'n sterk negatiewe 

gesindheid jeens Erasmus en die N .P. gekoester bet. Sommige lede was selfs openlik uitgesproke teen 

die regering. Die omvang van die gevoel teen die N.P. en die minister is egter moeilik om te bepaal 

aangesien die militere dissipline-kode U.V.M.-lede van openlike politieke partydigheid weerhou bet. 

Daar bet nietemin enkele gevallevoorgekom waar die vyandigheid tot vandalisme gelei bet. In 1952 is 

portrette van dr. D .F. Malan en Erasmus wat in die Lugmagoffisiersmenasie gehang bet, by drie 

geleenthede doelbewus beskadig of verwyder. 61 

Die destydse militere gemeenskap is deur sterk bande tussen dienende en oudgediende lede van die Mag 

gekenmerk en derhalwe moet van bulle melding gemaak word ofskoon bulle nie regstreeks by die 

Verdedigingsmag betrokke was nie. Die oudsoldate-organisasies was onverbloemd vyandig teenoor die 

~ KG, KG/AOG/3 Seremonieel: Minister van Verdediging en Toesprake, deel 1, inlae 26, 
10 Desember 1948; inlae 38, 7 Oktober 1949; inlae 39, 17 Oktober 1949. 

60 "Erasmus's Action was 'Petty and Spiteful"', Sunday Times, 16 October 1949; "Without 
Even Thanks", Cape Times, 17 October 1949; "Smuts's Dismissal only to be Expected 
from Nationalists", Pretoria News, 15 October 1949. 

61 "Portret van Dr. Malan Gesteel uit Menasie", Die Transvaler, 30 Junie 1952; "Minister 
se Foto", Die Burger, 8 Julie 1952. 

21 



-r~~Oc-/<;P 
N.P. in die algemeen en Erasmus in besonder. Die Springbok Legioen, wat die V.P. gesteun bet en 

~ --~ 

politieke en ekonomiese ondergang vir die land onder 'n N.P .-bewind voorspel bet, bet onmiddellik begin 

om homself in 'n "political front of ex-servicemen" te organiseer."' Die reedsgenoemde Politieke 

Aksiegroep van Oud-soldate bet byeenkomste georganiseer en bet Erasmus selfs beskuldig dat by die 

U.V.M. 'n lakei van die N.P.-regering en 'n voorstaander van Nasionaal-sosialisme maak.63 

Daar was ook nog die War Veterans Torch Commando, ook bekend as die B~~els. Dit bet in 

Mei 1951 tot stand gekom as 'n protesbeweging teen die regering se wetgewing om Kleurlinge op 'n 

afsonderlike kieserslys te plaas. Die organisasie bet d.m. v. fakkeloptogte, vergaderings en petisies teen 

die wetsontwerp geprotesteer. A.G. (Sailor) Malan, vliegheld van die Tweede Wereldoorlog, was die 

president daarvan en L. Kane-Berman, ook 'n veteraan van die oorlog, die voorsitter. Die Torch 

Commando bet in die 1953-verkiesing met die V.P. en die Arbeidersparty saamgespan om die N.P. uit 

die kussings te lig. Die organisasie bet ywerig lede in die Verdedigingsmag en trouens in die hele 

Staatsdiens gewerf. Die feit dat die bestuur van die Torch Commando alma! vooraanstaande militere 

veterane was, o.a. lt.genl. J. Mitchell-Baker, genls. maj. K.R. van der Spuy en A.R. Selby, en brig. 

F.B. Adler, bet tot die organisasie se gewildheid onder U.V.M.-lede bygedra. In 'n poging om die 

invloed van die Torch Commando teen te werk, is die regulasies van die Staande Mag op 21 Desember 

1951 gewysig sodat dit vir 'n lid van die Mag ver~ode was om aktief aan 'n vergadering, demonstrasie 

of optog vir party- of politieke doeleindes deel te neem of dit te bevorder ... Dit bet egter nie die Torch 

Commando se bedrywighede onder lede van die Verdedigingsmag gestuit nie. Toe die Torch Commando 

op 18 Maart 1952 in 'n verklaring na homself as 'n politieke organisasie verwys, bet dit die regering die 

geleentheid gebied om op te tree. Artikel 20 van die Staatsdienswet (wet no. 27 van 1923) wat die 

amptenary verhoed bet om lid te wees van 'n politieke organisasie of aktief aan sy bedrywighede deel 

te neem, is hiervoor ingespan. Die wet was ook op lede van die Mag van toepassing. 65 Lidmaatskap 

van die Torch Commando bet vir alle personeel in diens van die Staat verbode geword. 

Die Torch Commando bet uiteindelik van die toneel verdwyn sonder dat dit veel bereik bet. Tog het die 

62 MVEF, houer 77, MV25 Politieke Sake, inlae 26, 18 Augustus 1948. 

63 MVEF, houer 86, MV62 Afdeling Direktoraat van die Militere lnligtingsdiens. 

64 MVEF, houer 1, GIS Torch Commando; Staatskoerant no. 4753, Kennisgewing 
no. 3234, 21 Desember 1951. 

65 DC, houer 3571, DC34 Political Activities: Members of the U.D.F., inlae 101, 
10 April 1952; inlae 105, 17 April 1952. 
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organisasie se aansien en die steun wat dit in die U.V.M. geniet het, dr. Malan behoedsaam gemaak. 

B.M. Schoeman voer in sy werk Parlementere Verkiesings in Suid-Afrika. 1910-1976 (Pretoria, 1977) 

aan dat dr. Malan vermoed het dat die Torch Commando met behulp van lede van die Verdedigingsmag 

'n staatsgreep wou uitvoer en hy het Erasmus versoek om voorsorg daarteen te tref. Erasmus het o.a. 

vliegtuig- en wapenonderdele uit bulle normale bergplekke laat verwyder en op geheime plekke 

versteek... In die militere argief is daar geen bewyse van 'n buitengewone verskuiwing van uitrusting 

in die vroee vyftigerjare nie, moontlik omdat die bevele vir so 'n operasie- indien dit ooit gegee is - nie 

deur die normale bevelskanale sou geskied het nie. Dit kan nietemin nie betwyfel word dat die Torch 

Commando heelwat steun in die Unieverdedigingsmag gehad het en dat enkele lede moontlik bereid was 

om aan 'n staatsgreep deel te neem nie. 

Erasmus het nie geskroom om, in weerwil van die vyandigheid jeens hom en die N.P., oak binne die 

U.V.M., onmiddellik met 'n omvattende reeks hervormings weg te val nie. Die vetanderinge wat hy 

in die U.V.M. wou teweegbring was ingrypend van aard en in 'n mate gekoppel aan die N.P. se beleid. 

Hy het besef dat die Hoof van Generale Staf, as die hoof uitvoerende militere offisier, instrumenteel 

moes wees om hierdie nuwe beleidsaspekte in die U.V.M. suksesvol te implementeer. Van Ryneveld 

was 'n bekwame en hoog aangeskrewe militere offisier maar Erasmus het geweet dat hy as 'n Smuts

ondersteuner en iemand wat sterk Britsgeorienteerd was, nie die aangewese persoon was om aan die N.P. 

se verdedigingsbeleidsrigtings uitvoering te gee nie. 

Van Ryneveld, wat reeds vanaf 1 Mei 1933 die pas van Hoof van die Generale Staf beklee het, was 

boonop bekend vir sy outokratiese optrede.•' Sy alleenheerskappy oar die U.V.M. was veral vanaf 1939 

merkbaar toe Smuts se veelvoudige verpligtinge hom verhinder het om, met die uitsondering van 

hoevlakbeleid, hom veel met die Verdedigingsmag te bemoei. Smuts het dus die Verdedigingsmag in 

die Hoof van die Generale Staf se hande gelaat.68 Die gevolg was dat Van Ryneveld die U.V.M. 

grootliks onafhanklik, maar met die gesag van die Minister van Verdediging, beheer het. Toe Erasmus 

die ministerskap oomeem, het hy hierdie praktyk summier beeindig aangesien dit met sy eie bestuurstyl 

gebots het. Hy wou beheer uitoefen oar en regstreeks betrokke wees by elke faset van die Mag. Die 

66 Schoeman, Parlementere Verkiesings in Suid-Afrika, p. 308. 

67 Debates of the House of Assembly, 4 April1946, col. 5037; Carel Birkby, Uncle George, 
pp. 1-2. 

68 Mededelings aan die navorser deur mnr. C.W.C. van Heerden, Erasmus se privaat 
sekretaris, op 14 Mei 1990 asook deur lt.genl. H.J. Martin, voormalige Hoof van die 
Lugmag, op 2 Oktober 1991. 
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vemaamste rede hiervoor was dat hy, gesien in die lig van die gesindheid jeens hom, persoonlik wou 

toesien dat sy beleid nagekom en sy opdragte stiptelik uitgevoer word. 

Die vereiste wat Erasmus aan die toekomstige Hoof van die Generale Staf gestel het, was vanselfsprekend 

dat hy 'n ervare en kundige militere Ieier moes wees. Dit word aanvaar dat Erasmus se verdere vereistes 

politieke ondertone gehad het: die persoon moes 'n Afrikaner wees en hy moes die N.P.-beleid 

goedgesind wees. So 'n persoon sou Erasmus se beoogde verreikende hervormings in die U.V.M. 

kragdadig en sonder teenstand deurvoer. 

Volgens gebruik het die offisiere bo-aan die ansienniteitslys vir bevordering tot die pos van hoof van 

die U.V.M. in aanmerking gekom. Die mees senior offisier naas Van Ryneveld was Poole en die 

bevelvoerders van die drie gevegsdienste, brigs. De Waal en Durrant en kdoor. Dean. Erasmus het egter 

nie een van bulle vir die pos oorweeg nie aangesien ook bulle nie die beleidsaanpassings wat hy in die 

U.V.M. wou invoer, volledig sou onderskryf nie. 

Die aanstelling van 'n geskikte opvolger vir Van Ryneveld moes dus met omsigtigheid gedoen word. 

Erasmus het 'n oplossing vir die kwessie gevind deur 'n buitestaander, genl.maj. Len Beyers wat in 1945 

uit die U. V .M. getree het, te benoem. Hy het vooraf met die kabinet oor die aangeleentheid beraadslaag 

en die se goedkeuring vir Beyers se aanstelling verkry. {9 

Beyers was in die korttermyn die enigste moontlike kandidaat vir die pos. Hy was 'n knap offisier en 

deeglik vertroud met die Verdedigingsmag. Boonop washy 'n Afrikaner en sy lojaliteit bo verdenking. / 

Hy het in 1914 by die Staande Mag aangesluit en is in 1932 as Direkteur van Gevangenisse in die 

Staatsdiens aangestel. Gedurende die Tweede Wereldoorlog het hy as 'n Staatsdiensvrywilliger by die 

U.V.M. aangesluit en is in 'n senior pos, te wete Adjudant-generaal, aangestel. As sodanig washy vir 

aile personeelsake in die Mag verantwoordelik. Na afskaffing van die pos Direkteur van Gevangenisse 

in Januarie 1945, het hy as voltydse vrywilliger in die U.V.M. aangebly tot 20 November 1945 toe hy 

medies ongeskik vir verdere militere diens verklaar is. 

Erasmus het Beyers, wie se gesondheid intussen verbeter het, teen die einde van 1948 genader met die 

aanbod om Hoof van die Generale Staf te word. Beyers het sonder aarseling ingestem en het in 'n 

skrywe aan Erasmus te kenne gegee dat hy gretig was om sy "voile gewig en ondersteuning" aan hom 

69 MVEF, houer 127, MV109/1 Generaal Len Beyers, inlae 3, g.d. 
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en die regering te verleen. Hy het Erasmus verseker dat hy die regering se besluite getrou sou uitvoer."' 

Erasmus kon en wou Beyers nie in 'n permanente hoedanigheid in die Staande Mag aanstel nie. Hy was 

alreeds 55 jaar oud, die aftree-ouderdom vir gewone offisiere van die U. V .M. Erasmus het Beyers 

derhalwe op 'n kontrakbasis vir 'n tydperk van nie Ianger nie as twee jaar aangestel. 71 Die twee jaar 

sou Erasmus die geleentheid gun om 'n geskikte persoon onder die senior offisiere in die 

Verdedigingsmag te identifiseer en hom vir die pas van Hoof van die Generate Staf voor te berei. 

b-'"--"" 1"¥-t 
Beyers, wat met die rang van brigadier uitgetree het, is tot die rang van luitenant-generaal bevorder en 

vanaf 2 Mei 1949 as Hoof van die Generate Staf aangestel. 

Die verhouding tussen Erasmus en Beyers was aanvanklik vriendelik en is deur samewerking gekenmerk. 

Dit het egter spoedig versuur weens ernstige beginselgeskille wat tussen hulle ontstaan het en wat uit 

Erasmus se direkte ingryping in die interne bevel en beheer van die Verdedigingsmag gespruit het . ..._ 

Kragtens artikel 31 van die Verdedigingswet het die uitvoerende militere bevel by die offisiere wat deur 

die Minister van Verdediging aangestel is, berus. Die minister het nie deel van die bevelsketting van 

die Mag gevorm nie. Beyers het reeds in Oktober 1949 skriftelik by Erasmus beswaar aangeteken teen 

sy handelswyse. Hy het die minister daarvan beskuldig dat hy vir hom 'n bevelsbevoegdheid toe-eien 

wat nie in die Verdedigingswet vervat was nie en waarop hy nie geregtig was nie.72 

Beyers het in wese teen die minister se bestuurstyl kapsie gemaak. Erasmus het sander oorlegpleging 

met die Hoof van die Generate Staf en sander sy medewete bevele uitgereik aan en beslissings 

(bevorderings, aanstellings) geneem t.o. v. offisiere en ander range. Beyers het hom oak daarvan 

beskuldig dat hy 'n aantal politieke aanstellings in die U.V.M. gedoen het en voorbeelde aangehaal waar 

persone in wie Erasmus politieke vertroue gehad het, bevorder is of aangestel is in paste waarvoor hulle 

nog bevoeg nog gekwalifiseer was. Een hiervan was 'n offisier wat as Hoofbetaalmeester en 

bevelvoerende offisier van die Betaalkorps aangestel is. 'n Tweede voorbeeld was die van die Adjunk 

Veldprediker-generaal, kol. (senator) C.F. Miles-Cadman. In hierdie geval het Erasmus sander om die 

Hoof van die Generate Staf of die Adjudant-generaal, wat vir aile personeelaangeleenthede 

verantwoordelik was, in die saak te ken Of om soos gebruiklik was, met die verskillende 

kerkgenootskappe oorleg te pleeg, opdrag gegee dat 'n pas Adjunk Veldprediker-generaal geskep word 

70 MVEF, houer 127, MV109/1 Generaal Len Beyers, inlae 21, 10 Desember 1948. 

71 MVEF, houer 127, MV109/1 Generaal Len Beyers. 

72 MVEF, houer 127, MV109/1 Generaal Len Beyers. 
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en dat Miles-Cadman daarin aangestel word. Erasmus het ook militere beginsels misken en dissipline 

ondermyn deur militere sake met offisiere en ander range te bespreek sander die medewete van die 

betrokke bevelvoerende offisier of die Hoof van die Generale Staf.'3 

Beyers het so sterk oor die hele aangeleentheid gevoel dat hy die minister versoek het om sy beswaarskrif 

aan die kabinet voor te le. Erasmus het egter nie aan hierdie versoek voldoen nie, moontlik omdat 

Beyers se beskuldigings geldig was. Die verhouding tussen Beyers en Erasmus het onhoudbaar geword 

en in November 1949 het Beyers na slegs ses maande diens as Hoof van die Generale Staf bedank. Die 

minister het sy bedanking aanvaar, maar hom om praktiese redes versoek om tot aan die einde van die 

parlementsitting in Mei 1950 aan te bly. Die geskil tussen hulle is voor die tyd op die spits gedryf oor 

) Beyers se afwyking van die normale prosedure vir die samestelling van die militere gevolg vir die 

parlementsopening. Die saak is in so 'n ernstige lig beskou dat dit selfs op kabinetsvlak bespreek is. 

Op Erasmus se voorstel het Beyers op 20 Januarie 1950 sy bedanking, wat op 15 Maart 1950 van krag 

sou word, ingedien. ,. 

Nadat Beyers 'n openbare verklaring waarin hy die redes vir sy bedanking uiteengesit het, uitgereik het, 

het die nuus van sy uittrede wye reaksie uitgelok. Afrikaans- en selfs 'n groepie Engelssprekendes het 

Erasmus gelukgewens met sy ferm optrede teen Beyers. Die Engelse pers en die V.P. het hulle aan 

Beyers se kant geskaar. Hulle het die minister daarvan beskuldig dat hy 'n vertrouensbreuk tussen die 

minister en die regering aan die een kant en die U. V .M. aan die ander kant skep en dat hy die Mag 

polities manipuleer. Majoor J.D. Pretorius van die V.P. het selfs in 'n toespraak wat hy by die Pretoria

Sentraal-tak van die party gel ewer het, be weer dat Erasmus absolute beheer oor die U. V .M. wou verkry 

ten einde die N.P. se posisie te konsolideer en sodoende die weg vir 'n republikeinse diktatuurstaat 

voorberei." 

73 MVEF, houer 127, MV109/3 Generaal Len Beyers, skrywes L. Beyers - F.C. Erasmus, 
8-27 Oktober 1949; IG, houer 38, 11<27 Registrations and Dismissals; "Verklaring gedoen 
deur genl. Beyers", Die Transvaler, 17 April 1950. 

74 MVEF, houer 127, MV109/3 Generaal Len Beyers, telegram L. Beyers- F.C. Erasmus, 
12 Januarie 1950; Beyers- Erasmus, 17 Januarie 1950; verklaring opgestel deur Erasmus 
se kantoor oor Beyers se uittrede. 

75 MVEF, houer 127, MV109/3 Generaal Len Beyers; Debates of the House of Assembly, 
18 April 1950, col. 4461-4463, 4467-4468; "Beyers Resigns as Chief of General Staff", 
Pretoria News, 23 January 1950; "Smuts's Grave View on C.G.S. Resigning", Pretoria 
News, 17 April1950; "Major Pretorius sees Plan to Turn U.D.F. into Political 
Organisation", Pretoria News, 19 April 1950. 
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Die opposisie se hewige en volgehoue aantygings bet Erasmus genoop om homself op 18 April 1950 in 

'n verklaring in die Volksraad teen die kritiek te verdedig. Hy bet die argument gevoer dat Beyers as 

Hoof van die Generate Staf vir hofT1 te veel vryheid van optrede toegeeien bet en dat by (Erasmus) binne ? 
die raamwerk van die betrokke wette opgetree bet. Hy bet verduidelik dat die opperbevel van die 

militere magte ingevolge artikel 17 van die Suid-Afrika Wet van 1909 in die koning of Goewemeur

generaal as sy verteenwoordiger, gesetel is. Die Hoof van die Generale Staf, soos in hoofstuk 2 van die 

Staande Mag-regulasies uiteengesit, was die hoof militere uitvoerende offisier en as sodanig 

verantwoordelik vir die uitvoering van die regering se militere beleid. Erasmus bet dit benadruk dat die 

Hoof van die Generate Staf kragtens die Verdedigingswet aan die Minister van Verdediging se bevel en 

voorskrifte onderworpe was. 7
" 

Erasmus se verweer bet steeds nie sy regstreekse ingryping in die interne bestuur van die U. V .M. 

geregverdig nie. Hoewel die Beyers-aangeleentheid spoedig deur ander gebeure op militere gebied na 

die agtergrond geskuif is, was dit een van die insidente wat indertyd bygedra bet tot die indruk dat 

Erasmus outokraties en met politieke bymotiewe m.b.t. die U.V.M. gehandel bet. Na Beyers se 

bedanking bet Erasmus lt.genl. C.L. (Matie) de Wet du Toit op 16 Maart 1950 as Hoof van die Generale 

Staf aangestel. Die minister bet nie sy bestuurstyl verander nie, maar bet hom tog mettertyd in 'n 

mindere mate aan ontwrigting van en direkte bemoeienis met die administrasie van en bevelvoering in 

die U. V .M. skuldig gemaak. 

Nog die konflik tussen Erasmus en Beyers, nog die subtiele verset van sommige offisiere. van die 

. U.V.M. bet Erasmus daarvan weerhou om sy program van ingrypende hervorming in die U.V.M. 

doelgerig en kragdadig aan fe pak en deur te voer. Haas elke faset van die U.V.M. sou in 'n mindere 

of meerdere mate aan verandering onderhewig wees: die verdedigingsbeleid, die organisasie, 

samestelling, aard en wese van die Mag asook die karakter daarvan. Hierdie veranderinge sou dikwels 

kontroversieel wees en hewige reaksie uitlok met die N.P.-aanhangers wat Erasmus loof en die V.P.

ondersteuners wat skerp teen hom en sy beleid te velde trek. 

76 Debates of the House of Assembly, 18 April 1950, col. 4455-4456. 
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HOOFSTUK 2 

'N SUID-AFRIKAANSE IDENTITEIT EN KARAKTER VIR DIE U.V.M. 

Die kennelik Engelse aard en gees van die U.V.M. het by N.P.-gesinde Afrikaners die indruk 

geskep dat die Mag 'n verlengstuk van die Britse leer was. Dit was vir bulle 'n daring in die vlees 

dat die U.V.M. volksvreemd en ver verwyderd was van sy oorspronklike doel "om een met die volk 

te wees en om die stoflike en geestelike waardes van die nasie te beskerm".' Erasmus het sy mede-
' . 

Nasionaliste se versugting verwoord toe hy in 1946 in die Volksraad verklaar het dat die Mag "'n 

besliste Suid-Afrikaanse karakter" moes kry! Hy het nie die Engelssprekende sy regmatige plek 

in die U.V.M. misgun nie, maar dit was vir hom 'n saak van die grootste ems dat die N.P.-gesinde 

Afrikaner weer in die Mag moes tuis voel en, in sy eie woorde, "na hul tradisionele rol as 

verdedigers van hul Vaderland terugkeer". 3 Alvorens die Afrikaner egter 'n positiewe gesindheid 

jeens die U.V.M. kon ontwikkel of bereid sou wees om vrywillig rnilitere diens te verrig, moes die 

ernstige vervreemding wat oor dekades been tussen hom en die Mag ingetree het, uit die weg geruim 

word. Dit kon slegs bereik word as die Afrikaner se griewe teen die U. V .M. verwyder en die 

organisasie van sy oorheersend Britse karakter en orientering gesuiwer word. 

GRIEWEKOMITEE 

' 
Daar was 'n groat aantal dienende sowel as oudlede van die U.V.M. wat van mening was dat bulle 

deur die Mag benadeel is weens bulle teenkanting van Smuts se oorlogsbeleid. Erasmus het vanaf 

Junie 1948 soveel briewe van misnoee oor beweerde veronregting ontvang dat hy besluit het om die 

klagtes formeel te laat ondersoek. Hy het vroeg in Oktober 1948 'n komitee aangestel om ondersoek 

in te stel na en verslag te doen oor die griewe van dienende lede van die Staande Mag, spesifiek 

die gene wat beweer het dat bulle a. g. v. die toepassing van die Smutsregering se oorlogsbeleid of 

a.g. v. klagtes van venneende ontrouheid, ondennynende bedrywighede of om ander redes in '"n 

toestand van vernedering verkeer" het. Die Griewekomitee het bestaan uit drie dienende lede van 

die U.V.M., te wete brig. B.F. Armstrong (voorsitter), kol. B.J. Viljoen en kol. G.A. Watermeyer 

1 MVEF, houer 64, MV22/11 Departementele Korrespondensie : Skietkommando's, 
deel 6, inlae 129, g.d. 

2 Debatte van die Volksraad, 4 April 1946, kol. 5157-5158. 

3 "Eie Militere Tradisies moet Behoue bly: Erasmus", Die Vaderland, 
2 Desember 1948. 
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asook mnr. M.J. van den Berg, L.V. vir Krugersdorp: Terselfdertyd het die minister 'n tweede 

komitee aangewys wat ondersoek moes instel na die griewe van oudlede van die Suid-Afrikaanse 

Staande Mag. Die komitee se opdrag en werkwyse was soortgelyk aan die van die Armstrong

komitee.' Die komitees het die amptelike, persoonlike leers van elk van die ontevredenes nagegaan 

en waar nodig getuienis aangehoor. Nadat die komitees hulle van die ware feite vergewis het, is 

waar nodig, regstellende stappe geneem. 

Die vemaamste klagte van dienende lede was dat hulle hul bevorderings verbeur het terwyl oudlede 

gegrief was dat druk destyds op hulle uitgeoefen is om die diens te verlaat omdat hulle nie die Rooi 

Eed wou onderteken waarkragtens ondemeem is om vrywillig buite die grense van die Unie van 

Suid-Afrika in 'n gevegshoedanigheid te dien nie. Diegene wat die eed onderteken het, het 'n 

oranjekleurige lussie - alom bekend as die Rooi Lus - op hulle uniforms gedra. Ofskoon Smuts self 

in die openbaar die versekering gegee het dat diegene wat geweier het om die Rooi Eed af te le op 

geen wyse geviktimiseer sou word nie, het die Hoof van die Generale Staf (Van Ryneveld) op 

10 Mei 1940 tydens 'n Stafkonferensie magtiging gegee vir die onmiddellike ontslag van diegene 

wat weier. In opvolg hierop het die Adjudant-generaal op 18 Junie 1940 onder verwysing 

AG(3)154/52 'n brief uitgereik dat "no officer or other rank of the Force is to be re-engaged on 

expire (sic) of his period of engagement if he has not taken the new oath". • Aile kopiee van die 

notule van die Stafkonferensie van 10 Mei 1940 het egter verdwyn en die U.V.M. kon in Junie 1949 

geen dokumentere bewys van hierdie opdrag vir Erasmus opspoor nie. 7 Sol date wat nie die Rooi 

Eed wou onderteken nie is nie net ontslaan nie, maar het oak nie dieselfde voorregte en vergoeding 

ontvang as diegene wat wei die eed afgele het nie. Erasmus het nie gehuiwer om die 

Griewekomitee se aanbeveling goed te keur dat dieselfde demobilisasievoordele aan die nie

vrywilligers met soortgelyke diens, toegestaan word nie.• 

4 AG(3), houer 41, AG(3)854 Grievances Committtee, inlae 5, Oktober 1948; 
MVEF, houer 105, MV55/5 Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees: 
Griewekomitee, inlae 3, 22 Oktober 1948. 

5 MVEF, houer 105, MV55/5 Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees: 
Griewekomitee, inlae 4, 2 Oktober 1948; inlae 14, 5 November 1948. 

6 MVEF, houer4, MV4/2 Griewe Oud-soldate: Algemeen, inlae 136, 23 April 1951. 

7 MVEF, houer 4, MV4/2 Griewe Oud-soldate: Algemeen, inlae 96, 25 Mei 1949; 
inlae 99, 3 Junie 1949; inlae 136, 23 April 1951. 

8 MVEF, houer4, MV4/2 Griewe Oud-soldate: Algemeen, inlae 136, 23 April 1951. 
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Dienende lede wie se militere loopbane deur bulle weiering om buite die land se grense te veg 

gekortwiek is, se bevordering is waar geregverdig, gerestitueer. Een van die offisiere wat by die 

regstellende optrede gebaat het, is R.C. Hiemstra, latere Kommandant-generaal van die U.V.M. 

Na sy weiering in 1940 om die Rooi Eed af te le, is Hiemstra, wat indertyd die rang van majoor 

gehad het, na die Staatsgarage as Inspekteur van Vervoer oorgeplaas. Enkele weke nadat die N.P. 

aan bewind gekom het, het Erasmus hom op 16 Julie 1948 in die Staande Mag heraangestel met die 

tydelike rang van kolonel. Erasmus het in 'n ongewone stap Hiemstra 'n skakeloffisier op sy 

persoonlike staf gemaak, tot tyd en wyl hy in 'n geskikte pos aangewend kon word. Hiemstra se 

plasing in hierdie pos het nie ongemerk verbygegaan nie en Smuts het op 17 September 1948 in die 

Volksraad die noodsaaklikheid en raadsaamheid van sy aanstelling bevraagteken! Moontlik weens 

die kritiek het Hiemstra die pos net meer as 'n jaar beklee voordat hy op 28 Junie 1949 as Suid

Afrika se eerste militere attache in Stockholm, Swede aangestel is. 10 

TRADISIONELE SUID-AFRIKAANSE RANGE HERLEEF 

Erasmus het heelwat omgekrapte Afrikaner-gemoedere d.m. v. die Griewekomitees gekalmeer. 

Inmiddels het hy 'n reeks aksies in werking gestel om die U.V.M. se Britse inslag te verminder. 

Hy wou sover as moontlik die hele spektrum van ou, tradisionele, eg Suid-Afrikaanse gebruike, 

simbole en terminologie in die Mag laat herleef en derhalwe het hy in Desember 1948 'n 

tweemankomitee aangestel om die saak te ondersoek en hom van raad te bedien. Die komitee het 

bestaan uit prof. A.N. Pelzer, hoof van die departement Geskiedenis aan die Universiteit van ----Pretoria wat as voorsitter opgetree het, en maj. J.S.J. van der Merwe, 'n lid van die S.A. Lugmag. 

Die Pelzer-komitee se opdrag was om die verdedigingstelsels van die voormalige Boererepublieke 

en die kolonies van Suid-Afrika, veral die kommandostelsel, asook die wording en wese van die 

U.V.M. vanaf 1912 tot 1948, te ondersoek. Hulle moes spesifiek let op die organisasie, militere 

range, gebruike en gewoontes, simbole (vaandels, viae, wimpels, kentekens en wapens) asook 

uniforms van die verskillende verdedigingsmagte. Later is die opdrag uitgebrei om die aard en 

herkoms van die dekorasies, medaljes, onderskeidings en toekennings van die U .V.M. te 

ondersoek. 11 

9 MVEF, houer 119, MV72 Kommandant-generaal R.C. Hiemstra, inlae 14, 
F.C. Erasmus- R.C. Hiemstra, 22 Julie 1948; Debates of the House of Assembly, 
17 September 1948, col. 2697. 

10 MVEF, houer 119, MV72 Kommandant-generaal R.C. Hiemstra, inlae 28, 
R.C. Hiemstra- F.C. Erasmus, 20 April 1949. 

11 Verslag van die Komitee van Ondersoek insake Militere Range, Vaandels, 
Kentekens, ens. 
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Erasmus het besef dat die samestelling van die komitee, wat slegs uit Afrikaanssprekendes bestaan 

het, onewewigtig was en hom die kntiek van die Engelssprekende bevolking op die hals kon haal. 

Toe die komitee alreeds ver met sy werksaamhede gevorder het, het Erasmus gepoog om die 

wanbalans reg te stel. Op aanbeveling van dr. Coenraad Beyers, Hoofargivaris van die Staatsargief, 

het hy dr. H.H. Curson, 'n Engelssprekende wat bekend was vir sy navorsingswerk oor militere 

geskiedenis, kentekens en uniforms, as addisionele lid van die komitee aangestel. Professor Pelzer 

was egter nie met die aanstelling van 'n nuwe lid op so 'n laat tydstip gediend nie. Uiteindelik het 
. ---------------

Curson weens ongesteldheid nooit in die komitee gedien nie. Erasmus was vasbeslote dat die 

komitee se verslag deur 'n Engelssprekende mede-onderteken moes word en hy het in Februarie 

1949, toe Pelzer alreeds sy voorlopige verslag opgestel het, die historikus J.A.I. Agar-Hamilton, 

genader. Laasgenoemde het die versoek van die hand gewys aangesien hy van mening was dat die 

komitee se opdrag hopeloos te omvattend was en drasties hersien moes word. Erasmus het hierna 

die saak gewonne gegee. 12 

Die Pelzer-komitee het sy verslag aan die einde van Maart 1949 aan die Minister van Verdediging 

oorhandig en n.a.v. die komitee se bevindinge, het Erasmus verskeie wysigings in die U.V.M. 

ingevoer. Dit het geblyk dat die bestaande range van die Leer, Lugmag en Vloot by die Britse 

magte oorgeneem was en dat range uit die Suid-Afrikaanse militere verlede negeer is. Erasmus was 

gretig om die tradisionele range van kommandant-generaal, kommandant en veldkornet te ~~ 
herstel. Hierin het hy die steun van die kabinet geniet en hulle het sander teestribbeling sy beplande 

wysigings van die rangbenaminge goedgekeur. 13 Erasmus het eerste die rang luitenant-kolonel, wat 

in die Leer en Lugmag tussen majoor en kolonel geval het, op historiese grande en sander gevaar 

van ernstige kritiek, met die rang van kommandant vervang.•• Dit het beteken dat een van 10 

range in die U. V .M. 'n inheemse karakter weerspieel het. Die rang kommandant dateer uit die dae 

van die Kaapkolonie, is deur die Voortrekkers die binneland in geneem en tot 1902 deur die Zuid

Afrikaanche Republiek en die Republiek van die Oranje-Vrystaat gebruik waarna dit uit die Suid

Afrikaanse militere taal verdwyn het. 

Die besluit om die rang van kommandant terug te bring, het groot byval gevind by N.P.

ondersteuners. Een van die eerstes om daarop te reageer was die dagblad Die Transvaler. Die 

12 Verslag van die Komitee van Ondersoek insake Militere Range, Vaandels, 
Kentekens, ens; MVEF, houer 105, MV55/7 Aanstelling van Rade, Kommissies en 
Komitees: Rangekomitee, inlae 10, 20 Januarie 1949; inlae 11, 31 Januarie 1949. 

13 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 156, 
H.F. Verwoerd- J.J. Fouche, 26 Julie 1965. 

14 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 9, 7 Mei 1949. 
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koerant, het die U.V.M. by geleentheid as '"n klein Engeland in die hartjie van Suid-Afrika" 

beskryf. Volgens Die Transvaler het die imperialistiesgesinde lede van die V.P., wat hy jingo's 

genoem het, oar 'n lang tydperk heen daaraan gewoond geraak om die U.V.M. "as hul besondere 

reserwe en 'n agterryer van die Britse 'War Office' te beskou" .15 Die Transvaler het die herstel van 

die rang kommandant, "'n geliefde Boeretradisie", hartlik verwelkom en Erasmus aangemoedig om 

met sy hervormingswerk voort te gaan. Die blad het hom versoek om spoedig die rang 

kommandant-generaal oak in ere te hers tel. 16 

Die Kaaplandse Kongres van die N.P. het vroeg in Oktober 1950 sy dank teenoor Erasmus 

uitgespreek vir die "stappe om die Verdedigingsmag 'n eie Suid-Afrikaanse identiteit te gee en om 

elke jong Suid-Afrikaner weer daarin tuis te laat voel" ,17 

Aangemoedig deur hierdie reaksie het Erasmus dit oorweeg om die rang kaptein met veldkornet 

te vervang. Hy het op 1 Desember 1949 reeds in 'n toespraak op Springs na so 'n moontlikheid 

verwys. Die rang veldkornet, net soos kommandant, is 'n tipies Afrikaanse militere rang en oak 

'n amp uit die Kaapkolonie afkomstig. Dit is deur die Voortrekkers die binneland in geneem en het 

die basis van die indeling van die offisiersrange van die Boererepublieke gevorm. Dit was tot 1902 

in gebruik. Erasmus het die herstel van die rang veldkornet met die Hoof van die Generale Staf 

bespreek maar a. g. v. onbekende redes die implementering daarvan agterwee gehou.1
" 

'n Ander rang waaraan Erasmus in 1949 oorweging geskenk het, is veggeneraal, wat die rang van 

brigadier moes vervang. Dit is nie duidelik waarom hy hierdie besondere rangbenaming in die 

U.V.M. wou invoer nie aangesien die historiese gebruik daarvan onduidelik is. Dit is wei gedurende 

die Anglo-Boere-oorlog gebruik en dus 'n oorlogtydse rang, maar die vroee status daarvan is 

onseker. Soos in die geval van veldkomet het Erasmus besluit om nie veggeneraal onmiddellik in 

die U. V .M. in te stel nie. 19 

15 "Bogterige Onthoofdingsaksie", (redaksionele kommentaar), Die Transvaler, 
29 Augustus 1950. 

16 '"n Rang in die Boeretradisie", Die Transvaler, 26 Augustus 1950. 

17 "Voel weer Tuis in Verdedigingsmag", (redaksionele kommentaar), Die Volksblad, 
5 Oktober 1950. 

18 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 67, 
27 Oktober 1950. 

19 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, memorandum AG653 
"Gebruik van Range Kommandant-generaal, Veg-generaal en Veldkomet in die 
SA Weermag", 23 Oktober 1964. 
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Daar was egter geen onduidelikheid oar die rang kommandant-generaal nie. Hierdie historiese 

rang is vir die eerste keer deur die Voortrekkers in Natal gebruik en in die latere republieke deur 

die hoogste militere bevelhebber beklee. Met die stigting van die U. V .M. is dit as 'n posbenaming 

vir die Burgermag gebruik en is C.F. Beyers met die rang brigadier-generaal as Kommandant

generaal aangestel. Toe Beyers op die vooraand van die Rebellie bedank, het hierdie posbenaming 

uit die Suid-Afrikaanse militere geskiedenis verdwyn. Op Erasmus se aandrang is sowel die rang 

as die posbenaming in September 1956 met die uitdienstreding van lt.genl. C.L. de Wet du Toit in 

die U. V .M. ingestel. Die rang kommandant-generaal het die rang generaal vir die persoon aan 

die hoof van die U.V.M. vervang terwyl Kommandant-generaal, U.V.M. die posbenaming Hoof 

van die Generale Staf vervang het."' Ondersteuners van die N .P. van oral oar en selfs die 

Transvaalse Sinode van die N.G. Kerk, het die minister met die herstel van die historiese amp en 

rang van Kommandant-generaal gelukgewens!' 

Erasmus was nie tevrede met die ingebruikstelling van slegs twee van die range uit die volksverlede 

nie aangesien hy van mening was dat die militere geskiedenis en tradisies van Suid-Afrika nag nie 

voldoende in die rangstruktuur van die U. V .M. ingeweef was nie. Derhalwe het hy in November 

1959 'n komitee van opperoffisiere, onder voorsitterskap van genl.maj. P.H.- Grobbelaar, Adjunk 

Kommandant-generaal van die U. V .M., opdrag gegee om die Suid-Afrikaanse militere rangstruktuur 

vir offisiere sowel as aile ander range te hersien en aanbevelings daaroor te doen. Erasmus het nag 

nie van sy vroeere voomeme om die range veggeneraal en veldkomet te laat herleef, afgesien nie 

en hy het uitdruklik aan die komitee sy wens hieroor te kenne gegee. Hy was verder nie gelukkig 

met sekere manskapsrangbenaminge nie. Die komitee het sy verslag op 1 Desember 1959 voltooi. 

Die aanbevelinge daarin m.b.t. offisiersrange het die herstel van veggeneraal en veldkomet 

ingesluit. Die rang veldkornet, lugkornet en vlootkomet het onderskeidelik die rang kaptein in 

die Leer en die Lugmag, en luitenant in die Vloot vervang. Die rang generaal-majoor in die Leer 

en die Lugmag is deur veggeneraal vervang. 'n Dekade nadat Erasmus die rang kommandant in 

die Leer en Lugmag ingevoer het, het hy dit oak in die Vloot ingestel. Dit het die plek van 

kommandeur ingeneem. Die rang luitenant-kommandeur het oak na luitenant-kommandant 

verander. Hy het hierdie verandering nodig geag om eenvormigheid in die drie gevegsdienste se 

range te bewerkstellig. Erasmus het geen probleem ondervind om die rangwysigings deur die 

20 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, memorandum AG653 
"Gebruik van Range Kommandant-generaal, Veg-generaal en Veldkomet in die 
SA Weermag", 23 Oktober 1964; houer 150, MV205 Jaarverslag U.V.M. 1956. 

21 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 105, g.d.; "N.G. 
Sinode wens Minister geluk oor Kommandant-generaal", Die Transvaler, 1 Mei 
1957. 
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kabinet goedgekeur te kry nie waarna dit vroeg in Desember 1959 in werking gestel is. 22 

In teenstelling met die gunstige reaksie van Afrikanerkant op hierdie veranderinge, het 

Engelssprekendes hewig daart~maak. 'n Groep wat hulself die "United English

speaking South Africans" genoem het, het Erasmus daarvan beskuldig dat hy politiek by die U.V.M. 

insleep en dit prontuit gestel dat "these new ranks were ..... designed to make English·speaking South 

Africans feel alien in their fatherland". Binne dae nadat Erasmus die aankondiging i. v .m. die nuwe 

rangbenaminge gemaak het, is hy as Minister van Justisie aangestel en het Jim Fouche die 

Verdedingsportefeulje by hom oorgeneem. Die beswaardes het sander versuim hulle griewe teenoor 

die nuwe minister gelug en hom versoek om die veranderinge te hersien. u 

Die rangwysigings wat Erasmus aangebring het, het nadat hy na Justisie verskuif is, 'n nadraai 

gehad. Oak sommige offisiere was ontevrede oar die nuwe rangbenaminge. As gevolg daarvan 

het die Inspekteur-generaal, veggenl. R.C. Hiemstra, op 28 Januarie 1960 'n voorlegging waarin die 

besware teen die range verwoord is en wat sekere aanbevelings bevat het, aan die Kommandant

generaal voorgele. Die Inspekteur-generaal se besware teen veggeneraal was dat die status van die 

rang in die Suid-Afrikaanse geskiedenis veel laer was as die van die teenswoordige rang en dat die 

rang in die buiteland onbekend was. Daarenteen was generaal-majoor 'n historiese rang en 

algemeen gebruiklik op hierdie vlak in die meeste Westerse Iande. Hiemstra het m.b.t. die rang 

kommandant aangevoer dat dit 'n heeltemal vreemde en onvanpaste rang in enige vloot was, oak 

in sy saamgestelde vorm van luitenant-kommandant. Aangesien kommandeur presies dieselfde 

oorsprong en betekenis het, nasionaal, internasionaal en histories bekend was en deur die meeste 

Westerse Iande op hierdie vlak as 'n vlootrang gebruik word, het Hiemstra versoek dat dit weer in 

die plek van kommandant gestel word. Voorts was die rang kor~et met die onderskeidende 

voorvoegsels vir die Lugmag, en die Vloot, vir talle offisiere 'n steen des aanstoots. Veral vir die 

Vlootoffisiere was die benaming weens sy historiese oorsprong, onaanneemlik. u 

Die Inspekteur-generaal se aanbevelings is aanvaar en die nuwe Minister van Verdediging, J.J. 

Fouche, het gelas dat die rangbenaming kommandant in die Vloot met kommandeur vervang word. 

22 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 134, Adjunk
Kommandant-generaal - Kommandant-generaal, 1 Desember 1959. 

23 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, "United English
speaking South-Africans"- J.J. Fouche, 6 Januarie 1960. 

24 MVEF, houer 120, MV75 ·Uniforms en Rangtekens, deel 1, memorandum 
GSD/10/1 Inspekteur-generaal- Kommandant-generaal, 25 Januarie 1960. 

34 

) 



Verder is veg-generaal vanaf 5 Februarie 1960 met generaal-majoor vervang terwyl kornet deur 

kaptein in die Leer en Lugmag en luitenant in die Vloot vervang is. 25 

Die wisselvalligheid in rangbenaminge het hiermee nog nie tot 'n einde gekom nie want enkele weke 

later, op 28 Maart 1960, is generaal-majoor andermaal deur veggeneraal vervang. Terselfdertyd 

is die range luitenant en tweede-luitenant in die Leer deur veldkornet en assistent-veldkornet 

vervang. Die rede hieroor word nie pertinent in die beskikbare bronne verstrek nie, maar dit kom 

voor asof die wysigings nie soos voorheen aan die kabinet voorgele was nie en dat hulle derhalwe 

ongemagtig was.'" 

EIESOORTIGE SUID-AFRIKAANSE RANGKENTEKENS 

Tegelyk met die rangsveranderinge het Erasmus ook die rangkentekens van die U. V .M. 'n 

herkenbare Suid-Afrikaanse karakter gegee. Een van die belangrikste van hierdie vernuwings was 

die invoer van die ster en die kasteel. Die Britse ster wat as offisierskenteken gebruik is, het 'n 

ingewikkelde antwerp en simboliek gehad. Dit het bestaan uit drie goue biskopsmusse as simbool 

van die drieheilige-eenheid van die Christelike geloof, 'n kousband as simbool vir ewigheid, 'n 

lourierkrans as simbool vir oorwinning, 'n Maltese kruis as simbool van opoffering vir die 

medemens, en die strale van 'n ster as fondament vir al die ander simbole.n Deur Erasmus se 

toedoen is die Britse ster in 1951 met 'n vyfpuntige ster vervang; die vyf punte het die vier 

provinsies van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika verteenwoordig. Die leuse Ex Unitate Vires asook 

die landswapen is in 'n klein rooi sirkel op die ster aangebring. Dit was vanaf 2 Januarie 1952 

verpligtend vir aile Staande Mag-offisiere om die nuwe ster te dra.,. 

25 Diverse groep 2, houer 52, SAW Jaarverslag 1960; Jaarverslag vir die Leer, p. 14. 

26 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, memorandum AG653 
onder opskrif "Gebruik van Range Kommandant-generaal, Veg-generaal en 
Veldkornet in die SA Weermag", 23 Oktober 1964; inlae 156, H.F. Verwoerd
J.J. Fouche, 26 Julie 1965. 

27 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel1, Hoof van die Generale 
Staf- Minister van Verdediging, 7 Mei 1949, · 

28 H.H. Curson, Regimental Devices in South Africa 1783-1954, p. 1; DC, 
DC17850/436 General Staff Conferences, deel 1, inlae 14a. Vergadering van die 
Verdedigingstafraad op 13 November 1951. 
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Die ander sentrale simbool in die Suid-Afrikaanse rangkentekens wat Erasmus afgeskaf het, was die 

Britse kroon. Dit is op 1 April 1957 vervang met 'n rangkenteken waarvan die antwerp gebaseer -- . is op die vorm van die Kasteel in Kaapstad. Die landswapen is in die middel van die Kasteel 

aangebring. 19 Erasmus wou dat daar geen verwarring oor die identiteit van die draers van die 

Kasteel as embleem bestaan nie. Hy het derhalwe die Kaaplandse Provinsiale Administrasie oorreed 

om nie Ianger die Kasteel as grondpatroon op hulle verkeerspatrolliemotors te gebruik nie.30 

Vanaf April 1957 is die kroon oral in die U.V.M.-kentekens, insluitend op krae en pette, met die 

Kasteel vervang. Dit was vir Erasmus 'n saak van ems, soos blyk uit sy gereelde navraag daaroor 

by die Kommandant-generaal asook sy versoek dat hy periodiek van 'n vorderingsverslag oor die 

aangeleentheid voorsien word. Erasmus het waar hy militere parades bygewoon het of met militere 

personeel in aanraking gekom het, spesifiek daarop gelet of die nuwe kentekens gedra word. Toe 

hy in Oktober 1959 tydens 'n inspeksie van 'n kadetafdeling by 'n skoal in Constantia in Kaapstad 

bemerk dat die adjudant-offisier nog die kroon dra, het hy onmiddellik by die Kommandant-generaal 

navraag gedoen waarom die nuwe kenteken nog nie aan die kadetafdeling uitgereik was nie. 31 

Die verwydering va.n die Britse kroon uit die Suid-Afrikaanse militere kentekens het die "United 

English-speaking South-Africans", hewig ontstel. In weerwil van die feit dat Suid-Afrika volkome 

onafhanklik was, wou hulle van Erasmus weet op wie se gesag hy hierdie verandering wat, na hulle 

mening daarop gemik was om die indruk te skep dat Suid-Afrika nie Ianger aan die Britse kroon trou 

of onderdanig was nie, geinisieer het. Toe die minister nie hierop antwoord nie, het hulle in 'n 

bitsige brief aan hom geskryf " .... you have displayed a typically Nationalist attitude towards 

English-speaking South Africans : those requests that cannot unashamedly be answered are ignored, 

and those that can are treated with arrogance and contempt" . .u 

29 KG, KG/KV/2 Uniform- en Tenuevoorskrifte, deel 3, inlae 97, 30 Maart 1957. 

30 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 103, 
20 Augustus 1956; inlae 104, 25 Augustus 1956. 

31 KG, KG/KV/2 Uniform- en Tenuevoorskrifte, deel4, inlae 3, 24 November 1958; 
MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel1, inlae 130, 13 Oktober 
1959; inlae 130a, 5 November 1959. 

32 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 124a, 
11 Mei 1959; inlae 124b, 15 Mei 1959; inlae 125, 15 Junie 1959; inlae 126, 
20 Augustus 1959; inlae 128, 7 Oktober 1959. 
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NUWE UNIFORMS 

In dieselfde tyd dat Erasmus die voorgemelde veranderings in die range van die U. V .M. ingevoer 

bet, bet hy ook nuwe uniforms ingestel ten einde 'n Suid-Afrikaanse identiteit te skep. Nuwe 

uniforms was trouens een van die eerste sake wat Erasmus vroeg in Junie 1948 met die Hoof van 

die Generale Staf bespreek bet. Hy is hiertoe aangespoor deur die gebrek aan eenvormigheid in die 

U.V.M. se amptelike drag - 'n toestand wat gedurende die Tweede Wereldoorlog ontstaan bet en 

na 1945 voortgeduur bet - asook deur die vele briewe wat hy van Afrikaanssprekendes ontvang bet 

waarin bulle die bestaande drag as die uniform van die "veroweraar" beskryf bet. Hy is versoek om 

dit met 'n nuwe uniform te vervang.33 

Met die instelling van 'n nuwe uniform kon daar met die Rooi Lus weggedoen word. Vir talle 

soldate was die Rooi Lus, 'n simbool van bulle lojaliteit en bereidwilligheid tot opoffering, maar vir 

die N.P. se aanhangers was dit 'n gruwel. Dit bet wrywing en vyandigheid en uiteindelik groat 

verdeeldheid en bitterheid tussen vrywilligers en nie-vrywilligers veroorsaak. Onmiddellik nadat 

Erasmus minister geword bet, bet Afrikaners van oral oor vertoe tot hom gerig om die gehate Rooi 

Lus af te skaf. Ook die N.P.-kongres van Natal wat op 28 en 29 April 1949 in Pietermaritzburg 

vergader bet, bet so 'n versoek aan hom oorgedra. Vir jong N.P.-gesinde Afrikaners was die Rooi 

Lus 'n struikelblok en bulle was nie gewillig om in die U.V.M. te dien solank as wat dit nog gedra 

is nie."' 

Erasmus wou so spoedig moontlik die kleredrag van die Mag verander en nuwe uniforms sander die 

Rooi Lus invoer. Binne twee weke nadat hy minister geword bet, hethy met die voorbereidings in 

verband daarmee begin. Hy bet die hoofde van die verskillende gevegsdienste opdrag gegee om 

ondersoek in te stel en daarna voorstelle aan die hand te doen oor hoe elk van bulle dienste se 

uniforms verander kon word. Hy was self ten nouste by die antwerp en verkryging van die nuwe 

uniform betrokke, maar praktiese en finansiele probleme bet die spoedige ingebruikneming van nuwe 

uniforms belemmer. Geskikte kledingstof was nie plaaslik beskikbaar nie en moes van Brittanje af 

ingevoer word. Die Minister van Ekonomiese Sake, Eric Louw, bet egter by die toekenning van 

fondse vir invoere, voorkeur aan die behoeftes van sekondere nywerhede en aan essensiele kapitaal-

33 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 1, 
5 Augustus 1948. 

34 MVEF, houer 101, MV43 Griewe omtrent die Dra van Rooilussie, ens., inlae 2-
10a, 23 Junie 1948 - 16 Oktober 1948; inlae 22, 24 Oktober 1949; inlae 26, 
31 Oktober 1949; houer 77, MV25 Politieke Sake, inlae 56a, 18 Mei 1949. 
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en verbruikersgoedere gegee. In plaas van die £114 000 wat die U.V.M. in 1950 vir die invoer van 

uniformmateriaal aangevra bet, is slegs £60 000 toegestaan. Daar kon aanvanklik dus net 'n gedeelte 

van die materiaal bestel word.35 

Erasmus bet die aankondiging i.v.m. die nuwe uniforms vir die U.V.M. en die afskaffing van die 

Rooi Lus op 27 September 1949 op 'n vergadering op Moorreesburg gedoen. Hy bet aangedui dat 

die Rooi Lus op 1 Desember 1949 verdwyn en dat die letters SA op die uniformlapelle gedra sou 

word.,. In die redaksionele kolom van Die Volksblad is die wegdoen met die Rooi Lus, simbool 

van 'n verdeelde verdedigingsmag, verwelkom. Die Transvaler was eweneens verheug daaroor en 

het dit beskryf as 11 nog 'n stap in die opbouende proses om 'n sterk onafhanklike gees in Suid-Afrika 

te skep en die weg na 'n eengesindheid te effen".n In teenstelling met hierdie reaksie bet die 

Pretoria News in sy redaksionele kommentaar harde woorde tot Erasmus gerig en hom van die 

grofste onsensitiwiteit asook gebrekkige kennis oor militere tradisies en die waarde daarvan vir 

moreel en vir esprit d' corps beskuldig.38 Lesers betook nie op bulle laat wag nie en bet in briewe 

aan die Engelstalige koerant beswaar gemaak teen die afskaffing van die Rooi Lus. 

In die geledere van die U.V.M. was daar in die Aktiewe Burgermag-eenhede ernstigeontevredenheid 

oor Erasmus se besluit oor die Rooi Lus. Sommige eenhede was selfs van voorneme om 'n 

seremoniele 11begrafnis" van die Rooi Lus te hou. Die plegtigheid, wat as Operasie Standdown sou 

bekend staan, is by wyse van 'n order deur Verdedigingshoofkwartier verbied. Die omvang van die 

ontevredenheid was so groot dat die Hoof van die Generale Staf dit nodig geag bet om die minister 

daaroor in te lig.lll 

35 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 2, 16 Augustus 
1948; inlae 24, Eric Louw- F.C. Erasmus, 20 Oktober 1949; inlae 46, Eric Louw 
- F.C. Erasmuus, 19 November 1949; inlae 47, Eric Louw - F.C. Erasmus, 
15 Desember 1949; houer 62, MV22/8 Departementele Korrespondensie: Die SA 
Vloot, deel1, inlae 32, 17 Januarie 1949. 

36 MVEF, houer 101, MV43 Griewe omtrent die Dra van die Rooilussie, ens., 
inlae 22, 24 Oktober 1949; inlae 26, 31 Oktober 1949. 

37 Redaksionele kommentaar, Die Volksblad, 28 September 1949; Redaksionele 
kommentaar, Die Transvaler, 28 September 1949. 

38 11 Exit the Orange Flash", (Editorial), Pretoria News, 27 September 1949. 

39 MVEF, houer 101, MV43 Griewe omtrent die Dra van die Rooilussie, ens., 
inlae 23, 25 Oktober 1949. 
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Gesien in die lig van die sterk beswaar teen die afskafftng van die Rooi Lus asook die feit dat die 

Suid-Afrikaanse Munt nie betyds die nuwe S.A.-tekens gereed kon he nie, het Erasmus laat in 

Oktober 1950 'n toegewing aan Aktiewe Burgermag-eenhede, wat aan die Tweede Wereldoorlog 

deelgeneem het, gemaak. Hulle kon self kies of hulle die Rooi Lus wou dra of nie. Lede van die 

Staande Mag en ander voltydse lede van die U. V .M. het nie hierdie keuse gehad nie. Sommige lede 

van die Aktiewe Burgermag het die Rooi Lus vir nag 'n tydjie gedra, maar binne maande het dit 

heeltemal uit die U.V.M. verdwyn."' 

Die bohaai oar die Rooi Lus het tydelik die aangeleentheid van nuwe uniforms vir die U.V.M. 

oorheers. Nadat daar aanvanklik 'n vertraging met die vervaardiging van die uniforms was, was dit 

in 1952 gereed. Weens die tekort aan fondse asook die omvang van die projek, is die nuwe uniforms 

eers aan offisiere van die Staande Mag uitgereik en was die dra daarvan vanaf 31 Maart 1952 

verpligtend. Enkele maande later is die nuwe uniforms aan ander range, d.w.s. adjudant- en 

onderoffisiere, uitgereik. Anders as wat voorheen die geval was, was daar geen onderskeid in die 

uniforms van offisiere en ander range nie. Dit het eenvormigheid in die hand gewerk en 'n 

posiiieweuitwerkingop die moreel en dissipline in die U.V.M. gehad. Ander range het hulself nie 

meer as minderwaardig teenoor offisiere geag nie." 

Erasmus oar die nuwe drag, was dus ongegrond. 

Die Pretoria News se vroeere kritiek op 

Nadat die Staande Mag-lede van uniforms voorsien is, het die nuwe drag oak verpligtend geword 

vir die offisiere van die Aktiewe Burgermag, Skietkommando's en Kadetafdelings. Die menings van 

die betrokke offisiere is eers vooraf hieroor ingewin. Die meeste van hulle was ten gunste van die 

nuwe uniforms. 'n Handjievol eenhede, 1 en 2 Royal Durban Light Infantry, 1 Royal Natal 

Carbineers, Natal Mounted Rifles, Umvoti Mounted Rifles, en Duke of Edinburgh's Own Rifles, 

wat alma! eenhede met lang en trotse tradisies was en, belangriker nag, alma! onderskeidende 

seremoniele drag gehad het- Skotse rokkies ("kilts"), hooglanderbroeke ("trews"), spesiale knope, 

hoofdeksels en skouerkoorde- was daarteen gekant. Hulle grootste beswaar was dat 'n eenvormige 

uniform hulle individualiteit, tradisies en esprit d' corps sou skaad. Die protesterende eenhede was 

egter in die minderheid en gedurende 'n Stafraadvergadering op 9 September 1952 is besluit dat aile 

40 MVEF, houer 101, MV43 Griewe omtrent die Dra van die Rooilussie, ens., 
inlae 34, 28 Februarie 1950; inlae 46, 9 Maart 1951. 

41 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, dee! 1, inlae 84, 
"Vorderingsverslag No. 1: Uitreiking van nuwe Ontwerp Uniforms"; KG, 
HGS/KV/1 Uniform- en Tenuevoorskrifte: Beleid, Orders en Instruksies, dee! 1, 
inlae 66, 15 November 1952. 
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Aktiewe Burgermag-, Skietkommando- en Kadetoffisiere na die nuwe uniform sou oorskakel. 

Erasmus het reeds vroeer toegestem dat eenhede met 'n onderskeidende drag vir seremoniele 

geleenthede dit kon behou, op voorwaarde dat bulle self aile onkoste daarvoor dra:a 

Die Leer se nuwe tweekleur-, oak genoem kontrasuniform, het o.a. uit 'n bruin jekker en 

vaalkleurige broek bestaan terwyl die Lugmag-uniforms grysblou van kleur was. Die Lugmag, wat 

tot op hierdie tydstip dieselfde drag as die Leer gehad het, het nou vir die eerste keer, soos lugmagte 

elders in die wereld, 'n eie onderskeidende uniform gehad. Die nuwe uniforms is algemeen in die 

U.V.M. verwelkom en die antwerp, kleur en gehalte daarvan het die lede geval. 43 

Die S.A. Vloot se nuwe uniform het groat kontroversie uitgelok. Die Vloot was indertyd die 

sterkste Engelsgeorienteerde dee! van die U.V.M. en verknog aan Britse tradisies. Begryplikerwys 
,,----

was bulle ongenee om 'n nuwe uniform te aanvaar. Erasmus het in Junie 1950 'n aankondiging oor 

die nuwe Vlootuniforms gemaak en te kenne gegee dat ofskoon die nuwe drag aansienlik van die oue 

verskil, dit steeds die tradisionele kenmerke van seemansdrag sou behou. Die voordeel van die nuwe 

uniforms was dat dit onderskeidend en in aile omstandighede dienlik was terwyl die 

instandhoudingskoste daarvan laag sou wees. Nag voordat die antwerp van die nuwe uniforms 

bekendgestel is, het die Naval Officers Association of Southern Africa oorhaastig en heftig daarteen 

kapsie gemaak omdat dit na bulle mening die moreel en entoesiasme van die Staande Mag-personeel 

sowel as die Reserviste sou skaad. Die Engelse blad, Cape Argus het oak fel kritiek uitgespreek 

en verklaar dat Erasmus gevestigde gebruike en tradisies vernietig ... 

Die Reserviste van die Vloot was eweneens hewig gekant teen die beoogde nuwe uniform en het selfs 

gedreig om te bedank. F.C. Sturrock, ere-kommodoor van die Vlootreserviste, het tussenbeide 

getree en aangebied om as tussenganger tussen die Reserviste, die U.V.M. en die Generale Staf oar 

die uniformkwessie op te tree. Erasmus het sy aanbod aanvaar, waarskynlik omdat hy besef het hoe 

afhanklik die Vloot van die opgeleide Reserviste was om sy vaartuie te beman. Die geskil is bygele 

42 KG, HGS/KV/1 Uniform- en Tenuevoorskrifte: Beleid, Orders en Instruksies, dee! 
1, inlae 31, 26 Februarie 1952; inlae 45, 20 Junie 1952; inlae 55, 
19 Augustus 1952; inlae 63, 6 November 1952. 

43 DC, houer 25, DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, deel1, inlae 22, 
"Konsep Beleidsverklaring en Vorderingsoorsig 1953"; KG, KG/AP/SM/10 Staande 
Mag Moree!, dee! 1, inlae 1, 29 Mei 1954. 

44 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, dee! 1, inlae 58, 
10 Augustus 1950; "Tinker-tailor", Cape Argus, 26 August 1950. 
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nadat Sturrock die voorgestelde uniforms besigtig het en hulle geheel en al aanvaarbaar bevind het. 

Op sy aanbeveling het die U.V.M.op 4 September 1950 foto's van die uniforms in die nuusblaaie 

geplaas. Die Vloot se nuwe drag het uit drie tipes uniforms bestaan, te wete 'n donker (winters-) 

en 'n ligte (somers-) uitrusting asook 'n werkspak. Die snit van die nuwe uniforms het heelwat van 

die van die ou uniforms verskil. Dit het weggedoen met die klokvormige ("bell bottomed") 

broekspype asook die verouderde klap. Die wye seemanskraag van die baadjie is met 'n kleiner 

kraag, wat steeds aan die kenmerkende seemanskraag herinner het, vervang. Die nuwe pet het ook 

van die vorige een verskil maar het die kenmerke van 'n seemanshooftooisel behou. Die 

bekendstelling van die nuwe uniforms in die pers het die spekulasie daaroor beeindig en uiteindelik 

was al die betrokkenes tevrede. Die Rand Daily Mail het dit as "a happy compromise11 beskryf . .s 

Dit blyk dus dat die probleme met die Vloot se nuwe uniform aan onvoldoende kommunikasie te 

wyte was. 

Die uniforms van die drie gevegsdienste het die U.V.M. bepaald 'n Suid-Afrikaanse voorkoms 

gegee. Die drag was dienlik en gemaklik dog netjies. In die daaropvolgende jare is die styl en 

materiaal na gelang van behoeftes ietwat verander maar die basiese kleure het grootliks onveranderd 

gebly. Laat in 1959 is wei besluit om die Leer se drag met 'n groen kontrasuniform te vervang 
. -asook om 'n groen gevegstenue vir sowel die Leer as die Lugmag in te stel. Die besluit is op 

4 Desember 1'959deur 'n vergadering bestaande uit o.a. Erasmus, kmdt.genl. S.A. Melville en 

J.P. de Villiers, Sekretaris van Verdediging, geneem. Erasmus is enkele dae daarna deur die Eerste 

Minister, dr. H.F. Verwoerd, na die portefeulje Justisk_.verskuif en die wysigings t.o.v. die 

uniforms is dientengevolge nooit deurgevoer nie ... moontlik omdat Fouche nie 'n herhaling van die ·--situasie met die rangkwessie wou he nie. 

INHEEMSE DEKORASIES EN MEDALJES 

Net so belangrik as wat tradisionele Suid-Afrikaanse range, kentekens en 'n eiesoortige uniform is 

vir 'n eie identiteit, is militere simbole- veral dekorasies en medaljes- wat die geskiedenis, tradisies 

en kultuur van die land vergestalt. Vanaf 1912 is Suid-Afrikaners wat in die U.V.M. gedien het, 

45 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 60, 25 Augustus 
1950; inlae 61, 26 Augustus 1950; inlae 63, 4 September 1950; "The Navy's New 
Look", Rand Daily Mail, 6 September 1950. 

46 MVEF, houer 120, MV75 Uniforms en Rangtekens, deel 1, inlae 135, "Uniforms: 
Notules van vergadering gehou in die Minister se Kantoor op Vrydag 
4 Desember 1959". 
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in die algemeen met Britse ordes, dekorasies en medaljes vereer. Suid-Afrika het slegs enkele 

toekennings gehad wat eksklusief vir burgers van die land bedoel was, o.a. die Afrika Diens-medalje 

en die Suid-Afrikaanse Medalje vir Oorlogsdienste, wat albei vir diens gedurende die Tweede 

Wereldoorlog toegeken is. Die oorgrote meerderheid dekorasies en medaljes was Britse toekennings 

wat nie die Suid-Afrikaanse volkskarakter weerspieel het nie. Op Erasmus se inisiatief en onder sy 

247 geesdriftige Ieiding is 'n aantal suiwer inheemse dekorasies en medaljes antwerp. Die 

vemaamste eise wat vir dekorasies en medaljes gestel is, was dat die ontwerpe 'n egte Suid

Afrikaanse karakter moes weerspieel. Voorts moes die benaminge van die toekennings, wat as na

naamse titels gebruik sou word, sodanig wees dat die afkortings daarvan in albei landstale dieselfde 

sou wees." 

Die nuwe dekorasies en medaljes is eers aan die kabinet en daama tesame met die bevelskrifte, aan 

die Britse koningin vir goedkeuring voorgele. Aangesien die Unie van Suid-Afrika 'n lid van die 

Statehood was, kon slegs die Britse monarg toekennings instel. Die ingebruikneming van die 

toekennings is spesiaal vir 6 April 1952 gereel sodat dit met die driehonderdjarige herdenking van 

die volksplanting in Suid-Afrika, kon saamval.'" 

Die nuwe dekorasies en medaljes was die volgende: Casteel de Goede Hoop-dekorasie, wat die 

Victoria Cross as die hoogste onderskeidingstoekenning vir heldemoed vervang het; Louw 

Wepener-dekorasie; Ster van Suid-Afrika-dekorasie; Van Riebeeck-dekorasie; Van Riebeeck

medalje; Suiderkruis-medalje; Unie-medalje; John Chard-dekorasie; John Chard-medalje.6 

Afrikaners was verheug oar die nuwe, eg Suid-Afrikaanse toekennings en hierdie vreugde en trots 

is in die N.P.-gesinde pers weerspieel. Die Volksblad se reaksie was dat die U.V.M. al hoe meer 

"uitgeken kon word as 'n weermag wat net aan Suid-Afrika behoort". Die blad het voorts geskryf 

"Daarmee lyk ons weermag vir die eerste keer na 'n plant van ons eie Suid-Afrikaanse bodem sander 

ente uit die vreemde" ."' 

47 KG, KG/AOD/112 Suid-Afrikaanse Eerbewyse en Medaljes, deel1, inlae 17, Hoof 
van die Generale Staf - Adjudant-generaal, 19 Januarie 1952. 

48 KG, KG/AOD/1/2 Suid-Afrikaanse Eerbewyse en Medaljes, deel 1, inlae 20, 
2 April 1952. 

49 Staatskoerant no. 1982, 1 Oktober 1954, "Voorrangorde van Ordes, Dekorasies en 
Medaljes". 

50 'Dis Nou Ons Eie', (redaksionele kommentaar), Die Volksblad, 4 April 1952. 
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Die Cape Times op sy beurt het alles aangaande die toekennings gekritiseer. Die instelling van 

die dekorasies en medaljes is as Erasmus se emstigste flater as Minister van Verdediging tot op 

daardie tydstip beskryf aangesien dit die Engelssprekende deel van die bevolking vervreem het. Die 

toekennings self is as 'n "strange collection" afgemaak. Die blad was verder van mening dat die 

Suid-Afrikaanse dekorasies en medaljes nie die Britse toekennings moes vervang nie, maar slegs 

aanvullend daartoe moes wees." 

Suid-Afrika se outonomie m.b.t. die instel van militere toekennings is in Wet no. 44 van 1957 (die 

Verdedigingswet) uitgebrei deurdat 'n nuwe bepaling in artikel 136 vervat, ingevoer is wat die 

Goewemeur-generaal gemagtig het om ordes, dekorasies en medaljes aan lede van die Mag toe te 

ken. 

ERASMUS VERWYDER NOG BRITSE SPORE UIT DIE U.V.M. 

Erasmus, gretig om die U.V.M. se ondergeskiktheid aan Brittanje saver as moontlik ongedaan te 

maak, het in 1949 beslis dat die Mag se vaandels, vlae,-wimpels, kentekens en medaljes nie Ianger

soos wat gebruiklik was - aan die Vaandelinspekteur ("Inspector of Colours") in Brittanje voorgele 

sou word om heraldies goedgekeur te word nie. Dit was vir hom ongehoord dat die Unie van Suid

Afrika se militere insignia deur 'n buitelandse instansie beoordeel word en het derhalwe op 

6 Desember 1949 gelas dat die gebruik gestaak word en dat die ontwerpe voortaan in Suid-Afrika 

self gekeur word. Erasmus het impulsief en oorhaastig opgetree en nie met die gevolge van sy 

optrede rekening gehou nie. Hy het homself nie vooraf van die beskikbaarheid plaaslik van 'n 

bevoegde persoon of instansie om die ontwerpe goed te keur vergewis nie. In werklikheid het daar 

indertyd geen amptelike heraldiese instelling in die land bestaan nie en om die probleem te oorbrug 

het hy dr. Coenraad Beyers, Hoofargivaris van die Staatsargief, versoek om die kentekens van die 

U.V.M. te keur. In 1954 is die Stafoffisier van die Militere Argief, kapt. H. de V. du Toit, na 

Europa gestuur om 'n studie van heraldiek te maak ten einde die keuring van die U.V.M. se 

heraldiese ontwerpe te doen. 52 

Die Britse ins lag in die U. V .M. se seremoni~He en ander gebruike was duidelik waarneembaar en 

het die N.P.-gesinde Afrikaners se misnoee 'verwek. Erasmus wou dit summier afskaf maar kon 

51 "Political Medals", Cape Times, 8 April 1952. 

52 AG3, houer 176, AG(3)282 King's and Regimental Colours, deel 3, inlae 2, 6 
Desember 1949; Colours Queen's and Regimental Colours, deel 4, inlae 1, g.d.; 
inlae 2, 3 November 1949; inlae 92, 18 Junie 1954. 
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weens die sensitiewe aard daarvan en die hewige emosionele reaksie wat dit by Engelssprekendes 

sou ontketen, nie doen nie. Een van die tradisies waaraan Erasmus 'n hekel gehad het omdat dit 
c..__ 

Suid-Afrika se verbintenis met Brittanje versinnebeeld het, was die heildronk wat gedurende 'n 

formele ete op die Engelse vors gedrink is. Toe 'n aantal offisiere van die Skietkommando's, wat 

vroeg in 1950 'n kursus by die Militere Kollege te Voortrekkerhoogte bygewoon bet, van 'n fonnele 

ete wegbly omdat bulle geweier het om die heildronk op die koning te drink, het dit groat opspraak 

verwek. Die saak is aan die Hoof van die Generate Staf gerapporteer en bet selfs in die Volksraad 

ter sprake gekom. Die Smuts-ondersteuners was erg verontwaardig daaroor omdat, na hul mening, 

die koning daardeur beledig is en bet geeis dat die minister streng teen die betrokkenes moes optree. 

Erasmus bet egter op grand van die "ministeriele diskresie" (sic) waaroor by beskik bet, geweier om 

stappe teen die Skietkommando-offisiere te neem. Hy het tereg aangevoer dat geen oortreding wat 

ingevolge die U.V.M. se dissiplinekode strafbaar was, begaan is nie en verder daarop gewys dat 

Aktiewe Burgermag- en Skietkommando-lede slegs op parade of ten tye van ononderbroke militere 

opleiding aan die Reglement van Dissipline onderhewig was.53 

'n Tweede militere gebruik wat die U.V.M. met noue bande aan Brittanje geknoop en Erasmus 

dwars in die krop gesteek het, was die affiliasie van Suid-Afrikaanse eenhede met Britse en ander 

Statebond-eenhede. So bv. was Regiment De Ia Rey met die Northampshire Regiment en die 

Imperial Light Horse Regiment met die Queen's Royal Hussars geaffilieer. Daar het ook 'n 

aantal affiliasies met Australie, Nieu-Seeland en Kanada bestaan: bv. die Witwatersrand Rifles was 

geaffilieer met die 26th Battalion Australian Forces, Otago and Southland Regiment New 

Zealand Forces, en North Regiment Royal Canadian Forces. s. Erasmus wou die affiliasies 

beeindig maar dit was 'n gevestigde tradisie en die opskorting daarvan kon ernstige ontevredenheid 

in die Mag tot gevolg he. Hy bet derhalwe op 10 Mei 1959 opdrag gegee dat die bestaande 

affiliasies voortgaan maar dat geen nuwe sodanige verbintenisse aangegaan word nie." 

Die aanstelling van opper-kolonels vir eenhede van die Staande Mag en die Aktiewe Burgennag bet 
~ .. 

met die gebruik van 'affiliasies gepaard gegaan. Gewoonlik is lede van die Britse koninklike familie 

as opperkolonels aangestel. Erasmus wou die gebruik staak en in 1949 bet die Adjudant-generaal 

53 Debatte van die Volksraad, 18 April 1950, kol. 4514; 19 April 1950, kol. 4572. 

54 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weennag, inlae 56, 
"Reorganisasie van die SA Weermag", November 1959; MVEF, houer 7, MV8/1 
Aktiewe Burgennag: Algemeen, deel 5, inlae 99, 10 Mei 1959. 

55 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weennag, inlae 56, 
"Reorganisasie van die SA Weennag", November 1959; MVEF, houer 7, MV8/1 
Aktiewe Burgennag: Algemeen, deel 5, inlae 99, 10 Mei 1959. 
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'n instruksie tot dieil effekte uitgereik. Die tradisie kon nie sonder meer beeindig word nie en 

derhalwe is die instruksie herroep. Erasmus het nie die saak daar gelaat nie en enkele jare later 

persoonlik aan die ~lomatieke verteenwoordigers in die V.S.A., Belgie, Frankryk en 

Nederland geskryf om inligting oor die aanstelling van opper-kolonels in die Iande se weermagte te 

bekom. 56 Dit het geblyk dat ere-aanstellings in Belgie, Frankryk en die.V.S.A. onbekend was, maar 

dat die gebruik wei in Nederland gevolg is waarna Erasmus nie weer gepoog het om die gebruik af 

te skaf nie. 

Twee seremoniele gebruike waardeur die hoogste eer aan Brittanje bewys is en wat noodwendig tot 

laat in die vyftigerjare teen die wense van baie Nasionaliste gehandhaaf is, was die voer van die 

Union Jack en die speel van die Koninklike Saluut. Toe die Union Jack in 1957 afgeskaf is en die 

Unievlag die enigste amptelike vlag van Suid-Afrika geword het, is die SeremoniEHe Handboek van 

die U. V .M. en ook die relevante . U. V .M. Orders in opdrag van Erasmus onmiddellik 

dienooreenkomstig gewysig. In dieselfde jaar het die Unie ook met· God Save the Queen 

weggedoen en Die Stem van Suid-Afrika as enigste volkslied verklaar. Aangesien dit van toe af 

die hoogste musieksaluut was wat in Suid-Afrika betoon kon word, het die U. V .M. 'n nuwe militere 

bevel, die Nasionale Saluut, in die plek van die Koninklike Saluut ingestel.57 

Die handhawing van 'n Suid-Afrikaanse identiteit sou nie net m.b.t. die voorkoms, aard en 

seremoniele aspekte van die U.V.M. geld nie, maar in teorie ook op die slagveld. In 

November 1950 is aangekondig dat die U.V.M. in toekomstige oorloe, vir die eerste keer in sy 

geskiedenis as selfstandige mag onder aanvoering van 'n Suid-Afrikaanse opperbevel sou optree. 

Suid-Afrikaanse soldate sou nie soos gedurende die Eerste en die Tweede Wereldoorlog, onder die 

militere Ieiding van 'n buitelandse moondheid staan nie. Gedurende die Tweede Wereldoorlog was 

die Unie se magte in Noord-Afrika en Italii~. 'n onderdeel van die Britse Agtste Leer, wat 'n 

minderwaardige status aan hulle verleen het, hulle grootliks van hulle identiteit ontneem het en soms 

heelwat ontevredenheid veroorsaak het. Ingevolge die nuwe beleid sou die U.V.M. te velde steeds 

onder aanvoering staan van 'n sentrale militere Ieiding wat vir die bree strategie van oorlogvoering 

56 MVEF, houer 105, MV55/7 Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees: 
Rangekomitee, F.C. Erasmus - P.l. Hoogenhout, H.T. Andrews,· P.R. Botha, 
G.P. Jooste, 4 September 1953; P.R. Botha - F.C. Erasmus, 5 Oktober 1953; 
P.I. Hoogenhout- F.C. Erasmus, 5 Oktober 1953; H.T. Andrews- F.C. Erasmus, 
16 Oktober 1953; P. de Waal- F.C. Erasmus, 28 September 1953; 11No more 
Royal Links with A.C.F. or U.D.F.", Cape Argus, 4 October 1949. 

57 KG, KG/AOS/3 Seremonieel : Minister van Verdediging en Toesprake, dee! 1, 
inlae 83, 10 November 1958; Diverse groep 1, houer 13, leer onder opskrif 
"Ceremonial : First Report of Ceremonial Advisory Committee". 
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verantwoordelik sou wees, maar 'n individuele en verhoogde status he en in staat wees om sy eie 

militere krygstradisies en vegmetodes te handhaaf, hoewel in noue samewerking met sy 

bondgenote. Sll 

Daar is haas nie 'n aspek van die U.V.M. wat Erasmus oor die hoof gesien het in die suiwering van 

die Mag van Britse invloede, kenmerke en nalatenskappe nie. Selfs die Reglement van Dissipline 

van die U.V.M. wou hy van sy Britse inslag stroop. Hy het reeds op 1 Desember 1948 in 'n 

toespraak voor die Langenhoven-Volkspelelaer op Geduld, Springs sy voomeme hieroor te kenne 

gegee. Hy was van oordeel dat die Reglement onvanpas was vir die U.V.M., aangesien talle van 

die bepalinge daarvan vreemd was vir die Suid-Afrikaanse volksaard en militere kultuur.59 Boonop 

was dit verouderd en bet dit verordeninge bevat wat regstreeks uit die "British Army Act11 van 1881 

oorgeneem is. In teenstelling met die ander veranderings wat Erasmus in die U.V.M. ingevoer het, 

het die hersiening van die Reglement van Dissipline weens die kompleksiteit daarvan en die feit dat 

die U.V.M. in soveel opsigte op die Britse lees geskoei was, etlike jare geduur voordat dit 

afgehandel was. Die nuwe Reglement was eers in 1957 gereed en is as bylae 1 tot die 

Verdedigingswet, Wet no. 44 van 1957, opgeneem. Die hersiene Reglement van Dissipline het 'n 

inheemse karakter gehad en het aan modeme Suid-Afrikaanse vereistes voldoen. 

Erasmus het Suid-Afrika se soewereiniteit oor sy vloot in 1952 bevestig toe hy die beskrywing Haar 

Majesteit se Suid-Afrikaanse Skip, afgekort as H.M.S.A., met bloot Suid-Afrikaanse Skip, 

S.A.S. vervang het. 60 Hieroor was die Navy League of South Africa, 'n nie-amptelike vereniging 

vir nie-dienende Engelssprekende lede van die Vloot, dadelik op sy agterpote. In die Navy League 

se tydskrif, The Sailor, is Erasmus hewig gekritiseer vir sy beweerde onbeleefdheid teenoor die 

Engelse koningin!' 

58 "Unie-magte sal nou eie Vaandel voer", Die Vaderland, 2 November 1950. 

59 MVEF, houer 120, MV78 Krygsargief, inlae 20, 25 Oktober 1950; 
"Veldkometstelsel vir die Unie se Magte", DiE; Transvaler, 2 Desember 1948. 

60 Staatskoerant no. 4865, Kennisgewing no. 1384, 20 Junie 1952. 

61 Editorial, The Sailor, vol. 10, no. 4, April 1952, p.3. 
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'N AMPTELIKE TYDSKRIF VIR DIE U.V.M. 

Die ontluiking van 'n Suid-Afrikaanse identiteit en gees in die U.V.M. is aangehelp met die 

daarstelling van 'n eie tydksrif, Kommando, vir die Mag. Die eerste uitgawe het in Desember 1949 

verskyn; tot Desember 1950 het die tydskrif elke twee maande verskyn en daarna maandeliks. Die 

oogmerke met Kommando was om die korpsgees te bevorder, inligting aan die Staande Mag, 

Aktiewe Burgermag, Kommando's en Kadette bekend te maak, as publikasie te dien vir die plasing 

van belanghebbende artikels oor militere aangeleenthede, publisiteit aan die U. V .M. te gee om 

sodoende die organisasie en sy werksaamhede aan die publiek bekend te stel en hulle belangstelling 

in die U.V.M. te prikkel, asook om die U.V.M. as loopbaan te propageer ... 

Kommando, wat tweetalig was, was ook in boekwinkels te koop en was in die U.V.M. en by die 

publiek gewild. Die tydskrif se sirkulasie het in die eerste ses jaar van sy bestaan tot 6,574 gestyg 

en teen 1 Maart 1956 het sy getal intekenaars op 10 298 gestaan. Op daardie tydstip was 'n totaal 

van 12 000 tydskrifte gedruk waarvan sowat 1 700 gratis versprei is vir werwingsdoeleindes en aan 

staatsdepartemente, Suid-Afrikaanse verteenwoordigers in die buiteland, asook biblioteke uitgedeel 

is. 113 

Erasmus het vanaf die ontstaan van Kommando 'n lewendige belangstelling in die vordering en 

ontwikkeling daarvan getoon. Hy het volledig ingelig gebly en op sy versoek het hy gereeld 

afskrifte van die notules van die redaksiekomiteevergaderings ontvang, asook verslae oor die 

sirkulasie van die tydskrif en ander saakmakende aangeleenthede. Hy het dikwels, veral gedurende 

die eerste paar jaar in die pos as Minister van Verdediging, regstreeks in die bedryf van Kommando 

ingemeng. Hy het in September 1952 persoonlik die Staande Komitee vir die tydskrif aangewys, 

te wete kmdt D.H. Loftus, kapt. M.J. Uys en kapt. M. van Niekerk asook twee burgerlike 

werknemers van die U.V.M., P.C. Wolmarans en M.H. Pansegr,,w."' Hy het groot waarde aan 

die tydskrif as vertoonvenster van die U.V.M. geheg en die aktualiteitswaarde daarvan verhoog deur 

dit aan te wend vir amptelike aankondigings oor verdedigingsaangeleenthede. In opdrag van die 

minister was dit in 1954 die eerste blad om 'n kleurafdruk van die nuwe vlag van die Vloot asook 

62 KG, KG/DP/4 UDF Journal"Commando", deel1, inlae 1, 25 April1951; MVEF, 
houer 150, MV205. Jaarverslag Departement Verdediging vir Jaar geeindig 
31 Maart 1951. 

63 KG, KG/DP/4 UDF Journal"Commando", deel1, inlae onder opskrif "Agenda vir 
Spesiale Finansiele Vergadering Kommando-komitee, Junie 1956". 

64 KG, KG/DP/4 UDF Journal "Commando", deel 1, inlae 16, 22 September 1952. 
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die goedgekeurde diensvlae te publiseer. Die eerste foto's en sketse van die nuwe reeks militere 

dekorasies en medaljes, wat wye belangstelling uitgelok het, het ook in Kommando verskyn. 'n 

Bewys van sy gewildheid by ander media was die feit dat ander tydskrifte en koerante gereeld 

artikels of uittreksels uit Kommando oorgeneem en gepubliseer het. 65 

'N EWEWIG TUSSEN AFRIKAANS EN ENGELS IN DIE U.V.M. 

Een van die opvallendste aspekte van die U.V.M. waaraan sy oorheersende Engelse karak.ter 

merkbaar was, was die negering van Afrikaans. Hoewel Afrikaans in 1925 as 'n amptelike landstaal 

erken is, het die U. V .M. feitlik uitsluitlik Engels as taalmedium gebruik. Daar is gevolglik nie 'n 

geskikte of bruikbare Afrikaanse militere terminologie geskep nie. Verder was daar geen tegniese 

handboeke of opleidingspamflette in Afrikaans beskikbaar nie. Die handjievol Afrikaanse vertalings 

van Engelse terme en die woordeskat wat wei bestaan het, was lomp, onakkuraat en verwarrend. 

Kolonel H.S. Cilliers, bevelvoerder van die Suid-Afrikaanse Militere Kollege in Voortrekkerhoogte 

waar die Staande Mag en die Aktiewe Burgermag opgelei is, het in Desember 1947 die toedrag van 

sake onder die aandag van die Adjunk Hoof van die General Staf gebring. In sy brief aan 

genl.maj. Poole het kol. Cilliers voorbeelde van sulke vertalings aangehaal, soos: 

"battalion debussed" - bataljon wat met motorvoertuie afgelaai is 

"anti-personnel mines" - myne teen lewende strydkragte 

"second-in-command" - tweede bevelvoerder 

Die vertalings was omslagtig en onprakties, veral in oorlogtyd wanneer tyd kosbaar is. Kolonel 

Cilliers se pleidooi dat tydige stappe geneem word om 'n Afrikaanse militere woordeskat te skep en 

te standaardiseer, het op dowe ore geval. 66 

Staande Mag-offisiere se onvermoe om Afrikaans te gebruik was ook duidelik gei1lustreer deur die 

reak.sie op 'n omsendbrief wat op 2 Augustus 1946 deur die Adjudant-generaal se kantoor uitgestuur 

is en wat bepaal het dat aile voorskrifte wat deur Groothoofkwartier, kommandementshoofkwartiere 

65 KG, KG/DP/4 UDF Journal "Commando", deel 1, inlae 33, HGS -
Kommandementsbevelvoerders en Bevelvoerders van SA Lugmag-groepe, 
26 Oktober 1953; DC groep 3, houer 159, DC767/5 Medals: SA Decorations and 
Medals, inlae 4a, Minister van Verdediging - Sekretaris van Verdediging, 
27 Februarie 1954. 

66 DGL, houer 14, DMT7/38/1 SA Military College: Establishment, Organisation and 
Duties, inlae 113, 19 Desember 1947; inlae 33, 6 April 1949; MVEF, houer 30, 
MV13/3 Verklarings aan die Pers, deel 1, inlae 1, 6 Augustus 1948. 
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en die hootkwartier van 11 Pantserbrigadegroep by wyse van sirkulere uitgegee word, in albei 

landstale moes wees. Die Staatsvertaalburo is oorval met versoeke om dokumente in Afrikaans te 

vertaal, maar die Buro het slegs orders, regulasies en ander dokumente wat in druk sou verskyn, 

vertaal.67 

In weerwil van die feit dat nagenoeg 57% van die blanke bevolking indertyd Afrikaanssprekend 

was/11 was die omgangs-, korrespondensie- en onderrigmedium byna uitsluitlik Engels. Dit het baie 

Afrikaners ongelukkig gestem. Hulle het veral gekla omdat die opleiding in die Aktiewe Burgermag 

dikwels net in Engels geskied het. Dit was strydig met artikel52 van die Verdedigingswet, Wet no. 

13 van 1912, (soos gewysig) wat bepaal het dat offisiere en onderoffisiere in staat moes wees om 

bevele en opdragte in albei ampstale te gee (en te ontvang) en dat aile burgers opleiding sou ontvang 

in die amptelike taal wat huile die beste verstaan. Dit blyk dat die oorgrote meerderheid van die 

jong manlike burgers Afrikaans as voertaal verkies het. In 1953 was die statistiek vir taalvoorkeur 

van burgers in die landdrosdistrikte, wat binne die tien verskillende militere kommandemente geval 

het, soos volg:"" 

Tabel 1 Taalvoorkeur van burgers vir militere opleiding in kommandemente in 1953 

~ Is Afrikaans 

Kaap 1081 2035 
Oostelike Provinsie en Grens 1160 955 
Noordwes-Kaap 7 474 
Natal 1178 430 
Sentraal 269 1860 
Witwatersrand 2232 2605 
Noordelike 447 2177 
Wes-Transvaal 95 1116 
Suidwes-Afrika 26 339 

Met die bewindaanvaarding van die N .P. het Afrikaanssprekendes sterk beswaar aangeteken by 

Erasmus oor die U.V.M. se miskenning van bulle taal. Dit was in 1949 en 1950 een van die 

67 AG groep 3, houer 210, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in UVM, deel 1, inlae 
"Omsendbrief no 57 vanaf Groothoofkwartier aan aile Hoofde van Afdelings, 
Bevelvoerders van Kommandemente en Bevelvoerder van 11 Pantserbrigadegroep11

, 

22 Julie 1948. 

68 KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in the UDF: Correspondence, deel 2, inlae 12, 
Waarnemende President van die W.N.N.R. - Hoof van die Generale Staf, 
9 Augustus 1955. 

69 Debatte van die Volksraad, 7 Augustus 1953, kol. 1246. 
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beskrywingspunte van die party se kongresse in Natal en Transvaal terwyl individue die minister 

versoek bet om toe te sien dat Afrikaans tot sy reg kom in die U. V .M.111 

Die handhawing van Afrikaans in die U. V .M. was in elk geval 'n saak wat Erasmus na aan die hart 

gele bet en wat by sonder verwyl wou regstel. . Hy bet onmiddellik op die klagtes gereageer deur 

die Hoof van die Generate Staf opdrag te gee om verslae oor die gebruik van albei landstale van die 

kommandemente te bekom. Hy bet die rapporte self bestudeer en daaruit, asook uit verslae van die 

hoofde van die drie gevegsdienste, bet dit geblyk dat die opleiding van die Aktiewe Burgermag 

inderdaad hoofsaaklik in Engels geskied bet. Die rede hiervoor was, soos reeds genoem, die 

afwesigheid van Afrikaanse militere terminologie asook opleidingshandboeke.11 Tot 1948 bet die 

U. V .M. geen noemenswaardige poging aangewend om dit te voorsien nie. 

Die probleem kon slegs oorkom word deur 'n omvattende program te loods om 'n Afrikaanse 

militere terminologie te skep en om opleidingshandboeke te vertaal. Die U. V .M. bet nie oor die 

kundigheid beskik om so 'n projek aan te voer nie en derhalwe bet Erasmus die Departement van 

Onderwys, Kuns en Wetenskap genader om 'n bekwame taalkundige tot die Mag se beskikking te 

stel. J.W. Posthumus is in Julie 1948 vir hierdie doel aan die U.V.M. toegewys en by sou oor·die 

volgende ses jaar 'n reuse bydrae lewer om Afrikaans as militere taal te vestig. 

Erasmus wou dat die Afrikaanse militere woordeskat soveel as moontlik van die Dietse inslag behou 

en bet Posthumus en sy skakeloffisier, R.C. Hiemstra, (as deel van 'n afvaardiging van vier) 

gedurende Augustus en September 1948 na Nederland en Belgie gestuur om daar 'n studie van bulle 

militere terminologie te maak. n Erasmus bet Posthumus opdrag gegee om terselfdertyd ook 'n studie 

van die state se militere tradisies en museums te maak. 

70 MVEF, houer 6, MV8/1 Aktiewe Burgermag: Algemeen, deel 1, inlae 5, 
5 Julie 1948; inlae 106, 6 Julie 1949; houer 54, MV19/1 Kongresbesluite: 
Partykongres, deel 1, inlae 5, 7 Oktober 1949; inlae 60, 8 Desember 1949; 
houer 77, MV25 Politieke Sake, inlae 56a, 18 Mei 1949. 

71 KG, CGS/GM/6/3/1 Defence Policy: Preparations and Operations: Bilingualism in 
UDF, deel 1, inlae 40, Hoof van die Generale Staf- Minister van Verdediging, 
11 Mei 1949; MVEF, houer 6, MV8/1 Aktiewe Burgermag: Algemeen, deel 1, 
inlae 5, 5 Julie 1948; inlae 9, 21 Julie 1948. 

72 AG(14), bauer 13, MUS/ALG Museums-Aigemeen, subleer KGIMUS/ALG 
Taalgelykheid by die Verdedigingsmag; KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in the 
UDF; deel1, inlae 11, 22 Desember 1948; "Leerterme aangevul 11

, Die Volksblad, 
14 Julie 1948. 
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Posthumus bet gedurende sy twee maande verblyf in Nederland en Belgie 'n groat aantal publikasies 

aangekoop vir die daarstelling van 'n tegniese terminologie in Afrikaans. Terug in Suid-Afrika het 

hy 'n verslag opgestel, getitel Taalgelykheid by. die Verdedigingsmag waarin hy o.a. aanbeveel bet 

dat 'n komitee saamgestel word om handboeke in albei ampstale vir die drie gevegsdienste op te stel, 

maar dit was weens 'n tekort aan personeel onuitvoerbaar. Die belangrikste aanbeveling in sy 

verslag was die instel van 'n Krygstaalraad. Die noodsaaklikheid van so 'n raad is onderskryf deur 

'n versoek van die Generale Staf dat 'n lid van die Vaktaalburo beskikbaar gestel word om, in 

samewerking met die U.V.M., 'n Afrikaanse militere terminologie daar te stel en te standaardiseer 

en met die vertaling van hand- en teksboeke behulpsaam te wees. 73 

Die Krygstaalraad bet teen die einde van Oktober 1949 ontstaan en was tot die Direktoraat 

Beleidskoordinasie toegevoeg. Posthumus is as voorsitter aangewys. Die Raad bet voorts bestaan 

uit een offisier elk van die Leer, Lugmag en Vloot: onderskeidelik lt.kol. N.J. Bierman, 

It. J.J. Vosloo en It. S.C. Biermann. Later is die Direkteur van die Vaktaalburo van die Suid-

Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, dr. S.P.E. Boshoff en die assistent-direkteur, 

M.S. van Zyl, ook as lede gekoopteer.'• Die Krygstaalraad bet op 14 Desember 1949 die eerste 

keer vergader. Sy belangrikste funksies was die vasstelling en standaardisering van Afrikaanse 

militere terminologie, die vertaling van handboeke en opleidingspamflette en die redigering van 

konsep handboeke met die oog op eenvormigheid van taal en terminologie. Die Krygstaalraad bet 

spoedig besef dat die U.V.M. 'n dringende behoefte aan 'n militere woordeboek gehad bet om die 

Afrikaanse terminologie te standaardiseer en tot die beskikking van elke U. V .M.-lid te stel. 

Gevolglik bet bulle in Mei 1951 begin om so 'n publikasie saam te stel. Die woordeboek moes die 

bestaande Militere Woordeboek wat in 1941 opgestel.is, vervang aangesien dit onvolledig was, 

oorwegend landmagterminologie en weinig lugmag- en vlootterme bevat bet, en sekere van die terme 

daarin lamp en omslagtig was en dus nooit in die U. V :M. inslag gevind bet nie. 75 

Die werkswyse van die Krygstaalraad bet daaruit bestaan dat die drie offisiere van die Raad, die 

73 KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in the UDF, deel1, inlae 11, 22 Desember 1948; 
inlae 40 Hoof van die Generale Staf- Minister van Verdediging, 11 Mei 1949. 

74 AG(3), houer 210, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in UVM, deel 1, inlae 37a, 
10 November 1949; inlae 42a, 14 Desember 1949; KG, CGS/GM/6/311 Defence 
Policy: Preparations and Operations: Bilingualism in UDF, deel 1, inlae 1, 
18 Oktober 1949; inlae 2, 22 Oktober 1949; inlae 5, 24 November 1949. 

75 KG, CGS/GM/6/3/1 Defence Policy: Preparations and Operations :Bilingualism in 
the UDF, deel 1, Voorsitter van die Krygstaalraad -Hoof van die Generale Staf, 
12 Mei 1953. 
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tenne wat in Afrikaans vertaal moes word, in hulle onderskeie gevegsdienst~ versamel en vertaal het 

waarna die voorsitter dit een vir een taalkundig getoets het. Deskundiges, vera! op tegniese gebied 

is, wanneer nodig, oak gekoopteer. Die skepping van 'n Afrikaanse terminologie was 'n lang en 

moeisame proses. In 1949 het die Krygstaalraad bereken dat nagenoeg 30 000 tenne vertaal moes 

word. Die Raad kon weens sy klein personeel, slegs sowat 300 tenne per maand afhandel en die 

tempo van hulle werksaamhede is verder vertraag deur die feit dat hulle die taak deeltyds moes 

verrig; Posthumus self het nag aktief saam met die Vaktaalburo aan 'n lys boutenne gewerk. 

Die vertaling en daarstel van tenninologie het buitengewone eise gestel. Slegs deur noue 

samewerking tussen die vertalers, die skeppers van die tenne en die gebruikers daarvan kon verseker 

word dat die betekenis korrek in Afrikaans weergegee word en dat dit gemaklik is om te gebruik. 

Die Krygstaalraad het die heelhartige samewerking van ander vakkundige instansies geniet, veral die 

Vaktaalburo en die redaksie van die Afrikaanse Woordeboek. Die Raad was op sy beurt behulpsaam 

met die opstel en nasien van militere tenne wat in die Afrikaanse Woordeboek opgeneem is.76 

Die Krygstaalraad het die Weermagswoordeboek na drie jaar in 1954 gereed gehad. Dit het meer 

as 36 000 inskrywings bevat (tweemaal soveel as die ou Militere Woordeboek) en het veral in die 

behoefte aan Iugmag- en vlootterme voorsien. Van die nuwe woorde wat geskep en in die 

Weermagswoordeboek opgeneem is, het onmiddellik in die U.V.M. inslag gevind en het die toets 

van die tyd deurstaan; pletter in pletterboot is 'n voorbeeld van so 'n term.77 

Die Weermagswoordeboek het aanvanklik uit 'n Engels-Afrikaans indeling bestaan maar is later met 

'n Afrikaans-Engels afdeling aangevul. Na die voltooiing van die woordeboek is Posthumus na die 

Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap terugverplaas maar het steeds voorsitter van die 

Krygstaalraad, wat nog 'n groat drag werk gehad het, gebly. Boshoff en Van Zyl se lidmaatskap 

van die Raad is beEHndig, maar hulle het steeds nou met die Krygstaalraad saamgewerk. Posthumus 

is in Julie 1959 deur maj. M.T. Steyn van Rooyen, 'n lid van die Staande Mag, opgevolg.111 

76 KG, CGS/GM/6/3/1 Defence Policy: Preparations and Operations: Bilingualism in 
the UDF, deel 1, Voorsitter van die Krygstaalraad - Hoof van die Generate Staf, 
12 Mei 1953. 

77 Weennagswoordeboek, x-xi, xiii. 

78 KG groep 1, houer 17, IG/K25/7 Krygstaaltenne: Military Terminology, inlae 12, 
8 September 1955; houer 60, A/ADM/3/1 Tweetaligheid : Komitees en Rade, 
deel 1, inlae 4, 22 Julie 1959; KG, CGS/GM/6/3/1 Defence Policy: Preparations 
and Operations : Bilingualism in the UDF, deel 1, inlae 105, 19 Mei 1954. 
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'n Vertaalafdeling is, in wat 'n onnodige duplisering skyn te gewees het, by die Sekretaris van 

Verdediging ingestel. Die voorsitter van hierdie vertaalafdeling het die vergaderings van die 

Krygstaalraad bygewoon maar self geen bydrae gelewer nie. Na 'n kortstondige bestaan het die 

afdeling in Julie 1951 verdwyn.19 

Die instelling van die Krygstaalraad in 1949 en sy werksaamhede het eers op die lang tennyn vrugte 

afgewerp. Intussen wou Erasmus Afrikaans so spoedig moontlik sy regmatige plek in die U. V .M. 

laat inneem en hy het met die oog hierop 'n aantal maatre€Hs ingestel. Een hiervan was 'n va.ste 

beleid m.b.t. die gebruik van Afrikaans. Die gelyke beregtiging van Afrikaans in die Staatsdiens 

was nie statuter va.sgele nie; artikel 137 van die Suid-Afrika Wet van 1909 het weliswaar bepaal 

dat daar gelyke beregtiging van die twee ampstale moes wees, maar dit het geen verpligting op 

werknemers van die Staat gele om albei tale magtig te wees nie."' Daar was eweneens geen 

regulasie wat tweetaligheid in die U. V .M. afgedwing het nie. Erasmus het derhalwe 'n beleid 

ingestel wat 'n ewewig tussen die gebruik van Afrikaans en Engels tot stand gebring het. Vanaf 

1 November 1949 moes aile orders en instruksies a.sook korrespondensie binne die Staande Mag en 

met ander Staatsdepartemente en Provinsiale Administra.sies, maandeliks om die beurt in Afrikaans 

en Engels gevoer word. So het die gebruik van die 11Afrikaanse maand" en die "Engelse maand" 

soos wat dit elders in die Staatsdiens gegeld het, oak in die Verdedigingsmag ontstaan. Die enigste 

uitsonderings was korrespondensie met die publiek en buitelandse regerings waar gewone 

beleefdheidsreels gegeld het en korrespondensie i.v.m. sake van 'n suiwer tegniese aard wat 

aanvanklik hoofsaaklik in Engels gevoer is. '1 

Aangesien artikel 52 van die Verdedigingswet in die geval van die Aktiewe Burgennag slegs 

voorsiening gemaak het vir die gebruik van die twee ampstale deur offisiere en ander range vir die 

kommunikasie van bevele en opdragte, kon die taalbeleid nie in die algemeen op die Burgennag van 

toepassing gemaak word nie. In die geval van eentalige eenhede van die Aktiewe Burgennag, is 

bepaal dat amptelike korrespondensie van en aan die eenhede in die voertaal vir hulle voorgeskryf, 

79 KG groep 1, houer 60, A/ADM/3/1 Tweetaligheid : Komitees en Rade, deel 1, 
inlae 1, 14 Februarie 1950; KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in die UDF, deel 1, 
inlae 11, 22 Desember 1948. · 

80 KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in the UDF, deel 1, inlae Sekretaris van 
Verdediging- Minister van Verdediging, 2 Februarie 1949. 

81 Roetine-order no. 1553, 21 Oktober 1949; Unieverdedigingsmag-order 26/54, 
12 Februarie 1954; AG(3), houer 210, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in die 
U.V.M., deel 1, inlae 15, 6 Oktober 1949. 
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opgestel word. Die voertaal was volgens die taal van die meerderheid eenheidslede vasgestel. 

Korrespondensie met en deur die Skietkommando's gevoer, was uitsluitlik in Afrikaans aangesien 

dit hulle enigste taalmedium was.82 

Die toepassing van die 50/50-taalbeleid het in die praktyk sekere probleme opgelewer; veral die 

Suid-Afrikaanse militere verteenwoordigers in die buiteland het les opgese. Die tiksters in die 

kantore was almal plaaslik gewerf en kon die Afrikaanse briewe en dokumente slegs met groat 

moeite en vele foute tik. 83 Erasmus het nietemin voet by stuk gehou dat die militere 

verteenwoordigers in die buiteland die taalbeleid handhaaf. Hulle het egter die bepaling omseil deur 

nie-dringende korrespondensie tot 'n "Engelse maand" oor te hou. 

Erasmus, wat self die taalbeleid nougeset toegepas het, het persoonlik steekproewe van leers gedoen 

om die handhawing van die beleid in die U.V.M. te monitor. Hy het oortreders vinnig en ferm 

aangespreek ... 

'n Ander baie doeltreffende maatreel wat Erasmus ingestel het om Afrikaans in die U.V.M. te 

vestig, was die taalvereiste vir bevordering. Enige lid van die Staande Mag wat nie albei landstale 

magtig was nie, sou nie bevorder word nie. Tot op daardie tydstip was die enigste taaltoets waaraan 

lede onderhewig was, die vereiste dat hulle eksamenvraestelle vir bevorderingseksamens op 'n 50150 

Afrikaans-Engels basis beantwoord. Erasmus het aan die einde van 1948 die beleid wat in die 

Staatsdiens gegeld het ook op die U.V.M. van toepassing gemaak: persone wat vir bevordering in 

aanmerking gekom het, moes die streng en gestandaardiseerde taaltoets suksesvol afle sodat hulle 

in staat sou wees om diensaangeleenthede in albei tale te bespreek en te beredeneer. 85 

Suiwer tegniese personeel, wie se take nie vereis het dat hulle onderrig of opleiding gee nie, was 

aanvanklik van hierdie vereiste kwytgeskeld. Erasmus het in die geval van die ambagslui, ander 

82 Roetine-order no. 1553, 21 Oktober 1949; Unieverdedigingsmag-order 26/54, 
12 Februarie 1954; AG(3), houer 210, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in die 
U.V.M., deel 1, inlae 15, 6 Oktober 1949. 

83 AG(3), houer 211, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in die UVM, deel2, inlae 10, 
Militere Adviseur in Landen - Adjudant-generaal, 31 Maart 1953; inlae 12, 
23 April 1953. 

84 AG(3), houer 210, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in die UVM, deel1, inlae 15, 
Minister van Verdediging- Hoof van die Generale Staf en Waamemende Sekretaris 
van Verdediging, 6 Oktober 1949. 

85 AG(3), houer 210, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in die UVM, deel 1, inlae 2, 
18 Maart 1949. 
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range wat oorwegend in die Verenigde Koninkryk gewerf was en dit uiters moeilik gevind het om 

die taaltoets te slaag, 'n toegewing gemaak. Die vakmanne se bevordering was vir die 

daaropvolgende drie jaar van die taalbevoegdheidstoets vrygestel ten einde bulle die geleentheid te 

gee om Afrikaans aan te leer ... 

Die Hoof van die Generale Staf het in opdrag van die minister, die aankondiging van die 

taalbevoegdheidsvereiste as voorwaarde vir bevordering, elke drie maande in eenheidsorders laat 

publiseer sodat dit tot op die laagste vlak in die U.V.M. versprei kon word en aile Staande Mag-lede 

van die ems daarvan bewus gemaak is. 87 

Die aanvanklike toetse waaraan die U.V.M.-lede se taalvaardigheid gemeet is, het verskeie 

tekortkominge gehad waarvan die belangrikste die gebrekkige toepassing in die drie gevegsdienste 

was. Daar is derhalwe in 1956 besluit om 'n gestandaardiseerde taaltoets in te stel. Die toets was 

soortgelyk aan die wat voorgeskryf is vir lede van die Staatsdiens. Afsonderlike toetse was vir die 

bevordering van offisiere tot en met die rang van majoor en vir ander range ingestel. Die stelsel van 

taaltoetse is terselfdertyd doeltreffender gemaak deur die daarstelling van komitees wat die toetse 

afgeneem het. Die Sentrale Taaltoetskomitee was by Verdedigingshoofkwartier gesetel en verskeie 

streekskomitees het in die hoofsentra van die land gefunksioneer ... 

Dit was hoofsaaklik Engelssprekendes, veral in die Lugmag en die Vloot, wat deur die 

taalbevoegdheidsbeleid nadelig geraak is aangesien die meeste Afrikaanssprekende lede van die 

U.V.M. goed tweetalig was. Die nuwe beleid het twee gevolge gehad: Engelssprekende lede het _....,.., 

Of uit die Mag bedank Of 'n doelgerigte poging aangewend om Afrikaans aan te leer. Onder diegene 

wat die diens verlaat het, was 'n aansienlike aantallede van die Lugmag, veral die grondpersoneel. 

Hulle was hoofsaaklik die voormalige lede van die Royal Air Force wat enkele jare tevore in 

Brittanje vir die Suid-Afrikaanse Lugmag gewerf was. Die gevolg van hul uitdienstrede was dat 

86 AG(3), houer 210, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in die UVM, deel 1, inlae 8, 
27 Augustus 1949; KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in the UDF, deel 1, inlae 8, 
24 November 1948; inlae 10, 10 Desember 1948. 

87 KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in the UDF, deel 1, inlae 8, 24 November 1948; 
inlae 10, 10 Desember 1948. 

88 AG groep 1, houer 865, AG184/141 Tweetaligheidstoetse Offisiere en Manskappe, 
deel 5, inlae 14, 28 Oktober 1959; KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in the UDF: 
Correspondence, inlae CGS/GM/6/2, 16 April 1956; UVMO 190/56, 
"Tweetaligheid in die SA Weermag". 
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2 Eskader gedurende die oorlog in Korea (1950-1953) 'n tekort aan grondpersoneel ondervind het.119 

Tegniese personeel en ambagslui van die Vloot bet weer bedank omdat bulle bevordering in gedrang 

gekom bet weens die feit dat bulle nie Afrikaans magtig was nie en onwillig was om die taal aan te 

leer.90 

Die taalbevoegdheidsvereiste was ook op Aktiewe Burgermag-offisiere, spesifiek bevelvoerders, 

tweedes-in-bevel, en adjudante van toepassing. Hulle moes genoegsaam vaardig in Afrikaans en 

Engels wees om ordegroepe gemaklik in albei tale te voer. Die boer hoofkwartiere bet streng hierby 

gehou en die aanbevelings vir die hierargiese bevordering van verskeie offisiere is weens bulle 

gebrekkige tweetaligheidsvermoe afgewys. 9' 

Die U.V.M. bet 'n tekort aan opgeleide personeel, veral op tegniese gebied gehad en die verlies aan 

sodanige personeel weens die taalbevoegdheidsvereiste bet kommer gewek. Die hoofde van die 

Lugmag en die Vloot bet derhalwe versoek dat onderwysers en vertalers tot bulle onderskeie 

gevegsdienste toegevoeg word om lede behulpsaam te wees om Afrikaans onder die knie te kry en 

om handboeke te vertaal. 92 Die antwoord op die probleem bet nie in die verskaffing van 

onderwysers gele nie, maar in die daarstelling van taalrade vir die Lugmag en die Vloot. Die 

Lugmag, wat 'n kritieke behoefte aan vertaalwerk gehad het, het sy eie bronne begin ontgin. 

Eenheidsvertaalrade is by elk van die Lugmagstasies in die Iewe geroep en 'n sentrale Vertaalkomitee 

by die Lugmagkollege. Die Vertaalkomitee was verantwoordelik vir die nasien van die vertaalwerk 

wat deur die eenhede se vertaalrade gedoen is en het met die Krygstaalraad geskakel. 'n 

Lugmagvertaalraad is onder voorsitterskap van die Lugstafhoof gestig om toesig te hou oor die 

vordering van die eenheidsvertaalrade en die Vertaalkomitee."3 

89 S.A.A.F. "Officers Say Force Dangerously Weak Now", Pretoria News, 
31 Maart 1951; "What is happening in the S.A.A.F." (editorial), Wings, vol. X, 
no. 110, June 1951, p. 1. 

90 KG, CGS/GM/6/3/1 Defence Policy: Preparations and Operations : Bilingualism 
in the UDF, deel 1, inlae Direkteur-generaal Vlootmag - Hoof van die Generate 
Staf, 8 Junie 1951. 

91 AG(3), houer 211, AG(3)1458/2 Taal/Language: Tweetaligheid/Bilingualism, 
inlae 13, 30 Augustus 1956. 

92 KG, CGS/GM/6/3/1, Defence Policy: Preparations and Operations : Bilingualism 
in the UDF, deel 1, inlae 107, 27 July 1951; Lugstafhoof- Hoof van die Generale 
Staf, 15 Junie 1951; MVEF, houer 120, MV79/2 Opleiding: Vlootmagte, inlae 3, 
Minister van Verdediging- Hoof van die Generale Staf, 25 Januarie 1952. 

93 KG, CGS/GM/6/2 Bilingualism in the UDF, deel 2, DGAF/SOA/832/3/0RG 
Lugstafhoof- Hoof van die Generate Staf, 23 September 1955; AG(3), houer 211, 
AG(3)145811 Taal: Tweetaligheid in die UVM, deel 2, inlae 40, "Besluite geneem 
by 'n vergadering op 5 Julie 1954 om die Uitvoering van die Tweetaligheidsbeleid 
in die SA Lugmag te bespreek 11

• 

56 



Die Vloot, die kleinste gevegsdiens van die U. V .M., het taamlik onverskillig gestaan teenoor 

Afrikaans en sy lede het die sterkste teenstand gebied teen Erasmus se taalbeleid. Die gangbare 

opvatting was dat die Vloot 'n Engelse instelling was waar die gebruik van Afrikaans net verwarring 

sou skep. Dit het Erasmus op 'n keer laat opmerk 11 0ns Vloot kan maar nag nie die nodigheid vir 

tweetaligheid insien nie" .94 Weens die halsstarrige houding van die Vloot en die feit dat die gebrek 

aan 'n Afrikaanse vlootterminologie die gebruik van die taal verder belemmer het, het Erasmus die 

Vloottaalraad in 1955 in die lewe geroep. Die Raad, wat in Saldanha gestasioneer was, se twee 

belangrikste funksies was om Afrikaans in die Vloot te bevorder en om, ter aanvulling van die 

Krygstaalraad se werksaamhede, 'n Vlootterminologie in Afrikaans te skep en handboeke te vertaal. 

Luitenant Gideon Joubert is as die eerste voorsitter van die Vloottaalraad aangestel. Drie van die 

vyf lede waaruit die Vloottaalraad aanvanklik bestaan het, was van buite die Vloot aangestel: 

H.F. Nel, onderwyser in Afrikaans aan die Hoerskool Jan van Riebeeck; J.J. Nieuwoudt, 

nuusredakteur van Die Oosterlig; en J.C. Nieuwoudt, van die redaksie van Die Burger. Die vyfde 

lid was onderlt. J. Visser. Hierdie lede bet almal oar gepaste taalkwalifikasies beskik." 

Aile Engelssprekende lede van die U.V.M. is 'n billike geleentheid gebied om Afrikaans aan te leer. 

Die U. V .M. bet a.g. v. die dringende beboefte aan onderrig in Afrikaans, met tegniese kolleges in 

die hoofsentra in die land reelings getref dat lede van die Mag daar kon klasse loop. Lede wat 

klasse in Afrikaans wou bywoon, is saver moontlik tegemoetgekom. Nie net is die !esse gedurende 

werksure aangebied nie, maar diegene wat dit wou bywoon is kosteloos na en van die klasse vervoer. 

Die kursusse in Afrikaans is goed bygewoon.96 

Die vestiging van Afrikaans as voertaal op gelyke vlak met Engels het op 8 Mei 1958 gelei tot die 

stigting van die Afrikaanse Kultuurvereniging Volk en Verdediging (A.K.V.V.) in die U.V.M. 

Erasmus bet die daarstelling van die A.K.V.V. nie net goedgekeur nie maar oak verwelkom. Die 

vereniging se doelstellings was om Afrikaans as krygstaal te bevorder, die Afrikaanse krygskultuur 

te stimuleer en om 'n gesonde verhouding tussen die U. V .M. en die volk te help bewerkstellig. Met 

94 MVEF, houer 62, MV22/8 Departementele Korrespondensie: Die Suid-Arikaanse 
Vloot, deel1, inlae 88, 26 September 1952. 

95 MVEF, houer 62, MV22/8 Die Suid-Afrikaanse Vloot, deel 2, inlae onder opskrif 
"Memorandum insake die S.A. Vloot", 1959. 

96 DGL, houer 3, DGL0030/3 Bilingualism in UDF, inlae 44, g.d.; AG(3), 
houer 211, AG(3)1458/1 Taal: Tweetaligheid in die UVM, deel 2, inlae 3, 
15 Augustus 1951. 
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die volk is spesifiek die Afrikanervolk bedoel!7 

Staande Mag-, Burgermag- en Skietkommando-lede kon by die A.K.V.V. aansluit maar lidmaatskap 

was tot blankes beperk. Die vereniging is bestuur en gelei deur 'n hoofbestuur onder voorsitterskap 

van brig. R.C. Hiemstra, asook verskeie takbesture. Die A.K.V.V. het sy eerste uniale kongres op 

20 Mei 1959 te Voortrekkerhoogte gehou en spontaan aan die taalfeeste, wat die Federasie van 

Afrikaanse Kultuurvereniginge gereel het om die ontstaan van Afrikaans te herdenk, deelgeneem. 98 

In die daaropvolgende jare het die A.K.V.V. 'n belangrike bydrae gelewer om die Afrikaanse taal 

en kultuur in die U.V.M. te vestig asook om geneentheid en agting by Afrikaners vir die 

Verdedigingsmag te skep. 

Erasmus seems om Afrikaans op 'n gelykwaardige vlak met Engels te plaas, waardeur die U.V.M. 

'n meer gebalanseerde Suid-Afrikaanse karakter sou kry en Afrikaners aangespoor sou word om 

vrywillig militere diens te verrig, het selfs 'n organisatoriese verandering in die Mag teweeggebring. 

Soos reeds genoem, was lede van die Aktiewe Burgermag ingevolge van artikel 52 van die 

Verdedigingswet geregtig daarop om opleiding te ontvang in die amptelike taal wat hulle die beste 

verstaan; vir Engelssprekendes was daar genoeg Engels-medium eenhede maar vir 

Afrikaanssprekendes was daar verreweg te min. Veral Afrikaners aan die· Witwatersrand was erg 

ontevrede hieroor en vroeg in 1950 het hulle hulself in die Komitee ·vir die Stigting van 

Addisionele Afrikaanse Regimente groepeer. In Februarie van daardie jaar het adv. J.F. Ludorf, 

as afgevaardigde van die komitee, 'n memorandum oar die daarstelling van bykomende Afrikaans

medium Aktiewe Burgermag-eenhede aan die Rand aan die Minister van Verdediging oorhandig. 

Na aanleiding hiervan het Erasmus bepaal dat sekere bestaande eenhede Afrikaans as voertaal sou 

he. Een van hierdie eenhede was die Rand Light Infantry wat 'n groat getal Afrikaanssprekende 

lede gehad het. Die Engelssprekende lede van die eenheid het onmiddellik in verset gekom en 

voortgegaan om Engels as voertaal te gebruik. Die bevelvoerder van die eenheid het selfs saver 

gegaan om, in 'n flagrante skending van militere dissipline, namens die eenheid die Minister van 

Verdediging en die U. V .M. in die openbaar aan te val. Erasmus en die U. V .M. het hierdie optrede 

nie oar die hoof gesien nie en teen die Rand Light Infantry opgetree. Hy het die eenheid in 'n 

skyndood geplaas; vanaf 1953 het dit nie meer rekrute ontvang nie ofskoon dit met die bestaande 

opgeleide lede kon funksioneer. Die eenheid het spoedig die effek hiervan gevoel en die ernstige 

bedreiging van sy voortbestaan het hom in 1956 genoop om sy weerspannige houding te hersien en 

vertoe te rig dat die skyndood opgehef word. By monde v~ die bevelvoerder het die eenheid 

97 KG, KG/AOB/14 Afrikaanse Kultuurvereniging Volk en Vaderland, deel1, inlae 18, 
"Konstitusie van die AKVV", g.d.; inlae 14, 22 Julie 1958; inlae 15, 
4 Augustus 1958; inlae 19, 5 Maart 1959; inlae 25, 23 Februarie 1959. 

98 KG, KG/ AOB/14 Afrikaanse Kultuurvereniging Volk en Vader land, deel1, inlae 19, 
5 Maart 1959; inlae 25, 23 Februarie 1959. 
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ondemeem om voortaan nie meer die departementele beleid of die U. V .M. te kritiseer nie, terwyl -

met Erasmus se goedkeuring- 'n bedekte toegewing gemaak is dat Engels ook as medium aangewend 

kon word.~ 

Met die instelling van die lotingstelsel in 1953 moes opnuut na die getal en verspreiding van 

Afrikaans-medium eenhede gekyk word en die tekort noodwendig reggestel word. Die Minister bet 

'n komitee onder Ieiding van brig. H.B. Klapper aangestel om die heraanwysing en verspreiding 

van Aktiewe Burgermag-eenhede te ondersoek ten einde 'n beter geografiese en taalverspreiding in 

verhouding tot die mannekrag te verseker. Die implementering van die komitee se aanbevelings bet 

daartoe gelei dat nuwe Afrikaans-medium regimente gestig is en dat enkele Engels-medium eenhede, 

waarvan die lede oorwegend Afrikaanssprekend was, in 1954 na Afrikaans-medium eenhede 

omgeskakel is.100 

Die Afrikaanse Kultuurraad, asook sommige individue bet bulle dank vir en ingenomenheid met die 

nuwe Afrikaanse regimente teenoor Erasmus uitgespreek. Sy optrede is as 'n "heldhaftige 

nasionalisering van Verdediging" beskryf waardeur "aan die Afrikaner .... weer 'n tuiste in ons 

Weermag gebied word". 101 

BEW ARING VAN DIE SUID-AFRIKAANSE MILITeRE GESKIEDENIS 

Met die daarstelling van 'n Suid-Afrikaanse identiteit en karakter in die U.V.M. was daar nog een 

leemte : die Suid-Afrikaanse militere verlede is nie by wyse van museums of uitstallings vir lede van 

die Mag of die publiek sigbaar en aanskoulik aangebied nie. Tot 1948 is weinig gedoen om kennis 

van en trots in die U. V .M. se voorgeskiedenis te kweek of te bevorder. Dit was vir Erasmus 

opvallend toe by die portefeulje Verdediging opgeneem bet, dat feitlik geen paging aangewend was 

om die vroeere Suid-Afrikaanse krygsgeskiedenis te bewaar nie. Soos in die geval van range en 

militere terminologie, wou Erasmus enige toekomstige militere museum(s) op die Nederlandse of 

Belgiese model baseer. Derhalwe bet hy, soos vroeer gemeld, Posthumus se opdrag s6 geformuleer 

99 MVEF, houer 6, MV8/1 ABM Algemeen, deel 2, inlae 20·, 14 April 1950; 
inlae 50, 27 Maart 1951; KG, KG/GP0/3/2/1 Organisasie SA Leer, inlae 60, 
8 September 1955; KG/GP0/113 Organisasie Burgermag, inlae 1, 20 September 
1956. 

100 MVEF, houer 7, MV8/1 ABM Algemeen, deel 1, inlae 6, F.C. Erasmus -
V.G. Fenner-Salomon, 30 November 1953; KG, KG/GM/6/2 Tweetaligheid in die 
U.V.M., deel 3, inlae 30, memorandum onder opskrif "Language Medium ACF 
Units 11

, g.d. 

101 MVEF, houer 7, MV5/1 ABM: Algemeen, deel 3, inlae 103, 25 Augustus 1953; 
deel 4, inlae 2, 16 November 1953; inlae 3, 17 November 1953. 
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dat hy in hierdie Iande 'n studie van bulle krygsmuseums moes maak. Posthumus se hoofopdrag 

het egter oor die taal gehandel en hy het baie min tyd aan die Iande se militere museumdienste 

afgestaan. 

Gedurende die Van-Riebeeck-feesvieringe in 1952 het Erasmus die wens uitgespreek dat 'n militere 

museum in die Kasteel in Kaapstad, waar die Kommandement Westelike Provinsie gesetel was, 

ingerig word as die eerste van 'n reeks krygsmuseums waarin die verloop van die militere 

geskiedenis sedert die volksplanting uitgebeeld word. Die daarstelling van militere museums het 'n 

aansienlike poging geverg en moes planmatig aangepak word. In opdrag van Erasmus is 'n komitee 

aangestel om die aangeleentheid in diepte te ondersoek en hom van advies te bedien oor die 

finansiele implikasies, personeel, bestuur en die verkryging van items. 1oz 

Die inrig van 'n militere museum in die Kasteel kon om verskeie redes, veral 'n gebrek aan fondse, 

nie onmiddellik realiseer nie; die museum is eers 14 jaar later op 25 November 1966 ingewy. 

Nadat die gedagte om 'n museum in die Kasteel te vestig aanvanklik skipbreuk gely het, het Erasmus 

en kmdt.genl. H.B. Klopper in Mei 1957 besluit dat Fort Schanskop (een van vier forte wat na die 

Jameson-inval van 1896 gebou is om Pretoria te beveilig) in 'n museum omskep moes word. Die 

fort was erg verwaarloos en die restourasie daarvan sou groot onkoste meebring. Die Tesourie was 

onwillig om die nodige fondse beskikbaar te stel en die plan vir 'n militere museum het weer eens 

gefaal. Etlike jare later, op 23 Mei 1966, het die eerste militere museum, Krygsmuseum Fort 

Klapperkop tot stand gekom en kort daarna die Krygsmuseum Fort Schanskop.103 

' 
Toe Erasmus die portefeulje van Verdediging in 1959 afstaan, het hy 'n Mag agtergelaat waarin twee 

van sy belangrikste doelwitte nl. die ontwikkeling van 'n ware Suid-Afrikaanse identiteit en om die 

Afrikaner daarin tuis te laat voel, kennelik verwesenlik was. Daarvan getuig die veel groter getal 

Afrikaanssprekendes wat na 1948 'n voltydse loopbaan in die U.V.M. gekies of vrywillig vir diens 

in die Burgermag en kommando's aangemeld het. Die hewige teenstand en kritiek wat hy van die 

V.P., die Engelse pers, sommige Engelssprekendes en dikwels op 'n bedekte wyse van lede in die 

Mag ervaar het, het hom nie ontmoedig of van stryk gebring nie. Die volgehoue Iof en dank wat 

hy van N.P.-aanhangers ontvang het, het hom aangespoor om sy program end-uit tevoer. Een van 

sy getrouste ondersteuners was Die Transvaler. Die blad het gereeld en geesdriftig berig oor die 
11 nuwe" verdedigingsmag wat besig was om te ontwikkel. 

• 

102 MVB, houer 85, MV129 Oorlogsmuseums, inlae 11, 12 Junie 1952. 

103 MVB, houer 85, MV129 Oorlogmuseums, inlae 12, 5 Augustus 1952; inlaes 20-
21, 10 Augustus 1953; Jan Ploeger, Die Fortifikasie van Pretoria, pp. 93-94. 
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'n Ander aspek van die U.V.M. wat Erasmus wou hervorm het, was die struktuur en organisasie 

van die Mag terwyl hy sekere verreikende veranderings m.b.t. sy mensehulpbronne ingevoer het

hieraan word vervolgens aandag gegee. 
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HOOFSTUK 3 

Dffi VERBETERING VAN DIE VERDEDIGINGSTRUKTUUR, ·MANNEKRAG EN 
-FINANSffiS 

VERDEDIGINGSTRUKTUUR 

Gedurende die laat veertiger- en die vroee vyftigerjare het die internasionale toestand, veral die 

toenemende kommunistiese bedreiging, die moontlikheid ingehou van 'n grootskaalse konflik waarby 

Suid-Afrika betrokke kon raak. Die hoeksteen van die N .P .-regering se beleid was dat die Unie se 

verdedigingsmag allereers vir binnelandse beveiliging aangewend word, maar dat dit in die geval 

van kommunistiese aggressie, aan die kant van die Weste sou optree om vryheid en demokrasie te 

verdedig. Die verwagting was dat indien oorlog uitbreek, kommunistiese agitators die Suid

Afrikaanse sol date se operasionele betrokkenheid elders sou benut om die swart bevolking binnelands 

tot onluste aan te hits. Die Suid-Afrikaanse verdedigingsorganisasie moes gevolglik sodanig wees 

dat dit doeltreffend binnelands en buitelands aangewend kon word.' 

Erasmus het as minister aan die spits van die verdedigingstruktuur gestaan en hy was aan die kabinet 

verantwoordelik vir die formulering en uitvoering van die nasionale verdedigingsbeleid asook vit 

die doeltreffendheid van die U.V.M.2 Ingevolge artikel 29 van die Verdedigingswet van 1912 is 

'n Verdedigingsraad geskep om die minister in hierdie taak behulpsaam te wees. Indertyd moes 

die Raad die minister bystaan met die vestiging en opbou van 'n verdedigingstelsel in die Unie van 

Suid-Afrika, maar sy funksies kon na goeddunke deur die minister gewysig word. Die 

Verdedigingsraad, waarin die minister ampshalwe as president gedien het, het uit 'n aantal 

hooggeplaaste staatsamptenare bestaan en was in die woorde van H.R.M. Bourne, vanaf 1912 tot 

1922 Sekretaris van Verdediging, "to a large extent and designedly a political body". Die Raad 

het slegs sporadies vergader en na 1935 het Smuts dit nie weer byeengeroep nie.) Bourne se 

uitspraak en die feit dat die Raad vanaf 1935 tot 1948 nie ontmoet het nie en slegs in naam bestaan 

het, het Erasmus oar die regverdiging vir die voortgesette bestaan daarvan laat twyfel. Die Hoof 

1 Redaksionele kommentaar, Die Burger, 7 Augustus 1950; Debates of the House of 
Assembly, 25 January 1951, col. 181. 

2 KG, KG/EXT/1/1/2 Algemene Korrespondensie: Versoeke, Opdragte, ens.: SA 
Militere Verteenwoordigers in die Buiteland, deel2, inlae 27, "Memorandum Union 
Defence Force", September 1956. 

3 MVEF, houer 103, MVSS/2 Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees: 
Verdedigingsraad, inlae 26, Hoof van die Generate Staf - Minister van 
Verdediging, 8 September 1950. 
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van die Generale Staf, lt.genl. Beyers, se sienswyse dat burgerlikes wat nie oar militere kennis of 

ervaring beskik nie, kwalik die Minister van Verdediging van deskundige advies kon bedien en die 

feit dat daar onder die vorige regering nie een N.P.-lid in die Raad gedien het nie, het daartoe gelei 

dat Erasmus die liggaam vroeg in 1949 ontbind bet. Die V.P.-parlementslede, wat gedurende Smuts 

se bewind geen vrae oar die onaktiwiteit van die Verdedigingsraad gevra het nie, het sterk beswaar 

gemaak teen die ontbinding daarvan. Oak die British Empire Service League het op die herinstelling 

van die Raad aangedring. • 

Erasmus bet in Februarie 1949 die Verdedigingsraad met die Generate Stafraad vervang. Die raad 

bet uit die Hoof van die Generale Staf, die Sekretaris van Verdediging, die Direkteurs-generaal 

Leer, Lugmag en Vloot en later oak die Inspekteur-generaal, bestaan. Die hoofde van die ander 

militere afdelings, te wete die Adjudant-generaal, die Kwartiermeester-generaal en die Geneesheer

generaal sou die vergaderings van die Generale Stafraad bywoon wanneer sake wat bulle afdelings 

direk raak, bespreek word. Die Raad se funksie was om die minister oar verdedigingsaan

geleenthede te adviseer, insluitend die U. V .M. se uitrustingsbehoeftes, asook oar enige saak wat hy 

na hom verwys. Die benaming Generale Stafraad is in 1951 na Verdedigingstafraad verander.' 

Hoewel die Verdedigingstafraad ingevolge artikel 74 van Wet no. 44 van 1957 gemagtig is, en die 

Stafraad vir Verdedigingsake soos die Wet dit genoem bet, saamgestel kon word uit offisiere van 

die U.V.M. en staatsamptenare, het die Verdedigingswet voorsiening bly maak vir 'n 

Verdedigingsraad. Dit was nie gangbare gebruik om burgerlikes en dienende militere offisiere in 

een raad saam te voeg nie, en Erasmus het nooit die oorspronklike Verdedigingsraad heraktiveer 

nie. Dit was die N.P.-regering se standpunt dat die regering van die dag kon besluit of 'n 

4 Debates of the House of Assembly, 26 July 1951, col. 284-285; MVEF, 
houer 103, MVSS/2 Aanstelling van Rade, Kornmissies en Komitees: 
Verdedigingsraad, inlae 12, telegram B.E.S.L. - Eerste Minister en Minister van 
Verdediging, 12 Augustus 1950. 

5 MVEF, houer 57, MV22/2/1 Pligte en Verantwoordelikhede van die HGS en 
Afdelingshoofde by GHK, deel1, inlae 7, Minister van Verdediging- Waarnemende 
Hoof van die Generale Staf, 21 Februarie 1950; MA London, houer 333, 
MA/S/28/20 Committees: General Staff Committee (UDF), skrywes van 
28 Februarie en 7 Maart 1950; KG, KG/GM/5/1 Defence Staff Council and General 
Staff Council, dee! 1, inlae 17, W aarnemende Hoof van die Generale Staf -
Direkteur-generaal Landmag, 9 Maart 1949. 
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Verdedigingsraad in die lewe geroep moes word al dan nie. • 

In die departementele hH~rargie het die Hoof van die Generale Staf, vanaf 1956 genoem 

Kommandant-generaal, S.A. Weermag, direk onder die Minister van Verdediging gestaan. 

Kragtens artikel 31 van die Verdedigingswet van 1912 was hy die militere uitvoerende hoof 

verantwoordelik aan die minister vir die uitvoering van die regering se militere beleid asook vir die 

organisasie, opleiding, dissipline en doeltreffendheid van die U. V .M. en die Kadette/ 

Na die konfrontasie tussen Erasmus en Beyers oar die minister se miskenning van die gesag en 

bevoegdhede van die Hoof van die Generale Staf, is die magte en funksies van die pas op Erasmus 

se aandrang hersien. Die vemaamste verandering was dat die Hoof van die Gel?-erale Staf uitdruklik 

aan die minister onderworpe gemaak is. Hy moes die "ministeri~e" militere beleid_yitvoer - in 

teenstelling met die beskrywing in die vorige regulasie waarin na die "regering" se militere beleid 

verwys is. Voorts washy soos voorheen, verplig om die funksies en pligte wat die Verdedigingswet 

en daaruitvoortspruitende regulasies op hom gele het, uit te voer.• 

'n Belangrike wysiging wat Erasmus in die verdedigingstruktuur aangebring het, was m.b.t. die 

bevelsorganisasie van die drie gevegsdienste. Die Landmag, soos die Leer genoem is, het 

aanvanklik onder die Adjunk Hoof van die Generale Staf geval en die Lugmag en Vloot 

onderskeidelik onder die Direkteur-generaal Lugmag en die Direkteur-generaal Seemag (later 

genoem Vloot). Met genl.maj. W.H.E. Poole se verplasing na Berlyn het Erasmus die pas van 

Adjunk Hoof van die Generale Staf afgeskaf en 'n nuwe pas, Direkteur-generaal Opleiding en 

Operasies geskep. Dit was slegs tydelik en in November 1948 het hy die pas Direkteur-generaal 

Landmag ingestel. Sodoende het hy 'n begin gemaak om 'n grater mate van gelykheid tussen en 

outonomie vir die drie weermagsdele in te voer. Die drie weermagsdeelhoofde het onder die 

6 Debatte van die Volksraad, 18 Februarie 1957, kol. 1327; Debatte van die Senaat, 
3 Mei 1957, kol. 3217. 

7 KG, KG/GM/5/1 Defence Staff Council and General Staff Council, deel 1, inlae 15, 
"Die Samestelling van die Generale Stafraad en die Pligte en Verantwoordelikhede 
van die Hoof van die Generale Staf en Hoofde van Afdelings by die 
Groothoofkwartier". 

8 MVEF, houer 150, MV205 Unie van Suid-Afrika: Jaarverslag van die Departement 
van Verdediging vir die jaar geeindig 31 Maart 1951; Staatskoerant no. 4385, 
Kennisgewing no. 1100, 19 Mei 1950; "New Duties for C.G.S. Defined", Rand 
Daily Mail, 20 May 1950. 
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koordinerende gesag van die Hoof. van die Generate Staf geval. In 1952 is die onderhawige 

posbenamings verander na onderskeidelik Leerstafboof, Lugstafboof en Vloot (en Mariniers-) 

Stafboof! 

Erasmus het die verdedigingstruktuur in 1953 uitgebrei deur die instelling van die pos Inspekteur

generaal in die Generate Staf direk onder die Hoof van die Generate Staf. Die herinstelling van 

hierdie pos nadat dit in 1921 afgeskaf is, is deur die vinnige groei in die U.V.M. genoodsaak ten 

einde die doeltreffendheid van die drie gevegsdienste te bevorder en sake van gemeenskaplike belang 

te koordineer. Die Inspekteur-generaal was verantwoordelik vir die inspeksie van aile militere 

inrigtings, eenhede en opbergingsplekke, om Ieiding te gee t.o. v. opleiding en maneuvers, om die 

mobilisasiebeleid en gebeurlikheidsbeplanning te koordineer asook om met buitelandse militere 

verteenwoordigers te skakel. Die organisasie van die Inspekteur-generaal is op 15 Januarie 1959 

vergroot deur die daarstelling van die Millrere Inspektoraat wat veral moes toesien dat die 

doeltreffendheid van die organisasie- en werksmetodes asook die beplanning in die drie 

gevegsdienste op 'n hoe peil gehandhaaf word.'" 

'n Verdere belangrike komponent van die verdedigingstruktuur was die Sekretariaat met die 

Sekretaris van Verdediging as vaste hoof. C.F. Cuff het die pos vanaf 1946 tot 1955 beklee 

en is deur J.P. de Villiers, wat vroeer aan die Staatsdienskommissie verbonde was en aanvanklik 

as Adjunk Sekretaris van Verdediging aangestel is, op 9 Augustus 1955 opgevolg. Die Sekretariaat 

was 'n siviele afdeling in die Departement van Verdediging en het ooreenkomstig paragraaf 4 van 

hoofstuk 2 van die Regulasies vir die Suid-Afrikaanse Staande Mag, die departement se finansies 

beheer en geadministreer. Ingevolge paragraaf 6 van die genoemde hoofstuk van die Regulasies, 

het die Sekretaris gedien as die Departement se skakel met ander Staatsdepartemente oor aile 

aangeleenthede, uitgesonder suiwer militere sake. 11 Daar was nie duidelike skeidslyne tussen die 

9 Diverse groep 1, houer 91, Oorsig van Vordering in die UVM: Mei 1948 -
September 1952; DGL, houer 153, Q(T)/4/4/1 Organisation UDF Post-War, deel 
2, inlae 138, 12 Augustus 1948. 

10 MVEF, houer 57, MV22/2/1 Pligte en Verantwoordelikhede van die KG en 
Afdelingshoofde by VHK, dee! 2, Waarnemende Hoof van die Generate Staf -
Inspekteur-generaal, 7 September 1956; KG, KG/EXT/1/1/2 Algemene 
Korrespondensie: Versoeke, Opdragte, ens. SA Militere Verteenwoordigers in die 
Buiteland, deel 2, "Memorandum Union Defence Force", September 1956; "Die 
Militere Inspektoraat", Kommando, vol. 10, no. 3, Maart 1959, p.27. 

11 KG, KG/GP0/2/9 Organisation and Establishment Defence Secretariat, deel1, bylae 
tot DC17926/103, 1 Junie 1950. 
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Sekretaris van Verdediging en die Hoof van die Generate Staf se verantwoordelikhede nie. Dit het 

beteken dat die twee hoofde op dieselfde horisontale vlak gemeenskaplike verantwoordelikheid 

uitgeoefen het en dat 'n stelsel in swang was waarvolgens voorstelle en voorleggings oar dieselfde 

departementele aangeleenthede langs twee kanale na die Minister van Verdediging gevoer is. Dit 

het emstige wrywing tussen die U.V.M. en die Sekretariaat geskep. Trouens, dit was alreeds vanaf 

die twintigerjare 'n dispuut tussen die twee afdelings - een wat Smuts nie kon beredder nie. 11 

In 'n paging om die geskil op te los, het Erasmus in 1949 'n komitee van ondersoek aangestel. Die 

komitee, onder voorsitterskap van brig. H.J. Zinn, het bevind dat die bestaande dubbele reeling 

onvermydelike vertragings en duplisering asook verkwisting van tyd en mannekrag tot gevolg gehad 

het. Boonop het dit die flinke administrasie van die Departement van Verdediging in die wiele gery. 

Die komi tee het aanbeveel dat die Sekretariaat by die U. V .M. ingeskakel word deur die aanstelling 

van die Hoof van die Generate Staf as gesamentlike hoof van albei afdelings. Erasmus het hierdie 

voorstel sander opgaaf van rede afgewys11 en die probleem tussen die Sekretariaat en die U. V .M. · 

het voortgeduur. 

Enkele jare later het Erasmus weer onsuksesvol gepoog om die haperende samewerking tussen die 7. 
U. V .M. en die Sekretariaat te verbeter. Hy het genl.maj. H.B. Klapper (Inspekteur-generaal) en 

J.P. de Villiers (Adjunk Sekretaris van Verdediging) op 16 Februarie 1955 opdrag gegee om 

voorstelle aan die hand te doen oar hoe nouer samewerking en koordinering tussen die militere en 

burgerlike vertakkinge van die departement verkry kon word. Hulle het voorgestel dat 'n 

koordinerende komitee van verteenwoordigers uit albei afdelings saamgestel word," maar Erasmus 

het hierdie aanbeveling nie aanvaar nie. Soos Smuts kon hy nie 'n werkbare verstandhouding tussen 

12 DC, houer 182, DC17926/103 Separation of Posts of Commandant-general and 
Secretary for Defence, deel 1, Sekretaris van Verdediging - Minister van 
Verdediging, 6 September 1943; mededeling aan die navorser deur 
lt.genl. H.P. Laubscher (voormalige Hoof van Staf Logistiek, S.A.Weermag), op 
17 Julie 1990. 

13 DC, houer 182, DC17926/103 Separation of Posts of Commandant-general and 
Secretary for Defence, deel 1 , Sekretaris van Verdediging - Minister van 
Verdediging, 9 Julie en 30 Oktober 1948; Minister van Verdediging - Sekretaris 
van Verdediging en Hoof van die Generate Staf, 16 Februarie 1949; inlae 71a, 
"Second Interim Report: Committee of Investigation", 8 Desember 1949; inlae 72, 
Minister van Verdediging - Sekretaris van Verdediging, 17 Desember 1949. 

14 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weermag, deel 1, inlae 2, 
23 Maart 1955; KG/GP0/1/1 Overall Organisation and Establishment of the SADF, 
deel 2, H.B. Klapper- Minister van Verdediging, 23 Maart 1955; Sekretaris van 
Verdediging- Minister van Verdediging, 29 April 1955. 
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die twee botsende afdelings in sy departement bewerk nie. Die situasie is eers in 1966 opgelos toe 

die pos van Sekretaris van Verdediging afgeskaf en die S.A.W., soos die U.V.M. toe genoem is, 

beheer oor sy funksies oorgeneem het. 

SAMESTELLING VAN DIE U.V.M. 

In die toepassing van die N.P. sebree beleid oor verdediging soos in sy Program van Beginsels 

vervat, nl. die daarstelling van 'n "doelmatige stelsel van nasional'e landsverdediging" moes Erasmus 

in ag neem dat Suid-Afrika nie 'n voltydse mag in stand kon hou nie omdat die land nie die finansies 

of die mannekrag daarvoor gehad het nie. Die U.V.M. was gevolglik saamgestel uit 'n klein 

Staande Mag bestaande uit 'n goed opgeleide en tegniese kern wat vir opleiding, administrasie, 

beplanning, bevel en beheer verantwoordelik was, en 'n uitgebreide Aktiewe Burgermag (vanaf 1951 

en hierna slegs Burgermag genoem) wat die mannekrag vir die hoofgevegselement in tyd van vrede 

en van oorlog voorsien het. Die Burgermag kon op kort kennisgewing gemobiliseer word en kon 

in geval van 'n nasionale noodtoestand vinnig uitgebrei word. Die Staande Mag sowel as die 

Burgermag is uit Leer-, Lugmag-, en Vloot-elemente saamgestel en die drie weermagsdele is deur 

'n gemeenskaplike staf, te wete die Adjudant-generaal, die Kwartiermeester-generaal en die 

Geneesheer-generaal, ondersteun. Die Verdedigingskietverenigings, Kusgarnisoen, Reserwes en 

Kadetorganisasie het in 1948 die organisasie van die U.V.M. voltooi. 

Gedurende Erasmus se tydperk as Minister van Verdediging was die U.V.M. aan verskeie 

reorganisasies onderworpe. Die belangrikste redes hiervoor was die eise wat 'n veranderde 

veiligheidsituasie gestel het, 'n nuwe benadering in oorlogvoering, 'n tekort aan mannekrag en, in 

'n mindere mate, Erasmus se strewe om die platteland en die Afrikaner by die verdediging van Suid

Afrika te betrek. 

S.A. Leer 

Die Leer was in 1948 die grootste komponent van die U.V.M. Die Staande Mag-element het 

bestaan uit 'n gevegsformasie, te wete 'n pantserbrigadegroep wat gedurende mobilisasie die kern 

van 6 Pantserdivisie (Burgermag) sou vorm en 'n klein tegniese personeel wat deel van die 

Kusgarnisoen was. Die Staande Mag was verantwoordelik vir die opleiding wat by 

opleidingsinrigtings vir sowel die Staande Mag as die Burgermag aangebied is, asook vir die 
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onderhoud en administrasie van die Leer. Die organisasie van die Leer wat na die Tweede 

Wereldoorlog op 17 April 1946 deur Smuts in die Volksraad aangekondig is, was gebaseer op 'n 

plan om twee Burgermag-divisies, te wete 1 SA Infanteriedivisie en 6 Pantserdivisie, te mobiliseer. 

Die twee divisies het 'n klein Staande Mag-komponent bevat wat die nodige Ieiding verskaf het 

terwyl bulle deur basis-, hoofkwartier- en korpseenhede soos Genie, Tegniese en "K" Diens asook 

Geneeskundige elemente ondersteun is.'5 Die twee divisies het amptelik op 1 Julie 1948 tot stand 

gekom maar bulle bestaan was van korte duur - bulle is in 1 49 QD:t9tlflEl...,.. Die ontbinding van die 

twee formasies was hoofsaaklik aan 'n tekort aan genoeg te. 

Die Unie se verdedigingsverpligtinge het intussen uitgebrei deurdat Suid-Afrika hom onder Erasmus 

se Ieiding, tot sekere operasionele optrede verbind het. Ofskoon die konsolidering van binnelandse 

veiligheid die U.V.M. se eerste prioriteit was, bet Suid-Afrika in 1951 ondemeem om in geval van 

'n kommunistiese aanval teen die Weste, 'n pantserdivisie na die Midde-Ooste, wat as die poort tot 

Afrika beskou is, te stuur. Daarbenewens sou die land ingevolge die Nairobi- en Dakar-konferensies 

oor streeksverdediging, militere hulpverlening aan Iande suid van die Sahara oorweeg.'• Die nuwe 

slagorde van die Burgermag, wat deur Erasmus goedgekeur is, was op hierdie operasionele 

prioriteite gebaseer en het bestaan uit twee pantserdivisies elk met een pantserbrigade, twee 
I 

infanteriebrigades, drie veldartillerieregimente, een medium-artillerieregiment asook die nodige 

ondersteuningseenhede en -dienste; korpstroepe waaronder een reserwe pantserbrigade, een 

infanteriebrigade, twee veldartillerieregimente, 'n mediumartillerieregiment, 'n observasieregiment, 

'n pantserkarregiment asook ondersteunigseenhede en -dienste.1
' 

om 'n lotingstelsel in 

vir die Burgermag te werf het Erasmus geen keuse gelaat as 

stel nie - dit was die voorloper tot die latere nasionale 

dienspligstelsel. Die U.V.M. was vanaf sy ontstaan tot 1952 'n vrywilligermag. Artikell van die 

15 Debates of the House of Assembly, 17 April 1946, col. 5764-5765. 

16 KG, KG/GPW/2/3/1 Verdedigingsbeplanning: Lugmag Beleid, deel 1, inlae 11, 
"Extract of Minutes of General Staff Conference No 6/57 held at Defence 
Headquarters on 19 November 1957". 

17 DC, houer 25, DC780/2 Policy by Minister of Defence, inlae "Verdedigingsbeleid: 
Minister se Mosie in die Senaat, 1954". 
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Verdedigingswet ·van 1912 bet bepaal dat aile blanke jong mans aan persoonlike diensplig 

onderbewig was. Die wet bet voorsiening gemaak vir 'n stelsel van keuring by wyse van loting om 

jong manlike burgers te verplig om militere opleiding te ondergaan, maar die stelsel is sedert die 

1914-Rebellie gedurende die eerste vier dekades van die U.V.M. se bestaan nie toegepas nie en 

derhalwe bet die Burgermag daarna slegs uit vrywilligers bestaan. Gedurende die Tweede 

Wereldoorlog bet die U. V .M. gesukkel om genoeg vrywilligers te bekom om sy operasionele 

verpligtinge nate kom en selfs na die oorlog en in weerwil van 'n afgeskaalde mag, was die getal 

vrywilligers bopeloos onvoldoende. Desnieteenstaande bet Smuts nie die artikel van die wet wat 

oar loting gebandel bet, afgedwing nie. 

Die stelsel van vrywillige diens in die Burgermag het 'n oneweredige geografiese verspreiding oar 

die land en onder jong mans wat vir diens aangemeld bet, tot gevolg gebad. Terwyl die jong mans, 

veral Engelssprekendes in die stedelike gebiede, geredelik onderneem bet om militere diens te 

verrig, bet die op die platteland, meestal Afrikaanssprekendes, om politieke redes1
" afkerig teenoor 

militere diens gestaan. Die gevolg was dat daar 'n onbevredigende verspreiding van eenbede was; 

in die stedelike gebiede was daar te veel en op die platteland te min. 

Aangesien die N .P .-regering se verdedigingsbeleid op die bestaan van 'n volsterkte Burgermag 

gebaseer was, bet Erasmus met ingang 1 Julie 1952 die jaarlikse lotingstelsel ingestel. Terselfdertyd 

het by 'n vrystellingsraad in die lewe geroep om aansoeke vir vrystelling of uitstel op grand van 

opvoedkundige studies, buislike verpligtinge, godsdienstige besware of mediese ongeskiktbeid, te 

oorweeg. Ingevolge artikel 8 van Wet no. 62 van 1952 sou jong blanke mans in bul 18de jaar vir 

diensplig geloot word met dien verstande dat uitstel aan bulle verleen kon word sodat bulle in enige 

jaar voor bul 25ste verjaardag gedwing kon word om met opleiding te begin. Die persentasie name 

wat uit elkeen van die landdrosdistrikte getrek is, was so na moontlik dieselfde sodat aile gebiede 

en elke taalgroep 'n eweredige bydrae van jong manne vir militere diens gelewer bet. 1
• 

18 Sien Hoofstuk 2. 

19 Debatte van die Volksraad, 7 Augu_stus 1953, kol. 1242; Diverse groep 1, 
bauer 91, "Oorsig van Vordering in die UVM : Mei 1948 - September 1952"; 
MVEF, bauer 6, MV8/1 Aktiewe Burgermag, deel 2, Verdedigingsadviseur -
Waarnemende Sekretaris van Verdediging, g.d. 
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Erasmus bet by geleentheid versoeke van N.P.-ondersteuners en die opposisie ontvang om 'n 

nasionale ·dienspligstelsel in te stel, maar dit nie oorweeg nie aangesien die land dit nie kon bekostig 

nie. Algemene diensplig sou nadelig inwerk op die ekonomie omdat groot getalle jong mans aan 

die arbeidsmark onttrek sou word. So 'n stelsel sou ontsaglike uitgawes vir die staat meebring."' 

Boonop bet die lotingstelsel grootliks in die U. V .M. se mannekragbehoeftes voorsien. 

As gevolg van die lotingstelsel moes die verspreiding van eenhede heroorweeg word. Erasmus bet 

in 1953 'n komitee onder voorsitterskap van genl.maj. H.B. Klepper aangestel om die heraanwysing 

en verspreiding van Burgermag-eenhede te ondersoek ten einde 'n meer eweredige geografiese en 

taalverspreiding in verhouding met die beskikbare mannekrag te verseker. Die komi tee bet 

aanbeveel dat sommige Engelsmedium-eenhede na Afrikaansmedium-eenhede omgeskakel word 

terwyl ander regimente moes saamsmelt of verklein word. 21 

Die samesmelting van eenhede bet bittere teenstand by die ou Burgermag-eenhede met lang 

geskiedenisse en sterk eenheidstrots en tradisies ontlok. Hulle bet, gesteun deur die Council of 

Corps, Regimental and Kindred Associations of South Africa asook die · politieke opposisie, 

onmiddellik by Erasmus prates aangeteken. In sommige gevalle bet dit vrugte afgewerp, moontlik 

omdat die besluit oor amalgamasie nie goed oorweeg was en Erasmus nie die emstige 

ontevredenheid geantisipeer bet nie. So sou die twee Engelsmedium~eenhede op die Witwatersrand, 

die Witwatersrand Rifles en die Rand Light Infantry, saamsmelt maar na ernstige vertoe deur die 

Witwatersrand Rifles Regimental Association op 27 November 1953, bet Erasmus sy vorige 

beslissing herroep en kon bulle as afsonderlike eenhede voortbestaan. :u Di~ Rand Light Infantry 

is, soos vroeer genoem, weens sy weerspannige houding oor die gebruik van Afrikaans, in 'n 

toestand van skyndood geplaas. Die geval van die Umvoti Mounted Rifles is nog 'n voorbeeld 

waar die oorspronklike besluit herroep is en die eenheid toegelaat is om as onafhanklike regiment 

20 Debatte van die Senaat, 28 Mei 1952, kol. 3723. 

21 AG(l), houer 955, AG854/28 Herorganisasie van die Burgermag, deel 1, inlae 1, 
28 April 1953; MVEF, houer 7, M¥8/1 Aktiewe Burgermag : Algemeen, deel 3, 
F.C. Erasmus- D.E. Mitchell, 17 November 1953. · 

22 MVEF, houer 7, MV8/1 Aktiewe Burgermag : Algemeen, deel 4, inlae 18, 
13 Januarie 1954. 
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te bestaan. Nie aldie ontevrede eenhede se besware het geslaag nie: in die Oos-Kaap is die First 

City Regiment en die Kaffrarian Rifles saamgevoeg, en in weerwil van vertoe daarteen het die 

amalgamasie voortgegaan. In hierdie geval was dit 'n losse verbintenis aangesien die eenhede twee 

afsonderlike entiteite gebly en elkeen sy eie identiteit, tradisies en senioriteit behou het.13 

Die reorganisasie wat op 1 Januarie 1954 deurgevoer is, het Erasmus die geleentheid gebied om 

sekere naamveranderinge in die Burgermag in te voer, spesifiek om 'n Suid-Afrikaanse karakter en 

eenvormigheid m.b.t. die U.V.M. te skep. Hy het veral die bestaande patroon om name van 

belangrike figure uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis aan eenhede toe te ken, uitgebrei, bv. 

Regiment De La Rey en Regiment President Steyn ... 

Erasmus het saam met die instelling van die lotingstelsel die opleidingstydperk van die Burgermag 

verleng aangesien die bestaande tydperk te kort was vir doeltreffende opleiding in moderne 

wapentuig. Die tydperk van opleiding in die eerste jaar is van een tot drie maande aaneenlopend 

verleng en daarna moes die burger 21 dae in elk van drie agtereenvolgende jaarlikse kampe 

deurbring. 25 

Die aansienlike toename in die getal burgers wat in sommige gebiede vir militere opleiding geloot 

is, het in 1956 'n verdere reorganisasie genoodsaak. Om die surplusse wat in sulke gebiede ontstaan 

het in te deel, is die Burgermag op 1 November 1956 uitgebrei. Nuwe eenhede is gestig en Erasmus 

het sy baie ongewilde besluit oor die amalgamasie van eenhede, ongedaan gemaak. So het hy die 

First City Regiment en die Kaffrarian Rifles ontkoppel sodat bulle weer as afsonderlike eenhede 

gefunksioneer het, ofskoon op verminderde sterkte terwyl die Rand Light Infantry se skyndood 

opgehef is. Die Leer het toe bestaan uit 32 Afrikaansmedium-eenhede (insluitend ses veldregimente, 

twee medium-regimente, drie ligtelugafweerregimente, een swaarlugafweerregiment, 

23 MVEF, houer 7, MVS/1 Aktiewe Burgermag : Algemeen, deel 1, inlae 5, 
V.G. Fenner-Salomon- F.C. Erasmus, 24 Oktober 1953; inlae 6, F.C. Erasmus
V.G. Fenner-Salomon, 30 November 1953. 

24 MVEF, houer 7, MVS/1 Aktiewe Burgermag Algemeen, deel 4, inlae 2, 
16 November 1953. 

25 Debatte van die Senaat, 1 April 1954, kol. 1350. 
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vyf tenkafweereenhede en vier pantserkareenhede) en 20 Engelsmedium-eenhede (drie veldregimente, 

een mediumregiment, een ligtelugafweerregiment, tien infanterieregimente, vier tenkafweerregimente 

en een pantserkareenheid). Erasmus het in hierdie stadium nog tipies Suid-Afrikaanse name in die 

Burgermag ingevoer: 2 Tenkafweerregiment, 'n Afrikaansmedium-eenheid, het Regiment Hendrik 

Potgieter geword, Regiment Suidwestelike Distrikte is na Regiment Langenhoven verander terwyl 

die nuutgestigte Afrikaansmedium-bataljon in die Germiston-distrik Regiment Andries Pretorius 

genoem is."' 

Kwalik drie jaar later het 'n verandering in oorlogvoering Erasmus gedwing om weer die U.V.M. 

te reorganiseer. Subversiewe oorlogvoering, soos in Algerie gevoer, en die ontwikkeling van 

kemwapens, het die einde van formasies soos die wat gedurende die Tweede Wereldoorlog in Afrika 

aangewend is, beteken. Buitelandse militere gemeenskappe het sekere nuwe konsepte en doktrines 

geformuleer, te wete minder mannekrag, intensiewer opleiding, grater beweeglikheid en meer 

slaankrag. Erasmus, wat gedurende sy gereelde buitelandse besoeke en d.m. v. die Suid-Afrikaanse 

militere verteenwoordigers oorsee op die hoogte van die nuutste militere ontwikkelinge gebly het, 

het Suid-Afrika in pas gehou hiermee aangesien die Unie hom as deel van die Westerse bolwerk teen 

'n moontlike kommunistiese bedreiging beskou het en die U.V.M. derhalwe nie by die ander Iande 

kon of wou agterraak nie. 27 Die faktore onderliggend aan die reorganisasie van die 

Verdedigingsmag in die laat vyftigerjare was derhalwe mobiliteit, vryheid van beweging, slaankrag 

en paraatheid asook die strategiese plasing van eenhede. In ooreenstemming hiermee het die nuwe 

slagorde van die Leer voorsiening gemaak vir 'n infanteriedivisie wat uit drie infanteriebrigades-met 

die nodige ondersteuningselemente soos artillerie, pantser en pantserkarre, bestaan het. Erasmus 

het vanaf 1957, veral met die oog op die binnelandse beveiliging, die stigting van vier Staande Mag 

Mobiele Wag-eenhede goedgekeur. Die eenhede, waarmee 'n nuwe konsep in die Leer ingevoer 

is, was liggewapen, spesiaal opgelei, het oor pantserelemente beskik en kon vinnig beweeg. Die 

eerste van hierdie eenhede, 1 Mobiele Wag (aanvanklik 1 Mobiele Bataljon genoem) is op 

1 Desember 1957 te Potchefstroom gestig. Verdere Mobiele Wag-eenhede het mettertyd ontstaan, 

te wete 2 Mobiele Wag te Bloemfontein, 3 Mobiele Wag te Pietermaritzburg en 4 Mobiele Wag 

26 Diverse groep 2, houer 48, G/39/5 Jaarverslae UVM 1956; KG, KG/GP0/113 
Organisasie Burgermag, deel 2, inlae 1, 20 September 1956. 

27 KG, KG/GPW/2/311 Verdedigingsbeplanning: Lugmag: Beleid, deel1, "Uittreksel 
uit Beleidsmosie in die Senaat : 1958". 
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te Grahamstad. Hierdie eenhede bet in vredestyd, naas bulle primere take, noodsaaklike nie-militere 

dienste verrig, soos die bou van paaie en bnie asook hulpverlening gedurende natuurrampe. 21 

Die reorganisasie van die Burgermag in 1959 was, soos voorheen, 'n ingewikkelde proses waarby 

die volgende in ag geneem moes word: die aantal regimente met Afrikaans en Engels as voertaal 

moes in verhouding wees met die aantal lotelinge met Afrikaans of Engels as huistaal; die aantal 

regimente moes eweredig oor die provinsies versprei word ooreenkomstig die bevolking en die totale 

getal dienspligtiges in elke provinsie; eenhede moes strategies geplaas wees t.o. v. moontlike 

onlusgebiede asook met die oog op opleiding en veral afgebroke opleiding; die verspreiding van 

burgers in die gebied waaruit die eenheid se personeel geloot word, moes met die oog op 

sametrekking en administrasie in geval van nood, in ag geneem word.29 

Die omvattende reorganisasie bet etlike van die bestaande eenhede geraak. Sommige bet ontbind, 

ander se rol bet verander en enkele ander bet van standplaas verwissel. Terselfdertyd is geografiese 

of plekname aan die regimente toegeken, bv. Regiment Boland, Wes-Transvaal, Mooirivier, 

Hoeveld en Noord-Natal. Hierdie reorganisasie was nog 'n beproewing vir die ou tradisionele 

eenhede soos die Imperial Light Horse en die Umvoti Mounted Rifles wat sou ontbind. Die 

eenhede het die beslissing nie sander meer aanvaar nie. Nag versoekskrifte met honderde 

handtekeninge nag persoonlike afvaardigings kon die Minister oorreed om sy voorneme te 

heroorweeg."' Voordat die ontbindingsprosedures in werking kon tree, bet Jim Fouche Erasmus 

as minister vervang en die betrokke eenhede bet vroeg in 1960 daarin geslaag om hom te oorreed 

om die ontbindingsbeslissing te herroep." 

28 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weermag, inlae 56, 
"Reorganisasie van die SA Weermag, November 1959"; KG, KG/GP0/1/1 Overall 
Organization and Establishment of the SADF, deel 2, "Die Konsep minder 
Mannekrag, meer Slaankrag en Beweeglikheid in die Organisasie van die UVM". 

29 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weermag, inlaE! 56, 
"Reorganisasie van die SA Weermag", November 1959; inlae 60, 
30 November 1959; "Weermag wil lngrypend Hervorm", Die Burger, 2 Desember 
1959. 

30. MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weermag, deel 1, inlae 73, 
11 Desember 1959; inlae 74, 8 Desember 1959. 

31 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weermag, deel 1, inlae 37, 
17 September 1959; inlae 87a, 31 Desember 1959; inlae 89, 28 Januarie 1960; 
inlae 94, 1 Februarie 1960; inlae 103, 4-7 Februarie 1960. 
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Erasmus het dit in 1959 in die vooruitsig gestel om sewe dubbelmedium-regimente by universiteite 

landwyd te stig as deel van die reorganisasie van die Burgermag. Die sub-eenhede wat reeds by die 

universiteite bestaan het, kon nie die stygende getal studente wat jaarliks geloot is, hanteer nie. Die 

studente kon nie in die normale Burgermag-eenhede opgeneem word nie omdat hulle slegs gedurende 

die winterreses kampe vir onafgebroke opleiding kon bywoon. Talle studente het gevolglik nie 

militere opleiding ondergaan nie. Erasmus wou Suid-Afrika se jeug se potensiaal optimaal benut 

en het in oorleg met die universiteitsowerhede, besluit om 'n regiment elk by die Universiteite van 

Pretoria, Stellenbosch, Witwatersrand, Kaapstad, Oranje-Vrystaat, Natal en Potchefstroom te stig.la 

Die universiteitsregimente het uiteindelik, soos Erasmus voorsien het, in 'n waardevolle bran wat 

militere leiers opgelewer het, ontwikkel. 

As gevolg van die voortdurende reorganisasie van die Leer was dit nodig om die kommandemente 

telkens aan te pas. In 1948 was daar sewe kommandemente maar ten einde die indeling van die 

burgers te vergemaklik, 'n meer eweredige verspreiding van militere magte en beter beheer te 

bewerkstellig, is die getal kommandemente in 1950 na 10 vermeerder.ll 

'n Faset van die verdedigingstruktuur wat Erasmus as van buitengewone waarde geag het en wat hy 

ingrypend hervorm het, was die Verdedigingskietverenigings, later genoem (Skiet) Kommando's. 

Die komponent van die Leer het danksy Erasmus se herstrukturering 'n spesifieke rol in die latere 

U.V.M. vervul. 

Die Verdedigingskietverenigings was deel van die Burgermag Reserwe van die U.V.M. en was 

inderwaarheid 'n voortsetting van die kommandostelsel wat reeds gedurende die 17de eeu in die 

Kaap as 'n gemeenskapsinstelling ontstaan het. Die stelsel is deur die Voortrekkers die binneland 

in geneem en is in die Boererepublieke gevestig. Die Verdedigingskietverenigings wat in 1912 

ingestel is, het die vroeere kommando's vervang. Gedurende die Tweede Wereldoorlog het Smuts 

en die opperbevel aan die militere waarde van die Verdedigingskietverenigings begin twyfel en die 

stelsel drasties ingekort. Boonop het baie N.P.-ondersteuners uit die Verdedigingskietverenigings 

bedank omdat hulle nie die Unieregering se oorlogsbeleid gesteun het nie. Met die na-oorlogse 

32 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weermag, deel 1, inlae 56, 
"Reorganisasie van die SA Weermag", November 1959; "An Adaptation in Line 
with Developments in Africa", Kommando, val. II, no. 1, Januarie 1960, pp. 7-8. 

33 DC, houer 25, DC780/2 Policy by Minister of Defence, deel1, "Verdedigingsbeleid 
- Minister se Mosie in die Senaat, 1954". 
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reorganisasie van die U.V.M. bet Smuts die Verdedigingskietverenigings se totale sterkte van 

140 000 tot 30 000 verminder."' 

Pas nadat die N .P. aan bewind gekom bet, bet honderde party-ondersteuners aan Erasmus geskryf 

en oor die Verdedigingskietverenigings gekla. Hulle bet by hom gepleit om die ou kommandostelsel 

te laat herleef en om bulp gevra om bulle gewere, wat gedurende die Tweede Wereldoorlog deur 

die Smutsregering gekommandeer is, terug te kry. Erasmus hethulle nie teleurgestel nie; hy bet 

onmiddellik gelas dat die proses vir die terughandiging van die gewere, wat in 1947 begin is, maar 

traag verloop bet, verhaas word en dat burgers 'n verdere geleentheid gegun word om gewere te 

bekom.35 

Erasmus bet in 1948 gevind dat die Verdedigingskietverenigingstelsel feitlik nog net in naam bestaan 

bet, dat sy lede oorwegend V.P.-ondersteuners was en dat fasiliteite soos skietbane Of ontbreek bet 

Of erg vervalle was. Voorts was die organisasie ongestruktureerd, bet die lede geen militere 

opleiding ontvang nie, was die dissipline swak en bet skietoefeninge die hoof aktiwiteit gevorm. 

Erasmus bet derhalwe op 22 Julie 1948 'n komitee aangewys om die Verdedigingskietvereniging

stelsel te ondersoek en aanbevelings aan hom te doen. Die komitee, onder voorsitterskap van 

brig. C.L. (Matie) de Wet du Toit, moes veral bepaal hoe die Verdedigingskietverenigingstelsel 'n 

doeltreffender rol in die U. V .M. kon vervul asook hoe die stelsel uitgebrei kon word sodat 

plattelandse burgers en diegene wat nie in Burgermag-eenhede opgeneem kon word nie, in die 

Verdedigingskietverenigings geakkommodeer kon word. Erasmus bet terselfdertyd 'n Advieskomitee 

bestaande uit genl.maj. Len Beyers en kol. (eerw.) C.F. Miles-Cadman - albei bet reeds uit die 

U.V.M. getree- benoem om hom oor die formulering van die beleid hieroor, te adviseer.36 

34 CGS(War), 33/48 Post-war Commando Organisation, inlae 45, 28 Maart 1947; 
inlae 51, 22 April1947; VSV, houer 3, VSV8/0 Organization : Establishing and 
Disestablishing of Units, inlae 30, 8 Maart 1947; inlae 67, 17 April 1947; 
inlae 71, 18 April 1947. 

35 VSV, houer 7, VSV8/24/1 Allerhande Vrae en Klagtes ivm VSVs, deel 1, 
inlaes 2-46, Junie-Julie 1948; MVEF, houer 63, MV22/11 Departementele 
Korrespondensie: VSVs, deel1, inlae 124a, 10 September 1948; DGL, houer 100, 
DSD(E)781 Return of Commandeered Firearms, inlaes 16b en 17, 30 Januarie 
1948; inlae 77, 2 Julie 1948; inlaes 7 en 8, 9 Julie 1948. 

36 MVEF, houer 103, MV55/3 Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees: 
Advieskomitee (VSV), Minister van Verdediging - Hoof van die Generate Staf, 
22 Julie 1948; inlaes 1-4, Julie 1948. 
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Die .ondersoekkomitee het in Oktober 1948 in hulle verslag bevind dat die Verdediging

skietverenigingstelsel nie meer by die organisasie van die U.V.M. gepas het nie en aanbeveel dat 

dit met 'n kommando-organisasie vervang word. Erasmus het die aanbeveling aanvaar en begin 

om die tradisionele Suid-Afrikaanse kommando-organisasie in ere te herstel. Hy was oortuig dat 

die kommando's 'n noodsaaklike rol in gebiedsverdediging gehad het; hulle moes as eerste buffer 

teen enige bedreiging dien. Elke kommandolid moes, soos vroeer, 'n eie geweer besit. Hy het op 

26 Oktober 1948 op die Kaaplandse Kongres van die N.P. sy planne hieroor bekendgemaak. Die 

Verdedigingskietvereniging-organisasie sou heeltemal ontbind word en op 15 Desember 1948 met 

'n Skietkommando-organisasie vervang word. Die bevelvoerders en ander offisiere van die ou 

Verdedigingskietverenigings sou terselfdertyd hulle ampte skriftelik neerle; ander lede se 

lidmaatskap sou vanselfsprekend verval. 

Skietkommando's het op 15 Desember 1948 tot stand gekom en lidmaatskap was vrywillig - 'n 

getalsterkte van 80 000 is beoog. Die ouderdomsgrens was tussen 17 en 65 jaar en jong mans op 

die platteland in die ouderdomsgroep 17 tot 25, sou intensiewe opleiding ontvang. Lede van die 

Skietkommando's kon gewere teen kosprys en teen afbetaling koop; hulle sou gratis ammunisie vir 

skietoefeninge ontvang terwyl 'n bykomende hoeveelheid patrone teen kosprys aan hulle verskaf sou 

word. In antwoord op talle versoeke het Erasmus toestemming verleen dat vroue en dogters ook 

aan die kommando-skietoefeninge deelneem." 

Erasmus moes heelwat kritiek oor die Skietkommandostelsel verduur, ook op hoe vlak vanuit die 

U.V.M. self. Die Generale Staf het soos in die geval van die Verdedigingskietverenigings, 

bedenkinge oor die militere waarde van die stelsel gehad en die raadsaamheid om gewere aan aile 

kommandolede te koop aan te bied, bevraagteken. Hulle het aangevoer dat "Feeling sometimes ran 

high in South Africa and with an armed population a resort to violent action· when weapons were 

at hand was always tempting". Volgens die Generale Staf moes die uitreiking van wapens op hierdie 

skaal tot gedissiplineerde magte soos die Staande Mag, die Burgermag en die Polisie beperk word.,. 

Die offisiere het die minister se besluit oor die Skietkommando's beskou as die nakoming van 'n 

37 CGS(War), 38/48A Ondersoek insake VSVs; "Reorganisasie van Skietverenigings", 
Die Transvaler, 27 Oktober 1948. 

38 GSC/VBK, houer 20, AG274/6, Staff Conference Minutes, deel 2, General Staff 
Conference, 17 Junie 1948. 
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verkiesingsbelofte tot nadeel van die doeltreffendheid van die U. V .M."' Oak die politieke opposisie 

het die kommando's as 'n verouderde militere konsep gekritiseer en dit as 'n "plattelandse leer" 

afgemaak ofskoon die organisasie oak die stede betrek het. Senator G.H. Nicholls van Natal, het 

selfs beweer dat Erasmus "vir politieke doeleindes 'n namaaksel-Nazileer op die been bring"."' 

In teenstelling hiermee het N .P .-gesinde Afrikaners Erasmus gelukgewens met die ins telling van die 

Skietkommando-organisasie. Daar is selfs uit 'n onverwagte oord steun vir die stelsel uitgespreek. 

'n Veteraan van die Tweede Wereldoorlog, genl.maj. (sir) Francis de Guingand, veldmaarskalk 

B.L. Montgomery se hoof van staf gedurende die oorlog, het in September 1949 tydens 'n besoek 

aan Suid-Afrika gese dat die kommando's, spesifiek in die lig van die politieke situasie in Afrika en 

die wereld in die algemeen, 'n uiters noodsaaklike rol in die militere strategie t.o. v. binnelandse 

beveiliging vervul." 

Die inskrywing van nuwe lede vir die Skietkommando's het in Desember 1948 traag begin maar 

vinnig momentum gekry en nege maande later, teen September 1949, was die beoogde ledetal van 

80 000 bereik met honderde name op waglyste." Die Skietkommando's was landwyd - oak in 

, Suidwes-Afrika - in plattelandse gebiede en in stede versprei en hulle grense het saver moontlik met 

landdrosdistriksgrense ooreengestem. In gevalle van te min inskrywings is twee of meer 

landdrosdistrikte in een Skietkommando saamgegroepeer om 'n kommandantskap te vorm. 'n 

Skietkommando het uit twee of meer veldkometskappe bestaan wat elk weer uit vyf of meer 

assistent-veldkometskappe saamgestel was. 'n Kommandant was in bevel van 'n Skietkommando 

en 'n kaptein van 'n veldkometskap. Aanvanklik is 'n Stafoffisier vir die Skietkommando

organisasie (en Kadette) aangestel en op 1 Desember 1957 het Erasmus die pas Hoofkommandant 

van die Kommandomag heringestel." 

39 CGS(War) 33/48A Ondersoek insake VSVs, Hoof van die Generale Staf- Minister 
van Verdediging, 22 Oktober 1948; Minutes of General Staff Conference, 
17 Junie 1948. 

40 Debatte van die Senaat, 10 September 1948, kol. 586. 

41 "Britse Generaal Steek op vir Skietkommando's", Die Vaderland, 
30 September 1949. 

42 "Kommando's Kry al Waglyste", Die Vaderland, 17 September 1949. 

43 CGS(War), 38/48 Post-war Commando Organisation, deel 2, inlae 84, 
19 Maart 1949; inlae 123, 27 April 1949; MVEF, houer 64, MV22/11 
Departementele Korrespondensie : VSVs, deel 5, inlae 133, 20 April 1949. 
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Die oorgrote meerderheid van die lede van die Skietkommando's was Afrikaanssprekend en 

derhalwe was die voertaal Afrikaans ... Aangesien aile instruksies en bevele deur medium van die 

taal gegee is, was Engelssprekendes nie gretig om by die organisasie aan te sluit nie. Eers in 1961 

is kommando's met Engels as voertaal gestig. 

Die aanstelling van die bevelvoerende kommandante vir die Skietkommando's het 'n herrie ontketen. 

Onder die vorige regering het die Hoof van die Generale Staf die aanstellings goedgekeur, maar 

Erasmus het onmiddellik aangedui dat hy dit voortaan self sou doen. Die name van twee of meer 

kandidate wat deur die lede van 'n Skietkommando vir die pos genomineer is en die getal stemme 

wat elk getrek het, is aan Erasmus voorgele. Hy het egter nie noodwendig die kandidaat met die 

meeste stemme aangestel nie. Dit het aanleiding gegee tot beskuldigings dat hy ervare persone wat 

in die Tweede Wereldoorlog gedien het oor die hoof sien en slegs N.P.-ondersteuners, wat na 

bewering militer onopgelei en onkundig was, aanstel. Smuts het na hulle as "die Minister se 

politieke boeties" verwys. Die opposisie het vera! heftig beswaar gemaak teen die gevalle waar 

voormalige Ossewa-brandwag-Iede as kommandante aangestel is, soos dit in Klerksdorp en Belfast 

se Skietkommando's gebeur het.'' Dit is moeilik om te bepaal of daar waarheid in die opposisie 

se aantygings teen Erasmus steek aangesien die naamlyste wat aan hom voorgele is, nie die kandidate 

se politieke affiliasies aangedui het nie en hy nie redes vir sy bepaalde keuses verstrek het nie. Dat 

daar wei 'n mate van politiekery in die Skietkommando's was, is nie te betwyfel nie. 'n Geval wat 

opslae gemaak het, was 'n vertroulike brief wat deur ds. J.D. Malan van Nelspruit aan "betroubare 

Afrikaners" uitgestuur is om hulle samewerking te verkry om N.P.-gesinde Afrikaners in beheer van 

Barberton se Skietkommando te plaas. Die inhoud van die brief het uitgelek en die opposisie 'n 

slaanding in die hand gegee .... In 'n ander geval het 'n kabinetsminister, J.G. Strijdom, 'n inspraak 

44 MVEF, houer 65, MV22/11 Kommando's, dee! 8, inlae 185, 17 Oktober 1958. 

45 CGS(War) 38/48 Post-War Commando Organisation, dee! 2, inlae 4, 1 Julie 1948; 
inlae 5, 29 Junie 1948; inlae 103-105, 14-19 April 1949; deel3, inlae 20 en 21, 
4 Mei 1949; "Discontent in Ranks of 'Skiet' Commandos", Rand Daily Mail, 
27 July 1949; "Erasmus Forms his Army : only Nat Commandants", Sunday 
Express, 24 July 1949; "Veldmaarskalk Smuts Smaal oor Kommandante", Die 
Transvaler, 13 Februarie 1950; "Former OB Leader Takes Over", Diamond Fields 
Advertiser, 9 August 1949; "Verontwaardiging oor Optrede van Minister", Die 
Volkstem, 19 Julie 1949. 

46 MVEF, houer 64, MV22/11 Departementele Korrespondensie VSVs, deel 5, 
inlae 2, 29 Januarie 1949; inlae 45, 21 Januarie 1949. 
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gehad in die aanstelling van offisiere in die Skietkommando's in sy kiesafdeling. Erasmus het aan 

Strijdom, Minister van Lande en Lid van die Volksraad vir Waterberg, se versoek voldoen en hom 

geraadpleeg voordat hy offisiere in die Skietkommando's van Waterberg en Potgietersrus aangestel 

het. 47 Hierdie gevalle het nie bekend geword nie omdat Strijdom en Erasmus se korrespondensie 

oor die aangeleentheid vertroulik was. 

Die militere aanwending wat Erasmus vir die Skietkommando's voorsien het, was uitsluitlik die van 

gebiedsbeskerming. Die destydse verwagting was dat kommunistiese opstokers die operasionele 

ontplooiing van die Staande Mag en die Burgermag buite die landsgrense gedurende 'n oorlog sou 

benut om die swartes binnelands tot geweld aan te hits. Die Skietkommando's sou dan in hulle 

onderskeie gebiede saam met die Suid-Afrikaanse Polisie verantwoordelik wees vir die beveiliging 

van nywerhede en sleutelinstallasies asook vir die beskerming van die gemeenskap.'" 

Met die oog op die rol wat vir die Skietkommando's beoog is, het Erasmus vanaf 1948 verskeie 

veranderings aangebring om hulle in 'n effektiewe Leermag te omskep. Offisiere, wat dieselfde 

uniform as die Staande Mag en die Burgermag gedra het, is vir die eerste keer die geleentheid 

gebied om volwaardige militere opleiding by die Militere Kollege te Voortrekkerhoogte en ander 

opleidingsinrigtings te ondergaan. Hulle het dieselfde bevorderingskursusse as die Burgermag 

deurloop. Die inhoud van hierdie kursusse was op modeme oorlogvoering gerig en is telkens 

aangepas om met nuwe ontwikkelinge tred te hou. Die res van die Skietkommandolede is vir die 

eerste keer die geleentheid gegun om deeglike militere opleiding te ondergaan. Terwyllede in die 
\ 

17 tot 25 jaar ouderdomsgroep intensiewe opleiding, o.a. in die hantering van ligtemasjiengewere, 

radio's, veldkuns en leierskap ontvang het, het ouer lede hulle op skietopleiding toegespits. 

Amptelike verpligte skietoefeninge het gereeld plaasgevind asook 'n jaarlikse bisley en 'n bivak.'" 

In die lig van die aard en aanwending van die Skietkommando's is sekere wysigings m.b.t. die 

47 MVEF, houer 64, MV22/ll Departementele Korrespondensie : VSVs, deel 5, 
inlae 53, J.G. Strijdom- F.C. Erasmus, 9 Mei 1949. 

48 KG, KG/GP0/3/2/15 Organization & Establishment : Rifle Commandos, deel 1, 
inlae 72, skrywe GS02- MIL Kaapstad, 28 Januarie 1958; L. du Toit, "Why Rifle 
Commandos?", Kommando, vol. 1, no. 4, April 1950, p.30. 

49 KG, KG/KA/1 Wapens en Ammunisie: Beleid, deel1, inlae 3, 10 November 1954; 
KG/GPT/2/2/3 Training Commandos, deel 1, inlae 20, 5 Januarie 1954; MVEF, 
houer 150, MV205 Annual Report UDF: 1957. 
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kommando-organisasie in Wet no. 44 van 1957 opgeneem. Kragtens artikel 5 van die wet het die 

organisasie 'n nuwe status gekry deurdat dit as 'n aktiewe en integrale dee! van die 

Verdedigingsmag, gelyk met die Staande Mag en die Burgermag, erken is. Die benaming 

Skietkommando is tot Kommando verander omdat die voorvoegsel Skiet beperkend was en nie die 

ware aard en werksaamhede van die kommando's weerspieel het nie. Die wet het voorts bepaal dat 

'n lid van 'n kommando nie vanwee sy kommandolidmaatskap van enige verpligting om in die 

Burgermag te dien vrygestel was nie. In 'n tyd van oorlog kon hy verplig word om diens te doen 

ter verdediging van die Unie of ter voorkoming of onderdrukking van binnelandse onluste of ter 

behoud of be waring van lewens en eiendom of ter instandhouding van noodsaaklike dienste. so 

Voortvloeiend uit die Verdedigingswet van 1957 het Erasmus die Kommandostelsel met ingang van 

1 Oktober 1958 gereorganiseer. Die getalsterkte van 'n kommando is met nagenoeg 25% verklein 

en dit het beteken dat die kommandant beter beheer oar sy eenheid kon uitoefen. Die totale 

goedgekeurde getalsterkte van die kommando-organisasie is van 80 000 na 59 443 verlaag. Voorts 

is aile kommando's saver moontlik op die basis van 'n Burgermag-infanteriebataljon georganiseer 

wat eenvormigheid en doeltreffende opleiding in die hand gewerk het. 5' Toe Erasmus die 

Departement van Verdediging in Desember 1959 verlaat, was die kommando's deeglik gevestig. 

Ingesluit in die verdedigingstruktuur wat deur Erasmus uitgebou is, is die Skoolkadetstelsel. Die 
stelsel is deur die Leer beheer en befonds. Die doe! van die Kadetorganisasie was om dissipline, 

samewerking, verantwoordelikheid en samehorigheid by die jeug te bevorder en om hulle die basiese 

beginsels van dril, kleingeweer- en skyfskiet te leer. Erasmus het groat waarde aan die 

Kadetorganisasie geheg en in Mei 1951 'n komitee onder voorsitterskap van brig. H.B. Klapper 

benoem om ondersoek in te stel na en aanbevelings te doen oar 'n doeltreffender skoolkadetor-

ganisasie. sz 

Danksy Erasmus se volgehoue belangstelling in die Kadetorganisasie het dit sterk uitgebrei om tred 

50 Debatte van die Volksraad, 18 Februarie 1957, kol. 1326. 

51 MVEF, houer 65, MV22/11 Kommando's, deel 8, inlae 193, 12 Mei 1959; KG/ 
KG/GP0/3/2/15 Organization & Establishment: Rifle Commandos, deel 1, Waarne
mende Leerstafhoof- Kommandant-generaal SAW, 12 Julie 1958; endossement op 
dieselfde skrywe deur brig. H.J. Zinn, 18 Julie 1958. 

52 AG(3), houer 152, AG(3)252 Kadette: Skoal, inlae 20, 20 April 1949; inlae 50, 
28 Mei 1951; inlae 53, 13 Maart 1952. 
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te hou met die groeiende getal seuns in die skole. Aanvanklik was daar slegs Leerkadetafdelings 

maar vroeg in 1958 het hy oak Lugmag- en Vlootkadetafdelings gemagtig. Die sterkte van die 

Kadetorganisasie het van 412 Kadetafdelings met 1 213 offisiere en 57 609 kadette in 1948, 

aangegroei tot 496 afdelings met 1 914 offisiere en 81 203 kadette in 1953. Twee jaar later het 

die getal kadette op 85 000 te staan gekom. Die Departement van Verdediging moes egter streng 

finansiele beheer toepas en derhalwe het Erasmus in Mei 1954 goedgekeur dat die kadetgetalle tot 

65 000 en slegs tot seuns vanaf standerd sewe tot tien, beperk word. 53 

Die onderskeie kommandemente onder wie die kadetafdelings geressorteer het, het jaarliks 

kadetkampe gereel waar Staande Mag-personeel met opleiding behulpsaam was. Daar is voorsiening 

gemaak vir formele opleiding van kadetoffisiere en -onderoffisiere terwyl opleidingskorpse vir die 

opleiding van onderwysstudente as kadetoffisiere gestig is. Erasmus was die dryfkrag om die 

antwerp van afdelings- en provinsiale kadetvlae te standaardiseer en om 'n nuwe uniform in te voer 

wat eenvormigheid in en gelykheid tussen welgestelde en minder gegoede skole se kadetafdelings 

verseker het.,. 

Erasmus is dikwels versoek om dogters in die Kadetorganisasie op te neem. Hy was persoonlik ten 

gunste van die idee en 'n ondersoekkomitee van 1951 het trouens die daarstelling van 'n 

kadetverpleegstersbeweging aanbeveel. Vanwee finansiele oorweginge kon dit nie gei'mplementeer 

word nie." 'n Versoek wat oak afgewys is, was die stigting van kadetafdelings by Indierskole. 

G .R. Varma, ere-sekretaris van die Indian Ex-servicemen's League in Durban het Erasmus in 

Augustus 1953 hieromtrent genader. Artikel 6 van Wet no. 13 van 1912 asook artikel 56 van die 

latere Wet no. 44 van 1957, het vir 'n Kadetkorps in die algemeen voorsiening gemaak en dit nie 

spesifiek tot blanke skole beperk nie. In ooreenstemming met die N.P. se beleid om anderkleuriges 

van militere opleiding te weerhou, het Erasmus die Kadetorganisasie tot blanke seuns beperk en hy 

53 

54 

55 

AG(3), houer 152, AG(3) 252 Kadette: Skoal, inlae 52, 22 Julie 1955; DC, houer 
25, DC780/2 Policy by Minister of Defence, deel 1, inlae "Verdedigingsbeleid: 
Minister se Mosie in die Senaat, 1954". 

Diverse groep 1, houer 91, "Oorsig van die Vordering in die UVM: Mei 1948 -
September 1952". 

DC, houer 36, DC56/6 Gymnasiums: Gymnasium for Women, inlae 13b, 
C.M. Booysen- Minister van Verdediging, 13 Mei 1955; Leerstafhoof- Sekretaris 
van Verdediging, 30 September 1955; Sekretaris van Verdediging- Minister van 
Verdediging, Desember 1955; endossement op lg. brief deur G.P. de Wachter, 
8 Desember 1955. 
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het opdrag gegee dat Varma in kennis gestel word dat die beperkte getalsterkte van die 

Kadetorganisasie alreeds oorskry was en dat daar gevolglik nie aan sy versoek gehoor gegee kon 

word nie.'" 

Suid-Afrikaanse Lugmag 

Die Lugmag, wat heelwat kleiner as die Leer was, is eweneens gedurende Erasmus se dienstermyn 

telkens herstruktureer ten einde 'n gebalanseerde en doeltreffende lugvuis te skep. Die hoof 

funksies van die Lugmag in hierdie tyd, gebaseer op die gangbare verdedigingsbeleid, was om 

lugsteun aan die Leer te verleen, om maritieme steun aan die Vloot in die verdediging van die Suid

Afrikaanse kuslyn en seeroetes te verskaf, om 'n lugverdedigingstelsel te ontplooi asook om 'n 

lugvragvervoervermoe in stand te hou. 57 

Erasmus het hom, anders as in die geval van die Leer, nie direk met die reorganisasie en die 

ontplooiing van die Lugmag bemoei nie maar dit grootliks aan die Lugstafhoof en sy senior offisiere 

oorgelaat. Hy was sterk onder die indruk van die noodsaaklikheid van voldoende lugdekking in 

modeme oorlogvoering en het die proses dus saver as moontlik bevorder. Die resultaat was 'n 

modeme, goed gestruktureerde en geplaasde Lugmag. 

In 1948 was die Lugmag so georganiseer dat 15 eskaders gemobiliseer kon word. Die Staande Mag

komponent het die hoogs tegniese kader van die eskaders gevorm terwyl dit oak vir die opleiding, 

onderhoud en administrasie van die Lugmag verantwoordelik was. Die 15 eskaders het bestaan uit 

twee elk Staande Mag- en Burgermag-vegeskaders; twee elk Staande Mag- en Burgermag

bomwerpereskaders; drie elk Staande Mag- en Burgermag-verkenningseskaders; en een Staande 

Mag- transporteskader. Hierdie indeling was op 'n ontleding van die destydse wereldtoestande 

gebaseer... Die Lugmag het daarbenewens, ook oor 'n Spesiale Reserwe van Off"Isiervlieeniers, 

56 MVEF, houer 122, MV88/1 Skoolkadette, inlae 53, G.R. Varma - Minister van 
Verdediging, 20 Augustus 1953; C.W.C. van Heerden - G.R. Varma, 
15 Oktober 1953. 

57 KG, KG/GPW/2/3/1 Verdedigingsbeplanning Lugmag: Beleid, deel 1, inlae 11, 
"Extract of Minutes at General Staff Conference No 6/57 held at DHQ on 
19 November 1957". 

58 CGS (War), 38/48 Post-war Commando Organisation, deel 2, inlae getitel "Na
oorlogse Organisasie van die UVM", 7 Junie 1948. 
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bestaande uit vlieeniers van die Tweede Wereldoorlog en jong vlieeniers wat deur middel van die 

Leerlingvlieenierskema,. opgelei is, beskik. 

In 1950 bet Erasmus 'n lang gevoelde en noodsaaklike verandering in die gesagspraktyk van die 

Lugmag-eenbede goedgekeur. Tot op daardie tydstip bet die Leer se territoriale kommandemente 

feitlik valle bevel (bebalwe in tegniese aangeleentbede) gevoer oor eenhede van al drie die 

weermagsdele binne bulle gebiede. Die Direkteurs-generaal van die Lugmag en die Vloot, of 

intermediere organisasies, bet weliswaar tegniese bebeer oor bulle eenbede uitgeoefen maar daar bet 

nie doeltreffende bevelstrukture vir bierdie proses bestaan nie. Gevolglik bet die Lugmag- en 

Vlooteenbede in bepaalde gebiede feitlik gebeel en al onder die bebeer van die betrokke Leer

kommandement gestaan. Erasmus bet saamgestem met die Lugmag se beswaar teen bierdie opset 

en magtiging verleen dat die gesagstruktuur in die Lugmag in 1950 reggestel word deur die skep van 

twee Lugmag-groepe met status gelykstaande aan die van die Leer-kommandemente, om op 

territoriale basis oar Lugmageenbede bevel te voer. 'n Tweede onpraktiese beleid wat met sy 

goedkeuring gestaak is, was die samestelling van die 15 eskaders uit een derde Staande Mag- en 

twee derdes Burgermag-personeel. Voortaan was die eskaders in ses Staande Mag- en nege 

Burgermag-eskaders verdeel. 

Twee jaar na die instelling van die twee Lugmag-groepe is bevind dat die bestaande organisasie, 

vinnige uitbreiding in 'n tyd van oorlog sou beiemmer. Erasmus bet in 1954 die Lugstafhoof se 

aanbeveling aanvaar dat vier Lugmag-groepe wat op 'n funksionele basis saamgestel is, gestig word. 

Die groepe, onderskeidelik 'n taktiese, 'n maritieme, 'n onderbouds- en 'n opleidingsgroep, was 

elkeen in status gelyk aan die Leer se gebiedskommandemente. Die verskillende Lugmag-eenbede, 

Staande Mag sowel as Burgermag, is funksioneelgewys by die groepe ingedeel... Die reorganisasie 

bet die stigting van twee nuwe Qroepboofkwartiere meegebring met die gevolg dat die Lugmag in 

die algemeen volgens die organisasie wat in tyd van oorlog van toepassing sou wees, gefunksioneer 

bet en dat die beskikbare mannekrag doeltreffender benut is. Hierdie berstrukturering bet dit 

moontlik gemaak om die Lugmag-boofkwartierorganisasie te omskep. Erasmus bet 'n Adjunk 

Lugstafhoof aangestel wat met die daaglikse bestuur van die Lugmag belas is sodat die Lugstafhoof 

59 Sien Hoofstuk 4, afdeling onder die opskrif OPLEIDING IN DIE LUGMAG. 

60 Diverse groep 1, bauer 91, Oorsig van Vordering in die UVM: Mei 1948 -
September 1952. 
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vry was om op beleidsake en beplanning te konsentreer.'1 

Die implementering van die nuwe benadering m.b.t. die organisasie van die Verdedigingsmag wat 

Erasmus in 1958 aangekondig het, te wete minder mannekrag, grater slaankrag en beweeglikheid 

asook die strategiese plasing van eenhede, het opnuut 'n skommeling in die Lugmag tot gevolg 

gehad. Die vier Lugmag-groepe is tot drie verminder: groep 1 was in Pretoria gesetel en vir 

vliegopleiding en -doeltreffendheid verantwoordelik; groep 2 was in Kaapstad gestasioneer en was 

vir maritieme krygsverrigtinge en -opleiding verantwoordelik; groep 3 was in Pretoria gevestig en 

was verantwoordelik vir die verkryging en onderhoud van tegniese uitrusting en tegniese opleiding.Q 

Die aantal eskaders is tot tien verminder, nl. twee Staande Mag- en vier Burgermag-vegeskaders 

en een Staande Mag-maritieme eskader; een elk Staande Mag- en Burgermag-transporteskader; en 

een Staande Mag-helikoptereskader. Laasgenoemde was 'n nuwigheid en het die Lugmag se 

beweeglikheid en slaankrag aansienlik vergroot, ofskoon die eskader geleidelik opgebou moes word. 

In die lig van 'n moontlike nuwe vyandelike strategie met die verskyning van langafstand

bomwerpers, het lugverdediging 'n al belangriker rol begin speel. Nadat daar in 1950 met die 

beplanning van 'n lugverdedigingstelsel begin is, het die Lugmag se organisasie in 1958 'n Staande. 

Mag-lugverdedigingseenheid ingesluit. Dit kon in tyd van nood deur opgeleide. Burgermaglede 

aangevul word. 63 

Suid-Afrikaanse Vloot 

Die S.A. Vloot het op 15 Januarie 1940 as die Suid-Afrikaanse Verdedigingsmag ter see tot stand 

gekom en is in Januarie 1951 tot die S.A. Vloot herdoop; om praktiese redes word die benaming 

Vloot deurgaans gebruik. Gedurende Erasmus se jare as minister het die kleinste weermagsdeel 

behoorlik gestalte begin kry. 

61 MVEF, houer 125, MV103 Vorderingsbeleid van die Unie van Suid-Afrika, inlae 
"Konsep Beleidsverklaring en Verdedigingsoorsig: 1953". 

62 KG, KG/GPW/2/3/1 Verdedigingsbeplanning Lugmag: Beleid, deel 1, 
Kommandant-generaal - Minister van Verdediging, 18 September 1958. 

63 KG, KG/GPW/2/3/1 Verdedigingsbeplanning Lugmag: Beleid, deel 1, inlae 14, 
Kommandant-generaal - Lugstafhoof, 10 Junie 1958; inlae 16a, Lugstafhoof -
Kommandant-generaal, 24 Julie 1958; dokument 11 Konsep Beleidsverklaring en 
Verdedigingsoorsig: 1953". 
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Suid-Afrika se kuslyn van 4 827 kilometer, sy kwesbare hawens en die land se strategiese ligging 

op die seeroete tussen die Ooste en die Weste, het Erasmus oortuig dat dit gebiedend noodsaaklik 

was dat die Unie oor 'n onafhanklike, effektiewe Vloot beskik. Die Vloot wat Erasmus in 1948 

aangetref het, was heeltemal ontoereikend en in 'n groot mate ondergeskik aan die Britse vloot, wat 

in beheer was van die vlootbasis te Simonstad. Die nodige opgeleide personeel het ontbreek en die 

Vloot was van die Britse tegniese personeel en fasiliteite in die basis afhanklik vir die herstel en 

instandhouding van sy vaartuie en uitrusting. Dit was beperkend aangesien die Vloot nie in sy eie 

behoeftes kon voorsien nie, en in 1948 nie sy hooftaak- die beskerming van die land se hawens en 

gebiedswaters - kon uitvoer nie. Die Vloot was heeltemal ontoereikend en 'n swak skakel in die 

Suid-Afrikaanse verdedigingsopset. Dit was inderwaarheid nie veel meer as 'n klein 

opleidingsorganisasie nie. Die Staande Mag-komponent daarvan het slegs 'n aantal verouderde 

vaartuie vir opleidingsdoeleindes in bedryf gehou en die Burgermag, wat vir mobilisasie en as 

reserwes nodig was, opgelei. Die Royal Naval Volunteer Reserve was 'n onbeduidende element van 

die SA Vloot. ... 

Erasmus het reeds in 1948 'n aksie begin loods om die Vloot binne die raamwerk van die land se 

finansiele en.mannekragvermoens op te bou sodat dit in vredestyd as 'n selfstandige organisasie kon 

funksioneer en gedurende 'n oorlog in staat sou wees om sy operasionele verpligtinge ten voile na 

te kom. Die eerste organisatoriese veranderinge wat Erasmus aan die Vloot aangebring het, was die 

ontbinding van die Royal Naval Volunteer Reserve en die opname van die betrokke personeel in die 

Burgermag, die verskuiwing van die Vloothoofkwartier vanuit die Kaap na Pretoria - waar die 

Verdedigingshoofkwartier gesetel was - en die verplasing van die vaartuie en ondersteunende 

infrastuktuur na Salisbury-eiland naby Durban in 1948.65 Die Vloothet sy eie basis, werkswinkels, 

administrasie, opleidingsfasiliteite en akkommodasie op Salisbury-eiland gehad. Dit was die begin 

van 'n proses om die Vloot se bande met Brittanje losser te maak. 

Die Vloot-organisasie is in 1951 uitgebrei om die verantwoordelikheid vir kusverdediging, wat 'n 

taak van die Leer was, in te sluit. Die nut van die kus- en vestingsartillerie was uitgedien en daar 

is gemeen dat die samevoeging van aile seewaartse verdediging onder een stafhoof, beter 

64 CGS(War), 38/48 Post-war Commando Organisation, deel 2, inlae getitel "Na
oorlogse organisasie van die UVM", 7 Junie 1948. 

65 DC, houer 25, DC780/2 Policy by Minister of Defence, deel1, dokument "Konsep 
Beleidsverklaring en Verdedigingsoorsig: 1953"; KG, KG/GP0/111 Overall 
Organization and Establishment of the SADF, deel 2, inlae 36, 14 Januarie 1955. 
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koordinering tot gevolg sou he. Die Vloot het valle verantwoordelikheid vir die verdediging van 

die Suid-Afrikaanse kus verkry, gevolglik is aile kusartillerie- en lugafweereenhede vanaf die Leer 

na die Vloot oorgeplaas. Hiervoor het Erasmus die S.A. Marinierkorps op 1 Julie 1951 in die lewe 

geroep en dit onder die bevel van die Vlootstafhoof geplaas. As gevolg van die toevoeging van 

die kusartillerie- en lugafweer-komponent tot die pas van die Vloot- en Marinierstafhoof, het 

Erasmus die dienende Vloothoof, kdoor. F.J. Dean, as Militere Adviseur na Landen gestuur en 'n 

deskundige oar kusverdediging, brig. P. de Waal, op 1 Julie 1951 in sy plek aangestel. Hierdie 

offisier se aanstelling as Vloot- en Marinierstafhoof was uiters ongewild in die Vloot aangesien hy 

'n lid van die Leer was en geen eerstehandse kennis van die seemag gehad het nie.66 Brigadier De 

Waal het die pas sowat 18 maande beklee voordat hy op 1 Desember 1952 deur 'n volwaardige lid 

van die Vloot, vise-adm. H.H. Biermann, opgevolg is. 

Die veranderde metodes van oorlogvoering en 'n mannekragtekort het binne vier jaar tot 'n 

herwaardering van die rol van die kusartillerie in die verdedigingsopset gelei en die Marinierskorps 

is op 1 Oktober 1955 ontbind. Die Marinierseenhede, -personeel en -installasies is in die Leer en 

Vloot opgeneem: die ligtelugafweereenhede is na die Leer verskuif terwyl die 

haweverdedigingstrukture deel van die Vloot geword het:7 

Soos die geval was met die Leer en Lugmag, wat elkeen oar 'n eie gebiedsgesagstruktuur beskik het, 

het die Vloot in 1951 'n soortgelyke organisasie en status gekry. Erasmus het ingestem dat, in 

ooreenstemming met die Leer se kommandemente en die Lugmag se groepe, 'n Kuskommandement 

vir die Vloot ingestel word wat direkte bevel en beheer oar die Vlooteenhede en kusfortifikasies 

gehad het. 

Erasmus was die hoofargitek van die Suidelike Afrika Seeroete-ooreenkoms en die Simonstad

verdrag wat Suid-Afrika in 1955 met die Verenigde Koninkryk gesluit het. 08 Ingevolge hierdie 

ooreenkomste sou die vlootbasis te Simonstad na Suid-Afrika se Vloot oorgedra word en sou albei 

66 "Landlubber Command of S.A.A.F. Rouses U.P. Criticism", Rand Daily Mail, 
22 June 1951. 

67 KG, KG/GP0/1/1 Overall Organization and Establishment of the SADF, deel 2, 
inlae 36, 14 Januarie 1955. 

68 Sien Hoofstuk 6, afdeling DIE OORDRAG VAN SIMONSTAD EN DIE 
VERDEDIGING VAN DIE SEEROETE OM SUIDELIKE AFRIKA. 
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Iande, in geval van vyandelikhede, vaartuie beskikbaar stel vir die beskerming van die seeroete om 

Suidelike Afrika. Ten einde hiertoe in staat te wees, is daar in 1955 met 'n agtjaarplan van 

Vlootuitbreiding begin. Die Simonstad-ooreenkoms, wat op 1 April 1957 in werking getree het, het 

die Vloot se selfstandigheid verseel en het 'n era van modernisasie ingelui. Die vernaamste 

organisatoriese veranderinge wat onmiddellik op die ooreenkoms gevolg het, was die herverskuiwing 

van die Vlootstafhoof en -hoofkwartier vanaf Salisbury-eiland na Simonstad ... 

Erasmus het die herstrukturering van die Vloot met relatief min weerstand deurgevoer. Anders as 

in die geval van die Leer, is die bestaande eenhede van die Vloot, wat elk nog maar 'n kart leeftyd 

gehad het, nie deur amalgamasies en sluitings ontwrig nie. Boonop was die eenhede nog jonk en 

het hulle nie oor noemenswaardige esprit d' corps beskik nie. 

Openbare Skakeling en 'n Militere Argief 

Benewens die verreikende wysigings en uitbreidings aan die verdedigingstruktuur soos in die 

voorafgaande beskryf, het Erasmus ook ander betekenisvolle toevoegings tot die verdedigingsopset 

gemaak, spesifiek 'n openbare skakelafdeling en 'n militere argief. 

'n Leemte wat Erasmus reeds vroeg geldentifiseer het, was die gebrek aan 'n afdeling wat die 

Departement van Verdediging se skakelaksies kon behartig. Hy het dit noodsaaklik geag dat daar 

'n konstante vloei van inligting oor die D.V.M. na die media moes wees ten einde die publiek bewus 

te maak van en op die hoogte te hou met militere bedrywighede. Dit was een van die stappe in 'n 

proses waardeur hy die gemeenskap en die Verdedigingsmag bymekaar wou bring. Dit kon slegs 

doeltreffend wees indien dit deur 'n skakelkantoor en deur professionele personeel bedryf word. 

Op Erasmus se aandrang is 'n openbare skakelbeampte, bygestaan deur 'n assistent- skakelbeampte, 

in 1950 aangestel. Die beamptes het as skakel tussen die D.V.M., die Staatsinligtingkantoor, die 

pers en die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie opgetree om perskonferensies, persvrystellings, navrae 

en die beskikbaarstelling van inligting te hanteer. Verder het hulle reklameveldtogte geloods om die 

beeld van die D.V.M. te bevorder en die Staande Mag as loopbaan by die jeug te propageer ."' 

69 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SA Weermag, deel 1, inlae 56, 
"Reorganisasie van die SA Weermag", November 1959; houer 150, MV205 Annual 
Report DDF 1957. 

70 KG, HGS/AP/SM/112 Personeel en Algemene Administrasie, deel1, Sekretaris van 
Verdediging - Sekretaris van die Staatsdienskommissie, 2 Junie 1949; DC, 
houer 25, DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, deel 1, inlae 
"Verdedigingsbeleid: Minister se Mosie in Senaat, 1954". 
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Die daarstelling van die skakelkantoor het 'n belangrike bydrae gelewer om goeie betrekkinge tussen 

die U. V .M. en die media te vestig en om die publiek op die hoogte te stel van die ontwikkelinge 

in die Mag. Deur middel van samewerking met die Staatsinligtingskantoor is inligting oor die 

U.V.M. ook in die buiteland versprei. 71 

Getrou aan sy bestuurstyl, het Erasmus nie die skakeling slegs in die hande van die betrokke 

beamptes gelaat nie, maar self regstreeks met die media in verbinding getree om sekere sake onder 

hulle aandag te bring. Hy het bv. in Januarie 1954 persoonlik die redakteurs van Die Burger, Die 

Oosterlig, Die Volksblad en Die Transvaler versoek om nuusdekking aan die opleidingsinrigtings 

te Bloemfontein, Potchefstroom en Oudtshoom asook hulle opleidingsprogramme, te verleen. In 

'n brief aan die Direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, Gideon Roos, het hy 

dieselfde gevra. Hulle het almal aan sy versoek voldoen. ,. Dit is opvallend dat Erasmus in hierdie 

geval nagelaat het om die Engelse pers, wat hom die felste gekritiseer het, te betrek. Hy het hulle 

waarskynlik doelbewus gei'gnoreer juis weens hulle veroordelende houding jeens hom. Dit was egter 

kortsigtig van hom want enersyds was dit water op die koerante se meul en andersyds het hy die 

Engelssprekende leserspubliek se bel~g by militere sake negeer en hulle reg om op die hoogte te 

bly van ontwikkelinge in die U. V .M., verontagsaam. 

Die instelling van 'n militere argief was nog 'n uiters waardevolle toevoeging wat Erasmus tot die 

Departement van Verdediging gemaak het. Die ongemagtigde vemietiging van U.V.M.-leers73 het 

hom bewus gemaak van die noodsaaklikheid van 'n militere argief en 'n formele beleid vir die 

bewaring van amptelike dokumentasie. Nadat hy die aangeleentheid laat ondersoek het, het dit aan 

die lig gekom dat militere dokumente reeds dekades lank onoordeelkundig vemietig is. Die hoofrede 

hiervoor was 'n gebrek aan deskundige Ieiding oor watter dokumente argivale waarde het, die 

afwesigheid van 'n sentrale militere bewaarplek waarheen leers oorgeplaas kon word, nalatigheid 

asook 'n bewuste paging om van bewyse van ongeoorloofde politieke bedryw_ighede ontslae te raak. 

Die argiefstukke wat behoue gebly het was in 'n chaotiese toestand, het oral in U.V.M.-kantore 

71 MVEF, houer 150, MV205 Jaarverslae Departement Verdediging: 1956. 

72 MVEF, houer 7, MV8/1 Aktiewe Burgermag: Algemeen, deel 4, inlae 24-28, 
18 Januarie 1954; inlae 37, 26 Januarie 1954. 

73 Sien Hoofstuk 1, pp. 18-19. 
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rondgele en was ongelys en ongeorden.,. Erasmus het Posthumus en Hiemstra derhalwe opdrag 

gegee om oak die Nederlandse weermagargiefstelsel gedurende bulle besoek aan die land in 

Augustus en September 1948, te ondersoek. 

Erasmus het Posthumus se aanbevelings vir die stigting van 'n militere argief aanvaar en op 

14 Junie 1950 het hy die aanstelling van 'n Stafoffisier Argiewe en twee onderoffisiere gemagtig. 

Daar was nie 'n offisier met 'n kwalifikasie in Geskiedenis soos wat vir die pas vereis was, in die 

U.V.M. beskikbaar nie en 'n geskikte persoon moes van elders bekom word. 'n Amptenaar van 

die Staatsargief, H. de V. du Toit, is vir die pas Stafoffisier Militere Argiewe gewerf. Hy het op 

5 Januarie 1952 diens aanvaar. Sy afdeling se funksies was op die van die Nederlandse Sectie 

Krijgsgeskiedenis van die Generale Staf geskoei en was derhalwe nie tot die bewaring en versorging 

van argiewe beperk nie, maar bet oak militere geskiedskrywing en die vestiging van militere 

museums ingesluit. Vanaf 1954 was Du Toit oak vir die administrasie en goedkeuring van heraldiek 

in die U.V.M. verantwoordelik.'5 

Die daarstelling van 'n militere argief was 'n mylpaal in die geskiedenis van die U.V.M. Vir die 

eerste keer in 40 jaar is begin om die dokumente ordelik te hanteer. Dit was die spoorslag tot die 

wetlike instelling van 'n afsonderlike argief vir die U.V.M. later en die sleutel tot die ontwikkeling 

van Suid-Afrikaanse militere geskiedskrywing. 

MANNEKRAG 

Anderkleuriges se Militere Rol Word BeEHndig 

Erasmus het met dieselfde beslistheid en doelgerigtheid waarmee hy die organisasie van die U.V.M. 

laat ontplooi het, die personeel volgens sy eie insigte en opvattings gerig. Een van die· belangrikste, 

polities gemotiveerde beslissings wat hy in hierdie verband geneem het, was m.b.t. die rol van 

gekleurdes in die U. V .M. In ooreenstemming met die N .P. -regering se beleid dat anderkleuriges 

74 KG, KG/AOH/112 Verdedigingsargief: Korrespondensie, deel 1, inlae Sa, 
12 Maart 1954; MVEF, houer 120, MV78 Krygsargief, inlae 3, Erasmus -
Posthumus, 4 September 1948. 

75 MVEF, houer 120, MV78 Krygsargief, inlae 26, Hoof van die Generale Staf -
Minister van Verdediging, 29 Oktober 1950; HWA, houer 2, HWA668/2/1 
Organisasie: Beleid, deel 2, Kommandant-generaal - Adjudant-generaal, 
18 Desember 1957. 
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nie militere opleiding sou ondergaan of bewapen word nie, het Erasmus nie versuim om hulle uit 

die Staande Mag te verwyder nie. Tot 1948 het anderkleuriges in die Native Military Corps, die 

Kaapse Korps en die Korps ter Beveiliging van Noodsaaklike Dienste (K.B.N.D.) gedien. 

Eersgenoemde twee korpse was spesifiek vir anderkleuriges bedoel terwyl die K.B.N.D. wat 

gedurende die Tweede Wereldoorlog gestig is, 'n gemengde eenheid was. Die korps se blanke 

getalle is aangevul met gekleurdes wat as wagte, motorbestuurders en brandweermanne aangewend 

is. Op 31 Mei 1948 bet die K.B.N.D. uit 417 blanke lede, 49 Kleurling- en 649 swart lede 

bestaan. 76 

Erasmus het vroeg in Julie 1948 'n komitee aangestel om ondersoek in te stel na die Departement 

van Verdediging se beboefte aan en aanwending van Staande Mag- en vrywilliger swart en 

Kleurlinglede. Die komitee, wat bestaan het uit brig. H.B. Klopper, bevelvoerder van Noordelike 

Kommandement, en mnr. O.G. Williams, Departementele Hoofklerk van die Departement van 

Verdediging, moes aanbevelings in bierdie verband doen met inagneming van die beperking dat geen 

anderkleurige voortaan meer in militere hoedanigheid aangewend sou word nie. 77 

Een van die komitee se bevindings was dat die anderkleurige lede van die K.B.N.D. noodsaaklike 

dienste verrig en dat bulle aanwending weens die tekort aan blankes, onontbeerlik was. Die 

indiensneming van bykomende blanke Staande Mag-lede om sulke dienste te verrig, sou 

onekonomies wees aangesien hulle 'n boer soldy betaal moes word. Daarbenewens was die werk 

aldus die komitee "ongepas" vir blankes. 

Die Hoof van die Generate staf het ook die aanstelling van die anderkleuriges in die K.B.N.D. as 

die enigste oplossing vir die mannekragtekort beskou en in sy kommentaar aan Erasmus opgemerk: 

"Ek kan geen rede sien waarom ons moet afsien van die beproefde en merkwaardige stelsel 

76 MVEF, bouer 124, MV94, Korps ter Beveiliging van Noodsaaklike Dienste, 
inlae 2, Waarnemende Sekretaris van Verdediging - Sekretaris van die Tesourie, 
27 Mei 1948; Sekretaris van Verdediging - Minister van Verdediging, 
28 Junie 1948; DC, bouer 3445, DC2516 Terms of Reference of Departmental 
Committee on Employment of Civilian Non-European Labour in Defence 
Department, deel 1, memorandum "Gebruik van Ingesweerde Nie-blankes in 
Staande Mag", 28 Junie 1948. 

77 MVEF, bouer 100, MV39 Nie-blanke Komitee, Minister van Verdediging -
Sekretaris van Verdediging, 5 Julie 1948. 

90 



waarvolgens ingesweerde nie-blankes in sekere hoedanighede in die Staande Mag gebruik word 

nie".'" . Erasmus bet besef dat die beperkte mannekragposisie in die U. V .M. die voortgesette 

indiensneming van die anderkleuriges noodsaak. Hulle aanwending sou egter binne die raamwerk 

van die regering se politieke beleid, wat op segregasie berus het, geskied. Erasmus het die nuwe 

beleid oor anderkleuriges in die U.V.M. op 24 September 1948 aangekondig. Die beleid het behels 

dat aile anderkleuriges se dienste as geattesteerde en vrywillige lede van die Mag so spoedig 

moontlik beeYndig sou word; bulle voortaan nie meer militere range sou he nie en slegs burgerlike 

· werknemers van die U. V .M. sou wees; bulle duidelik herkenbaar sou wees as 'n afsonderlike groep 

werkers van die Verdedigingsmag; bulle nie dieselfde uniform as die res van die Mag sou dra nie 

maar dat 'n onderskeidende donkerbruin uniform en eie kentekens aan bulle uitgereik sou word; en 

dat bulle pette in plaas van helms sou dra. Erasmus het ter wille van dissipline en beheermaatreels, 

op die dra van uniforms in plaas van burgerlike drag, besluit. 

Die anderkleuriges het dieselfde take as voorheen verrig maar was ooreenkomstig die N.P.-beleid, 

nie met gewere toegerus nie. lndien bulle werksomstandighede dit vereis het, soos in die geval van 

wagdiens, het bulle knopkieries, assegaaie of ander dergelike wapens gehad.'" 

Erasmus het op 22 Oktober 1948 aan die Hoof van die Generate Staf en die Sekretaris van 

Verdediging opdrag gegee om die nuwe beleid sonder versuim in werking te stel. Hy bet gereeld 

navraag gedoen oor hoe die implementering daarvanvorder. Die anderkleuriges in die Staande Mag 

se attestasies kon egter nie onmiddellik beeindig word nie en daar moes gewag word tot die 

verstryking van bulle kontrakte ... 

Die rasionalisering van die anderkleurige komponent van die U. V .M. is in April 1949 voltooi toe 

die Native Military Corps en die Kaapse Korps ontbind is en in die K.B.N.D. opgeneem is. Die 

78 MVEF, houer 100, MV39 Nie-blanke Komitee, inlae 11, Hoof van die Generate 
Staf- Minister van Verdediging, 26 Julie 1948. 

79 MVEF, houer 100, MV39 Nie-blanke Komitee, inlae 9, Minister van Verdediging-
Hoof van die Generate Staf, 24 September 1948; inlae 14, Minister van 

Verdediging - Hoof van die Generate Staf, 22 Oktober 1948; DC, houer 3445, 
DC2516 Terms of Reference and Reports of Departmental Committee Appointed to 
Report on Employment of Non-European Labour in Defence Department, deel 2, 
inlae 19, Sekretaris van Verdediging - Sekretaris van Buitelandse Sake, 
3 Maart 1949. 

80 MVEF, houer 100, MV39 Nie-blanke Komitee, inlae 15, 25 November 1948; 
inlae 22, 19 Januarie 1949 en Erasmus se endossement op 2 Februarie 1949. 
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korps bet steeds 'n aantal blankes gebad wat oor die anderkleuriges moes toesig bou. Dit bet op 

30 April 1949 bestaan uit 13 blanke offisiere, 423 blanke ander range, 1 394 swartes en 231 

Kleurlinge: 'n totaal van 2 061 lede.81 

Die implementering van bierdie beleid bet, soos te verwagte, uiteenlopende reaksies uitgelok. Die 

N.P.-ondersteuners bet telegramme van gelukwense aan Erasmus gestuur maar die Kleurling

adviesraad was erg ontevrede. oor die verandering in die status en funksies van die Kaapse Korps. 

Die Kleurlinggemeenskap van Suid-Afrika was veral trots op die Kaapse Korps se uitmuntende diens 

gedurende die twee wereldoorloe en bulle bet die ontbinding van die korps as 'n verontregting 

ervaar.&Z 

Die K.B.N.D. bet nie lank in sy nuwe gedaante bestaan nie en is in opdrag van Erasmus op 

1 Oktober 1950 ontbind. In die plek daarvan is drie afsonderlike, gesegregeerde afdelings, nl. die 

Blanke Hulpdiens, Kaapse Korps Hulpdiens en Bantoe-Arbeidersdiens op die been gebring. 

Soos in die geval van die K.B.N.D. bet die lede van bierdie dienste nie militere range gebad of 

militere status geniet nie. Oor bulle aanwending bet Erasmus op 12 Junie 1951 in die Volksraad 

bekendgemaak dat bulle nie operasioneel benut sou word nie. Kleurlingesou,· soos gedurende die 

twee wereldoorloe, in 'n nie-gevegsboedanigbeid en in 'n ondersteunende rol saam met die U.V.M. 

buite Suid-Afrika se grense aangewend kon word. Swartes sou egter nie buite die Iandsgrense 

aangewend word nie en sou slegs nie-gevegstake binne die Unie verrig . ., 

Namate die U.V.M. uitgebrei bet, is lede van die anderkleurige ondersteuningsdienste op grater 

skaal in die drie weermagsdele benut, boofsaaklik as bediendes en skoonmakers. Mettertyd is 

Kleurlinge ook op vaartuie van die Vloot in bierdie boedanigbeid gebruik; aan boord is daar vir 

bulle afsonderlike slaap-, eet- en ander geriewe verskaf.s.o Die beperking op die militere opleiding 

en bewapening van anderkleuriges bet van krag gebly. In ooreenstemming met die N.P.-beleid is 

81 DC, bouer 3445, DC2516 Terms of Reference and Reports of Departmental 
Committee Appointed to Report on Employment of Non-European Labour in 
Defence Department, deel 2, inlae 25, 28 Mei 1949. 

82 MVEF, bouer 56, MV21/2 Deputasies: Onderboude, deel1, inlae 45, 10 November 
1948; bouer 100, MV39 Nie-blanke Komitee, inlae 23, 28 September 1949. 

83 DC, DC17850/436 General Staff Conferences, dee! 1, Verdedigingstafraadverga
dering gebou 12 Junie 1951; Debatte van die Senaat, 7 Maart 1955, kol. 247-248; 
Debates of the House of Assembly, 19 April 1950, col. 4563. 

84 Debatte van die Senaat, 1 April 1954, ko1.1353. 
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die bepaling vervat in artikel7 van die Verdedigingswet van 1912, wat daarvoor voorsiening gemaak 

het dat "nie-blankes" in tyd van oorlog met die goedkeuring van die parlement verplig kon word om 

oorlogsdiens te verrig of in vredestyd aan militere oefeninge deel te neem, in Wet no. 44 van 1957 

geskrap.ll.'l 

Enkele parlementslede soos die Naturelleverteenwoordiger in die Senaat, W.G. Ballinger, het die 

regering se beleid oor anderkleuriges, ook huJle uitsluiting uit die U.V.M., gereeld gekritiseer. Hy 

het dit herhaaldelik beklemtoon dat die handjievol blankes nie aileen die land sou kon verdedig nie 

en dat die res van die bevolking tot die landsverdediging moes bydra... Erasmus het hierdie 

standpunt telkens verwerp. Die vernaamste faktor wat as motivering gedien het vir die N.P.

regering se weiering om anderkleuriges militer op te lei en te bewapen, was die vrees dat hulle die 

wapens en opleiding teen die blankes sou gebruik. Daar is gereeld op die getalle-oorgewig van tien 

miljoen swartes teenoor twee en 'n kwart miljoen blankes in die land en die gevaar wat dit vir die 

blankes ingehou het, gewys. Die aanvalle op blankes in Kenia deur die Mau-Mau gedurende die 

vyftigerjare het hierdie vrees aangeblaas. 81 

Vroue Word van Militere Diens Weerhou 

Terwyl Erasmus se teenkanting teen anderkleuriges in die U.V.M. polities gemotiveerd was, was 

hy sander opgaaf van rede skepties oor die rol van vroue in 'n weermag. Gedurende die Tweede 

Wereldoorlog het groat getalle vroue in die verskillende vrouehulpdienste gedien om jong mans vry 

te stel om na die front te gaan. Met demobilisasie is die hulpdienste ontbind maar a. g. v. sterk 

belangstelling onder vroue om voltyds in die U. V .M. te dien, is die Vroueverdedigingskorps op 

28 November 1947 gestig. Lede van die korps is as tiksters, klerke, voorraadbeamptes, telefoniste, 

radar-operateurs en ambulansbestuurders aangewend." 

Die Hoof van die Generale Staf, genl. Pierre. van Ryneveld, het groat waarde aan die 

Vroueverdedigingskorps geheg. Na sy mening was die vernaamste voordeel van vroue in uniform 

in vredestyd daarin gelee dat hulle militere ondervinding opdoen wat hulle in 'n tyd van oorlog in 

85 Debates of the House of Assembly, 6 May 1957, col. 3338-3339. 

86 Debatte van die Senaat, 28 Mei 1952, kol. 3697; 7 Maart 1955, kol. 225-228. 

87 Debatte van die Senaat, 7 Maart 1955, kol. 234. 

88 AG(3), houer 63, AG(3)280/2/1 Women's Defence Corps Applications, deel 2. 
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'n vrouehulpdiens kon aanwend. As uniformdraers kon hulle ook makliker verplaas word na waar 

hulle dienste benodig word. Erasmus het hom nie deur hierdie argumente laat oortuig nie; sy 

standpunt was klaarblyklik dat die U.V.M. 'n eksklusief manlike terrein was. Dit, tesame met die 

gebrek aan dissipline wat sommige lede van die Vroueverdedigingskorps openbaar het, het sy 

voomeme versterk om die korps so spoedig moontlik af te skat"". Hy was huiwerig om dit te doen 

voor die verskyning van die verslag van die nasionale kommissie wat in 1946 aangestel is om die 

regsbevoegdhede van vroue te ondersoek en aanbevelings te doen oor die maatreels wat ingestel 

moes word om die ongelykheid wat volgens die bepalinge van die reg, nog tussen mans en vroue 

bestaan het, te verwyder. Toe die kommissie se verslag in 1949 verskyn, het dit aanbeveel dat die 

Verdedigingswet gewysig word om vir verpligte militere opleiding van en diens deur vroue in 

geskikte eenhede voorsiening te maak. Die regering het hierdie aanbeveling van die hand gewys 

en Erasmus het voortgegaan om die diens van vroue as lede van die Staande Mag te bee'indig. By 

die verstryking van hulle dienskontrakte is hulle aanstellings nie hemieu nie en kon hulle voortaan 

slegs as burgerlikes in die U.V.M. werk."" 

Vroue-aktiviste was uiters ongelukkig oor hierdie beslissing. Die League of Women Voter.s" het dit 

as blatante diskriminasie beskryf dat vroue weerhou word om 'n bydrae tot die verdediging van die 

land te lewer en hulle het hul beswaar skriftelik onder Erasmus se aandag gebnng."' Hy het egter 

nie van sy besluit afgewyk nie en die Vroueverdedigingskorps is in 1951 ontbind. 

Erasmus Poog om die Personeeltekorte uit te Wis 

Een van die grootste probleme waarmee die U. V .M. sedert sy totstandkoming te doen gehad het en 

wat in 1948 steeds sy invloed laat geld het, was 'n mannekragtekort in die Staande Mag. Na 

demobilisasie in 1946 het die Staande Mag oor genoeg offisiere beskik, maar die geledere van die 

ander range was hopeloos onvoldoende; meer as 2 500 rekrute was nodig om hulle weer op die 

verlangde vredestydse sterkte van 8 270 te bring. Die Lugmag het die grootste behoefte gehad, nl. 

89 GSC/VBK, houer 20, AG274/6, Staff Conference Minutes, deel 1, General Staff 
Conference, 17 Junie 1948. 

90 MVB, houer 64, MV38 Vroueverdedigingskorps, inlae 9, Hoof van die Generale 
Staf- Minister van Verdediging, 6 April1949, inlae 15, Minister van Verdediging
Hoof van die Generale Staf, 10 September 1949; AG(4), houer 70, AG(4) 

401/51/8 Reorganization and Termination of Contracts, inlae 1, 10 April 1951. 

91 MVB, houer 64, MV38 Vroueverdedigingskorps, inlae 22a, 20 Oktober 1950; 
"Army Should be Open to Women", Pretoria News, 25 April1950. 
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1 000 man, veral persone wat in 'n tegniese rigting gekwalifiseer was as vliegtuigenjin- en raammon

teurs, radiotegnici, elektroniese ingenieurs, motorwerktuigkundiges, tekenaars en skrynwerkers.92 

Die Smuts-regering het na die Tweede Wereldoorlog in weerwil van die omvang van die 

personeeltekort, weinig gedoen om aktief lede vir die Staande Mag te werf. Twee jaar later het 

dieselfde situasie nog geheers. Erasmus was in 1948 onthuts toe die omvang van die tekort aan 

mannekrag aan hom meegedeel is. Die personeelkrisis het die doeltreffende funksionering van die 

U.V.M. belemmer en moes met die oog op sy planne om die Mag te vergroot, so spoedig moontlik 

verlig word. Erasmus het die Generate Staf opdrag gegee om onmiddellik 'n werwingsaksie van 

stapel te stuur. 'n Stafoffisier in die afdeling van die Generate Staf is vir werwing verantwoordelik 

gemaak en onder sy Ieiding is 'n omvattende werwingsprogram antwerp. Die veldtog is laat in 1948 

in samewerking met 'n advertensiemaatskappy en die Staatsinligtingskantoor geloods. Dit het 

persadvertensies, koerant- en tydskrifartikels, pamflette, radioprogramme en rolprentfilms behels.93 

Aangesien die Lugmag die grootste mannekragtekort gehad het, is die werwingsveldtog veral op sy 

behoeftes toegespits. As deel van die veldtog het 'n keurraad die opvoedkundige inrigtings in aldie 

groat sentra van die land besoek om seuns te werf om by die Staande Mag aan te sluit. Die 

vereistes vir die kandidate was dat hulle blank, ongetroud, liggaamlik gesond en tussen 16 en 21 jaar 

oud moes wees; hulle moes oar minstens 'n standerd sewe-sertifikaat beskik en bereid wees om 

sewejaar in die Staande Mag te dien. Hulle sou in die U.V.M. in 'n ambag opgelei word en daarna 

in die Mag van 'n permanente betrekking verseker wees ... Erasmus het persoonlik by die projek 

betrokke geraak en by enkele geleenthede selfs werwingstoesprake gehou en gereeld navraag gedoen 

oar die vordering van die veldtog." 

Die binnelandse werwingsaksie was een deel van die veldtog. Suid-Afrika met sy klein blanke 

bevolking, het nie oar 'n groat genoeg tegnies opgeleide mannekrag vir die hele land se behoeftes 

beskik nie en derhalwe is buitelanders gewerf om in die Unie te kom werk. Erasmus het in 

Julie 1948 goedkeuring verleen dat 'n span van vier offisiere na die buiteland gestuur word om vanaf 

September tot November 1948 ambagslui en tegnici vir die U.V.M. te werf. Die paging was op 

92 "Permanent Force Needs 2 500 Men", Rand Daily Mail, 12 July 1946. 

93 KG, HGS/AP/SM/1/2 Personeel en Algemene Administrasie: Staande Mag, deel 1, 
inlae 54, 13 Desember 1948. 

94 "Werwingsveldtog vir Lugmag", Die Volksblad, 12 Oktober 1948. 

95 KG, HGS/AP/SM/112 Personeel en Algemene Administrasie: Staande Mag, deel 1, 
inlae 42, 8 Oktober 1948. 
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die Verenigde Koninkryk toegespits aangesien artikel 10 van Wet no. 32 van 1932, oar die 

Verdedigings (Wysigings) en Vrygewestelike Magte, bepaal het dat Iede van die weennagte van die 

Statebondslande na die U.V.M. gesekondeer kon word. Teen die einde van November 1948 is 287 

geskikte persone in Brittanje gewerf. In opdrag van Erasmus, wat die invoer van 'n sterk Britse 

element in die Mag wou voorkom, moes gepoog word om oak opgeleide personeel in Nederland, 

Belgie en Wes-Duitsland te bekom. Die Waarnemende Hoof van die Generale Staf, genl.maj. Len 

Beyers, het Erasmus egter daarop gewys dat werwing in hierdie Iande nie die U. V .M. se 

personeeltekort sou oplos nie aangesien artikel 124 van Wet no. 13 van 1912 bepaal het dat slegs 

Britse onderdane lid van die U.V.M. kon word; ambagslui wat in Nederland, Belgie en Wes

Duitsland gewerf word, sou eers geneutraliseer moes word alvorens hulle in die Mag opgeneem kon 

word. Die werwingspan het nietemin Nederland aangedoen, maar kon nie daarin slaag om enige 

vakmanne daar vir die U.V.M. te werf nie ... 

Die U.V.M. se werwingsafdeling het in oorleg met die Departement van Arbeid en 

beroepsvoorligters met werwingsveldtogte voortgegaan, maar die tekort in die Staande Mag kon nie 

uitgewis word nie en op 19 April 1950 het Erasmus die Volksraad meegedeel dat hierdie komponent, 

offisiere en ander range tesame, 2 000 man onder sterkte was. Gedurende die vorige jaar is 12 300 

aansoeke van· applikante ontvang maar slegs 805 van die hulle het aan die vereistes voldoen en is 

vir die Staande Mag aanvaar. Op daardie tydstip was die Leer 46% onder sterkte en die 

Lugmag 20%."' 

Die U.V.M. het gedurende hierdie tyd 'n hoe omset van personeel gehad, wat die 

mannekragprobleem vererger het. Die aantal lede wat hulle ontslag uit die U. V .M. gekoop het of 

by die verstryking van hulle dienstennyne nie aansoek gedoen het dat hulle kontrakte verleng word 

nie, het jaarliks toegeneem. Die U.V.M. het gevolglik sy bekwaamste manne verloor. Die 

vemaamste rede vir die uittog van personeel was dat die U. V .M. nie met die nywerhede en myne 

wat betref salarisse en diensvoordele, kon meeding nie. Die taalbevoegdheidsvereiste vir 

bevordering wat Erasmus in 1948 ingestel het, het oak 'n rol gespeel. Die omvang van die 

probleem van Staande Mag-lede wat die diens verlaat het, blyk uit die onderstaande statistiek waarin 

96 KG, HGS/AP/SM/1/2 Personeel en Algemene Administrasie: Staande Mag, deel 
1, inlae 37, 29 September 1948; MVEF, houer 124, MV95 lnvoer van Tegnici 
vanaf die Buiteland, inlae 1, 13 September 1948; Waamemende Hoof van die 
Generale Staf- Minister van Verdediging, 2 Maart 1949. 

97 Debates of the House of Assembly, 19 April 1954, col. 4562; DGL, houer 3, 
0022P Recruiting, dee! 1, inlae 3, 5 Junie 1950. 
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dit met die getal nuwe attestasies, d.w.s. aanmonstering vir diens in die Staande Mag, vergelyk 

word: .. 

Tabel 2 Vergelykende statistiek vir nuwe attestasies en ontslagte vir die tydperk 1 Jan -
31 Mei 'SO en 1 Jan- 31 Mei '51 

1 Jan- 31 Mei '50 1 Jan- 31 Mei '51 

Nuwe attestasies Ontslagte Nuwe attestasies Ontslagte 

Leer 134 124 121 118 
Lugmag 146 40 122 98 
Vloot 145 73 68 72 

I TOTAAL II 425 II 237 II 311 I 288 

In die Lugmag was dit veral die voormalige Britse lugmag-werktuigkundiges wat enkele jare tevore 

gewerf is, wat a.g.v die taalbeleid wat Erasmus in die U.V.M. ingestel het, bedank het. Dit het 'n 

krisis geskep aangesien 2 Eskader se deelname in Korea buitengewoon hoe eise aan die 

grondpersoneel gestel het. .. 

In die Vloot het die getal bedankings in verhouding met die nuwe attestasies binne een jaar van 50% 

tot meer as 100% gestyg en daar was sprake dat 'n vaartuig noodgedwonge uit kommissie geneem 

sou moes word. Die enigste onmiddellike oplossing was om weer offisiere en onderoffisiere in die 

buiteland, veral die Verenigde Koninkryk, te werf. Erasmus het nogmaals gepoog om Nederlanders 

na die Vloot te lok en het P.I. Hoogenhout, die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Den Haag, versoek 

om vlootpersoneel aldaar te werf. 'n Aantal Nederlandse offisiere het aanvanklik belangstelling 

getoon maar dit het gou weer verflou. '"' Erasmus het nie tou opgegooi nie en het 'n jaar later weer 

probeer om Nederlandse vlootlui vir die Suid-Afrikaanse Vloot te bekom. Hierdie keer het hy, aldus 

'n voorbladberig in die Nederlandse dagblad De Telegraaf op 28 Augustus 1954, sy versoek 

persoonlik tot die Nederlandse regering gerig. Gedurende sy besoek aan die land in Augustus 1954 

- op pad na die Verenigde Koninkryk waar hy o.a. oor die oordrag van Simonstad aan Suid-Afrika 

sou onderhandel - het Erasmus klaarblyklik die Nederlandse regering versoek om 'n klein groepie 

98 KG, HGS/AP/SM/112 Personeeladministrasie en Diensvoorwaardes: Staande Mag, 
deel 2, Adjudant-generaal -Hoof van die Generale Staf, 7 Junie 1951. 

99 "South Africa 'dangerously weak' in Air", The Star, 31 March 1951. 

100 MVEF, houer 62, MV22/8 Departementele Korrespondensie: SA Vloot, deel 1, 
F.C. Erasmus - P.I. Hoogenhout, 26 September 1952; P.I. Hoogenhout -
F.C. Erasmus, 14 Oktober 1952; 10 Augustus 1953; inlae 110, 10 Augustus 1953. 

97 



tegniese deskundiges van die land se vloot aan Suid-Afrika beskikbaar te stel om personeel van die 

Suid-Afrikaanse Vloot op te lei. Volgens De Telegraaf het Erasmus se versoek die Nederlandse 

regering in die verleentheid gestel en is dit van die hand gewys omdat die land se vloot in die tyd 

self 'n tekort aan tegniese personeel ondervind het. 101 

In die Jig van die algemene mannekragtekort in die U.V.M. het Erasmus in 1953 'n versoek van die 

Britse regering om burgers van die Verenigde Koninkryk wat in die U. V .M. gedien het, as 

navigators en vlieeniers vir die Britse vloot en lugmag te werf van die hand gewys. 102 

Onder druk van die uittog van personeel weens die aantreklike salarisse en voordele van die 

privaatsektor, het Erasmus die S<?l~ en diensvoorwaardes van die Staande Mag verbeter. Hersiene 

salarisskale en pensioenvoordele asook 'n vakansiebesparingsbonus is in 1956 ingestel. Dit het die 

gewenste uitwerking gehad deurdat minder Staande Mag-lede die diens van die U.V.M. verlaat het 

en die getal kandidate wat aansoek gedoen het om by die Staande Mag aan te sluit, toegeneem het. 

Gevolglik kon die minimum standaarde vir toelating verhoog word en kon die Mag meer selektief 

te werk gaan met aanstellings. Die volgehoue reklameveldtogte van die openbare skakelafdeling en 

die werwingskantoor het ook bygedra om groter belangstelling in 'n militere loopbaan te wek. Die 

getal indiensnemings in 1956, in vergelyking met die vorige twee jaar, sien s6 daar uit: 1
Q) 

Tabel 3 

101 

102 

103 

Die getal indiensnemings in die Staande Mag vanaf 1954 tot 1956 

I I 1956 I 1955 I 1954 I 
Leer 283 231 208 
Lugmag 354 305 358 
Vloot 341 168 249 

I TOTAAL II 978 II 704 I 815 

DC, houer 186, DC17926/170 Discussions with the UK Government 1954, 
inlae 405(d), "The Hague: August 28, 1954". 

KG,HGS/AP/SM/1/2 Personeeladministrasie en Diensvoorwaardes: Staande Mag, 
deel 2, Hoe Kommissaris van die Verenigde Koninkryk - Sekretaris van 
Verdediging, 10 Februarie 1953. 

Diverse groep 2, houer 48, GS/39/5 Jaarverslae UVM: 1956. 
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Die welslae van Erasmus se beleid om groter getalle Afrikaanssprekendes na die U. V .M. te trek 

deur dit 'n Suid-Afrikaanse karakter te gee, blyk uit die volgende ontleding (persentasiegewys) van 

die 1956 Staande Mag-rekrute:• .. 

Tabel4 Persentasies Afrikaanssprekende en Engelssprekende Staande Mag-rekrute in 
1956 

Afrikaanssprekend Engelssprekend 

Leer 76.9% 23.1% 
Lugmag 74.6% 25.4% 
Vloot 51.1% 48.9% 

Die matige verbetering in die mannekragsituasie van die Staande Mag word deur die getalle soos op 

31 Desember 1956 weerspieel: 105 

Tabel 5 

Leer 
Lugmag 
Vloot 

I TOTAAL II 

Statistiek vir goedgekeurde en werklike sterkte Staande Mag-personeel op 
31 Desember 1956 

Goedgekeurde sterkte W erklike sterkte 

Offisiere Ander range Offisiere Ander range 11 

539 3 048 480 2 380 
484 2 672 438 2 455 
163 1 314 132 1 264 

1 186 
II 

7 034 [[ 1 050 II 6 099 I 
Aan die einde van 1956 was die Staande Mag dus 136 offisiere en 935 ander range, in totaal 1 071 

man, teenoor die 2 000 man in 1950, onder sterkte. 

Gedurende die laaste drie jaar van Erasmus se ministerskap was daar 'n volgehoue toename in die 

Staande Mag-personeelgetalle. Nuwe attestasies in 1957 het 1 280 getel teenoor die bedankings van 

727, d.w.s. 'n wins van 553. Hierdie tendens het gedurende 1958 en 1959 voortgeduur en die Mag 

was in staat om burgerlike personeel wat vakante militere poste gevul het, met Staande Mag-lede te 

104 Diverse groep 2, houer 48, GS/39/5 Jaarverslae UVM: 1956. 

105 KG groep 1, houer 14, IG/K16 Parliamentary Sessions. 
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vervang.",. 

Kritiek teen Erasmus 

'n Beskuldiging wat dikwels teen Erasmus ingebring is, was dat hy teen Engelssprekendes in die 

U.V.M. en veral die Staande Mag, gediskrimineer het en bulle militere loopbane belemmer heL 

Brigadier H.J. Bronkhorst, lid van die V.P. wat Noordoosrand in die Volksraad verteenwoordig het, 

het aan die einde van Erasmus se dienstermyn beweer dat hy bekwame Engelssprekende offisiere wat 

senior posisies beklee het, na minderwaardige paste uitgeskuif het en offisiere wat nie oor die nodige 

vermoens of kwalifikasies beskik het nie, in bulle plek aangestel heL 107 Dekades later het It. genl. 

J.R. Dutton, wat in 1981 as Hoof van Leerstaf Operasies afgetree het, te kenne gegee dat 

Engelssprekendes soos hyself, dikwels deur Erasmus oor die hoof gesien was as dit by bevordering 

gekom het. 108 

Die N.P. se verklaarde beleid om die Afrikaner in die Staatsdiens tot sy reg te laat kom asook 

uitlatings wat Erasmus in sy eerste openbare toespraak as Minister van Verdediging gemaak het, het 

waarskynlik die bedenkinge en beskuldigings oor die meriete van die bevorderings en aanstellings 

van sekere offisiere gevoed. Erasmus het op 19 Junie 1948 op Tulbagh aangedui dat minder as die 

helfte van die lede van die U. V .M. Afrikaanssprekend is en dat slegs 21% van die Staande Mag

offisiere tussen die range van kaptein en brigadier Afrikaanse name het, die res was Engels. Dit was 

nie in ooreenstemming met die getaile van die Afrikaanssprekende en Engelssprekende dele van die 

bevolking nie en vir hom onaanvaarbaar. 109 In die lig hiervan en die feit dat hy daarop aangedring 

het dat die bevorderings van aile offisiere en die verplasing van aile senior offisiere aan hom 

voorgele word, no het die Smuts-ondersteuners oortuig dat hy bevorderings en aansteilings 

manipuleer. lnderwaarheid het die Regulasies vir die Staande Mag bepaal dat die minister aile 

106 MVEF, houer 150, MV205 Annual Report UDF: 1957. 

107 Debatte van die Volksraad, 10 Maart 1960, kol. 3253-3254. 

108 "Dutton Sit terug na Ryk Lewe in SA Weermag" Die Beeld, 8 Junie 1992. f 
~ M 

109 "Nearly half Names on UDF Active List are Afrikaans 11
, Rand Daily Mail, 

25 June 1948. 

110 Staande Mag-Regulasies, paragraaf 17, hoofstuk ill, MVEF, houer 124, MV100 
Oordragte van Magte van die Minister, inlae 1, 29 Oktober 1948; KG, KG/AOS/3 
Seremonieel: Minister van Verdediging en Toesprake, deel 1, inlae 13, 
5 Maart 1948. 
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bevorderings moes goedkeur, maar onder die vorige regering is hierdi~. mag na die Hoof van die 

Generate Staf gedelegeer terwyl hy ook aile verplasings gemagtig het. Erasmus het slegs die 

bestaande voorskrifte toegepas. 

Die beweringe dat Erasmus Afrikaanssprekendes bevoordeel en Engelssprekendes doelbewus 

benadeel het, kan nie klinkklaar bewys of weerle word nie. Bronkhorst en Dutton se stellings word 

betwyfel aangesien die amptelike bevorderingsbeleid, insluitend die ansienniteitsbeginsel oftewel 

senioriteit, en die taalbevoegdheidsvereiste, op aile lede van die Staande Mag van toepassing was. 

Dit was haas onmoontlik om iemand wat aan al die voorwaardes voldoen het, se bevordering terug 

te hou en sou dit gebeur, kon so 'n persoon vertoe rig tot hoer gesag- die Hoof van Generate Staf, 

die Minister van Verdediging en selfs die Goewerneur-generaal, wat die Britse monarg as 

opperbevelhebber van die U.V.M. verteenwoordig het. Nie Dutton of enige ander Engelssprekende 

lid van die U. V .M. het amptelik beswaar aangeteken teen hulle sogenaamde onregverdige 

behandeling nie. Daar is ook die geval waar Erasmus 'n Engelssprekende in 'n senior pos aangestel 

het - sander vooraf oorlegpleging met die Hoof van die Generate Straf; hy het kol. C.F. Miles

Cadman op 1 Desember 1949 as Ad junk Kapelaan-generaal van die U. V .M. aangestel. 111 Aan die 

ander kant is dit 'n onbetwisbare feit dat Afrikaanssprekendes gedurende sy tydperk spoedig in 

beheer gekom het van die U.V.M. In teenstelling met die situasie in 1948 toe die hoofde van aldie 

weermagsdele Engelssprekend was, was almal vanaf die middel vyftigerjare Afrikaanssprekend. Toe 

Erasmus die Departement van Verdediging in 1959 verlaat het, het die Generate Staf slegs uit 

Afrikaanssprekendes bestaan. 

Die opposisie se agterdog teen Erasmus, het hulle by meer as een geleentheid verlei om ongegronde 

aanvalle op hom oor sy beslissings oor Staande Mag-lede, veral Engelssprekendes, te maak. Een 

so 'n geval was kart na Erasmus se aanstelling as Minister van Verdediging toe dit bekend geword 

het dat brig. W.H. Hingeston, bevelvoerder van die Kommandement Witwatersrand, uit die pos 

verplaas is en addisionele Aide-de-Camp vir die Britse koning word. Smuts het die regering heftig 

aangeval oor wat hy as 'n nwandaad" teen Hingeston beskryf het. Later het dit aan die lig gekom 

dat Smuts scM! toe hy nog aan bewind was, die betrokke offisier se verplasing gelas het.m 'n Ander 

111 MVEF, houer 100, MV33 Col. C.F. Miles-Cadman, inlae 30, 14 November 1949; 
inlae 35, Hoof van die Generate Staf - Minister van Verdediging, 
16 November 1949. 

112 "Weer deur sy Geheue in die Steek Gelaat?n, Die Oosterlig, 21 Oktober 1949. 
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geval was die van Poole, wat reeds beskryf is.m 

FINANSIES 

Die beskikbaarheid van fondse was 'n belangrike faktor in die ontwikkeling van Suid-Afrika se 

militere vermoe en Erasmus moes besondere pogings aanwend om 'n naastenby toereikende 

be grating vir die U. V .M. te beding. Toe hy die portefeulje Verdediging drie jaar na die beeindiging 

van die Tweede Wereldoorlog oorgeneem het, het hy 'n begroting geerf waarmee hy die departement 

moes bedryf. In teenstelling met die reuse bedrag van £100 648 28sn• wat in die 1943/44-

boekjaar, toe die oorlog 'n hoogtepunt bereik het, aan Verdediging toegestaan is, het die Smuts

regering se begroting vir die 1947/48-boekjaar vir die departement 'n skrale £13 500 000 beloop

wat nietemin meer was as die van enige ander departement. 115 Hierdie skrapse bedrag was 'n 

emstige remmende faktor in Erasmus se korttermyn uitbreidingsprogram vir die U. V .M. Daar was 

geen vooruitsig dat hierdie posisie in die onmiddellike toekoms kon verbeter nie; Suid-Afrika het 

'n negatiewe handelsbalans gehad en die Minister van Finansies, N.C. Havenga, het maatreels 

ingestel om dit die hoof te bied. Hy het in 1949 streng invoerbeheer ingestel en die Unie het 

Brittanje se voorbeeld gevolg en die£ gedevalueer."• Die kabinet het vir die 1948/49 en 1949/50 

finansiele jaar telkens slegs £9 759 000 en vir 1950/51 'n bedrag van £8 275 300 vir Verdediging 

goedgekeur. Die bedrae is aangevul deur die beskeie fondse wat uit die 

Oorlogsgoederebeskikkingsrekening verkry is. Gedurende die boekjaar 1948/49, 1949/50 en 

1950/51 het die U.V.M. aankope van onderskeidelik £683 370, £2 192 357 en £1 775 774 uit 

hierdie rekening gemaak. 117 

Erasmus het ten spyte van Suid-Afrika se finansiele posisie, in 1951 daarin geslaag om 'n begroting 

113 Sien Hoofstuk 1. 

114 Suid-Afrika het die£ tot in 1961 as geldeenheid gebruik. Toe hy op 14 Februarie 
1961 na die desimale stelsel oorgeskakel het, was die verhouding £1 = R2; oak 
t.o.v. die Britse £, d.w.s. een Britse £ = R2. 

115 MVEF, houer 150, MV205 Annual Report of the Department of Defence for the 
Year ended 31 March 1952. 

116 Kruger, The Making of a Nation, p. 252. 

117 DC, houer 25, DC7850/2 Minister of Defence; Policy by Minister, deel 1, 
Waamemende Sekretaris van Verdediging - Privaat Sekretaris van Verdediging, 
10 September 1952. 
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van £26 439 750 vir 1951152 goedgekeur te kry. Hierdie bedrag betook vir die Unie se deelname 

aan die Koreaanse oorlog voorsiening gemaak asook 'n som van £7 500 000 wat in die Rekening 

vir Spesiale Verdedigingstoerusting gestort is."" Dit bet Erasmus die eerste geleentheid gebied om 

noemenswaardige uitbreiding van die U.V.M. aan te pak. Suid-Afrika se Verdedigingsbegroting 

gedurende Erasmus se dienstermyn word in die onderstaande tabel, waarin ook die land se to tale 

begroting verstrek word, aangedui:"• 

Tabel 6 Die begroting vir die Departement van V erdediging in vergelyking met die land 
se totale begroting vanaf 1947 tot 1960 

I 
Jaar 

II 
V erdediging 

I 
Totale Begroting Benaderde 

Persentasie 

1947/48 13 500 000 122 744 075 11 
1948/49 9 759 000 129 697 266 8 
1949/50 9 759 000 140 238 737 7 
1950/51 8 275 300 152 442 533 5 
1951/52 26 439 750 186 601 216 14 
1952/53 25 579 000 206 973 313 12 
1953/54 23 303 000 224 170 540 10 
1954/55 19 991 000 250 577 823 8 
1955/56 25 254 730 245 977 730 10 
1956/57 25 250 600 262 264 000 10 . 
1957/58 26 312 000 273 056 300 10 
1958/59 18 298 000 254 743 400 7 
1959/60 19 924 000 299 973 350 7 

Die Unie se Verdedigingsbegroting bet vanaf 1951 tot aan die einde van Erasmus se dienstermyn 

gemiddeld £23 miljoen per jaar beloop. Dit is telkens geredelik deur die meerderheid lede van die 

parlement goedgekeur. Slegs A. Hepple, L.V. vir Rosettenville, bet herhaaldelik beswaar gemaak 

daarteen dat soveel geld aan Verdediging bestee viord.'20 Dit is opvallend dat die begroting selfs 

gedurende die ekonomiese maer jare in 1953 en 1954, meer as 10% van die land se totale begroting 

118 MVEF, houer 150, MV205 Annual Report of the Department of Defence for the 
Year ended 31 March 1952; houer 51, MV18/10 Parlementere Sittings: Finansiele 
Sake en Begrotings, deel 2, inlae 3, 10. 

119 Unie van Suid-Afrika Begroting van Inkomste en Begroting van Uitgawes uit 
Inkomste- en Leningsfondse 1946-47; 1947-1948; 1948-1949; 1949-1950; 1950-
1951; 1951-1952; 1952-1953; 1953-1954; 1954-1955; 1955-1956; 1956-1957; 
1957-1958; 1958-1959; 1959-1960. 

120 Debatte van die Volksraad, 7 September 1953, kol. 3127-3133; 11 Mei 1955, kol. 
5781-5783. 
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bedra het. Dit beteken nie dat Erasmus in hierdie tyd nie soos die res van die Staatsdiens, 

besuinigingsmaatreiHs ingestel het nie. Die kabinet het weliswaar op 27 Augustus 1953 sy besluit 

oor die toekenning van fondse vir die Spesiale Toerustingsrekening herbekragtig, maar Erasmus het 

gedurende 1954 as beheermaatreel, self eers die aankoop van uitrusting goedgekeur voordat 

bestellings geplaas kon word. Hy het toestemming verleen dat die aankoop van onderdele en ander 

onontbeerlike items kon voortgaan, maar die stafhoofde moes toesien dat die hoeveelheid so klein 

moontlik gehou word."' Hy het deurgaans regstreeks by die bestuur van die Verdedigingsbegroting 

betrokke gebly. 

Ewe noodsaaklik as die verkryging van personeel en fondse om in die U. V .M. se behoeftes te 

voorsien, was die daarstelling van voldoende opleidingsfasiliteite en -geleenthede om te verseker dat 

die Mag deur bekwame, goed opgeleide lede beman word. Erasmus was spoedig, soos vervolgens 

gesien sal word, 'n stukrag wat die bestaande militere opleidingsinrigtings uitgebrei en nuwes tot 

stand gebring het. 

121 DC, houer 184, DC17926/i61 Equipment Required for Expeditionary Force, dee! 
1, inlae 81, 31 Augustus 1953; DC8416/2 Defence Purchases and Provisioning, 
inlae 19, Minister van Verdediging- Hoof van die Generale Staf, 28 Mei 1954. 

104 



HOOFSTUK 4 

OPLEIDING AS HOEKSTEEN VAN 'N DOELTREFFENDE U.V.M. 

OPLEIDING IN DIE BUITELAND 

Na die Tweede Wereldoorlog moes die U.V.M. tred hou met die snelle vooruitgang op tegnologiese 

gebied ten einde as 'n doeltreffende verdedigingsmag te funksioneer. Een van die kemvereistes 

hiervoor was opleiding. Sy lede moes in die hantering en aanwending van die nuutste krygstuig asook 

die tegnieke van modeme oorlogvoering opgelei word. Opleiding het in 1948 nog nie weer na die 

oorlog op dreef gekom nie en was boonop verouderd en onvoldoende. Daarbenewens was Suid-Afrika 

van Brittanje vir gevorderde en gespesialiseerde opleiding afhanklik. Hieroor was Erasmus vera! 

bekommerd aangesien dit die kwesbaarheid van die U.V.M. verhoog het. Weens die ongesonde 

toedrag van sake m.b.t. opleiding in die algemeen het Erasmus binne enkele weke nadat hy as' Minister 

van Verdediging aangestel is, 'n komitee saamgeroep om 'n omvattende ondersoek na opleiding in die 

U.V.M. in te stel. Die komitee, wat in Julie 1948 met sy taak begin het, het bestaan uit 

brig. J.B. Kriegler (voorsitter), kol. H.S. Cilliers, lt.kol. G.K. Roodt, lt.kol. E.A. Pope, 

kapt. J.E. Jokl, kapt. J.S.J. van der Merwe en senator C.F. Miles-Cadman. Die aspekte van opleiding 

wat vir Erasmus van pertinente belang was, blyk uit die spesifieke sake wat die komitee moes 

ondersoek, nl. die oprigting van 'n korps oftewel 'n stelsel vir die voltydse opleiding van blanke seuns; 

die stigting van 'n fakulteit Militere Wetenskap aan 'n universiteit vir gespesialiseerde opleiding; die 

daarstelling en optimale benutting van plaaslike opleidingsinrigtings sodat die U. V .M. nie meer die 

Verenigde Koninkryk in die oe moes kyk vir gevorderde militere opleiding nie; asook die uitbreiding 

van die Skoolkadetorganisasie as basis vir verdere militere opleiding.' Erasmus se besliste sienswyse 

oor militere opleiding was deurslaggewend in die herstrukturering van opleiding in die U.V.M. 

Erasmus het in 1948 onmiddellik begin om die U.V.M. sover as moontlik onafhanklik te maak van 

Brittanje, vandaar die spesifieke opdrag aan die Kriegler-komitee om die U.V.M.-lede se bywoning 

van kursusse in die Verenigde Koninkryk te ondersoek. Die U.V.M. het reeds vanaf sy vroegste 

bestaansjare Staande Mag-offisiere en onderoffisiere daarheen gestuur om opleiding te ondergaan. Daar 

was veral drie redes hiervoor. Ten eerste was Suid-Afrika, as lid van die Britse Statebond, deel van 

die Britse verdedigingstelsel en sou in geval van 'n oorlog saam met Brittanje 'n geintegreerde 

gevegsmag vorm. Die U.V.M. moes sodoende op dieselfde wyse as die ander Britse dominiums 

georganiseer en opgelei word om eenheid en samewerking in so 'n mag te verseker. Ter wille van 

1 DC groep 2, houer 3460, DC2539 Committee of Enquiry : Military Training, inlae 22, 
"Opdrag aan die Komitee van Ondersoek in Verband met Opleidingsaangeleenthede in 
die UVM", 22 Oktober 1948. 
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eenvormigheid in opleiding het Suid-Afrika en sekere ander Iande in die Statebond, offisiere, 

onderoffisiere en ander range uitgeruil. Hierdie gebruik is deur die Tweede Wereldoorlog onderbreek 

maar in 1946 hervat. Die tweede rede waarom U.V.M.-lede na die buiteland gegaan het vir opleiding 

was om op die hoogte te kom van die nuutste ontwikkelinge en om vertroud te raak met die hantering 

en instandhouding van nuutaangekoopte wapentuig. Derdens het die U.V.M. nie oor die vermoe of 

fasiliteite beskik om self gevorderde stafdienskursusse of gespesialiseerde opleiding aan te bied nie. 

Die vrylike beskikbaarheid van opleidingsgeleenthede in die Verenigde Koninkryk het die U.V.M. se 

motivering om self in sy behoeftes te voorsien, beperk. In Mei 1948 was altesaam 40 lede van die 

U.V.M. in die buiteland met kursusse besig! 

Senator G.H. Nicholls het enkele maande nadat Erasmus Minister van Verdediging geword het, beweer 

dat Erasmus die U.V.M. van Brittanje en die res van die wereld isoleer, o.a. deur lede daarvan te 

weerhou om kursusse in die buiteland te deurloop.' Dit was 'n ongegronde aantyging en spruit 

waarskynlik uit Erasmus se beskuldiging dat Smuts verhoed het dat die U.V.M. in aile opsigte as 'n 

onafhanklike verdedigingsorganisasie ontwikkel omdat hy dit as deel van die Britse verdedigingstelsel 

beskou het. Erasmus was inderdaad gretig om die U.V.M. se afhanklikheid van Brittanje en die se 

invloed in die U.V.M., te verminder. Hy het dit as 'n saak van dringendheid beskou maar het nie die 

belangrikheid van interaksie met die buiteland op opleidingsgebied onderskat nie. • Erasmus het nie 

die bywoning van noodsaaklik~ kursusse oorsee verhinder of beperk nie. Die Unie van Suid-Afrika 

se onvermydelike posisie as lid van die Statebond, maar veral Erasmus se strewe dat Suid~Afrika saam 

met ander Iande met kolonies in Afrika 'n verdedigingsorganisasie moes vorm, 5 het hom oorreed om 

voorlopig Suid-Afrika se opleidingsbande met Brittanje in stand te hou. Die U.V.M. het dus 

voortgegaan om jaarliks op uitnodiging van verskeie Britse militere opleidingsinrigtings van sy offisiere 

vir kursusse aldaar te nomineer. Senior offisiere van die Staande Mag het gereeld stafdienskursusse 

by die Imperial Defence College, waar offisiere van die weermagte van die Statebondslande opgelei 

2 MVEF, houer 57, MV22/2 Departementele Korrespondensie: Hoof van die Generale 
Staf, Gevorderde Stafoffisiere Opleiding, Stafoffisier Opleiding - Adjunk Hoof van 
die Generale Staf, Julie 1948; Debatte van die Senaat, 10 September 1948, kol. 574. 

3 Debatte van die Senaat, 10 September 1948, kol. 574. 

4 Debates of the House of Assembly, 19 August 1948, col. 542. 

5 Sien Hoofstuk 6, afdeling OP SOEK NA ALLIANSIES VIR DIE VERDEDIGING 
VAN AFRIKA. 
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is, bygewoon. Studente van die kollege het op hulle beurt dikwels die U. V .M. se opleidingskolleges 

besoek! 

Lede van al drie die gevegsdienste van die U. V .M. het opleiding in die Verenigde Koninkryk ontvang. 

Offisiere en ander range van die Leer het kursusse in haas elke vertakking van die landmag, insluitend 

infanterie, radar, pantser, telekommunikasie, sein, radio, artilleriewaarneming en krygsbehoefte

inspeksie deurloop terwyllede van die Lugmag o.a. in vlieginstruksie en lugvetvoer opgelei is. Voorts 

het die Suid-Afrikaanse Vloot saam met die Britse Vloot aan die jaarlikse gesamentlike vloot- en 

maritieme oefeninge in Suider-Afrikaanse waters en soms oak in vreemde waters deelgeneem. Erasmus 

het hierdie opleiding in en saam met die Verenigde Koninkryk in belang van die U.V.M., ongehinderd 

laat voortgaan. 

Inmiddels washy besig om die U.V.M. se afhanklikheid van die Verenigde Koninkryk vir opleiding 

geleidelik te verminder. Een van die maniere waarop dit bereik kon word, was om buitelandse 

. opleidingsgeleenthede in ander Westerse Iande te soek. Dit was trouens een van die Kriegler-komitee 

se aanbevelings. Gedurende 'n besoek aan die V.S.A. in 1949 het Erasmus diep onder die indruk 

gekom van die gehalte van die opleiding wat by West Point Military Academy aangebied is. Hy het 

'n versoek aan die militere owerhede daar gerig dat offisiere van die U.V.M. toegang tot West Point 

verkry. Die V.S.A. het ingestem en in 1950 is offisiere van die U.V.M. vir die eerste keer tot hierdie 

instelling toegelaat.' Offisiere van die U. V .M. het verder stafkursusse by die Ecole Superieufe de 

Guerre in Parys bygewoon." 

Hoewel Erasmus deure vir die opleiding van U.V.M.-lede in die V.S.A. en Frankryk laat oopgaan het, 

was dit sy ideaal dat die U.V.M. se eie opleidingsvermoens uitgebou word sodat dit in hierdie opsig 

so selfstandig moontlik kon wees. Hy het grootliks hierin geslaag. Die hoogtepunt in die 

verwesenliking hiervan was die totstandkoming van die Militere Akademie. 

6 KG groep 1, houer 17, IG/K25/5/4 Liaison Great Britain: Imperial Defence College 
Visit, inlae 25, 5 Augustus 1958; houer 16, IG/K25/5/1 Liaison: Great Britain, 
Arthur P.M. Sanders - C.L. de Wet du Toit, 15 Maart 1955; Diverse groep 1, 
houer 91, Vorderingsoorsig UVM : Mei 1948- September 1952. 

7 "Militere Kollege in VSA se Aanbod", Die Transvaler, 17 Augustus 1949. 

8 KG, KG/GPT/1/8/5 Franse Stafkursus Parys, deel 1, inlae 7, 4 April 1956. 
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MILITERE AKADEMIE 

Sedert die stigting van die U.V.M. is die Staande Mag-offisierskader by die Suid-Afrikaanse Militere 

Kollege te Voortrekkerhoogte opgelei. Die opleiding was daarop toegespits om die jong man as 

militaris en offisier te bekwaam. Daar is mettertyd besef dat hierdie opleiding aileen nie voldoende 

was om 'n kadet, d.w.s. 'n aspirant Staande Mag-offisier, vir sy taak te bekwaam nie. Vanaf 1947 

het hierdie professionele opleiding dus 'n nuwe dimensie bygekry deur die insluiting van enkele vakke 

van akademiese aard, o.a. Staatsleer, Ekonomie en Militere Geskiedenis. Die moontlikheid van 

volwaardige akademiese opleiding vir Staande Mag-offisiere is egter nie voor 1948 ernstig oorweeg 

nie omdat die U.V.M. se opperbevet"van die ou skoal was. Die gedagte dat soldate gegradueerd moes 

wees, was vir hulle nuut en hulle het die opleiding as heeltemal irrelevant beskou. Die meerderheid 

van die offisiere het geen begrip gehad van wat akademiese opleiding behels nie. Die akademici op 

hulle beurt, het eweneens skepties gestaan teenoor die tipe opleiding omdat hulle onkundig was oar wat 

militere opleiding behels het. Die gevolg was dat offisiersopleiding in die U. V .M. teen 1948 

verouderd en onvoldoende was om die leiers behoorlik vir hulle taak voor te berei. 

Erasmus wou die opleiding van die leiergroep op dieselfde peil as die van moderne buitelandse 

weermagte bring en hy was 'n sterk voorstander van die akademiese vorming van toekomstige Staande 

Mag-offisiere. Hy het besef dat die ontwikkeling en vooruitgang in die krygskuns dit noodsaaklik 

gemaak het dat Staande Mag-offisiere 'n grondige en wetenskaplike kennis van hulle vakgebied moes 

he. Derhalwe het hy in 1948 die wenslikheid van die stigting van 'n militere akademie deur die 

Kriegler-komitee laat ondersoek! 

Die komi tee se aanbevelings het die grands lag gele vir die daarstelling van militer-akademiese opleiding 

in die U.V.M. Die komitee het aanbeveel dat 'n fakulteit Krygskunde aan die Militere Kollege en dus 

onder militere beheer, gevestig word. Ten einde aan wetlike opvoedkundige vereistes te voldoen, moes 

die fakulteit met 'n universiteit geaffilieer word.'" 

Erasmus het in April 1949 die kabinet se goedkeuring vir die stigting van 'n Militere Akademie 

verkry. Die skep van hierdie fasiliteit het die daarstelling van 'n geheel nuwe organisasie in die 

U. V .M. behels en het lang onderhandelinge met die Tesourie en die Staatsdienskommissie vir fondse, 

fasiliteite, paste en personeel geverg. Aanvanklik is beplan om die fakulteit Krygskunde by die 

9 KG, KG/GPT/1/2/1 Training Kriegler Committee, inlae 1, 7 September 1948; AG(3), 
houer 222, AG(3) 1906/9 Military Academy, deel 1, inlae 5, 20 September 1949. 

10 KG, KG/GPT/1/2/1 Training Kriegler Committee, deel 1, dokument getitel 
11 Opsomming van Aanbevelings 11

• 
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fasiliteite, paste en personeel geverg. Aanvanklik is beplan om die fakulteit Krygskunde by die 

Militere Kollege onder die Universiteit van Suid-Afrika se voogdyskap te plaas en daar is gedurende 

1949 met die universiteit daaroor onderhandel. · Na oorweging het Erasmus besluit om die fakulteit 

eerder met 'n doserende universiteit te affilieer en is daar met die Universiteit van Pretoria tot 'n 

ooreenkoms gekom. Studente kon 'n B.Mil.-graad in onderskeidelik die Geesteswetenskappe en die 

Natuurwetenskappe volg. Albei kursusse sou drie jaar duur. Die gewone universiteitsvakke waarvoor 

in die leerplanne voorsiening gemaak is, sou deur die universiteit se eie dosente by die Militere Kollege 

gedoseer word en slegs die kursusse en afdelings wat militer toegespits was, sou deur die militere 

dosente aangebied word. 11 

Danksy Erasmus se dryfkrag en persoonlike betrokkenheid het die Militere Akademie op 

1 April 1950, as 'n tak van die Militere Kollege, begin funksioneer. Die eerste dekaan van die 

fakulteit Krygskunde en toesighouer oar die studente was maj. S.A. Engelbrecht. Die Militere 

Akademie was 'n nuwe konsep in die U. V .M. en sy beginjare is deur vele probleme gekenmerk. Een 

hiervan was 'n tekort aan militere dosente. Die dosente moes Staande Mag-offisiere wees, oar 

minstens 'n Magister-graad beskik en by die Universiteit van Pretoria geakkrediteer wees. Geskikte 

kandidate was nie gretig om by 'n onbekende instansie waar die loopbaanmoontlikhede beperk was, 

aan te sluit nie. Ten tweede was die samevoeging van militere opleiding en akademiese onderrig 'n 

ongemaklike prosedure. 'n Baccalaureus-graad behels bree akademiese opleiding maar die militere 

owerheid wou dat die kursusse spesifiek militer toepaslik wees. Om hierdie probleem te probeer 

oorbrug, is die leerplanne herhaaldelik gewysig. 

'n Ander probleem was dat die tweeledige opleiding behels het dat studente naas hulle 

universiteitsopleiding, oak militere opleiding moes ondergaan. Die Universiteit van Pretoria het 

herhaaldelik sy bedenkinge oar die omvang van die kursusse uitgespreek en was van mening dat daar 

te veel van die studente verwag is. Hierdie kommer was nie ongegrond nie want van die 30 studente 

waarmee die kursusse afgeskop het, het slegs ses aan die einde van die derde jaar die graad behaal. 

Daar is gevolglik besluit om die kursusse tot vier jaar te verleng. Voortaan sou die graadopleiding by 

die Militere Gimnasium, wat intussen tot stand gekom het, 'n aanvang neem:z 

Tot Erasmus se teleurstelling het die Militere Akademie gedurende die eerste drie jaar van sy bestaan 

11 AG(3), houer 222, AG(3)1906/9 Military Academy, deel 1, Waarnemende Sekretaris 
van Verdediging- Minister van Verdediging, 5 Julie 1949. 

12 KG, KG/GPT/1/3/111 Academic Training: PF Cadets, inlae 56, Bevelvoerder Militere 
Kollege- Hoof van die Generale Staf, 17 Oktober 1951; inlae 57, 24 Oktober 1951. 
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geen groei getoon nie en teen 1952 het dit selfs gelyk of dit sou doodloop. Kaptein M. van Niekerk, 

wat in daardie jaar as dekaan van die fakulteit Krygskunde aangestel is, het voor die uitdaging te staan 

gekom om die Militere Akademie lewensvatbaar te maak. Sy klagtes en pleidooie het maande lank op 

dowe militere ore geval totdat hy die probleme regstreeks onder Erasmus se aandag gebring het. In 

'n brief aan Erasmus in April1952 het hy 'n aantal redes uitgesonder vir wat hy die "kreeftegang" van 

die Militere Akademie genoem het. Die belangrikste hiervan was dat die inrigting ondergeskik was 

aan die Militere Kollege waar streng militere dissipline gegeld het en dat talle offisiere in die Mag nie 

oortuig was dat soldate tersiere opleiding moes ondergaan nie en dus nie die akademiese stelsel 

onderskryf het nie. Twee verdere en verwante redes was die afwesigheid van 'n vaste beleid t.o. v. 

die Militere Akademie en die gevolglike lukraak wyse waarop beslissings geneem is asook die 

wanverhouding tussen die akademies-militere en prakties-militere opleiding. 13 

Erasmus wou ten aile koste verhoed dat die Militere Akademie tot niet gaan en het in April 1953 'n 

komi tee benoem om die probleme wat kapt. Van Niekerk uitgespel het, te ondersoek. Die komi tee het 

bestaan uit brig. P.H. Grobbelaar(voorsitter), lt.kdr. S.C. Biermann, kol. J.D. Pretorius, 

kmdt. P.J. Jacobs en kapt. M. van Niekerk. Hulle moes aanbevelings maak oor die moontlikheid om 

aile onderrig by een instansie te konsentreer; die standplaas en akkommodasie vir so 'n inrigting; die 

universiteit onder wie se vleuels die Militere Akademie sou funksioneer indien hy van standplaas 

verander; die hersamestelling van die leerplanne; asook die wenslikheid om afsonderlike akademiese 

inrigtings vir elke weermagsdeel in te stel. Die komitee se werksaamhede was binne maande 

afgehandel. Sy aanbeveling, wat Erasmus aanvaar het, was dat die Militere Akademie herstruktureer 

moes word. Dit moes as 'n entiteit funksioneer; die aanvang van die akademiese onderrig by die 

Militere Gimnasium moes gestaak word; daar moes met die gesamentlike opleiding by 'n 

gemeenskaplike inrigting voortgegaan word; en die Militere Akademie moes na Saldanha verskuif 

word. Daar is op Saldanha as standplaas besluit omdat dit aan die see gele het en die Vlootgimnasium 

asook fasiliteite vir vlootopleiding alreeds daar bestaan het. Dit was naby die Lugmagstasie Langebaan 

waar kandidaat-offisiere van die Lugmag hulle vliegopleiding kon voortsit. Boonop het Saldanha 

genoeg fisiese ruimte vir die Leer se opleiding gebied." Benewens hierdie geldige redes wat Erasmus 

oortuig het dat dit die beste standplaas sou wees, het Saldanha in Erasmus se kiesafdeling 

13 KG, CGS/GPT/113/1/1 Academic Training: PF Cadets, inlae 5, kapt. M. van Niekerk 
- F.C. Erasmus, g.d.; MVEF, houer 135, MV130 Militere Akademie, inlae 43, 
28 April 1952. 

14 KG/ CGS/GPT/1/3/1/1 Academic Training: PF Cadets, inlae 7, Komitee-verslag aan 
Minister van Verdediging, g.d. 
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Moorreesburg geval en hy was gretig om die deel van die Weskus te ontwikkel. Met die uitsondering 

van die Adjudant-generaal, kol. R.C. Hiemstra, wat die wenslikheid van die geografies gelsoleerde 

Saldanha as standplaas bevraagteken het, het die Generale Staf nie teen die verskuiwing van die 

Militere Akademie beswaar gemaak nie. '' 

Die Generale Staf van die U. V .M. en die militere dosente van die Militere Akademie het laat in 1953 

met die Universiteit van Stellenbosch oor die affiliasie van die Militere Akademie met die universiteit 

begin onderhandel. Laasgenoemde het hierdie geleentheid tot indirekte uitbreiding verwelkom. Daar 

is besluit om die B. Mil.-graad in twee rigtings aan te bied, nl. 'n B. Mil.(Geesteswetenskappe) en 'n 

B. Mil.(Natuurwetenskappe). Daar is ooreengekom dat die leerplanne van vakke in die tweede en 

derde jaar van die wat aan die Universiteit van Stellenbosch aangebied is, kon afwyk maar dit moes 

natuurlik op dieselfde peil wees. Hierdie aanpassing was om die inhoud van die vakke toepasliker te 

maak vir die toekomstige offisier. Eerstejaarstudente sou die gewone kursusse by die universiteit volg 

maar in die tweede jaar na Saldanha verskuif waar militere dosente wat intussen deur die U.V.M. 

gewerf is, die aangepaste vakke sou aanbied. Hierdie militere dosente, ofskoon hulle in die diens van 

die U. V .M. was, sou as volwaardige dosente van die Universiteit van Stellenbosch erken word.'• 

Die eerste groep studente wat ingevolge die nuwe skema as eerstejaars vir die B. Mil.-graad 

geregistreer het, het vanaf 1955 by die Universiteit van Stellenbosch onderrig ontvang. Die Militere 

Akademie, voorlopig nog in Pretoria, is op 1 Februarie 1956 van die Militere Kollege ontvoog en het 

as onafhanklike, rekenpligtige eenheid begin funksioneer. Erasmus het kol P.J.G. de Vos, voorheen 

hoogleraar in Fisika aan die Universiteit van Stellenbosch, op 1 Januarie 1956 as bevelvoerder en 

dekaan van die Militere Akademie aangestel. Teen die middel van Februarie 1956 het die Militere 

Akademie na Stellenbosch verhuis waar dit tydelik gehuisves is onderwyl 'n nuwe gebouekompleks in 

Saldanha in aanbou was. Nagenoeg anderhalfjaar later is die Militere Akademie na tydelike huisvesting 

te Malgaskop in Saldanha verskuif. In Desember 1958 is die geboue van die nuwe kompleks betrek. 17 

Die inwydingsplegtigheid sou aanvanklik op 18 April1959 plaasvind, maar weens Erasmus se emstige 

ongesteldheid a. g. v. 'n trombose-aanval, is dit uitgestel. Dit was ondenkbaar dat die Militere 

15 AG(3), houer 223, AG(3)1906/9 Military Academy, deel2, Adjudant-generaal- Hoof 
van die Generale Staf, 9 Maart 1954. 

16 MVEF, houer 135, MV130 Militere Akademie, deel1, inlae 57, 18 November 1954. 

17 AG(3), houer 223, AG(3)1906/9 Military Academy, deel 3, inlae 39, 12 Mei 1955; 
deel 4, inlae 3, 15 Julie 1955. 
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Akademie, wat danksy sy geesdrif en ywer totstandgekom het, sonder sy teenwoordigheid amptelik 

geopen word. Die plegtigheid het uiteindelik 'n jaar later op 30 April 1960 plaasgevind.18 

Die Militere Akademie het as onafhanklike entiteit en onder die beskerming van die Universiteit van 

Stellenbosch veel beter as vroeer gefunksioneer. 'n Lae slaagsyfer onder die eerstejaar B. Mil.

studente aan die Universiteit van Stellenbosch was egter 'n emstige kopseer. Gedurende 1955 het elf 

van die 30 eerstejaars gedruip, in 1956 twaalf uit 39, in 1957 ses uit 27, in 1958 ses uit 31 en in 1959 

nege uit 26. Kolonel DeVos het gevolglik die Universiteit Stellenbosch en die U.V.M. oorreed om 

die stelsel so te verander dat die eerstejaars nie langer by die universiteit nie, maar by die Militere 

Akademie onderrig sou ontvang. Daar sou hulle veel meer individuele aandag kry, wat sou meehelp 

om die getal druipelinge te verminder. Vanaf Januarie 1960 dus was die Militere Akademie steeds 'n 

integrate deel van die Universiteit van Stellenbosch maar die militere studente het nou al hulle kursusse 

by die Militere Akademie deurloop. Die dekaan van die fakulteit Krygskunde het die status van 

professor aan die Universiteit van Stellenbosch gehad en was 'n volwaardige lid van die Senaat.1
• 

In weerwil van Erasmus se hoe verwagtinge was die aantal offisiere wat hulle aan die Militere 

Akademie bekwaam het, aanvanklik teleurstellend min. Die rede hiervoor was die tweestroomstelsel 

waarvolgens 'n offisier in die U.V.M. sy loopbaan kon volg. Naas die graadkursus was dit vir 'n 

kandidaat-offisier, soos 'n kadet vanaf November 1955 genoem is, ook moontlik om by wyse van 'n 

kortdienskommissie 'n offisier in die Staande Mag te word en baie het hierdie opsie verkies. Mettertyd 

het die graadkursus veld gewen en het die Militere Akademie uiteindelik 'n bekwame offisierskorps 

vir die U.V.M. opgelewer. 

MILITeRE GIMNASIUM(S) 

Erasmus was oortuig dat militere opleiding met liggaamlike opvoeding as 'n belangrike komponent 

daarvan, noodsaaklik was vir die geestelike en fisieke weerbaarheid van die jeug van Suid-Afrika. Die 

bedoeling met die opleiding was nie om die jong mans te militariseer nie, maar om hulle beter vir die 

lewe voor te berei en om hulle in staat te stel om later hulle plek in die verdediging van die land vol 

18 MA London, houer 18, MA/TS/16/10/3/M Defence Talks London 1959, inlae 25, 
24 Maart 1959. 

19 DC, houer 1696, DC46/9 SAPF Establishment: SA Military Academy, dokument 
getitel "Ooreenkoms tussen Departement Verdediging en die Universiteit van 
Stellenbosch"; Kommandant-generaal - Sekretaris van Verdediging, 6 April 1950. 
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te staan. Boonop sou dit die burgerlike gemeenskap en die U.V.M. nouer saambind- 'n ideaal wat 

Erasmus deurgaans nagestreef het. 

Hierdie twee motiewe het die daarstelling van die Militere Gimnasium ten grondslag gele. Erasmus 

het 'n stelsel soortgelyk aan die Spesiale Diensbataljon, wat in 1933 in Voortrekkerhoogte gestig is om 

jeugdige blanke werklose mans sekere vaardighede en ambagte aan te leer, in gedagte gehad. Dit was 

een van die aangeleenthede wat die Kriegler-komitee ondersoek het. Die komitee se aanbeveling was 

dat 'n gemeenskaplike opleidingsinrigting waar rekrute van die drie weermagsdele vir 'n tydperk van 

12 maande opgelei word, ingestel word. Diegene wat hierdie opleiding deurloop, sou van die verpligte 

vier jaar opleiding in die Burgermag kwytgeskeld wees. Artikel 6 van die Verdedigingswet 

(Wysigingswet 1922) het reeds daarvoor voorsiening gemaak dat burgers vrywillig voltydse opleiding 

van nie Ianger nie as een jaar kon meemaak in plaas van die verpligte vier jaar vredesopleiding.20 

Erasmus het vroeg in 1949 aangekondig dat 'n Militere Gimnasium gestig en op Voortrekkerhoogte 

gevestig sou word. Voornemende kwekelinge, soos die lede van die Gimnasium genoem is, moes 

Suid-Afrikaanse burgers van blanke afkoms tussen die ouderdom van 17 en 22 wees; bulle moes 

ongetroud, tweetalig en medies geskik wees en oor minstens standerd sewe maar verkieslik matriek 

beskik. Die Militere Gimnasium wou vera} jong mans wat die skool verlaat het en nog nie met 

opleiding by 'n boer opvoedkundige inrigting of 'n beroep begin het nie, lok. Gedurende die eerste 

vier maande van die jaar sou die kwekelinge gemeenskaplike opleiding ondergaan en gedurende die 

laaste agt maande sou elkeen in die weermagsdeel van sy keuse spesialiseer. Die jaarkursus het 

verskeie voordele ingehou. Dit sou as fondament dien vir gekeurde lede wat daarna by die Staande 

Mag wou aansluit. Kwekelinge wat oor die nodige aanleg en opvoedkundige kwalifikasies beskik het, 

sou tot die te stigte Militere Akademie toegelaat word en sodoende op staatskoste 'n graad behaal en 

terselfdertyd as offisier in die Staande Mag kwalifiseer. Die opleiding van die Militere Gimnasium sou 

'n sterk aanbeveling wees vir diegene wat 'n loopbaan in die Suid-Afrikaanse Spoorwee en Hawens, 

Suid-Afrikaanse Polisie en ander staatsdepartemente wou volg. Diens in die Militere Gimnasium sou 

burgers van die verpligte vier jaar Burgermag-opleiding vrystel. Kundige Staande Mag-personeel sou 

die opleiding waarneem. Voorts sou kwekelinge 'n soldy en gratis verblyf en etes asook uniforms en 

mediese sorg ontvang. n 

20 DC groep 2, houer 3460, DC2539 Committee of Enquiry: Military Training, inlae 22, 
"Opdrag aan die Kommissie van Ondersoek ivm Opleidingsaangeleenthede in die 
UVM", 22 Oktober 1948. 

21 MVEF, houer 129, MV122/1 Gimnasiums : Militere Gimnasium, dee1 1, inlae 1, 
"Memorandum : Establishment of a Military Gymnasium", g.d. 
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Erasmus se bekendmaking van die stigting van die Militere Gimnasium is geesdriftig deur N .P .-gesinde 

Afrikaners begroet. Dit was weliswaar nie.'n nasionale dienspligstelsel, soos wat sommige graag wou 

he nie, maar die opleiding wat in die vooruitsig gestel is, sou die gedagte ondervang. Die Transvaler, 

op wie se ondersteuning Erasmus altyd kon staatmaak, het "die ywer, gesonde ondernemingsgees en 

verbeeldingskrag" wat die Minister aan die dag gele het, geprys asook die feit dat hy die U.V.M. op 

hierdie wyse in vredestyd uitbou. 22 Ander partygenote bet waardering teenoor Erasmus uitgespreek 

omdat hy "die hele Volksopvoedingstaak in so 'n rigting stuur" .u 

Die opleiding aan die Militere Gimnasium bet aan die begin van 1950 'n aanvang geneem en onder 

Erasmus se persoonlike aansporing is daar vanaf die middel van 1949 begin om geskikte seuns, veral 

die in die kadetafdelings by skole, vir die Militere Gimnasium te werf. In samewerking met 'n 

privaatadvertensiemaatskappy is advertensies en artikels opgestel en in dagblaaie en tydskrifte geplaas 

terwyl die Staatsinligtingskantoor materiaal versprei en die radio in die veldtog ingespan is. Altesaam 

40 000 geillustreerde pamflette, 20 000 elk in Afrikaans en in Engels, is in Transvaal en die 

Kaapprovinsie aileen aan beroepsvoorligtingsorganisasies en -onderwysers gestuur. Op Erasmus se 

voorstel bet die stafoffisiere van die verskillende kommandemente persoonlike kontak met skole, 

kadetkorpse en die Burgermag binne bulle gebiede gevestig om werwing vir die Militere Gimnasium 

te doen. 14 

Nieteenstaande die omvattende bekendstellings- en werwingsaksies en die voordeel wat die opleiding 

vir 'n jong man ingehou bet, was die aanvanklike reaksie daarop swakker as wat verwag is en slegs 

'n klein getal jong mans bet aansoek gedoen vir toelating tot die Militere Gimnasium. Teen die begin 

van Januarie 1950 was slegs 48 applikante, wat aan die toelatingsvereistes voldoen bet, vir die Militere 

Gimnasium aanvaar. Die Hoof van die Generale Staf, lt.genl. Len Beyers, was van mening dat dit 

onekonomies sou wees om die Militere Gimnasium met so 'n klein aantal kwekelinge te begin en hy 

22 '"n Plan vir ons Jong Manne", Die Transvaler, 28 Februarie 1949. 

23 MVEF, houer 129, MV122/1 Gimnasiums :Militere Gimnasium, deel1, J.H. Pienaar-
F.C. Erasmus, 2 Mei 1949. 

24 MVEF, houer 129, MV122/1 Gimnasiums : Militere Gimnasium, deel 1, 
F.C. Erasmus - Waarnemende Hoof van die Generale Staf, 27 Augustus 1949; 
F.C. Erasmus -Hoof van die Generate Staf, 10 Oktober 1949. 
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Gimnasium aanvaar. Die Hoof van die Generate Staf, lt.genl. Len Beyers, was van mening dat dit 

onekonomies sou wees om die MilitC!re Gimnasium met so 'n klein aantal kwekelinge te begin en hy 

het voorgestel dat die opening, wat op 1 Februarie 1950 moes plaasvind, vir 'n jaar uitgestel word. 

Erasmus was nie hiervoor te vinde nie en het die Hoof van die Generale Staf en ander senior offisiere 

gemoeid met die Militere Gimnasium aangese om met die werwingsprogram val te hou. 25 

Erasmus was vasbeslote dat die Militere Gimnasium moes slaag. Hy het in 'n omsendbrief aan aile 

betrokke personeel hulle dit op die hart gedruk dat die welslae van hierdie unieke opleidingskema in 

die geskiedenis van die U. V .M., van hulle toewyding afhanklik was. Hy het hoe eise aan die offisiere 

en instrukteurs verbonde aan die Militere Gimnasium gestel; die kwekelinge moes voortreflike 

behandeling en opleiding ontvang sodat hulle na die voltooiing van hulle jaar in die Militere 

Gimnasium, die U.V.M. in die algemeen en die eenheid spesifiek, by hulle makkers sou aanbeveel. 

Diegene van hulle wat 'n loopbaan in die Staande Mag sou kies, moes oortuig wees dat hulle die regte 

besluit neem. 26 

Danksy die volgehoue werwingsaksie het die Militere Gimnasium aan die einde van Januarie 1950 sy 

deure met 108 kwekelinge geopen; die getal was egter ver onder die goedgekeurde sterkte wat op 300 

vasgestel is. Die traagheid van jong mans om by die Militere Gimnasium aan te sluit-was hoofsaaklik 

te wyte aan die onbekendheid daarvan.Van die 108 het 30 oar 'n matrieksertifikaat beskik, 11 het 

standerd nege geslaag, 34 standerd agt en 33 standerd sewe. Soos in die vooruitsig gestel is, het die 

kwekelinge gedurende die eerste vier maande van hulle kursus basiese opleiding met sterk klem op 

liggaamlike opvoeding, ondergaan waarna hulle volgens keuse vir Leer- en Lugmag-opleiding 

onderskeidelik ingedeel is. Weens die plasing van die Militere Gimnasium in die binneland en die 

afwesigheid van geskikte fasiliteite, kon Vloot-opleiding nie aangebied word nie. Die kwekelinge wat 

by die Lugmag ingedeel is, het tegniese en administratiewe opleiding ontvang en die in die Leer 

opleiding in een van die drie vertakkinge van die weermagsdeel, nl. artillerie, pantser en infanterie. 

Die opleiding het praktiese, tegniese en administratiewe aspekte behels. Diegene wat oar die nodige 

25 MVEF, houer 129, MV122/1 Gimnasiums : Militere Gimnasium, deel 1, Stafoffisier 
Hoof van die Generate Staf- Privaatsekretaris, 26 Januarie 1950; Privaatsekretaris -
Stafoffisier Hoof van die Generale Staf, 3 Februarie 1950. 

26 AG(1), houer 44, AG(1)84/116 Military Gymnasium, inlae 5, Sirkulere no 122, 
Waamemende Adjudant-generaal - Bevelvoerende Offisier Militere Gimnasium, 
2 Desember 1949. 
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akademiese kwalifikasie en vennoe beskik het, het ook leierskapsopleiding ontvang.Z' 

Die eerste bestaansjaar van die Militere Gimnasium was deurslaggewend in die vestiging van die 

inrigting. Soos Erasmus voorspel het, het die eerste groep kwekelinge se gunstige kommentaar oor 

die opleiding die belangstelling in die Militere Gimnasium onmiddellik aangeblaas en in 1951 het die 

aantal inskrywings verdubbel. Die Staatsdienskommissie het mettertyd die waarde van die opleiding 

besef en in 1952 besluit dat jong mans wat die jaar opleiding voltooi het en oor die nodige 

opvoedkundige kwalifikasies beskik het, met een kerf hoer as die betrokke aanvangsalarisskaal sou 

begin indien hulle tot die Staatsdiens toetree. 28 

Die groat getal jong mans wat vanaf 1951 aansoek gedoen het vir toelating tot die Militere Gimnasium 

het tot gevolg gehad dat Erasmus besluit het om drie afsonderlike gimnasiums, een vir elke 

weennagsdeel, in te stel. Sodoende kon meer kwekelinge toegelaat word en kon hulle op vakke eie 

aan hulle betrokke weennagsdeel konsentreer. Die Militere Gimnasium is vir die Leer behou en het 

vanaf 1952 kwekelinge vir die weennagsdeel opgelei. Die goedgekeurde sterkte vir kwekelinge was 

150 per jaar. Vanaf 25 Januarie 1955 het die Militere Gimnasium as die Leergimnasium 

bekendgestaan. Die ander twee is onderskeidelik die Lugmaggirnnasium en die Vlootgirnnasium 

genoem. Die toelatingsvereistes vir die gimnasiums was dieselfde as die wat oorspronklik vir die 

Militere Gimnasium bepaal is. 

Die Lugmaggimnasium het op 1 Desember 1951 as 'n eenheid van die Lugmag by Lugmagstasie 

Lyttelton ontstaan en opleiding het op 1 Februarie 1952 'n aanvang geneem. Die goedgekeurde sterkte 

vir kwekelinge was 150 per jaar... Hulle kon, na gelang van hulle opvoedkundige kwalifikasies, uit 

verskillende loopbaanmoontlikhede kies. Gematrikuleerde kwekelinge wat aan die gestelde vereistes 

voldoen het en bereid was om hulle diens met een jaar te verleng, is as vlieeniers opgelei. Na 

bevredigende voltooiing van die jaarkursus by die Militere Gimnasium is die geselekteerde kadette, as 

27 DC, houer 1707, DC56/1 Gymnasiums: Military Gymnasium, inlae 41, Waarnemende 
Hoof van die Generate Staf- Sekretaris van Verdediging, 22 Mei 1950. 

28 AG(l), houer 44, AG(1)84/127 SAAF Gymnasium, Sirkuler no 54 "Oprigting van 
Lugmaggimnasium", g.d.; KG, HGS/AP/VOL/2/1 Personeel en Algemene 
Administrasie: Vrywillige Voltydse Diens, deel 1, inlae 2, Adjudant-generaal -Hoof 
van die Generate Staf, 15 Februarie 1952. 

29 AG(1), houer 44, AG(1)84/127 SAAF-Gymnasium, Sirkuler no 54 11 0prigting van 
Lugmaggimnasium11

, g. d. 
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tweede-luitenante in die Staande Mag aangestel en by die Lugmagkollege as vlieeniers opgelei. Hierdie 

offisiere het die geleentheid gehad om vir die B. Mil.-graad in te skryf. 

Sekere kadetkandidate, wat die kursus aan die Lugmaggimnasium suksesvol deurloop het en daarna as 

vlieeniers gekwalifiseer het, maar nie as Staande Mag-kadette gekies is nie, is kortdiensaanstellings met 

offisiersrang in die Staande Mag aangebied. Die oorblywende kadetkandidate is as tweede-luitenante 

in die Spesiale Reserwe vir Offisiervlieeniers aangestel. Sommige van bulle is volgens bulle keuse by 

die Burgermag-eenhede in die gebiede waar bulle woonagtig was, ingedeel. 

Behalwe die wat gekies is om vliegopleiding te ondergaan is 'n aantal geselekteer om as navigators 

opgelei te word. Sommige van bulle is as offisiere in die Staande Mag aangestel en die res het lede 

van die Spesiale Reserwe vir Offisiervlieeniers geword. 

Nie-gematrikuleerde kwekelinge kon kies tussen tegniese opleiding as monteurs, wapensmede, 

elektrisiens en instrumentherstellers of het opleiding as klerke en uitrustingsassistente ontvang."' 

Die Vlootgimnasium is 'n jaar voor die Lugmaggimnasium op 15 Januarie 1951 gestig. Die eenheid 

is gedurende die eerste ses maande van sy bestaan by die Duncan-dok in Kaapstad gehuisves voordat 

dit in Junie na Saldanha verskuif het. Soos in die geval van die ander twee Gimnasiums, was die 

goedgekeurde sterkte vir die Vlootgimnasium 150 kwekelinge. In Februarie 1953 is 'n vleuel vir die 

Mariniers tot die Vlootgimnasium toegevoeg. Die opleiding by die Vlootgimnasium het in vyf fases 

geskied; drie maande dissipline-opleiding; drie maande opleiding in seemanskap; drie maande 

gespesialiseerde opleiding in o.a. radar, boordskietkuns, asdics31 en telegrafie; praktiese opleiding ter 

see aan board van 'n vaartuig vir 'n maand; en twee maande hersiening. Die Vlootgimnasium was 

eweneens die voedingsbron vir die Staande Mag-offisiere en -onderoffisiere van die Vloot en 

geselekteerde kwekelinge het bulle aan die Militere Akademie en die Vlootkollege vir 'n militere 

loopbaan bekwaam.3z 

30 AG(1), houer 44, AG(1)84/127 SAAF Gymnasium, Sirkuler no 54 "Oprigting van 
Lugmaggimnasium", g. d. 

31 Duikbootopspoorder en akroniem vir Allied Submarine Detection Investigation 
Committee. 

32 AG(1), houer 44, AG(1)841122 Naval Gymnasium, inlae "Organisasie en 
Administrasie: Seemaggimnasium", 16 Januarie 1951. 
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Erasmus se tydige besluit om drie afsonderlike Gimnasiums in te stel asook die opskorting van die 

beperking van 150 kwekelinge per gimnasium in 1953, het meer jong mans die geleentheid gegun om 

by die opleiding te baat. Die onderstaande statistiek weerspieel die groei van die Gimnasiums oor vier 

jaar vanaf 1952:" 

Tabel 7 Die Gimnasiums se groei vanaf 1952 tot 1956 

II 1952 1953 1954 1955 1956 

Leergimnasium 97 96 161 179 304 
Lugmaggimnasium 134 190 325 444 514 
Vlootgimnasium 52 65 55 108 153 

I TOTAAL II 283 II 351 II 541 II 731 I 971 

Die Leer, Lugmag- en Vlootgimnasiums se persentasiestygings oor die genoemde vyf jaar was 

onderskeidelik 272%, 266% en 209%. 'n Verdere positiewe verskynsel was die feit dat die aantal 

gematrikuleerde kwekelinge vinnig toegeneem het, van 284 in 1955 tot 567 in 1956. Die Gimnasiums 

het al hoe gewilder geword onder die beter geskoolde jong mans. 

Daar was verskeie redes vir die toename in die gewildheid van die Gimnasiums: beter reklame in die 

pers; kwekelinge se gunstige reaksie; grater sigbaarheid van die Gimnasiums deur openbare optredes 

en vertonings; grater besef by ouers, onderwysers en werkgewers van die waarde van die opleiding 

vir karaktervorming; Suid-Afrikaners se bewuswording van die verpligting op elkeen om tot 

landsverdediging by te dra; die geleentheid om tot die U. V .M. se Staande Mag-offisiersgeledere 

toegelaat te word, asook die geleentheid tot kostelose universiteitsopleiding. Voorts is die wanindruk 

dat opleiding by die Leergimnasium tot dril en skyfskiet beperk was, die nek ingeslaan en die Afrikaner 

se vooroordeel teenoor die Vloot het verdwyn, wat die stygende getalle by spesifiek hierdie twee 

inrigtings verklaar. Die argiefbronne lewer nie 'n verduideliking waarom soveel jong manne die 

Lugmaggimnasium verkies het nie." 

33 MVEF, houer 105, MV9 Verslag van die Departementele Komitee insake Weermag
gimnasiums", g.d. 

34 MVEF, houer 105, MV/9 Verslag van die Departementele Komitee insake Weermag
gimnasiums", g.d. 
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Die vinnige groei van die Gimnasiums se sterktes het Erasmus in 1955 laat besluit om die moontlike 

uitbreiding van die inrigtings te laat ondersoek. Kolonel B.G. Viljoen is aangestel as voorsitter van 

die komitee wat in September 1955 aangewys is om die omvang van die uitbreiding en die implikasies 

daarvan te ondersoek. Na aanleiding van die komitee se bevindings is die maksimum getal kwekelinge 

vanaf 1957 in beginsel na 650, 750 en 350 vir onderskeidelik die Leergimnasium, Lumaggimnasium 

en Vlootgimnasium verhoog. 'n Tekort aan akkommodasie en fasiliteite bet egter verhoed dat soveel 

kwekelinge tot die Gimnasiums toegelaat word." Die werklike sterktes gedurende die laaste drie jaar 

van die vyftigerdekade was soos volg:J6 

Tabel 8 Getal kwekelinge by die Leergimnasium, Lugmaggimnasium en Vlootgimnasium 
vanaf 1957 tot 1959 

I I 1957 I 1958 I 1959 

Leergimnasium 430 439 439 
Lugmaggimnasium 506 432 419 
Vlootgimnasium 184 317 309 

I TOTAAL II 1 120 II 1 188 II 1 167 

Die getal gematrikuleerde kwekelinge was nou ver in die meerderheid. 'n Ontleding van die 

kwekelinge se skoolkwalifikasies gedurende 1957 is soos volg: 

Tabel 9 Kwekelinge se skoolkwalifikasies in 1957 

I I Leer I Lugmag I Vloot I TOTAAL 

Standerd 10 234 302 121 657 
Standerd 9 61 63 23 147 
Standerd 8 91 93 33 217 
Standerd 7 44 48 7 99 

Die gewildheid van die Gimnasiums in die laat vyftigerjare blyk nie net uit die stygende getal 

kwekelinge nie. Nieteenstaande die feit dat die U.V.M. gedurende 1956 nie 'n enkele advertensie vir 

die Gimnasiums in enige koerant of tydskrif geplaas het en geen werwingstoere onderneem het nie, was 

35 MVEF, houer 128, MV122 Gimnasia: Algemeen, deel1, inlae 16, 8 September 1955. 

36 MVEF, bauer 150, MV205 Annual Report : UDF 1957; Debatte van die Volksraad, 
kol. 1898-1899, 3 Maart 1959. 
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daar reeds voor die einde van November van daardie jaar geen vakatures meer vir die 1957-kursusse 

oor nie. Etlike honderde aansoeke het daama nog ingestroom/7 Erasmus het gereeld briewe van 

waardering van ouers van kwekelinge veral Afrikaanssprekendes ontvang vir die puik opleiding en 

behandeling wat die jong mans by die Gimnasiums ontvang het. Een van die talle briewe het gelees: 

"As ouer, as Afrikaner, voel ek dankbaar trots op hierdie instelling van u" .38 

Erasmus het 'n volgehoue belangstelling in die Gimnasiums getoon en op die hoogte gebly van hulle 

bedrywighede en vordering. Toe 'n aantal kwekelinge gedurende 1958 die Gimnasiums verlaat- 35 

van die Leergimnasium, 88 van die Lugmaggimnasium en 19 van die Vlootgimnasium - het hy die 

Kommandant-generaal opdrag gegee om die saak te ondersoek en vas te stel wat die rede daarvoor was. 

Die hoofrede waarom die kwekelinge hulle opleiding by die Lugmaggimnasium gestaak het, was dat 

hulle nie aan die streng fisiese vereistes voldoen het of oor matriekvrystelling beskik het om vir 

vliegopleiding gekeur te word nie. In die geval van die ander twee Gimnasiums was die jong manne 

ontevrede omdat hulle nie opleiding in die ambagte van hul keuse, ontvang nie. Hulle het uit die oog 

verloor dat hulle aanleg en die behoeftes van die U. V .M. die deurslaggewende faktore in die bepaling 

van die tipe opleiding was. 39 

Die instelling van die Gimnasiums het 'n omwenteling in die selektering en opleiding van offisiere vir 

die Staande Mag meegebring. Waar jong mans vroeer uit die drie weennagsdele en die burgerlike 

geledere gekies is en na twee jaar se opleiding as Staande Mag-offisiere aangestel is, moes aile jong 

mans wat vanaf 1950 vir offisieraanstelling in die Staande Mag in aanmerking wou kom, by die 

toepaslike Gimnasium aansluit. Na jaarlange opleiding is hulle gekeur en het hulle, hulle 

offisiersopleiding aan die Militere Akademie en die betrokke weennagsdeelkollege voortgesit. Teen 

1957 het die Gimnasiums die meeste van die offisiere vir die U.V.M. verskaf. Aile nuwe vlieeniers 

en navigators in die Lugmag, Staande Mag en die Spesiale Reserwe van Offisiervlieeniers, is uit die 

geledere van die Lugmaggimnasium-kwekelinge gekies. 

Die welslae wat met die Gimnasiums behaal is asook die herhaaldelike versoeke aan Erasmus dat jong 

meisies 'n vorm van verpligte landsdiens moes verrig, het hom laat besluit om 'n soortgelyke skema 

37 Diverse groep 2, houer 48, GS/39/5 Jaarverslae UVM, 1956. 

38 MVEF, houer 128, MV122 Gimnasia: Algemeen, deel1, inlae 31, 26 Oktober 1956. 

39 MVEF, houer 128, MV122 Gimnasia: Algemeen, deel 1, inlae 75, F.C. Erasmus -
Kommandant-generaal, 9 Oktober 1958. 
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vir jong dames in te stel. Hy was egter nie ten gunste van militere opteiding vir die vroutike gestag 

nie, soos hy reeds m.b.t. die Skootkadetorganisasie en die Vroueverdedigingskorps taat btyk het. Dus 

het hy die Hoof van die Generate Staf en die Sekretaris van Verdediging op 22 Januarie 1955 opdrag 

gegee om die moontlikheid van 'n gimnasium waar jong meisies verpteegopteiding sou ondergaan, te 

ondersoek. Hulle het bevind dat daar reeds votdoende verpteegopteidingsfasiliteite in Suid-Afrika 

bestaan en Erasmus het gevotglik die gedagte taat vaar.""' 

Erasmus se instelling van die Mititere Akademie en Mititere Gimnasiums het wesentike veranderings 

in die U.V.M. se opteidingstetset teweeggebring. In teenstelling met sekere ander hervormings wat 

hy in die Verdedigingsmag aangebring het en wat sterk verset uitgetok het, soos die nuwe range en 

uniforms asook die reorganisasie van die Burgermag, het die opposisie die oprigting van die gemetde 

opteidingsinrigtings sander teenstand aanvaar. 

DIE VOLWASSE-ONDERWYSSTELSEL 

Erasmus was nie net oor militere opteiding of die opteiding van offisiere begaan nie, maar ook oor die 

stand van die akademiese kwalifikasie van die ander range, wat in die meerderheid in die U.V.M. was. 

Die vereiste wat vir toetrede tot die ander range in die U.V.M. gestet is, was standerd ses. Weens die 

beperkte onderrig wat bulle ontvang het, was die manne onbekwaam om behoorlik in die bantering van 

die gesofistikeerde uitrusting en die tegnieke van modeme oortogvoering opgetei te word. Dit het die 

doettreffendheid van die Staande Mag in die besonder en die U.V.M. in die geheet betemmer en 'n 

manier moes bedink word om die betrokkenes in die geteentheid te stet om bulle onderwyspeil te 

verhoog. Die antwoord hierop was 'n volwasse-onderwysstelsel wat vroeg in 1949 in die U.V.M. in 

werking gestet is en waarvotgens tede van die U.V.M. bulle vanaf standerd sewe tot matriek aan 

tegniese kolleges kon bekwaam. Dit het op staatsonkoste geskied en studente moes stegs bulle eie 

boeke koop. Die student kon 'n keuse maak van die vakke wat hy wou bestudeer en kon enige getal 

vakke in 'n jaar neem. Die ktasse is na diensure aangebied en aile belangstellendes is die geteentheid 

gegun om dit by te woon. '1 

40 DC groep 3, houer 36, DC56/6 Gymnasiums : Gymnasium for Women, intae Sa, 
21 Januarie 1955; intae 10, 17 Februarie 1958; intae 11, 2 Aprit1955. 

41 KG, KG/GPT/1/3/3 U.D.F. Academic Educational Scheme Std 7-10, Adjunk Hoof 
van die Generate Staf- Bevetvoerende Offisier van die Kommandement, 8 Julie 1948. 
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Dit was spoedig vir Erasmus duidelik dat, ten spyte van die gunstige omstandighede wat vir ander 

range geskep is om bulle onderwyskwalifikasies en bulle loopbaanmoontlikhede in die U. V .M. te 

verbeter, bulle nie 'n leerkultuur ontwikkel het nie. Gevolglik was die volwasse-onderwysskema 'n 

mislukking. Die voorwaarde wat die tegniese kolleges gestel het, was dat klasse slegs ingestel kon 

word indien 20 en meer studente vir 'n kursus by 'n sentrum inskryf. Die ander range was traag om 

die gulde geleentheid te baat te neem en slegs 'n handjievol van bulle het ingeskryf. Van diegene wat 

ingeskryf het, het heel party kort na registrasie en sonder goeie rede bulle studies gestaak. Die studente 

was 'n vrugtelose uitgawe vir die Staat." 

Die skema is derhalwe vanaf 1952 gewysig. Lede kon steeds op staatskoste studeer, maar 

voomemende studente is gekeur om te verseker dat slegs diegene wat oor die nodige vermoe en ywer 

om te studeer beskik, tot die skema toegelaat word. Erasmus het nietemin die studerendes verder 

tegemoet gekom deur toestemming te verleen dat bulle die klasse gedurende diensure kon bywoon en 

boonop van staatsvervoer na en van die klasse gebruik kon maak. Diegene wat nie naby 'n tegniese 

kollege was nie, kon 'n korrespondensiekursus volg. Soos in die geval van die Militere Akademie en 

Gimnasiums het Erasmus gereeld oor die vordering van die studente betrokke by hierdie 

onderwysskema, navraag gedoen. '3 

DIE BURGERMAG SE OPLEIDINGSTYDPERK WORD VERLENG 

'n Kwelling wat Erasmus met die hoofde van die Leer, Lugmag en Vloot gedeel het, was die beperkte 

tyd wat vir die opleiding van die Burgermag toegelaat is. Kragtens artikel64 van die Verdedigingswet 

van 1912, het 'n Burgermaglid se opleidingstydperk oor vier jaar gestrek. Gedurende die eerste jaar 

was hy verplig om 30 dae ononderbroke opleiding te ondergaan, en 21 dae gedurende elk van die 

daaropvolgende drie jaar. Die opleidingstydperk wat vier dekades lank onveranderd gebly het, was 

te kart om 'n lid in die hantering en aanwending van die nuutste wapentuig of die jongste tegnieke van 

oorlogvoering tot op die peil wat vir mobilisasie in geval van 'n oorlog noodsaaklik geag is, op te lei. 

Daarbenewens was die stelsel van afgebroke opleiding oor vier jaar ontwrigtend, tydverkwistend en 

42 KG, KG/GPT/113/3 UDF Academic Educational Scheme Std 7-10, Bevelvoerende 
Offisier Noordelike Kommandement- Bevelvoerders van alle Landmageenhede Staande 
Mag Noordelike Kommandement, 24 Januarie 1952. 

43 KG, KG/GPT/113/3 UDF Academic Educational Scheme Std 7-10, Bevelvoerende 
Offisier Noordelike Kommandement - Bevelvoerders alle Staande Mag-eenhede 
Noordelike Kommandement, 28 Januarie 1954. 
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ongerieflik en het dit groat finansiele opofferings van werknemers en werkgewers vereis. Erasmus en 

die Generale Staf was oortuig dat hierdie probleme opgelos kon word deur weg te doen met afgebroke 

opleiding en soos die V.S.A. en ander Westerse Iande, die Burgermag se verpligte opleidingstydperk 

tot 12 maande aaneenlopend gedurende die eerste jaar te verleng. Gedurende die daaropvolgende twee 

jaar sou Burgermaglede hoogstens een week per jaar militere opleiding ondergaan. So 'n voorstel, wat 

'n wysiging in die Verdedigingswet vereis het, moes uiteraard eers aan die kabinet voorgele word. 

Erasmus het die voorstel oar verlengde opleiding vir die eerste keer in die eerste helfte van 1951 in 

die kabinet opgehaal. Die eise wat dit aan die land se ekonomie en mannekrag sou stel was te groat 

en die kabinet het die voorstel summier afgewys. Hulle het Erasmus aangeraai om te poog om 

vrywilligers vir 12 maande opleiding te werf. Die Departement van Verdediging het gedurende 1951 

groat onkostes aangegaan in 'n paging om 500 sodanige vrywilligers te werf. Hierdie paging het 

misluk; slegs 78 persone het hulle dienste aangebied en van hulle was 'n groat getal ongeskik vir 

opleiding. Die redes vir die flou belangstelling was die gunstige werksgeleenthede en hoer salarisse 

in die privaatsektor. Hiema het Erasmus sy versoek vir die verlenging van die opleidingstydperk na 

12 maande vir 'n tweede keer aan die kabinet voorgele. Die kabinet het dit weer eens geweier waama 

Erasmus hom in Oktober 1951 tot die Eerste Minister, dr. D.F. Malan, gewend het. Selfs sy 

gewysigde voorstel om die 12 maande tydperk met die helfte te verminder, was nag steeds nie vir die 

Eerste Minister of die kabinet aanvaarbaar nie. Uiteindelik het Erasmus daarin geslaag om hulle te 

oorreed om in te stem dat onafgebroke opleiding gedurende die eerste jaar tot 90 dae verleng sou word. 

Daarila sou die lid soos voorheen, gedurende die daaropvolgende drie jaar, jaarliks kampe van 21 dae 

elk voltooi. Hierdie verlengde opleidingstydperk het op 1 Januarie 1954 in werking getree en het die 

vlak van gevorderde opleiding van die Burgermag en derhalwe oak die paraatheid van die D.V.M., 

aansienlik verhoog .... 

OPLEIDING IN DIE LEER 

As gevolg · van die ontwrigting van die Tweede Wereldoorlog en die rasionalisasie wat na die 

beeindiging van die vyandelikhede gevolg het, het die opleiding van die Leer, Lugmag en Vloot eers 

in 1948 weer op dreef gekom. Erasmus het nie oar genoegsame militere kennis beskik om hom op 

bedryfsvlak met die opleiding van die weermagsdele te bemoei nie en hy het die ontwikkeling van 

44 MVEF, houer 6, MV8/1 Aktiewe Burgermag: Algemeen, deel2, Adjudant-generaal
Hoof van die Generale Staf, 27 September 1951; F.C.Erasmus - D.F. Malan, 
16 Oktober 1951. 
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opleiding aan die U. V .M. self oorgelaat, maar hom voortdurend vergewis van die stand van opleiding 

in die Mag. As Minister van Verdediging washy vir die daarstelling van 'n doeltreffende enparate 

Verdedigingsmag verantwoordelik, wat immers vereis het dat hy moes verseker dat opleiding 'n 

stewige basis aan die Mag verleen. Hy moes verder toesien dat opleiding in die weermagsdele die 

Suid-Afrikaanse verdedigingsbeleid onderskraag, nl. om allereers binnelandse veiligheid te verseker, 

en indien omstandighede dit vereis, buite die landsgrense teen kommunistiese aggressie aangewend te 

word. 

Erasmus was nie direk met opleiding gemoeid nie maar sy volgehoue belangstelling was 'n besliste 

faktor wat tot die uitbreiding en ontwikkeling daarvan bygedra het. Derhalwe word die vooruitgang 

op hierdie gebied gedurende sy dienstermyn vervolgens bondig beskryf. 

Die opleiding van die Staande Mag-komponent van die Leer was gedurende die eerste fase daarop gerig 

om elke offisier takties en tegnies in sy eie diensvak op te lei tot op 'n peil waar hy in staat sou wees 

om die opleiding van 'n eenheid van die betrokke diensvak te behartig. Gedurende die tweede fase is 

offisiere vir opleiding as stafoffisiere geselekteer en het hulle uitgebreide kennis van die samevoeging 

en koordinering van die dienswapens en ondersteuningsorganisasies waaruit 'n modeme gevegsmag 

saamgestel is, opgedoen. Geselekteerde offisiere is gedurende stafkursusse geskool om in 'n 

toekomstige oorlogtydse U.V.M. as bevelvoerders en stafoffisiere, op te tree. 45 

Die Staande Mag was vir die opleiding van die Burgermag verantwoordelik. Die opleiding van die 

individuele lede van die Burgermag het op die beginsels van spesialisasie en progressiewe aanvulling 

van kennis berus. In die beperkte tyd beskikbaar, kon die lede van die Burgermag nie die bree kennis 

en agtergrond wat van 'n Staande Mag-lid vereis is, opdoen nie. Dus het elke lid van die Burgermag 

in 'n bepaalde vertakking binne sy weermagsdeel gespesialiseer. Uit hierdie spesialiste is spanne, sub

eenhede en uiteindelik voile eenhede opgebou. Dit sou dus met mobilisasie moontlik wees om .'n ten 

voile opgeleide eenheid van maksimum oorlogsterkte, d.w.s. nagenoeg drie keer so groat soos 'n 

vredestydse Burgermag-eenheid, te vorm. Progressiewe opleiding wat telkens op 'n vorige 

bevorderingskursus gevolg het, het verseker dat die Burgermag-offisier 'n spesialis in sy eie vakgebied 

word, maar ook oor 'n algemene kennis van integrasie met ander dienswapens beskik ... 

45 Diverse groep 1, houer 91, Vorderingsverslag: UVM Mei 1948- September 1952. 

46 Diverse groep 1, houer 91, Vorderingsverslag: UVM Mei 1948- September 1952. 
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Die opleidingstelsel van die Burgermag-lede van die Leer, nl. individuele kursusse en opleidingskampe, 

het goed gefunksioneer en 'n hoe peil van opleiding verseker. Dit het egter by geleentheid heelwat 

persoonlike opoffering van die lede geverg. Sommige werkgewers was traag om werkers vry te stel 

om opleiding te ondergaan. Hulle het dikwels allerlei ongeldige verskonings aangevoer waarom 

werknemers van militere opleiding vrygestel moes word. In ander gevalle moes Burgermag-lede verlof 

sander betaling neem om militere verpligtinge na te kom . ., 

Hoewel die klem op progressiewe, individuele opleiding geval het, het die Leer nie die opleiding van 

die Burgermag in eenheid- en formasieverband verwaarloos nie. Reeds in 1950 is regimentspeil bereik 

en aan die begin van 1952 is die eerste vredestydse brigadevlakoefening sedert die Tweede 

Wereldoorlog te Potchefstroom gehou. Dertien Burgermag-eenhede bygestaan deur Staande Mag

eenhede, het aan die krygsoefening deelgeneem. Dit was 'n uitstekende toets om die doeltreffendheid 

van die opleiding in die U.V.M. te bepaal en het sekere gebreke in die Burgermag-opleiding uitgewys. 

Dit is vier jaar later in 1956 deur oefening ORANJE, wat by Bloemfontein gehou is, opgevolg. Die 

kommer oar kemwapenaanvalle was die vemaamste beweegrede vir die hou van hierdie oefening. Die 

doel daarvan was om 'n brigadegroep, uit aile dienswapens en diensvakke saamgestel, in gesimuleerde 

kemoorlog-toestande te oefen. Terselfdertyd moes samewerking deur die Leer en Lugmag ook geoefen 

word. Gedurende hierdie oefening het die Leer vir die eerste keer sy nuutverkree Centurion-tenks 

ontplooi. Nagenoeg 5 000 Staande Mag- en Burgermag-soldate, 1 400 voertuie en 1 000 ton voorrade 

asook Lugmag-personeel en -uitrusting is vir oefening ORANJE na Bloemfontein vervoer. Feitlik die 

hele Staande Mag is by die krygsoefening betrek en aile opleiding en ander bedrywighede by Staande 

Mag-eenhede is vir die duur van die oefening gestaak. Erasmus, asook buitelandse militere 

verteenwoordigers in Suid-Afrika, het die oefening bygewoon. Oefening ORANJE het bewys dat die 

U. V .M. se opleidingsmetodes en -organisasie op standaard was, maar dat daar voor mobilisasie 'n 

periode van intensiewe opleiding nodig sou wees alvorens die Burgermag-eenhede slaggereed sou 

wees.'" 

Die nuwe konsepte en doktrines oar verdediging wat in die laat vyftigerjare deur intemasionale militere 

gemeenskappe geformuleer en met Erasmus se aanmoediging in die U.V.M. ingevoer is, te wete 

minder mannekrag, grater mobiliteit en slaankrag, is in 1956 onder operasionele omstandighede 

47 Diverse groep 2, houer 48, GS/39/5 Jaarverslag UVM 1956. 

48 MVEF, houer 150, MV205 Jaarverslag UVM: 1956. 
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toegepas en geevalueer. Oefening OUTENIKW A bet vanaf 19 tot 23 Augustus te Oudtshoorn 

plaasgevind met die doel om 'n infanteriebataljongroep asook ondersteuningsdienswapens en -dienste 

in 'n operasie teen 'n liggewapende, hoogs beweeglike guerillamag te oefen. Staande Mag- en 

Burgermag-lede van die Leer asook Lugmag-personeel bet aan die oefening deelgeneem. Gedurende 

hierdie oefening het die U. V .M. waardevolle onderVinding opgedoen en is taktiese doktrines vir 

onkonvensionele oorlogvoering verfyn .... 

In belang van grater doeltreffendheid is die opleidingsfasiliteite van die Leer in Julie 1949 reorganiseer. 

Aanvanklik was daar vyf opleidingsdepots landwyd gelee nl. te Youngsfield, Grahamstad, Ladysmith, 

Bloemfontein en Potchefstroom. Slegs die opleidingsdepots by Bloemfontein en Potchefstroom was 

geskik vir opleiding deur alle dienswapens. Die twee opleidingsdepots is gevolglik behou terwyl die 

ander drie in 1949 gesluit is. 'n Derde opleidingsdepot is terselfdertyd by Oudtshoorn gestig. Hierdie 

drie opleidingsdepots, Bloemfontein, Potchefstroom en Oudtshoorn, was sentraal en strategies gelee. 

Al drie die terreine was vir die opleiding van alle dienswapens, insluitend artillerie en pantser, geskik. 

Eenhede in verafgelee gebiede kon voortaan by die depot naaste aan bulle standplaas opleiding 

ondergaan. Dit het groat besparings in tyd en geld meegebring. Die drie depots se status is in 1950 

tot die van volwaardige opleidingsregimente, elk met artillerie-, pantser-, infanterie-, genie-, sein- en 

administratiewe elemente, verhoog. so 

Gedurende Erasmus se ministerskap het gespesialiseerde opleiding al hoe meer aandag gekry. Die 

Artillerie- en Pantserskool, wat 'n Genie-vleuel ingesluit het, is in 1953 uitgebrei terwyl die 

Infanterieskool in dieselfde jaar as 'n tak van die Militere Kollege gestig is. Die Sein-vleuel, wat oak 

deel van die Artillerie- en Pantserskool was, se status is in 1953 uitgebrei toe dit as 'n afsonderlike 

eenheid en 'n volwaardige Seinskool tot stand gekom bet." 

Die Leer het in die vyftigerdekade selfs die moontlikheid ondersoek om 'n skoal vir opleiding in 

oorlogvoering in tropiese gebiede te stig. Erasmus, wat altyd sy valle steun aan alle aspekte van 

opleiding verleen bet, het die gedagte van 'n Skool vir Tropiese Oorlogvoering, soos dit indertyd 

genoem is, heelhartig onderskryf. Politieke ontledings destyds bet op 'n moontlike bedreiging deur 

49 MVEF, houer 150, MV205 Annual Report UDF: 1957. 

50 Debates of the House of Assembly, 19 April 1950, col. 4567. 

51 DC, houer 25, DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, deel 1, dokument 
getitel "Verdedigingsbeleid: Minister se Mosie in die Senaat 1954". 
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kommunistiese infiltrasie in Afrika gedui in welke geval Suid-Afrika, in ooreenstemming met sy beleid 

om kommunisme te bekamp, militer op die vasteland sou moes optree. Op daardie tydstip het die 

U. V .M. en veral die Leer - aangesien die bedreiging hoofsaaklik landwaarts sou wees - nie oor die 

kundigheid beskik om effektief operasioneel in die uitgestrekte tropiese gebiede van Afrika te 

funksioneer nie. Die lesse wat gedurende die Eerste Wereldoorlog in Oos-Afrika geleer is, het reeds 

vervaag en die U. V .M. moes opnuut vir oorlogvoering in sulke gebiede opgelei word. 

Die Leer het die Caprivistrook as die geskikste plek vir opleiding in oorlogvoering in tropiese gebiede 

beskou aangesien die klimaat en plantegroei grootliks met die van sentraal-Afrika ooreenstem en het 

beoog om 'n skool in die omgewing van Katima Mulilo in die Oos-Caprivi te stig waar Staande Mag

en Burgermag-soldate gereelde opleidingskampe en -oefeninge kon bywoon. Die gebied se geisoleerde 

ligging was egter problematies. Daar was twee roetes waarlangs die Caprivi bereik kon word. Die 

eerste was deur Suid-Afrikaanse grondgebied oor Suidwes-Afrika maar dit was duur en tydrowend om 

langs die weg te beweeg. Die alternatief was die veel korter roete deur die noorde van Betsjoeanaland, 

'n Britse Hoe Kommissaris-gebied. 51 

Erasmus het in 1957 Leerhoofkwartier opdrag gegee om voorlopige planne vir die stigting van die 

skool op te stel. Die Departement van Lande en ander belanghebbende staatsdepartemente is oor die 

beoogde projek ingelig.SJ 'n Deeglike verkenning van die roete vanaf die Transvaal oor Windhoek 

na Katima Mulilo, asook die terrein en toestande in die Caprivi, moes eers uitgevoer word. 'n 

Leerverkenningsgroep onder Ieiding van die Leerstafhoof, genl.maj. J .N. Bierman, het hierdie tog laat 

in 1958 aangepak maar kon weens die moerasagtige terrein nie die Caprivi bereik nie en het 

omgedraai. 54 

Die moontlikheid van die tweede roete moes nog ondersoek word, en Brittanje sou toestemming moes 

verleen dat die U.V.M. deur Betsjoeanaland kon beweeg. Erasmus het die beoogde militere roete 

deur die noorde van Betsjoeanaland na die Caprivi in Julie 1958 met sir Percivale Liesching, die Britse 

52 KG, KG/GPW/2/2/4 Stigting van 'n Skool vir Tropiese Oorlogvoering te Caprivi, 
deel 1, inlae 2, Leerstafhoof - Kommandant-generaal, 24 Oktober 1957. 

53 KG, KG/GPW/2/2/4 Stigting van 'n Skool vir Tropiese Oorlogvoering te Caprivi, 
deel 1, inlae 5, Leerstafhoof- Kwartiermeester-generaal, 14 Februarie 1958; inlae 7, 
Kwartiermeester-generaal - Kommandant-generaal, 10 Maart 1958. 

54 KG, KG/GPW/2/2/4 Stigting van 'n Skool vir Tropiese Oorlogvoering te Caprivi, 
deel 1, inlae 23, G/OPS/11/1/2 Operasie-order no 1, 30 Mei 1958. 
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Hoe Kommissaris in die gebied, en in April 1959 gedurende 'n besoek aan Landen, met die Britse 

Minister van Statebondsaangeleenthede, lord Home, bespreek. Hoewel die Britse regering in 1958 aan 

Suid-Afrika oorvlugregte vir militere vliegtuie oar die drie Britse Hoe Kommissaris-gebiede in Suider

Afrika, Betsjoeanaland ingesluit, toegestaan het, asook 'n militere landroete deur die suide van 

Betsjoeanaland as 'n kortpad na Suidwes-Afrika, het hy geweier om aan Erasmus se versoek dat Suid

Afrika 'n militere deurgang deur die noorde van die gebied na die Caprivi vestig, gehoor te gee 

aangesien hy bang was dat dit tot 'n politieke geskil tussen hom en Betsjoeanaland kon lei.55 

Dit het nie die gedagte aan die Skoal vir Tropiese Oorlogvoering van die baan gestoot nie. In 

Augustus 1959 het vier eskaders van die Lugmag, asook onderhoudspersoneel en lede van die mediese 

korps, 'n taktiese oefening te Katima Mulilo gehou. Erasmus, vergesel van senior Lugmagoffisiere, 

het self gedurende die oefening 'n besoek aan die gebied gebring met die doel om 'n terrein vir die 

beoogde opleidingskool uit te soek.56 Enkele maande later is Erasmus na die Departement van Justisie 

oorgeplaas en sy opvolger, Jim Fouche, het besluit om weens die ontoeganklikheid van die Caprivi, 

nie met die stigting van die opleidingsbasis voort te gaan nie." 

OPLEIDING IN DIE LUGMAG 

Soos die Leer, was die Lugmag se beleid daarop gerig om in vredestyd 'n kern van goed opgeleide en 

bekwame personeel daar te stel wat in die geval van oorlog, operasioneel en as instrukteurs aangewend 

kon word. Die uitbreiding en ontwikkeling van die Lugmag het meer fasiliteite vir en grater 

spesialisasie in die opleiding van aile personeel, Staande Mag- en Burgermag-offisiere en 

onderoffisiere, vereis. Dit het tot die reorganisasie van die Lugmag se hoer opleidingsinrigting gelei. 

Die Lugstafvleuel wat by die Militere Kollege gesetel was, het op 1 Julie 1950 afgestig en 'n 

volwaardige Lugmag-opleidingseenheid geword toe dit as die Lugadministrasie- en Stafskool te 

55 DC, houer 104, DC17926/182 Defence Facilities in the High Commissioner 
Territories, "Summary Record of Discussions and Conclusions reached between the 
Minister of Defence of the Union of South Africa and the High Commissioner of 
Basotholand, the Bechuanaland Protectorate and Swaziland, in Cape Town on 
7 July 1958"; MVEF, houer 30, MV13/3 Verklarings aan die Pers, deel 2, inlae 8, 
"Persverklarings deur Sy Edele F. C. Erasmus by sy Aankoms te Jan Smuts Lughawe 
op 4 Mei 1959". 

56 "Oefening Katimo Mulilo", Kommando, val. 10, no. 9, pp. 8-9. 

57 KG, KG/GPW/2/2/4 Stigting van 'n Skoal vir Tropiese Oorlogvoering te Caprivi, 
deel 1, inlae 26, G/OPS/11/1/2, Januarie 1960. 
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administratiewe kursusse vir Staande Mag- en Burgermag-offisiere en onderoffisiere, asook die 

opleiding van Staande Mag-kandidaat-offisiere aangebied."' 

In ooreenstemming met Erasmus se beleid, bet die Lugmag in 'n toenemende mate selfstandig geword 

m.b.t. sy opleiding. Lugmagoffisiere was vanaf die twintigerjare tot die Britse lugmag toegevoeg waar 

bulle hoofsaaklik in die 24 Commonwealth Squadron gedien bet. Soos die naam aandui, bet hierdie 

eskader uit lugbemannings van die onderskeie Statebondslande bestaan. Die doel met die eskader was 

om gemeenskaplike tegnieke in lugvervoer en verwante aspekte, tussen die lidlande te ontwikkel en te 

bevorder. Tydens bulle dienstermyn in die eskader bet die vlieeniers ondervinding van lugroetes in 

aile werelddele en onder aile vliegomstandighede opgedoen. Toe die N .P. aan bewind gekom bet, was 

daar 12 lede van die S.A. Lugmag tot die eskader toegevoeg." Weens die tekort aan vlieeniers in 

die Lugmag kon Suid-Afrika nie bekostig om verder opgeleide personeel aan die eskader af te staan 

nie en in 1954 bet Erasmus beslis dat bemanningslede van die Lugmag nie meer na die 24 

Commonwealth Squadron afgedeel sou word nie. In die plek daarvan is kwartaallikse vlugte vanaf 

Suid-Afrika na die Verenigde Koninkryk ingestel en bet Lugmag-personeel op hierdie wyse opleiding 

in lugvervoer en die gebruik van radio- en radarhulpmiddels ontvang. Vanaf 1954 tot 1956 is 'n totaal 

van 57 lugbemanning op hierdie wyse in lugvervoer opgelei, in teenstelling met die 27 wat oor 'n 

tydperk van sewe jaar vanaf 1948 tot 1956 tot die 24 Commonwealth Squadron toegevoeg was."' 

Die Lugmag bet ook op ander terreine, al hoe meer sy eie gespesialiseerde opleiding ondemeem. 

V anaf 1950 bet instrukteurs jong manne spesifiek as navigators opgelei; voorheen was vlieeniers as 

navigators opgelei. Aanvanklik, vanaf 1950 tot 1952, is Staande Mag-kadette deeltyds as navigators 

opgelei, maar met die totstandkoming van die Lugmaggimnasium is slegs kwekelinge van die inrigting 

as sodanig opgelei. Vanaf 1954 bet die Militere Akademie Navigasie as 'n hoofvak in die B.Mil.

kursus aangebied. 61 

58 Diverse groep 1, houer 91, Oorsig. van Vordering in die UVM Mei 1948 -
September 1952. 

59 MVEF, houer 57, MV22/2 Departementele Korrespondensie : Hoof van die Generale 
Staf, Generale Stafoffisier Opleiding- Adjunk Hoof van die Generate Staf, Julie 1948; 
Debatte van die Senaat, 10 September 1948, kol. 606. 

60 KG groep 1, houer 14, IG/K16 Parliamentary Sessions, inlae onder opskrif 
11 0psomming van die SALM Bedrywighede: 1 Junie 1948- 31 Desember 195611

• 

61 KG groep 1, houer 14, IG/K16 Parliamentary Sessions, inlae onder opskrif 
11 0psomming van die SALM Bedrywighede : 1 Junie 1948- 31 Desember 1956 11

• 
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kursus aangebied. •• 

Uiteraard het tegniese kursusse 'n groot komponent van die Lugmag se opleiding gevorm. 

Vakleerlinge is as ambagslui opgelei en het gereeld gevorderde tegniese opleiding ontvang om hulle 

op die hoogte te bring met die nuutste ontwikkelinge, metodes en toerusting op lugvaartgebied. 

'n Verdere uitbreiding van opleiding in die Lugmag was t.o.v. lugverdediging. In 1948 het die 

D.V.M. nog nie 'n lugverdedigingsbeleid gehad nie en het daar geen inngting vir die opleiding van 

personeel om 'n lugverdedigingstelsel te beman, bestaan nie. Nadat die Lugmag in 1950 met die 

beplanning van 'n lugverdedigingstelsel begin het, is beheer- en meldingsoffisiere, radartegnici en -

operateurs vanaf 1952 opgelei. 

Die opleiding van Burgermag-vlieeniers is vanaf 1948 aansienlik uitgebrei, veral deur middel van die 

Leerlingvlieeniersopleidingskema waarvolgens die Lugmag deeltydse vlieeniers opgelei het ten einde 

'n reserwe van vlieeniers vir die Lugmag op te bou. Die skema het in 1937 'n aanvang geneem om 

gekeurde persone in hulle vrye tyd as vlieeniers vir die Burgermag op te lei. Die opleiding het 18 

maande geduur en het twee fases opleiding by siviele vliegklubs, afgewissel deur twee fases opleiding 

by 'n Lugmag-vliegskool, behels. Die Departement van Verdediging het die koste van die opleiding, 

ook by die burgerlike vliegklubs, gedra. Vliegklubs in aldie groot sentra in die land was by die skema 

betrokke. Na voltooiing van hulle opleiding het die vlieeniers vir 'n tydperk van vier jaar in die 

hulpeskaders van die Burgermag gedien, waartydens hulle gevegsopleiding ontvang het. Daama het 

hulle vir 'n verdere ses jaar in die Spesiale Reserwe van Offisiervlieeniers gedien. Die instelling van 

die Lugmaggimnasium in 1951 het die Leerlingvlieenierskema oorbodig gemaak, aangesien die Lugmag 

toe in 'n posisie was om Burgermag-vlieeniers beter, vinniger en goedkoper op te lei.., Dit word 

gestaaf deur die feit dat al die goedgekeurde Burgermag-eskaders teen 1954 aktief was en 'n 

bevredigende standaard van doeltreffendheid gehandhaaf het. Die sterkte van vlieeniers van hierdie 

61 KG groep 1, houer 14, IG/K16 Parliamentary Sessions, inlae onder opskrif 
"Opsomming van die SALM Bedrywighede : 1 Junie 1948- 31 Desember 1956". 

62 AG(3), houer 221, AG(3)1906/5 Organization: Military Gymnasium, deel2, inlae 42, 
31 Julie 1951; DC, houer 25, DC780/2 Minister of Defence : Policy by Minister, 
deel 1, Waarnemende Sekretaris van Verdediging Privaatsekretaris, 
10 September 1952; inlae onder opskrif "Verdedigingsbeleid: Minister se Mosie in die 
Senaat, 1954"; MVEF, houer 150, MV205 Unie van Suid-Afrika: Jaarverslag 
Departement van Verdediging, 31 Maart 1951. 
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eskaders bet vanaf 1948 tot 1954 van 80 tot 181 aangegroei. 43 

OPLEIDING IN DIE VLOOT 

Suid-Afrika se gebrek aan 'n see-tradisie en die Britse vloot se permanente teenwoordigheid by 

Simonstad, bet die Vloot in aile opsigte, ook m.b.t. opleiding, sterk afhanklik van Brittanje gemaak. 

Erasmus moes hierdie situasie noodgedwonge aanvaar aangesien die Suid-Afrikaanse Vloot nog in sy 

kinderskoene gestaan het en nie die vermoe gehad het om self gevorderde opleiding aan sy lede te 

verskaf nie. Offisiere en ander range van die Vloot het derhalwe na Britse opleidingsinrigtings, vera! 

die Royal Naval College by Dartmouth en die Royal Military Academy by Sandhurst gegaan waar bulle 

stafkursusse en gespesialiseerde tegniese kursusse in o.a. geskut, teenduikbootoorlogvoering, 

radarnavigasie en kernverdedigingsvloottaktiek bygewoon het. Hierdie kursusse bet van ses to 18 

maande geduur. Met die uitbreiding van die Vloot en die aankoop van moderne vaartuie van Brittanje 

gedurende die vyftigerjare, moes lede van die Vloot in die aanwending van nuwe uitrusting opgelei 

word ... 

'n Belangrike nuwe dimensie wat gedurende Erasmus se dienstermyn dee! van die Vloot se opleiding 

· geword het, was deelname aan gesamentlike oefeninge ter see. Behalwe gedurende die Tweede 

Wereldoorlog, toe vaartuie van die Vloot saam met die Britse vloot geopereer bet, bet hy nie voorheen 

die geleentheid gehad om aan gesamentlike maneuvers dee! te neem nie. In die geval van oorlog, sou 

die Suid-Afrikaanse Vloot saam met die Britse vloot optree en dit was noodsaaklik dat eg. met die vloot 

se opleiding tred hou. Erasmus, wat besig was om die Suid-Afrikaanse Vloot tot 'n doeltreffende 

seemag uit te bou, het 'n hoe premie op sodanige opleiding geplaas en bet derhalwe toestemming 

verleen dat die Vloot jaarliks saam met sy Britse eweknie aan gesamentlike taktiese oefeninge wat in 

Suid-Afrikaanse en vreemde waters gehou is, deelneem. Die Vloot, en die Lugmag wat op beperkte 

skaal aan die oefeninge deelgeneem bet, het waardevolle opleiding en ondervinding op hierdie wyse 

opgedoen. Vanaf 1954 bet die Franse vloot op versoek oak aan hierdie oefeninge deelgeneem. Die 

gesamentlike vloot- en maritieme oefeninge het normaalweg Iangs die kus van Madagaskar en in 

63 DC, houer 25, DC780/2 Minister of Defence : Policy by Minister, deel 1, inlae onder 
opskrif "Verdedigingsbeleid: Minister se Mosie in die Senaat, 1954". 

64 MVEF, houer 125, MV103 Verdedigingsbeleid van die Unie van Suid-Afrika, 
dokument getitel "Konsep Beleidsverklaring en Verdedigingsoorsig 1953"; houer 62, 
MV22/8 Die Suid-Afrikaanse Vloot, dee! 2, Kommandant-generaal - Minister van 
Verdediging, 17 November 1949. 
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Kaapse en Natalse waters plaasgevind.65 Die Vloot het sodoende gedurende die vyftigerjare volop 

geleentheid gehad om homself aan die magte vail ander Iande te toets, soos blyk uit 'n enkele jaar se 

program. In 1954 aileen het hy aan vier oefeninge saam met buitelandse magte deelgeneem. 

Benewens die reedsgenoemde jaarlikse gesamentlike oefening, het die vaartuie van die Vloot saam met 

die Britse South Atlantic Squadron taktiese oefeninge aan die Weskus uitgevoer, 'n duikbootjagoefening 

saam met 'n Britse duikboot en 'n Franse vaartuig by Durban uitgevoer asook duikbootjagoefeninge 

saam met vaartuie van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie naby Noord-lerland.66 Hierdie 

gesamentlike oefeninge het tot met Republiekwording in 1961 voortgeduur. 

Welwillendheidsvaarte en kruisvaarte waartydens die Vloot-vaartuie deels deur Burgermag-lede beman 

is en wat as praktiese opleiding gedien het, is oak jaarliks ondemeem. Hierdie vaarte het verallangs 

die Oos- en Weskus van Afrika gestrek en hawens in Mauritius, Madagaskar en Tanganjika is 

aangedoen. Soms het bulle Ianger vaarte ondemeem; die S.A. Simon van der Stel-vaartuig het in 

1954 na Engeland, Nederland en Frankryk gevaar."' 

Die plaaslike opleiding van die Vloot, vir die Staande Mag en die Burgermag, het vanaf 1948 

hoofsaaklik by die basis te Salisbury-eiland by Durban, waar die Vloot met die uitsondering van die 

hoofkwartier gesetel was, plaasgevind. Hier is lede in aile aspekte van seemanskap, dissipline, 

vlootprosedures en -metodes onderrig. Beperkte opleiding is oak by die basisse in Kaapstad, Oos

Londen, Port Elizabeth, Johannesburg en Springs aangebied. 

Na die stigting van die Vlootgimnasium by Saldanha in 1951, het die aanvangsopleiding van die 

Staande Mag daarheen verskuif. Mettertyd het die Vlootgimnasium die Burgermag-opleiding 

oorgeneem en is die basisse by Kaapstad, Oos-Londen, Port Elizabeth, Durban, Johannesburg en 

Springs gesluit. 

65 KG, CGS/GPT/4/6 Combined Training Schemes with other Countries, deel 1, 
inlae 50, 21 April 1952; inlae 55, 15 Mei 1952; CGS/EXT/5/1/2 Visits VIP's, 
deel 2, inlae 44, 1 September 1953; inlae 118, 23 Junie 1954. 

66 MVEF, houer 124, MV103 Verdedigingsbeleid van die Unie van Suid-Afrika, 
dokument getitel "Senate Policy Statement: 1956"; Debatte van die Senaat, 
7 Maart 1955, kol. 189-190. 

67 Debatte van die Senaat, 28 Mei 1952, kol. 3647. 
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Die waarde van Erasmus se beleid om in die U.V.M. 'n selfstandige opleidingsvermoe te ontwikkel, 

het eers werklik na Republiekwording in 1961 aan die lig gekom. Toe het die buiteland sy deure vir 

Suid-Afrika gesluit en die land op haas elke gebied gelsoleer. Lede van die Mag kon nie Ianger 

kursusse in die buiteland loop nie maar danksy die opleidingsfasiliteite en kundigheid wat gedurende 

Erasmus se ministerskap en dikwels op sy inisiatief plaaslik gevestig is, kon die opleiding van Suid

Afrikaanse militere personeel op gevorderde vlak, volledig bier te Iande gedoen word. 

Goeie opleiding aileen was onvoldoende om 'n doeltreffende Suid-Afrikaanse verdedigingstelsel te 

verseker en die U.V.M. het modeme krygstuig benodig. Soos wat dit met opleiding die geval was, 

was die Mag se wap(mtuig in 1948 onvoldoende en verouderd en was Suid-Afrika van die buiteland 

afhanklik om hom van militere uitrusting te voorsien. Gesien in die lig van die kommunistiese 

bedreiging, was 'n parate verdedigingsmag noodsaaklik en bet Erasmus alles in sy vermoe gedoen om 

die modemste wapentuig wat Suid-Afrika kon bekostig, vir die U. V .M. te bekom. Terselfdertyd het 

hy, getrou aan sy beleid om die U.V.M. se gebondenheid aan die buiteland sover as moontlik te 

verminder, soos vervolgens sal blyk, die grondslag van die krygstuigvervaardigingsbedryf in Suid

Afrika gele. 

• 
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HOOFSTUK 5 

UITRUSTING VIR DIE U.V.M. 

DIE STAND VAN UITRUSTING IN 1948 

Toe Erasmus die portefeulje Verdediging by Smuts oorgeneem het, was die U.V.M. se uitrusting- in 

die woorde van 'n latere Hoof van die Generale Staf, lt.genl. C.L. de Wet du Toit - "in 'n benarde 

toestand" . ' Van al die tekortkominge in die U.V.M. in 1948, was die ondiensbaarheid van die 

uitrusting die emstigste wat die Generale Staf aan Erasmus uitgewys het. Hy op sy beurt het op 

17 Augustus 1948 die omvang daarvan in die Volksraad bekendgemaak toe hy aangedui het dat slegs 

30% van die veldkanonne, 20% van die vegvliegtuie en bomwerpers en 10% van die ligte tenks 

diensbaar was. Die opposisie se verweer was dat die swak toestand van die uitrusting aan die Tweede 

Wereldoorlog te wyte was, maar Erasmus het aangevoer dat dit weens 'n tekort aan tegnici om 

instandhoudingswerk te doen, ontstaan het. 2 Die uitrusting het boonop verder beskadig deurdat dit, 

as gevolg van 'n gebrek aan behoorlike bergruimte, buite gestaan het en aan die wind en weer 

blootgestel was/ 

Die tiitrusting was nie net ondiensbaar nie maar ook verouderd. Die Lugmag het die grootste 

~mmiddellike behoefte aan nuwe uitrusting gehad. Die vegeskaders was toegerus met Spitfire Merk IX

en Ventura-vliegtuie, wat stadig, lamp en in die algemeen oneffektief teenoor die modeme, vinnige en 

maneuvreerbare straalaangedrewe vliegtuie vertoon het. Die Lugmag het verder die onekonomiese en 

uitgediende Avro Ansons vir transport- en kommunikasievlugte asook Sunderlandvliegbote vir 

maritieme verkenning gebruik. Die Leer se Sherman- en Stuarttenks het nie meer 'n plek in 'n 

modeme verdedigingsmag gehad nie en moes vervang word en die Vloot het op sy beurt slegs oor drie 

fregatte beskik.' Kortom, die U.V.M. kon in 1948 met die uitrusting tot sy beskikking nag sy 

verdedigingstaak nag sy opleidingsprogramme doeltreffend uitvoer. 

Erasmus wou verhoed dat Suid-Afrika hom in geval van moontlike mobilisasie, in dieselfde penarie 

as gedurende die Tweede Wereldoorlog bevind, toe die land eindelose probleme ervaar het om die 

1 "Herinneringe van Genl Christiaan Ludolph de Wet du Toit", Militaria, 10/4, 1980, 
p.21. 

2 Debates of the House of Assembly, 17 September 1948, col. 2708-2709. 

3 "Herinneringe van Genl Christiaan Ludolph de Wet du Toit", Militaria, 10/4, 1980, 
p. 21. 

4 Debates of the House of Assembly, 17 September 1948, col. 2729. 
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nodige krygstuig en -voorraad te bekom. Hy het op 19 Augustus 1948 in die Volksraad aangekondig 

dat hy onmiddellik 'n strategie in werking stel om die U.V.M. binne Suid-Afrika se vermoe te 

modemiseer en uit te rus sodat dit die veiligheid van die land verseker.' 

Erasmus het sy strategie teen die agtergrond van die intense intemasionale spanning, wat o.a. deur die 

Sowjet-Unie se blokkade van Berlyn in 1948 en 1949 geskep is, geformuleer. Daar is in die vroee 

vyftigerjare vermoed dat die Sowjet-Unie, soos die Weste, oor kemwapens beskik maar dat dit nie so 

gevorderd soos die van die V.S.A. was nie. Daar is derhalwe gemeen dat 'n derde wereldoorlog 

onwaarskynlik was, maar dat die Koue Oorlog nog lank sou voortduur. Inmiddels het die Weste vinnig 

gevorder met die ontwikkeling van gesofistikeerde wapentuig soos geleide projektiele asook lug-tot-lug

en grond-tot-lug-missiele. In die lig hiervan en die krimpende moontlikheid van 'n wereldoorlog, het 

die Suid-Afrikaanse regering besluit om minder nadruk op die ophoping van reserwe oorlogvoorrade 

te le aangesien die land dit nie kon bekostig nie en die uitrusting vinnig verouderd geraak het. Die 

U.V.M. sou in noue voeling met die jongste neigings in wapenontwikkeling bly en wanneer hy 

uitrusting vir operasionele verpligtinge moes bekom, van die nuutste krygstuig aankoop." 

Suid-Afrika het verder oor byna geen navorsingsfasiliteite of wapenvervaardigingsnywerhede beskik 

nie en was van die buiteland afhanklik. Die aankoop van modeme uitrusting vir die U. V .M. sou oor 

die langtermyn groat finansiele uitgawes meebring. Die koste verbonde aan navorsing, nuwe ontwerpe 

en arbeid het vinnig gestyg en Suid-Afrika sou swaar aan die las van die uitgawe van nuwe uitrusting 

dra. Die aankope moes deurlopend beplan en gekoordineer word en Erasmus het derhalwe in 

Augustus 1952 die hulp van 'n aantal deskundiges ingeroep om hom te adviseer. Hulle is in 'n vaste 

komitee, bekend as die Verdedigingsuitrustingskomitee, opgeneem en het Erasmus van raad bedien 

oor die aankoop van uitrusting, plaaslik en in die buiteland, asook die opstapeling van reserwe voorrade 

in geval van mobilisasie. Die eerste lede van die komi tee was dr. J .E. Holloway, 'n voormalige 

Sekretaris van Finansies; brig. E. Williamson, 'n voonnalige Ondersekretaris van die Tesourie; 

H.F. Cuff, die Sekretaris van Verdediging; lt.genl. C.L. de Wet du Toit, die Hoof van die Generale 

Staf; 

5 

6 

brig. H.B. Klapper, die Leerstafhoof; brig. H.G. Willmott, die Lugstafhoof; en 

Debates of the House of Assembly, 19 August 1948, col. 542. 

Debatte van die Senaat, 1 April 1954, kol. 1343-1344; Debates of the House of 
Assembly, 12 June 1959, col. 7890; MVEF, houer 134, MV128/8 Minister en 
Geselskap 1955: Besoek aan Italie, Engeland, VSA en Portugal, "Notes of a 
Discussion at the Pentagon on 8 November 1955 Between F.C. Erasmus and 
E. Perkins McGuire"; DC, houer 86, DC 17926/138 B, Defence Overseas Missions 
1950: USA, deel 1, Sekretaris van Buitelandse Sake - Sekretaris van Verdediging, 
27 Februarie 1951. 
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brig. P. de Waal, die Vloot- en Marinierstafhoof. Holloway was die voorsitter van die komitee en die 

Sekretaris van Verdediging bet as sekretaris van die komitee gedien.' 

ANGLO-AMERIKAANSE UITRUSTING VIR DIE U.V.M. 

Brittanje en die V.S.A. was tradisioneel Suid-Afrika se hoofverskaffers van uitrusting. As lid van die 

Britse Statebond en om eenvormigheid en verenigbaarheid gedurende gesamentlike operasionele optrede 

te verseker, bet Suid-Afrika die meeste van sy uitrusting van Brittanje verkry. Gedurende die Tweede 

Wereldoorlog bet Suid-Afrika 'n groat hoeveelheid uitrusting ingevolge die Lend-Lease-skema8 van 

die V.S.A. bekom. 

Toe Erasmus in 1948 met sy moderniseringsprogram begin bet, bet hy weer by Brittanje en die V.S.A. 

gaan aanklop om die U.V.M. van uitrusting te voorsien. Die verkryging van moderne uitrusting vir 

vredestydse opleiding en operasionele optrede was in die laat veertigerjare en die vyftigerdekade 

deurgaans problematies. Die Koue Oorlog bet 'n sterk vraag na uitrusting in die Weste laat ontstaan. 

Veral Brittanje en die V.S.A. bet hulself bewapen en voorrang aan bulle eie behoeftes en die van Wes

Europa bo die van Suid-Afrika gegee. Vanwee die groat vraag na uitrusting moes Suid-Afrika soms 

lank wag voordat sy bestellings uitgevoer is! 

Erasmus se eerste besoek aan Brittanje en die V.S.A. om wapenaankope vir Suid-Afrika te beding, bet 

in Julie en Augustus 1949 plaasgevind. Dit wil voorkom asof dit terselfdertyd 'n verkenningsbesoek 

was om die N.P. se militere verhouding met Brittanje en die V.S.A te bepaal. Vergesel van die Hoof 

van die General Staf, lt.genl. Len Beyers, bet Erasmus in Julie 1949 'n bestelling vir vliegtuie in 

Brittanje geplaas om in die Lugmag se vegeskaders se dringendste behoeftes te voorsien. Hy bet 10 

De Havilland Vampire-straalaangedrewe vliegtuie, soortgelyk as die wat in die Britse, Kanadese, 

Sweedse en Switserse lugmag in gebruik was, asook nege De Havilland Devons vir transport- en 

kommunikasievlugte, bestel.'0 Die aankoop van hierdie uitrusting was moontlik gemaak deur 'n 

7 DC, houer 96, DC 17926/164 Defence Equipment Committee, Sekretaris van 
Verdediging -Hoof van die Generate Staf, 9 Junie 1952. 

8 Die oorspronklike skema bet in 1941 behels dat die V.S.A. uitrusting aan die 
Verenigde Koninkryk en sy bondgenote in die vorm van 'n lening voorsien, in ruil vir 
die gebruik van Brits-beheerde militere basisse. 

9 Debates of the House of Assembly, 17 September 1948, col. 2709. 

10 MVEF, houer 103, MV52 Vliegtuie, deel 1, inlae 4, g.d.; "Wil Unie se Weermagte 
Opknap", Die Burger, 12 Julie 1949. 
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bedrag van £750 000 wat in die Departement van Verdediging se begroting van 1949 vir die Lugmag 

se onmiddellike vliegtuigbehoeftes opsygesit is. 11 

Dit was die regering se verklaarde voorneme om uitrusting wat Brittanje nie kon voorsien nie, van die 

V.S.A. te bekom." Erasmus het daarom in Augustus 1949 daar aangedoen om die land se houding 

t.o.v. wapenverskaffing aan Suid-Afrika te bepaal. Hy het op 17 en 18 Augustus 'n ontmoeting met 

Louis Johnson, Minister van Verdediging, asook met die hoofde van die gevegsdienste van die 

Amerikaanse weermag gehad, bulle oor die N.P. se sterk anti-kommunistiese standpunt ingelig en klem 

gele op die waarde van die Kaapse seeroete en die strategiese ligging van Suid-Afrika se hawens vir 

seeverkeer vanaf die V.S.A. en Brittanje na die Midde-Ooste. Erasmus het Suid-Afrika se behoefte 

aan moderne uitrusting aan Johnson oorgedra. Die Amerikaanse regering was egter nog besig met die 

finalisering van wetgewing bekend as die Mutual Defense Assistance Act, wat die verskaffing van 

krygsuitrusting teen verminderde pryse aan sekere Iande sou magtig en Suid-Afrika se versoek moes 

oorstaan totdat die wet goedgekeur was.'l 

Die Suid-Afrikaanse regering se gewilligheid om hom in geval van 'n oorlog teen kommunistiese Iande 

aan die kant van die anti-kommunistiese magte in die verdediging van Afrika te skaar, het sy behoefte 

aan moderne krygtuig veelvoudig vergroot. Suid-Afrika was bereid om militere hulp- 'n pantserdivisie 

en 'n luggroep van nege eskaders- ter ondersteuning van die Britse magte na die Midde-Ooste te stuur 

om die militere bedreiging teen Afrika te stuit." Die omvang van Suid-Afrika se militere hulp sou 

regstreeks deur die hoeveelheid moderne krygstuig wat Brittanje en die V .S.A. aan hom beskikbaar 

stel, bepaal word.'' Suid-Afrika was gewillig om vir die uitrusting benodig vir die U.V.M. se 

normale verdedigingsverpligtinge asook vir die opleiding van die ekspedisiemag na die Midde-Ooste 

te betaal, maar was nie in staat of bereid om die geweldige uitgawes van die uitrusting vir die beoogde 

ekspedisiemag na die Midde-Ooste, aileen te dra nie. Erasmus het Brittanje en die V .S.A. in 

September en Oktober 1950 weer besoek met die hoop om onderskeidelik Clement Attlee en Harry S. 

11 Debates of the House of Assembly, 17 September 1948, col. 2708. 

12 Debates of the House of Assembly, 12 May 1954, col. 5093-5094; "Gaan Krygtuig 
in VSA Koop", Die Transvaler, 4 Augustus 1949. 

13 MVEF, houer 136, MV132 Aankoop van Wapentuig, inlae 2, 24 Oktober 1949; 
"Unie as Basis teen Kommunisme", Die Burger, 4 Augustus 1949. 

14 Sien Hoofstuk 6 vir 'n beskrywing van die verdedigingsbeleid. 

15 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, deel 1, 
dokument getiteld "Defence Overseas Mission Sep-Oct 1950: Report by the Minister 
of Defence to the Prime Minister", 23 Oktober 1950. 
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Truman se regerings te oorreed om die benodigde krygstuig of minstens 'n deel daarvan, aan Suid· 

Afrika te skenk. Hy wou van hulle 'n ondememing kry dat die uitrusting vir die ekspedisiemag so 

spoedig as moontlik na aanvraag, gelewer sou word.•• 

Suid-Afrika se bereidwilligheid om 'n ekspedisiemag na die Midde-Ooste te stuur, het die Britse 

Arbeidersregering gunstig gestem teenoor Erasmus se versoek vir uitrusting. E. Shinwell, die Britse 

Minister van Verdediging, het Erasmus verseker dat Brittanje alles in sy vermoe sou doen om die 

uitrusting vir die ekspedisiemag te lewer, maar dit onomwonde gestel dat Suid-Afrika vir die uitrusting 

sou moes betaal, ofskoon gunstige voorwaardes vir die betaling gereel sou word. Brittanje kon nie die 

lewering van die uitrusting volgens 'n vasgestelde skedule waarborg nie aangesien die Britse 

wapenvervaardigingsbedryf onder groat druk verkeer het. Brittanje het self 'n emstige tekort aan 

wapentuig, veral swaar uitrusting, ondervind en moes verder uitrusting aan Australie en Nieu-Seeland 

asook die Iande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie voorsien. Oar die uitrusting wat die 

U. V.M. vir opleiding benodig het, het Shinwell namens sy regering ondemeem om sodanige items aan 

Suid-Afrika te verskaf, maar gewaarsku dat Brittanje nie sy nuutste en modemste uitrusting hiervoor 

kon afstaan nie." In teenstelling met die V.S.A. waar wetgewing die verskaffing van uitrusting aan 

Iande gereguleer het en waarkragtens die ontvanger 'n kontraktuele ooreenkoms met die V.S.A. moes 

sluit, het Brittanje geen sodanige vereistes gestel nie." 

Op 4 en 5 Oktober 1950 het Erasmus in Washington samesprekings met Dean Acheson en genl. George 

C. Marshall, onderskeidelik die Amerikaanse Minister van Buitelandse Sake en die Minister van 

Verdediging, gevoer. Hy het die Unieregering se beleid oar die binnelandse verdediging van Suid

Afrika asook militere optrede buite die land se grense ter verdediging van Afrika teen 'n kommunistiese 

aanval, uiteengesit en dit weer eens duidelik gestel dat die omvang van Suid-Afrika se hulpverlening 

in die Midde-Ooste deur die uitrusting wat aan die land gelewer word, bepaal sou word.'9 Erasmus 

moes egter vemeem dat Amerikaanse wapenverskaffing aan Suid-Afrika nie 'n uitgemaakte saak was 

nie. Soos in die geval van Brittanje, moes die V.S.A. allereers in sy eie behoeftes en die van sy 

16 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, dee! 1, 
dokument getitel "Defence Policy in Relation to the Middle East: the Equipping of 
Forces for Service outside South Africa". 

17 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, deel 1, 
dokument getitel "Defence Overseas Mission Sep-Oct 1950: Report by the Minister 
of Defence to the Prime Minister", 23 Oktober 1950. 

18 Debates of the House of Assembly, 12 May 1954, col. 5093. 

19 MVEF, houer 1, G12 Krygstuig vir UVM vanuit VKen Amerikaanse Bronne, inlae 1, 
4 Oktober 1950. 
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bondgenote voorsien voordat hy aan S.uid-Afrika uitrusting beskikbaar kon stel. Gevolglik kon die 

V.S.A. nie waarborg dat uitrusting volgens Suid-Afrika se tydskedules gelewer word nie en was daar 

geen wetlike bepaling waarkragtens die V.S.A. uitrusting gratis kon verskaf nie. Suid-Afrika kon egter 

aansoek doen dat uitrusting ingevolge die Mutual Defense Assistance Act van 1949, aan hom gelewer 

word.ZJ) 

Na Erasmus se terugkeerna die Unie het die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Washington, G.P. Jooste, 

op Erasmus se versoek op 9 Oktober 1950 by wyse van 'n nota, die V.S.A. formeel versoek om 

uitrusting vir die ekspedisiemag asook vir opleidingsdoeleindes aan Suid-Afrika te verskaf.'• 

Maandelange onderhandelinge tussen Jooste en verteenwoordigers van die State Department het hierop 

gevolg voordat die V.S.A., Suid-Afrika op 5 Februarie 1951 in kennis gestel het dat hy kwalifiseer om 

kragtens subparagraaf 408 (e) van die Mutual Defense Assistance Act terugbetaalbare (11 reimbursable 11
) 

militere hulp te ontvang. In ruil het die V.S.A. bepaalde eise m.b.t. die lewering van strategiese 

minerale aan Suid-Afrika gestel. Die minerale ter sprake het mangaan en uraan ingesluit. In die 

konsepdokument oar die verskaffing van uitrusting aan Suid-Afrika wat deur Amerika opgestel was, 

was die eis soos volg bewoord: 

11 The Government of the Union of South Africa further agrees to furnish equipment 

and materials, services, or other assistance, consistent with the Charter of the United 

Nations, to the United States or to and among other nations eligible for assistance 

under the Mutual Defense Assistance Act to further the policies and purposes of this 

Act, as set forth above, and as may be mutually agreed hereafter,.. zz 

Die verpligting wat hierdie bepaling op Suid-Afrika gele het was onaanvaarbaar vir die regering; veral 

die Minister van Ekonomiese Sake, Eric Louw, het ernstig beswaar gemaak. Suid-Afrika se standpunt 

was dat hy die vryheid moes he 11 to dispose of its raw materials to the best advantage in the general 

20 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, deel1, 
G.P. Jooste- D.D. Forsyth, 14 Desember 1950; US Confidential State Department, 
EUR : Perkins- Secretary, 2 October 1950. 

21 DC, houer 86, Byvoegsel by DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, 
deel 1, G.P. Jooste- Dean Acheson, 9 Oktober 1950; Minister van Buitelandse Sake
Ambassadeur van die Unie van Suid-Afrika, 5 Februarie 1951. 

22 DC, houer 86, Byvoegsel by DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, 
deel 1, Waarnemende Sekretaris van Verdediging - Minister van Verdediging, 
4 Oktober 1951; US Confidential State Department, W.J. Gallman-State Department, 
5 November 1951. 
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interest of the country".'"' Die V.S.A. was verbaas oor Suid-Afrika se beswaar aangesien die woorde 

"as may be mutually agreed thereafter" na bulle mening aangedui het dat die verskaffing van die 

stowwe deur vrye onderhandelinge tussen die twee Iande gereel sou word, maar het nietemin die 

betrokke paragraaf van die ooreenkoms soos volg verander: 

"The Government of the Union of South Aftica, in support of the foregoing principles 

and policies, will give sympathetic consideration to requests for equipment, materials 

and services or other assistance, consistent with the Charter of the United Nations, to 

be furnished to the United States, or to and among other Nations eligible for assistance 

under the Mutual Defense Assistance Act". 24 

Die Suid-Afrikaanse regering het die wysiging aanvaar en die twee Iande het die ooreenkoms op 

9 November 1951 met die uitruil van notas beklink.25 Suid-Afrika kon voortaan uitrusting vir die 

Leer, Lugmag en Vloot op 'n regering-tot-regering-grondslag van die V.S.A. aankoop. Die 

ooreenkoms het verskeie voorwaardes bevat: Suid-Afrika moes die hulp wat hy ingevolge die Mutual 

Defense Assistance Act ontvang, aanwend om die beginsels van die reg, nl. internasionale vrede en 

veiligheid binne die raamwerk van die Verenigde Nasies se handves, te bevorder; die uitrusting kon 

alleenlik vir die handhawing van binnelandse veiligheid, wettige selfverdediging, streeksverdediging 

en vir kollektiewe veiligheidsoptrede van die Verenigde Nasies aangewend word; dit mag nie in 'n 

daad van aggressie teen enige ander land gebruik word nie. 26 Die V.S.A. het in 1958 ex post facto 

23 DC, houer 86, Byvoegsel by DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, 
deel 1, Sekretaris van Verdediging- Sekretaris van Buitelandse Sake, 8 Junie 1951; 
Sekretaris van Buitelandse Sake (Kaapstad) - Hoe Kommissaris vir die Unie van Suid

. Afrika (Londen), 22 Junie 1951; telegram 219, Eric Louw - F.C. Erasmus, 
30 Mei 1951. 

24 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, deel 1, Hoe 
Kommissaris (Londen) - Sekretaris van Buitelandse Sake (Pretoria), Junie 1951; 
telegram 320, SA Ambassade (Washington) - Sekretaris van Buitelandse Sake 
(Pretoria), 1 Oktober 1951; Waarnemende Sekretaris van Verdediging- Sekretaris van 
Buitelandse Sake, 15 Oktober 1951. 

25 DC, houer 86, Byvoegsel by DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, 
deel1, B.J. Jarvie- James E. Webb, 9 November 1951; James E. Webb- B.J. Jarvie, 
9 November 1951; endossement deur F.C. Erasmus op 1 November 1951 op skrywe 
Waamemende Sekretaris van Verdediging Minister van V erdediging, 
1 November 1951. 

26 DC, houer 86, Byvoegsel by DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, 
deel1, B.J. Jarvie- James E. Webb, 9 November 1951; James E. Webb- B.J. Jarvie, 
9 November 1951; endossement deur F.C. Erasmus op 1 November 1951 op skrywe 
W aamemende Sekretaris van Verdediging Minister van Verdediging, 
1 November 1951. 
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die lewering van uitrusting ingevolge die Mutual Security Act van 1954, aan dieselfde voorwaardes 

onderhewig gemaak. rr 

Toe Erasmus die sluiting van die 1951-ooreenkoms met die V.S.A. bekendgemaak het, het hy die feit 

dat Suid-Afrika die uitrusting nie gratis van die land kry nie maar daarvoor betaal, sterk benadruk. 28 

Hy het weer in 1954 gedurende 'n bespreking in die Volksraad, dit beklemtoon dat dit Suid-Afrika se 

beleid was om vir sy militere uitrusting te betaal. Sodoende, het hy verklaar, het Suid-Afrika onder 

geen verpligting teenoor enige land verkeer nie. Hy het terselfdertyd op 'n kriptiese wyse na die 

lewering van minerale aan die V .S.A. ingevolge die Mutual Defense Assistance Act verwys, maar 

bygevoeg dat Suid-Afrika nie op enige wyse daardeur gebind sou word nie."' 

Teen die einde van 1951 was die grondslag vir die aankoop van uitrusting by Brittanje en die V.S.A., 

danksy Erasmus gele en in die daaropvolgende agt jaar, tot aan die einde van sy dienstermyn as 

Minister van Verdediging, was die twee Iande Suid-Afrika se hoofverskaffers van uitrusting. 

Vir die doel van hierdie verhandeling word vervolgens slegs · op die. verkryging van uitrusting wat vir . 

die U.V.M. van kardinale belang was, gekonsentreer. Daar word geensins gepoog om 'n volledige 

opgaaf van die uitrusting wat gedurende Erasmus se tydperk aangekoop is, te verstrek nie aangesien 

die beskikbare ruimte dit nie toelaat nie. 

VLIEGTUIE VIR DIE LUGMAG 

Die belangrikste uitrusting wat die U. V .M. in die vyftigerjare benodig het, was modeme, 

straalaangedrewe vegvliegtuie vir die Lugmag. Die verkryging van hierdie vliegtuie het in 1950 'n 

onmiddellike noodsaaklikheid geword toe Suid-Afrika besluit bet om op versoek van die Verenigde 

27 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, deel 2, 
Ambassadeur van die V.S.A. (Pretoria)- Minister van Buitelandse Sake, 3 April 1958; 
Sekretaris van Buitelandse Sake - Sekretaris van V erdediging, 24 Mei 1958; Sekretaris 
van Verdediging- Sekretaris van Buitelandse Sake, 25 Julie 1958. 

28 DC, houer 25, DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, deel 1, "Review 
of the More Important Undertakings and Commitments of the Defence Department, 
Union of South Africa"; "Unie betaal Kontant; nie met Gunste, hoor VSA", Die 
Vaderland, 17 Oktober 1951. 

29 Debates of the House of Assembly, 12 May 1954, col. 5093-5094. 
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Nasies en onder druk van die V.S.A., aan die Koreaanse Oorlog deel te neem. Suid-Afrika het 2 

Eskader van die Lugmag na Korea gestuur waar hulle tot die V.S.A. se 18de Vegterbomwerpervleuel 

toegevoeg is en vanaf 16 November 1950 operasionele vlugte onderneem het. Suid-Afrika het nie 

geskikte vegvliegtuie vir 2 Eskader gehad nie en het met die V.S.A. 'n ooreenkoms aangegaan 

waarvolgens die eskader met 95 F-51 Mustang-vliegtuie toegerus is. Die 18de en die 19de 

Vegterbomwerpervleuels van Amerika was 66k met die vliegtuie toegerus. Kragtens die Mutual 

Defense Assistance Act, het Suid-Afrika slegs 'n persentasie van die prys van die Mustangs betaal. In 

plaas van 58 000 dollar het Suid-Afrika net 5 447 dollar per vliegtuig plus 16% vervoer- en 

hanteringskostes betaal. lll 

Die F-51 was dieselfde tipe vliegtuig as die wat Suid-Afrikaanse vlieeniers gedurende die Tweede 

Wereldoorlog in Italie geloods het en was verouderd, uiters kwesbaar vir grondvuur en het in die 

algemeen nie ·teen die vyand se moderne vliegtuie in Korea, vera! die MiG-15, opgeweeg nie. 

Gevolglik was 2 Eskader se verliese aan vliegtuie en vlieeniers hoog. 2 Eskader het tot 

Desember 1952 74 van sy 95 Mustang-vliegtuie verloor terwyl 33 vlieeniers as dood of vermis 

aangemeld is." Die Lugmag was oortuig dat die verliese aansienlik sou verminder indien die eskader 

straalvegvliegtuie kon gebruik. Dit sou ook die nypende tekort aan vlieeniers verlig aangesien die 

vlieeniers, wat alma! vrywilligers was, bereid sou wees om 'n tweede termyn in Korea diens te 

doen.lZ 

Die V .P. het die regering intussen he wig oor die Mustangs gekritiseer. Kolonel R.D .P. Jordan, L. V. 

vir Rondebosch, het in die Volksraad uit 'n brief van 'n Suid-Afrikaanse offisier-vlieenier in Korea 

aangehaal om sy beskuldiging dat die regering traag was om 2 Eskader van moderne vliegtuie te 

voorsien, te staaf. Die vlieenier se persepsie, soos trouens ook die van die V.P., was dat 

straalaangedrewe vegvliegtuie "are to be had but they [die Suid-Afrikaanse regering] are too mean to 

spend the money".JJ 

30 Debatte van die Senaat, 28 Mei 1952, kol. 3642-3643. 

31 D.M. Moore, The Role of the South African Air Force in the Korean War 1950-1953, 
p. 394. 

32 SALO, houer 1, SALO/TS/23/1 Air Policy Union: Employment of 2 SAAF 
Squadron, Hoof van die Generale Staf - Sekretaris van Buitelandse Sake, 
18 Januarie 1952; Hoof van die Generale Staf - SA Militere Attache Washington, 
21 Januarie 1952; Debatte van die Senaat, 28 Mei 1952, kol. 3641. 

33 Debates of the House of Assembly, 1 February 1951, col. 535-536. 
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Aangespoor deur die kritiek, maar veral die Lugmag se verliese en die feit dat Sjina groat getalle 

MiG-15s in Korea begin aanwend het, het die Suid-Afrikaanse regering in Mei 1951 besluit om die 

F-51s so gou moontlik met straalvegvliegtuie te vervang. Erasmus het die aankondiging op 

23 Mei 1951 in die Volksraad gedoen, oak dat 'n groat bedrag geld daarvoor bewillig is. Hy het egter 

gemaan dat die omskakeling na die vliegtuie tyd sou verg aangesien die internasionale vraag daarna 

groat was .... 

Erasmus het gedurende sy besoek aan Brittanje tussen Junie en Julie 1951, om die konferensie van die 

Ministers van Verdediging van die Statebondslande byte woon, die Britse Ministerie van Verdediging 

versoek om Vampire-vliegtuie aan Suid-Afrika vir 2 Eskader in Korea asook vir die beplande luggroep 

vir die Midde-Ooste, te verskaf. Die Lugmag het toe alreeds oar Vampire-vliegtuie, wat vir 

opleidingsdoeleindes gebruik is, beskik. Hierdie versoek was tevergeefs; Shinwell het dit duidelik 

gestel dat die opbou van Brittanje se lugeskaders in Europa voorkeur bo Suid-Afrika se onmiddellike 

behoeftes geniet het. Hy het nietemin die lewering van bykomende Vampires aan Suid-Afrika binne 

18 maande in die vooruitsig gestel - mits die vervaardiging van die vliegtuie nie ontwrig word nie. 

Die Lugmag kon nie so lank wag nie en Erasmus het Shinwell meegedeel dat Suid-Afrika hom tot die 

V.S.A. sou wend. 35 

Sy versoek in Julie 1951 aan die V.S.A. om F-84 of F-86 straalvegvliegtuie aan 2 Eskader te verskaf, 

was oak onsuksesvol. Die land kon nie eers in sy eie vraag en die van die Noord-Atlantiese 

Verdragsorganisasie na straalvliegtuie voorsien nie. Die V .S.A. se eie F-51-eskaders in Korea sou die 

vliegtuie weens die tekort aan moderne vliegtuie, nag vir 'n onbepaalde tydperk gebruik. Washington 

het nietemin onderneem om sodra genoeg straalvliegtuie beskikbaar raak, 2 Eskader met die tipe 

vliegtuig toe te rus. 36 

Sewe maande later teen Februarie 1952, was 2 Eskader nag steeds sander die beloofde straalvliegtuie 

en het die Suid-Afrikaanse regering druk op die V.S.A. begin uitoefen. Suid-Afrika se ambassadeur 

in Washington, G.P. Jooste, het met die goedkeuring van die kabinet, die Amerikaanse Departement 

van Buitelandse Sake op 12 Februarie 1952 in kennis gestel dat 2 Eskader vanaf die einde van Maart 

34 Debates of the House of Assembly, 23 May 1951, col. 7442. 

35 MVEF, houer 1, G18 Aankoop van Jetvliegtuie, inlae 1, 29 Junie 1951; inlae 2, 
3 Julie 1951; inlae 5, 18 Oktober 1951. 

36 MVEF, houer 1, G18 Aankoop van Jetvliegtuie, inlae 3, 18 Oktober 1951; inlae 4, 
g.d.; SALO, box 1, SALO/TS/23/1 Air Policy Union: Employment of 2 SAAF 
Squadron, inlae 24, JCS - C in CFE, 15 Februarie 1952. 
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1952 vir drie maande aan aktiewe operasies in Korea onttrek gaan word. Hy het aangevoer dat hierdie 

stap nodig was om bykomende Burgermag-vlieeniers vir diens in Korea voor te berei. Die V.S.A. het 

vinnig hierop gereageer en Suid-Afrika versoek om sy besluit in heroorweging te neem en indien hy 

die besluit nie kon herroep nie, publisiteit daaroor te vermy aangesien dit die indruk kon wek dat Suid

Afrika sy eskader uit Korea gaan onttrek. 37 

Dit het die gewenste uitwerking gehad en die V.S.A. het opnuut sy voomeme om 2 Eskader so spoedig 

moontlik van straalvliegtuie te voorsien, bevestig. Die Unie het gevolglik sy besluit om die eskader 

aan operasies te onttrek, herroep. Die V.S.A., oortuig van Suid-Afrika seems oar die verkryging van 

straalvliegtuie, het die land laat in Mei 1952 verwittig dat 21 Eskader in September van daardie jaar 

met F-86 Sabre-vliegtuie uitgerus sou word.38 Die Sabres is na etlike vertragings uiteindelik in 

Januarie 1953 aan die Suid-Afrikaanse eskader in Korea op bruikleen gelewer. 

Intussen het Erasmus steeds gepoog om straalvegvliegtuie vir opleidingsdoeleindes en die beoogde 

luggroep vir die Midde-Ooste, te bekom. Gedurende Januarie 1950 het Brittanje 10 Vampire 

FB Mk5-vegterbomwerpers aan Suid-Afrika gelewer - die Lugmag se eerste straalaangedrewe 

vegvliegtuie- gevolg deur nag 10 FB Mk 6-vliegtuie in Augustus 1951. Nag ses DIT 155 Vampire 

Mk2-opleidingsvliegtuie en 21 Vampire T Mk55s is in 1953 gelewer. Dit wil voorkom asof Brittanje 

Suid-Afrika se ongunstige posisie misbruik het en obsolete voorrade gelewer het want hoewel elke 

nuwe variant van die Vampire beter as die vorige een was, was die tipe vliegtuig reeds teen 1953 

verouderd. Brittanje het nag Vampire-vliegtuie aan Suid-Afrika aangebied maar Erasmus wou nie die 

fondse wat die regering vir uitrusting vir die ekspedisiemag opsygesit het, aan uitgediende vliegtuie wat 

spoedig weer vervang sou moes word, bestee nie. Sy argwaan is gewek toe hy vemeem het dat 

Brittanje, wat die Vampires aan Suid-Afrika aangebied het, modeme straalvliegtuie aan die V.S.A. sou 

lewer. Hy het die aangeleentheid in Mei 1953 met die Verenigde Koninkryk se Hoe Kommissaris in 

Suid-Afrika, sir John Le Rougetel, bespreek en verder per brief aan hom duidelik gestel dat die 

Lugmag nie met Brittanje se surplus verouderde vliegtuie tevrede was nie. 39 

37 SALO, houer 1, SALO/TS/23/1 Air Policy Union: Employment of 2 SAAF Squadron, 
sein SAAF Liaison HQ FEAF Tokyo- GHQ UDF Pretoria, 21 Februarie 1952. 

38 SALO, houer 1, SALO/TS/23/1 Air Policy Union: Employment of 2 SAAF 
Squadron, inlae 34, DGAF - SAAF Liaison HQ FEAF Tokyo, 27 Maart 1952; 
inlae 35, SALO -GHQ UDF, 26 Mei 1952; inlae 46, USAF Deputy for Operations
SALO, 6 Augustus 1952. 

39 DC, houer 184, DC17926/161 Bylae 1: Equipment Required for Expeditionary Force, 
F.C. Erasmus - J. le Rougetel, 21 Mei 1953. 
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Die verkryging van geskikte vliegtuie vir die luggroep in die Midde-Ooste en die tydige lewering 

daarvan, was vir Erasmus 'n saak van die grootste ems en aangesien Brittanje nie die nodige uitrusting 

aan Suid-Afrika kon verskaf nie, het hy hom weer tot die V.S.A. gewend. Die Lugmag wou van die 

supersoniese Sabres waarmee 2 Eskader in Korea kennis gemaak het, bekom. Gedurende 'n besoek 

aan die V.S.A. het Erasmus vanaf 8 tot 10 November 1955 samesprekings gevoer met E. Perkins 

McGuire, George V. Allen en C. Bourke Elbrick, onderskeidelik Adjunk Assistent Minister van 

Buitelandse Sake verantwoordelik vir Interne Veiligheidsaangeleenthede, Adjunk Assistent Minister van 

Buitelandse Sake verantwoordelik vir Europese en Statebondsaangeleenthede en Assistent Minister van 

Buitelandse Sake verantwoordelik vir Nabye Coste-, Suid-Asie- en Afrika-aangeleenthede. Hy het die 

V .S.A. versoek om, soos gedurende die Koreaanse Oorlog, 'n ooreenkorns met Suid-Afrika aan te gaan 

waarvolgens vliegtuie teen 'n verminderde prys en volgens 'n vaste skedule aan die Suid-Afrikaanse 

Lugmag gelewer word. Elbrick se ontwykende antwoord was dat hy die versoek simpatiek sou 

oorweeg maar dat hy hom nie daartoe kon verbind nie want " ..... everything would depend upon the 

circumstances of the moment" .... 

Die V.S.A. het nietemin in 1956 34 Canadair CL-13B Sabre 6-straalvliegtuie met onderdele ter 

waarde van £5 554 165 gelewer. Die verkryging van hierdie vliegtuie, wat goed met die beste van 

ander lugmagte vergelyk het, het die moreel van die Lugmag en spesifiek die vegvlieeniers, 'n hupstoot 

gegee. Op 4 September 1956 het een van hierdie Sabres vir die eerste keer deur die klankgrens in 

Suid-Afrika gebars."1 

Die moontlikheid dat Suid-Afrika 'n ekspedisiemag na die Midde-Ooste kon stuur, het laat in 1956 

onverwags verdwyn. Brittanje was nie meer formeel in Egipte betrokke nie en die beoogde Midde

Oosterse Verdedigingsorganisasie - 'n gevegsmag saamgestel uit die lidlande van die Statebond om 

die Midde-Ooste teen kommunistiese aggressie te beskerm - het misluk sodat die U. V .M. geen 

40 MVEF, houer 134, MV128/8 Minister en Geselskap 1955 : Besoek aan Italii~. VSA 
en Portugal, inlae getitel "Notes of a Discussion on 8 November 1955 between 
F.C. Erasmus and E. Perkins McGuire (Deputy Assistant Secretary of Defence); 
Notes of a Discussion on 9 November 1951 between F.C. Erasmus and George V. 
Allen (Assistant Secretary of State for Near Eastern, South Asian and African Affairs); 
"Notes of a Discussion on 10 November 1955 between F.C. Erasmus and C. Bourke 
Elbrick (Deputy Assistant· Secretary of State for European and Commonwealth 
Affairs)". 

41 Diverse groep 2; houer 48, GS/39/5 Jaarverslae UVM 1956; MVEF, houer 52, 
MV18/10 Begrotings 1958-1961, dokument getitel "Defence Special Equipment 
Account", 21 Desember 1959. 

145 



potensi~He operasionele verpligtinge in die gebied meer gehad het nie. Erasmus het dus sy pogings om 

uitrusting vir die ekspedisiemag te bekom, gestaak. Teen 1957 het die Lugmag, danksy Erasmus se 

onvermoeide ywer en pleidooie by Brittanje en die V.S.A., oar 34 Sabre en 77 Vampire-vliegtuie 

beskik. Dit was voldoende om in die Lugmag se behoeftes te voorsien. 

Die verkryging van straalvegvliegtuie was weliswaar in die vroee vyftigerjare van die grootste belang, 

maar Erasmus het nie die Lugmag se ander behoeftes afgeskeep nie. Amerikaanse Harvard

opleidingsvliegtuie was geredelik beskikbaar en vanaf 1952 tot 1954 is altesaam 95 Harvard-vliegtuie 

van die V.S.A. aangekoop; in 1952-53 en 1954 is onderskeidelik 65 Harvard Mk II A aangepas tot 

AT-6C-vliegtuie en 30 Harvard T-6Gs aan Suid-Afrika gelewer ... 

Erasmus het verder die Lugmag se aanbeveling vir die aankoop van Avro Shackleton-vliegtuie ter 

vervanging van die kuseskaders se verouderde Sunderland-vliegbote, aanvaar. Die Lugmag het in 1953 

agt van die langafstand maritieme verkenningsvliegtuie by Brittanje bestel met die oog op die opsporing 

van duikbote langs die Suid-Afrikaanse kus. Die vliegtuie was met seereddingsapparaat, insluitend 

reddingsbote en radio's, toegerus. Die aflewering van die eerste twee Shackletons sou vroeg in 1956 

geskied maar a. g. v. 'n vertraging in die vervaardiging van die vliegtuie, het hulle eers in 

Augustus 1957 aangekom. Die ander vyf Shackletons het later die jaar en in 1958 gevolg. Die totale 

koste van die agt Shackletons het £1 934 000 beloop."' 

'n Ander belangrike toevoeging tot die Lugmag se operasionele vermoe wat met Erasmus se 

geesdriftige goedkeuring aangekoop is; was helikopters. Die Lugmag het in 1948, toe die helikopter 

nag 'n relatief nuwe konsep in lugvaart was, drie Sikorsky S-51-helikopters vir 12 Eskader aangekoop 

wat hoofsaaklik vir lugbespuiting in die veldtog teen die tsetsevlieg in Natal en Zoeloeland aangewend 

is. Drie jaar later was daar nag slegs een van hierdie helikopters oar; die ander twee is in die 

tsetsevliegveldtog onherstelbaar beskadig. Die Suid-Afrikaners het veral gedurende die oorlog in Korea 

onder die indruk gekom van die waarde van helikopters in taktiese verkenning, taktiese vervoer van 

'n beperkte aantal gewapende soldate, afvoer van gewondes asook lug- en seereddingsoperasies. 

Erasmus het goedkeuring verleen dat die Lugmag 'n verdere drie van die grater Sikorsky S-55 (H19)

helikopters van die V.S.A. aankoop. Die eerste twee is in 1956 aan Suid-Afrika gelewer en die derde 

42 MVEF, houer 125, MV103 Verdedigingsbeleid van die Unie van Suid-Afrika, inlae 
getitel 11 Konsepbeleidsverklaring en Vorderingsoorsig 1953 11

• 

43 MVEF, houer 125, MV103 Verdedigingsbeleid van die Unie van Suid-Afrika, inlae 
getitel 11 Konsepbeleidsverklaring en Vorderingsoorsig 1953 11

; KG, KG/GPW /2/3/1 
Verdedigingsbeplanning Lugmag : Beleid, deel 1, Hoof van die Generale Staf -
Minister van Verdediging, 17 Julie 1953; Debatte van die Volksraad, 
5 September 1958, kol. 3266. 

146 



een die daaropvolgende jaar. Die totale koste van die helikopters het £209 109 beloop; hulle is vera! 

vir lugseereddingstake gebruik ... 

Die toenemende besef van die waardevolle rol van die helikopter in die U. V .M. se verdedigingsbeleid 

in die laat vyftigerjare, vera! m.b.t. grater beweeglikheid en slaankrag, het die opbou van 'n 

helikoptereskader genoodsaak. Die Lugmag se bestaande helikopters was met suierenjins toegerus en 

hulle operasionele aanwending is deur temperatuur, hoogte bo seespieel en hulle krag-tot-massa

verhouding, beperk. Erasmus het gevolglik toegestem dat twee senior offisiere, kol. J.H. Robbertze 

van die Militere Inspektoraat en kol. J.G. Willers van die Lugmag se Maritieme Groep, in Junie 1959 

die intemasionale lugskou in Parys, Frankryk besoek met die oog op die aankoop van nuwe, turbine

enjin-helikopters vir die Lugmag."' Die Franse Alouette het aan die Suid-Afrikaanse vereistes 

voldoen en agt Alouette II- helikopters is aangekoop wat in 1960 aan die Lugmag gelewer is. Dit 

was die begin van Frankryk se verkope van militere uitrusting aan Suid-Afrika. 

TENKS EN VOERTUIE VIR DIE LEER 

Pantsertuig sou die hoofelement wees van die taakmag wat vir ontplooiing in die Midde-Ooste teen 

moontlike kommunistiese aggressie beplan is asook van die liggewapende mobiele mag vir aanwending 

binnelands in geval van onluste. In 1948 het die Leer se pantseruitrusting uit tenks en pantserkarre wat 

gedurende die Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika en Italie gebruik is, bestaan. Die Leer het 

besluit om die verouderde Sherman- en Stuart-tenks asook die bestaande pantserkarre voorlopig vir 

opleidingsdoeleindes te behou maar om modeme tenks vir die ekspedisiemag aan te koop. Suid-Afrika 

se keuse vir 'n nuwe hoofgevegstenk het op die Britse Centurion geval. Die tenk is in 1954 deur die 

vise-hoof van die Imperiale Generale Staf, lt.genl. sir Harold Redman, as "the best in die world today" 

beskryf terwyl die Britse Minister van Voorrade, Duncan Sandys, Erasmus verseker het dat dit nag 

vir 'n lang tyd deur sy land se leer in diens gehou sou word ... 

44 Diverse groep 2, houer 48, GS/39/5 Jaarverslae UVM 1956. 

45 DC, houer 78, DC 17850/443 Visit to France and Algiers by Officers of the SADF 
and SAP, inlae 1b, 7 Maart 1959; inlae 12, 3 Junie 1959; inlae 20, 10 Junie 1959; 
MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SAW, deel 1, inlae 56, 
"Reorganisasie van die SAW", November 1959. 

46 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950: USA, deel 1, 
"Defence Overseas Mission Sep-Oct 1950: Report by the Minister of Defence to the 
Prime Minister", 23 Oktober 1950; DC, houer 186, DC17926/170 Discussions with 
UK Government 1954, deel 1, inlae 405(h). 
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Erasmus bet dieselfde struikelblokke met die verkryging van die Centurion-tenks as met die 

straalvegvliegtuie, ervaar. Shinwell bet hom in September 1950 meegedeel dat Brittanje nie eens in 

sy eie onmiddellike behoefte aan Centurions kon voorsien nie en dat dit 'n geruime tyd sou duur 

voordat van die tenks aan Suid-Afrika verskaf kon word. Suid-Afrika bet vroeg die volgende jaar 201 

Centurion-tenks by Brittanje bestel. Hierdie tenks is teen £50 000 elk, onderdele ingesluit, aangekoop. 

Die eerste twee daarvan bet gedurende 1953 aangekom en is vir opleiding gebruik. Die oorblywende 

199 tenks is daarna oor 'n tydperk van drie jaar gelewer. Van die 201 Centurions was 72 van die 

Mk 3-tipe; die U.V.M. bet bulle na die Mk S-tipe omskep deur die bestaande Besa-masjiengewere op 

die tenks met Brownings te vervang.<7 Die tenks is nooit aangewend vir die doel waarvoor bulle 

aangekoop is nie. Nadat Suid-Afrika se ooreenkoms met Brittanje oor gesamentlike optrede in die 

Midde-Ooste411 in 1957 verval bet, bet die Suid-Afrikaanse militere owerhede die bruikbaarheid van 

die 201 Centurion-tenks bevraagteken. Hulle was van mening dat die pantseruitrusting ongeskik vir 

binnelandse beveiliging was omdat die Centurion-tenk weens sy massa van 56 metrieke ton, nie mobiel 

genoeg was nie en te swaar was vir talle van die bnle in die land. Daarbenewens bet die 

instandhouding van die groot getal tenks aansienlike uitgawes aan mannekrag en finansies geverg. Die 

Inspekteur-generaal, veggenl. R.C. Hiemstra, het op 6 April 1960 aan die Kommandant-generaal van 

die S.A.W. aanbeveel datal die Centurion-tenks .verkoop word ... 

'n Agent bet in Desember 1958 namens twee Suid-Amerikaanse state, Venezuela en Kuba, met Suid

Afrika onderhandel om ongeveer 45 van hierdie tenks aan te koop. Die Suid-Afrikaanse kabinet bet 

die verkope van die tenks op 9 Desember 1958 in beginsel goedgekeur op voorwaarde dat dit aan die 

regerings van die twee Jande verkoop word, maar ernstige politieke onrus in albei hierdie Iande, bet 

die transaksie in die wiele gery."' 

47 MVEF, houer 150, MV205 Jaarverslag UVM : 1956; DC, groep 3, houer 195, 
DC846/2 Defence Purchases and Provisioning, "General Staff Meeting, 12/13/1956"; 
houer 188, DC17926/184 Disposal of Centurion Tanks, deel 1, inlae 4, 
9 Desember 1958. 

48 Sien Hoofstuk 6, afdeling OP SOEK NA ALLIANSIES VIR DIE VERDEDIGING 
VAN AFRIKA. 

49 DC, houer 188, DC17926/184 Disposal of Centurion Tanks, deel 1, inlae 4, 
9 Desember 1958; inlae 5, 16 Januarie 1959; inlae 8, 26 Januarie 1959; KG, 
groep 1, houer 42, Q/Egypt/25 Verkoop van Wapens, Ammunisie, Voorrade en 
Uitrusting, inlae 1, "Memorandum oor die Verkoop van ons Centurion-tenks 11

, 

6 April 1960; MV, houer 150, MV205 Jaarverslae Departement van Verdediging, 
dokument getitel Annual Report for the Year ended 31 March 1956; Jaarverslag 
Departement van Verdediging, 1960. 

50 DC, houer 188, DC17926/184 Disposal of Centurion Tanks, deel 1, inlae 5, 
16 Januarie 1959; inlae 8, 26 Januarie 1959. 
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Hierna het Israel gepoog om van die tenks te bekom terwyl Brittanje besig was om 'n aantal Centurion

tenks aan die staat te !ewer. Die Suid-Afrikaanse kabinet het in Februarie 1959 'n subkomitee 

aangestel om die verkoop van die tenks aan Israel te fasiliteer. Israel, wat in 'n langdurige stryd met 

sy Arabiese bure en Egipte gewikkel was, was gretig om die uitrusting te bekom en die Israeli 

ambassadeur in Suid-Afrika, I. Bavly, het met die Unie se Minister van Buitelandse Sake, Eric Louw, 

onderhandelinge daaroor gevoer. Suid-Afrika was egter huiwerig om, in die lig van die sensitiewe 

politieke situasie in die Midde-Ooste, die wapentuig regstreeks aan Israel, te verkoop; hy wou dit 

d.m. v. 'n agent aan Israel verskaf. Hierdie plan en Suid-Afrika se voorstel dat Brittanje die tenks teen 

£20 000 stuk by Suid-Afrika koop en aan Israellewer het nie gerealiseer nie.S1 Die Britse regering 

het Suid-Afrika se onderhandelinge met Israel oar die Centurion-tenks met arendsoe dopgehou en in 

Julie 1959 met 'n pontifikale houding die Unie vermaan om die voorsiening van wapens aan die Midde

Ooste, in die lig van die onstabiele situasie aldaar, te beperk. 52 

Enkele maande later het die U.V.M. uiteindelik 'n koper vir die tenks gekry. Switzerland, wat reeds 

oar Centurion-tenks beskik het, het Erasmus in Oktober 1959 genader met die aanbod om 200 van die 

tenks tesame met onderdele en ammunisie, vir 'n bedrag van £5 miljoen te koop. Erasmus het die 

aanbod met die Eerste Minister, dr. H.F. Verwoerd, bespreek waarna die regering met 'n 

kabinetsbesluit magtiging verleen het dat onderhandelinge met Switzerland aangeknoop word. Die 

verkoop van die Centurion-tenks aan Switzerland is kart nadat Erasmus in die portefeulje Verdediging 

deur Fouche vervang is, in Januarie 1960 in Bern deur 'n span onder Ieiding van L.V. Ladder, 

Adjunk-sekretaris van die Tesourie, beklink." Toe die transaksie ses maande later in die Suid

Afrikaanse pers bekend gemaak is, is die feit verswyg dat die land al sy Centurion-tenks van die hand 

gesit het. Die persberigte was so bewoord dat dit die indruk geskep het dat slegs 100 van die tenks 

aan Switzerland verkoop is." 

Erasmus het oak sy goedkeuring verleen vir die aankoop van 'n groat aantal ander noodsaaklike 

voertuie vir die Leer. Die belangrikste hiervan was 231 FV701 Fieldmouse Ferret-verkenningskarre 

51 

52 

53 
I 

54 

DC, houer 188, DC17926/184 Disposal of Centurion Tanks, dee! 1, inlae 15b, 
6 Maart 1959; inlae 81a, 23 Julie 1959. 

DC, houer 188, DC17926/184 Disposal of Centurion Tanks, dee! 1, inlae 8la, 
23 Julie 1959. 

DC, houer 188, DC17926/184 Disposal of Centurion Tanks, dee! 1, inlae 94a, 
27 Oktober 1959; inlae 135, 11 Januarie 1960. 

"Suid-Afrika Verkoop £5.5 niilj. se Krygstuig", Die Burger, 29 Julie 1960. 

149 



en 280 FV603 Saracen gepantserde personeeldraers wat onderskeidelik teen £1 469 742 en £4 473 328 

van Brittanje aangekoop is. Die voertuie was geredelik beskikbaar en die aankoop daarvan het sonder 

probleme geskied. 55 

BRITSE V AARTUIE VIR DIE VLOOT 

Die Vloot het in 1948 uit 20 vaartuie bestaan, te wete drie Loch-klas fregatte, die Goeie Hoop, Natal 

en Transvaal; twee Bar-klas sperboomvaartuie; een mynlevaartuig, die Spindrift, 11 

hawebeskermingsmotorbote; twee moderne Algerine-klas diepsee-mynlevaartuie; en 'n Flower-klas 

korvet. Almal is van Brittanje verkry. Hierdie vaartuie was onvoldoende vir die Vloot om sy 

opleidingsprogram, insluitend vlootoefeninge, effektief uit te voer of om sy verpligtinge m.b.t. die 

bestryding van duikbote en begeleiding van konvooie in Suid-Afrikaanse gebiedswaters, na te kom. 

Van die gemelde vaartuie was slegs die drie fregatte vir oorlogvoering geskik en selfs hulle was te 

stadig om teen die moderne, hoesnelheid-duikbote aan te wend. 56 

Erasmus, wat die Smutsregering daarvan beskuldig het dat hulle die Vloot bloot as 'n simboliese mag 

beskou het," het die Vloot as 'n volwaardige deel van die U.V.M. op 'n gelyke vlak met die Leer 

en Lugmag geplaas en die verkryging van moderne vaartuie daadwerklik aangepak. Hy het 'n sterk 

oorlogsvloot as onontbeerlike vereiste geag om Suid-Afrika se lang kuslyn te verdedig. Die duikboot 

is as 'n ernstige bedreiging in 'n moontlike derde wereldoorlog beskou. Ofskoon die uitbouing van 

die Vloot groot uitgawes sou meebring, het Erasmus gemeen dat dit 'n noodsaaklike belegging was in 

die lig van die belangrikheid van die seeroete om die Kaap en die feit dat duikbote gedurende die 

Tweede Wereldoorlog soveel skepe in Suid-Afrikaanse waters gekelder het.,. 

Die aankoop van vaartuie vir die Vloot, wat sedert sy ontstaan uitsluitlik met Britse vaartuie uitgerus 

was, het relatief min probleme opgelewer. Brittanje, vir wie die Kaapse seeroete.van strategiese belang 

was, het oor 'n groot aantal oorlogtydse vaartuie beskik waarmee hy in Suid-Afrika se behoeftes kon 

voorsien. Erasmus het sy besoek aan Brittanje in September 1950 benut om Suid-Afrika se behoeftes 

55 MVEF, houer 150, MV205 Jaarverslag UVM: 1956; houer 52, MV18/10 Begrotings 
1958-1961, dokument getitel "Defence Special Equipment Account", 
21 Desember 1959. 

56 Debates of the House of Assembly, 17 September 1948, col. 2729; 26 January 1951, 
col. 282. 

57 Diverse groep 1, houer 92, Oorsig van Vordering in die UVM: Mei 1948 -
September 1952. 

58 MVEF, houer 125, MV103 Verdedigingsbeleid van die Unie van Suid-Afrika, 
dokument getitel "Beleidsmosie 1960". 
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aan modeme vaartuie, veral torpedojaers en fregatte, aan Shinwell te stel. Hy en sy Britse eweknie 

het die moontlikheid dat die Vloot buite Suid-Afrika se gebiedswaters vir konvooibeskerming 

aangewend kon word, bespreek. Shinwell het te kenne gegee dat die moontlikheid Brittanje se lewering 

van fregatte om die Suid-Afrikaanse vlootmag in geval van oorlog te versterk, sou verseker.'" 

Die uitbreiding van die Vloot het geleidelik geskied ten einde die finansH~le las draagliker te maak. 

Die eerste fase van die uitbreidingsprogram het in 1950 in werking getree toe die korvet, Protea, wat 

in 1947 verkry is, se omskepping in 'n hidrografiese opmetingskip voltooi en dit in Maart 1950 in 

bedryf gestel is. Belangriker nog was die aankoop van twee Wager-klas torpedojaers, Wessex en 

Whelp, vir £500 000 en £420 000 onderskeidelik. Die Wessex is eerste opgeknap en as Jan van 

Riebeeck herdoop. Dit is in September 1950 in kommissie gestel en was die Vloot se eerste 

torpedojaer. 

Die tweede torpedojaer, die Whelp, herdoop tot die Simon van der Stel, is in Februarie 1953 in 

kommissie gestel. By die ingebruikneming van die vaartuig het Erasmus opnuut beklemtoon hoe 

belangrik dit was dat Suid-Afrika te midde van 'n onstuimige intemasionale wereld, paraat moes wees 

en daarop gewys dat die uitbreiding van die Vloot die Unie se slagvaardigheid verhoog het ... 

Die vierde vaartuig, wat gedurende die eerste fase van uitbreiding aangekoop is, was 'n Ford-klas 

haweverdedigingsboot, die Gelderland, wat in Augustus 1954 in gebruik geneem is. Vanaf 1948 tot 

1954 is 'n bedrag van nagenoeg £2 500 000 aan nuwe Vlootuitrusting bestee:• 

Die Jan van Riebeeck was slegs twee jaar in diens voordat dit met die ingebruikneming van die Simon 

van der Stel in reserwe geplaas is aangesien die Vloot nie beplan het om die vaartuig in vredestyd in 

kommissie te hou nie. Die blad, Cape Argus, het berig dat die Jan van Riebeeck weens 'n tekort aan 

bemanning uit diens geneem is... Die Suid-Afrikaanse Vloot het egter soos ander vlote dwarsoor 

die wereld, die beleid gevolg om nie al sy vaartuie gelyktydig in diens te hou nie. In 1954 was slegs 

59 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950 : USA, dee! 1, 
"Report by the Minister of Defence to the Prime Minister", 23 Oktober 1950. 

60 MVEF, houer 132, MV132 Aankoop van Wapentuig, inlae 34, "Toespraak vir die 
Minister van Verdediging by die Oorhandigingseremonie van die Tweede 
Torpedojaer", 23 Februarie 1953. 

61 DC, houer 25, DC780/2 Minister of Defence : Policy by Minister, deel 1, 
"Verdedigingsbeleid - Minister se Mosie in die Senaat, 1954". 

62 "Destroyer to Remain in Reserve", Cape Argus, 18 March 1955. 
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een torpedojaer, een fregat, een mynveer en een opmetingskip in voile kommissie. Die vaartuie in 

reserwe, wat gereeld nagesien en in 'n goeie toestand gehou is, was een torpedojaer, twee fregatte, een 

mynveer, twee sperboomvaartuie en een beheermynlevaartuig.IIJ 

Erasmus was teen 1954 steeds bekommerd dat die Vloot nie in 'n tyd van oorlog in staat sou wees om 

sy verpligtinge na te kom nie. Hy was veral oar die gevaar van duikbootaanvalle, moontlik met 

kernwapens, langs die ooskus en die ontwrigting van die voorsiening van lewensnoodsaaklike 

olievoorrade aan Suid-Afrika, besorg. Hierdie gevaar, het hy gemeen, sou veral kritiek wees indien 

Russiese duikbote na die Middellandse See en die Indiese Oseaan deurdring.64 Erasmus wou die aantal 

diensbare vaartuie verder vermeerder en 'n tweede fase uitbreiding van die Vloot is in 1955 van stapel 

gestuur. Dit het die aankoop van vaartuie ten bedrae van £18 000 000 oar 'n tydperk van agt jaar 

behels. Die verskaffing het op 'n regering-tot-regering-basis geskied.65 Die Vlootuitrusting wat Suid

Afrika sodoende bekom het, het deel gevorm van die Simonstad-ooreenkoms wat die Unie in 1955 met 

Brittanje gesluit het. .. 

Brittanje het vanaf 1955 tot 1959 altesaam 15 vaartuie aan die Suid-Afrikaanse Vloot gelewer. 

Hieronder was een Tipe 15 teenduikbootfregat. Suid-Afrika het die vaartuig, toe bekend as die 

Wrangler, in 1955 vir £1 700 000 gekoop. Dit was aanvanklik 'n Wager-klas torpedojaer wat in 1953 

deur Brittanje in 'n Tipe 15 fregat, een van die modernste van die tipe vaartuie in die Britse vloot, 

omskep is. In Suid-Afrika is die fregat as die Vrystaat herdoop en in November 1956 in kommissie 

gestel." Suid-Afrika sou ingevolge die Simonstad-ooreenkoms, drie Tipe 15 fregatte aankoop, maar 

63 KG, KG/DP/2 Press Relations : Statement, deel 1, sein Vloot en Mariniers Stafhoof-
Hoof van die Generate Staf, 19 Maart 1955. 

64 KG, KG/GPW/2/4/3 SA Vloot: Verdediging van Seeroetes, deel1, dokument getitel 
"Notes of a Discussion on 10 November 1955 between F.C. Erasmus and C. Bourke 
Elbrick"; KG, KG/GPW/2/4/1 SA Vloot : Beleid, deel 1, inlae 58, Vlootstafhoof
Kommandant-generaal, UVM, 16 Januarie 1958. 

65 Attache London, houer 21, MA/S/26/C Policy: Defence, deel1, "Exchange of Letters 
on Defence Matters between the Governments of the United Kingdom and the Union 
of South Africa, June 1955"; houer 108, MA/S/279/IV Expansion Programme SA 
Navy Policy, deel 1, inlae 11, 29 Maart 1956. 

66 DC, houer 186, DC17926/170 Discussions with UK Government, deel 1, bylae 405(g) 
"Minutes of a meeting held in the Admiralty on Friday 3 September 1954 between 
Representatives of the South African and United Kingdom Governments"; KG, 
KG/GPW/2/4/1 SA Vloot : Beleid, deel 1, inlae 86, Vloot en Mariniers Stafhoof -
Hoof van die Generate Staf, 11 Februarie 1955. 

67 MVEF, houer 52, MV18/10 Begrotings 1958-61, dokument getitel "Defence 
Equipment Account", 21 Desember 1959; Allan du Toit, South Africa's Fighting 
Ships Past and Present, p. 220. 
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a. g. v. skerp stygende koste het die Unie sy bestelling vir die ander twee in 1956 gekanselleer. Die 

Britse regering was ongelukkig oar die kansellering van hierdie bestelling. Die Suid-Afrikaanse kabinet 

wou egter nie die £18 000 000 vir die aankoop van vaartuie oorskry nie ... Die Jan van Riebeeck en 

Simon van der Stel is daama in vinnige teenduikboot-begeleidingsvaartuie omskep. 

Die Vloot is in die laat vyftigerjare met drie Tipe 12-teenduikbootfregatte wat vir £11 370 000 van 

Brittanje gekoop is, aangevul. Die vaartuie, wat 'n hoe snelheid kon behaal, maneuvreerbaar was en 

'n lae geraasfaktor gehad het, was met die nuutste apparaat om duikbote op te spoor en te vemietig, 

toegerus en was spesifiek antwerp om in 'n geval van kembestraling te opereer. Die Tipe 12 fregatte 

wat vir Suid-Afrika bestem was, was as die President-klas bekend. Die eerste, die President Kruger, 

is in April 1959 voltooi en op 3 Oktober 1962 deur die Vloot in kommissie gestel. Die President 

Kruger se twee sustersvaartuie, President Steyn en President Pretorius is onderskeidelik in April 

1963 en Maart 1964 in kommissie gestel. .. 

Die Vloot se uitbreidingsprogram, wat onder Erasmus se aanmoediging goed gevorder het, het oak die 

aankoop van 'n aantal kusmynveers en haweverdedigingsboteingesluit. Na die Tweede Wereldoorlog 

was dit algemeen aanvaar dat seemyne nie meer in die diepsee gele sou word nie maar in die vlak 

water in die toegange tot hawens. Die Suid-Afrikaanse Vloot se groat en lamp diepseemynveers was 

ongeskik om modeme gesofistikeerde myne in die kuswaters te vee. Hiervoor is 'n nuwe generasie 

mynveers, die TON-klas, in Brittanje gebou. Suid-Afrika het altesaam 10 van hierdie vaartuie teen 

'n bedrag van £5 930 000 gekoop. Die vaartuie, Kaapstad, Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth, 

Mosselbaai, Durban, Kimberley, Walvisbaai, East London en Windhoek, is tussen 1955 en 1959 

aan Suid-Afrika gelewer.'" 

Gedurende hierdie tydperk het die Vloot vier haweverdedigingsbote vir 'n bedrag van £910 000 by 

Brittanje gekoop. Die vaartuie was die Nautilus, Rijger, Haarlem en Oosterland wat onderskeidelik 

in Augustus 1955, Oktober 1958, Junie 1959 en September 1959 in kommissie gestel is. Hierdie 

68 DC, DC17926/176 Defence Talks between Minister Erasmus and the United Kingdom, 
United States of America and Portugal, inlae 39, "Draft Record of Discussion between 
F.C. Erasmus and United Kingdom Ministers, 24 October 1955"; Du Toit, South 
Africa's Fighting Ships, p. 202. 

69 Du Toit, South Africa's Fighting Ships, pp. 211, 221-223. 

70 KG, KG/GPW/2/4/1 SA Vloot: Beleid, deel1, inlae 57, Hoof van die Generale Staf
Minister van Verdediging, 17 Julie 1953; Du Toit, South Africa's Fighting Ships, 
pp. 218-219. 
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vaartuie was antwerp om duikbote wat 'n hawe binnesluip, in die toegang tot die hawe op te spoor en 

aan te val. Die haweverdedigingsbote en kusmynveers wat Suid-Afrika aangekoop het, was dieselfde 

as die wat die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie-lande gebruik het. 71 

Die algehele koste van die Vlootuitbreidingsprogram, wat in 1955 'n aanvang geneem het en in 1963 

voltooi is, het uiteindelik R48 690 000 oftewel £24 345 000 beloop - heelwat meer as die oorspronklike 

beraamde £18 000 000." 

FONDSE VIR DIE AANKOOP VAN UITRUSTING 

Smuts het in 1946 in die Volksraad verklaar dat 'n gebrek aan geld een van die belangrikste faktore 

was wat die aankoop van uitrusting vir die U. V .M. in die tydperk onmiddellik na die beeindiging van 

die Tweede Wereldoorlog belemmer het. 73 Die beskikbaarheid van fondse was steeds problematies 

toe Erasmus minister geword het en derhalwe moes hy die U. V .M. se uitgawes, insluitend die aankoop 

van nuwe uitrusting, oordeelkundig beplan om met die beperkte fondse tot sy beskikking 'n sterk en 

doeltreffende weermag op te bou. 

Suid-Afrika se ondememing om in die Midde-Ooste teen 'n moontlike 'n kommunistiese invalsmag op 

te tree, het bykomende uitgawes vir die aankoop van uitrusting vir die beoogde ekspedisiemag 

meegebring. Die Tesourie het vroeg in 1951 die totale uitgawe aan uitrusting vir die ekspedisiemag 

tot £15 000 000 beperk en bepaal dat Suid-Afrika se aankope nie £3 000 000 per jaar oor 'n tydperk 

van vyf jaar moes oorskry nie. Gedurende sarnesprekings wat die Hoof van die Generale Staf en die 

Waamemende Sekretaris van Verdediging met verteenwoordigers van die Britse regering, op 

13 November 1951 in Landen gevoer het,,het dit geblyk dat die koste van die uitrusting nagenoeg 

£45 000 000 sou beloop.,. Erasmus het die aangeleentheid in November 1951 aan die kabinet 

71 MVEF, houer 108, MV192 Reorganisasie van die SA Weermag, dee! 1, inlae 56, 
"Reorganisasie van die SA Weermag"; houer 125, MV103 Verdedigingsbeleid van die 
Unie van Suid-Afrika, "Beleidsmosie 1960". 

72 HVS(KG/DGAA), houer 316, Die Simonstad Ooreenkoms: 'n Oorsig van die Militer
politieke Verhoudings tussen Brittanje en die Republiek van Suid-Afrika wat die 
Ooreenkoms Voorafgegaan het en die daaropvolgende Verbandhoudende Gebeure", 
p. 106. 

73 Debates of the House of Assembly, 17 April 1946, col. 5766. 

74 DC, houer 86, DC17926/138A Defence Overseas Mission 1950, UK, dokument getitel 
"Aankoop van Krygstuig van Engeland en Amerika"; inlae 56, 8 November 1951; 
memorandum "Aankoop van Uitrusting in die Verenigde Koninkryk". 
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voorgele, wat bepaal het dat die bedrag wat aan uitrusting vir die ekspedisiemag nie £45 000 000 te 

bowe moes gaan nie. Die kabinet het voorts beslis dat die betaling by aflewering geskied en dat die 

vereffening van die totale rekening oor vyf jaar versprei word. Die aanvanklike beramings van die 

aankope was soos volg:" 

Pantservoertuie, tegniese voertuie, wapens, radar- en seintoerusting vanaf 
die Verenigde Koninkryk 

Pantservoertuie, tegniese voertuie, wapens, radar- en seintoerusting vanaf 
die V.S.A. 

Opleidingsvliegtuie en straalvegvliegtuie 

TOTAAL 

£25 984 877 

£1 800 000 

£678 000 

£28 462 877 

Suid-Afrika se verskafferslande kon, soos reeds genoem, slegs oor 'n tydperk van jare uitrusting aan 

hom voorsien en het eers in hulle eie behoeftes en die van hulle bondgenote voorsien voordat hulle 

Suid-Afrika se bestellings uitgevoer het. Gevolglik het daar onsekerheid geheers oor die 

beskikbaarheid en die datum van aflewering van uitrusting. Gesien in die lig hiervan en die gebrek 

aan finansies, was die normale gebruik om fondse vir die aankoop van militere uitrusting in die 

jaarlikse begrotings te bewillig, onvoldoende. Hierdie toedrag van sake het Erasmus bekommer; hy 

wou dat fondse geredelik beskikbaar moes wees sodat die Departement van Verdediging, indien en 

wanneer uitrusting in die buiteland beskikbaar was, dit kon aankoop. Die Sekretaris van Finansies, 

dr. D.H. Steyn, het teen die einde van 1951 met 'n oplossing vorendag gekom nl. dat 'n spesifieke 

reserwefonds geskep word en groot bedrae gereeld daarin gestort word. Hierdie voorstel is deur die 

Minister van Finansies, N.C. Havenga, aanvaar. Die Rekening vir Spesiale Verdedigingstoerusting 

is ingevolge Wet no. 8 van 1952 geopen. Die wet het daarvoor voorsiening gemaak dat die parlement 

gereeld fondse vir die rekening bewillig en bepaal dat die balans in die rekening aan die einde van elke 

finansii:He jaar oorgedra word. In die 1951152-finansiele jaar is £7 500 000 deur die parlement as 

aanvangsbydrae tot hierdie rekening goedgekeur en in die daaropvolgende boekjaar is 'n verdere 

£7 500 000 as deel van die totale Verdedigingsbegroting van £25 579 000 in die fonds gestort.711 

Suid-Afrika het in 1953, in weerwil van merkwaardige vooruitgang op ekonomiese gebied sedert 1948, 

75 MVEF, houer 2144, MV167 Uitrusting van die Ekspedisieleer, inlae 1, 
22 November 1951. 

76 DC, houer 184, DC17926/161 Equipment Required for Expeditionary Force, 
Sekretaris van Finansies- Minister van Finansies, 4 Desember 1951; Sekretaris van 
Finansies - Sekretaris van Verdediging, 4 Desember 1951; houer 25, DC780/2 
Minister of Defence: Policy by Minister, Waamemende Sekretaris van Verdediging
Privaat Sekretaris Minister van Verdediging, 10 September 1952. 
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'n emstige tekort op sy betalingsbalans ondervind. Die Minister van Finansies het derhalwe vanaf die 

middel van 1953 maatreels, insluitend streng invoerbeheer, ingestel om Staatsuitgawes te besnoei. Die 

kabinet het nietemin sy besluit m.b.t. die aankoop van spesiale uitrusting vir Suid-Afrika se militere 

verpligtinge in die Midde-Ooste, herbevestig. Die enigste beperking wat die kabinet in hierdie verband 

ingestel het, was dat die uitgawe aan spesiale uitrusting nie £39 500 000 moes oorskry nie. 77 

Op Erasmus se versoek het die parlement in die daaropvolgende jare voortgegaan om fondse vir die 

Rekening vir Spesiale V erdedigingstoerusting opsy te sit. Bedrae van tussen £5 000 000 en £7 000 000 

per jaar is in die rekening gestort. In die 1958/59 en 1959/60 finansiele jaar is elk £2 500 000 

bewillig. Tot 31 Maart 1959 was altesaam £46 500 000 uit die Verdedigingsbegrotingspos in die 

rekening inbetaal. 'n Bedrag van £1 426 207 is aan rente op beleggings verdien sodat die totale bedrag 

in die rekening op 31 Maart 1959 op £47 926 207 te staan gekom het. 78 

Erasmus het daarop aangedring om op die hoogte gehou te word van aile besteding van fondse uit die 

rekening. Die totale bedrag wat vanaf November 1951 tot 31 Maart 1959 uit die Rekening vir Spesiale 

Verdedigingstoerusting aan uitrusting bestee is, het £39 166 316 bedra. Hiervan was die grootste 

bedrag, te wete £17 797 924, aan uitrustirig vir die Leer bestee terwyl £10 339 203 en £11 029 189 

onderskeidelik aan Lugmag- en Vlootuitrusting betaal is. Hoewel die Rekening vir Spesiale 

Verdedigingstoerusting aanvanklik ingestel is om Leer- en Lugmaguitrusting vir die beoogde 

ekspedisiemag na die Midde-Ooste aan te koop, is die fondse ook vir die verkryging van Vlootvaartuie 

aangewend aangesien Wet no. 8 van 1952 nie sodanige besteding uitgesluit het nie."' 

Suid-Afrika moes aanvanklik noodgedwonge krygstuig en -voorraad in die buiteland aankoop. Erasmus 

het uit die staanspoor voorsien dat die Unie oor die langtermyn 'n eie krygstuigvervaardigingsbedryf 

op die been moes bring sodat die land uiteindellik selfversorgend kon wees. 

77 MVEF, houer 51, MV18/10 Begroting 1954/1955, N.C. Havenga- F.C. Erasmus, 
23 Augustus 1953; DC, houer 84, DC17926/161 Equipment Required for 
Expeditionary Force, deel 1, inlae 81, 31 Augustus 1953. 

78 DC, houer 184, DC17926/161 Equipment. Required for Expeditionary Force, 
Sekretaris van Finansies - Minister van Finansies, 4 Desember 1951; houer 25, 
DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, Waamemende Sekretaris van 
Verdediging - Privaat Sekretaris van Verdediging, 10 September 1952. 

79 MVEF, houer 52, MV18/10 Begrotings 1958-1961, dokument getitel "Defence Special 
Equipment Account", 21 Desember 1959. 
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PLAASLIKE VERY AARDIGING VAN MILITeRE UITRUSTING EN VOORRADE 

Adviserende Voorradekomitee/Raad vir Verdedigingshulpbronne 

Suid-Afrika het reeds gedurende die Tweede Wereldoorlog 'n krygsproduksievermoe ontwikkel en 'n 

aansienlike hoeveelheid oorlogsbenodigdhede, veral 25-ponderbomme, handgranate, kanonne, 

pantserkarre en .303-ammunisie, vir die Geallieerde Magte vervaardig. Hierdie items was onder 

lisensie gemaak en daar is nie 'n ware krygstuignywerheid met 'n eie ontwerpvermoe in Suid-Afrika 

geskep nie. Na die oorlog het die organisasie van die Direkteur-generaal Oorlogsvoorrade, wat vir die 

aankoop van oorlogsvoorraad verantwoordelik was en die plaaslike produksie van oorloguitrusting 

gekoordineer het, ontbind en die Unie se krygstuigvervaardigingsbedryf het tot niet .gegaan. Teen 1948 

bet Suid-Afrika nog slegs .303-ammunisie vervaardig. 110 

Suid-Afrika se afhanklikheid van die buiteland vir militere uitrusting en voorraad was vir Erasmus 'n 

emstige bron van kommer. Hy was besorg oor die feit dat die Unie gedurende 'n noodtoestand, soos 

bv. 'n oorlog, moeilik krygsvoorraad vanaf sy oorsese verskaffers sou bekom. Hy bet hom dit ten doel 

gestel om Suid-Afrika in hierdie opsig so ver as moontlik selfversorgend te maak, d.w.s. om 

krygsuitrusting plaaslik te vervaardig. Erasmus bet reeds in Oktober 1948 op 'n kongres van die N.P. 

in Kaapland sy voomeme hieroor bekend gemaak,"' en het op 23 Oktober 1948 die grondslag vir 'n 

Suid-Afrikaanse krygstuigproduksie-organisasie gele toe hy 'n liggaam bekend as die Adviserende 

Voorradekomitee aangestel bet om ondersoek in te stel na die land se produksievermoe en hulpbronne 

met die oog op die vervaardiging van krygstuig vir die U.V.M. Die Adviserende Voorradekomitee, 

wat regstreeks aan hom verantwoordelik was, se lede was aanvanklik die volgende:l!l 

80 

- F .J. du To it (voorsitter) 
- H.F. Cuff (sekretaris) 
- J. Ritchie 

- dr. F .J. de Villiers 

- P .E. Rousseau 

- genl. Pierre van Ryneveld 

Sekretaris van Handel en Nywerheid 
Sekretaris van Verdediging 
Direkteur van die Suid-Afrikaanse Buro 
vir Standaarde 
Nywerheidsadviseur van die Departement 
van Handel .en Nywerheid 
Besturende Direkteur Federate Nywerhede 
Be perk 
Hoof van die Generate Staf 

KG, KG/GPP 131112 Verdedigingshulpmiddelsraad: Korrespondensie, deel 3, 
Minister van Verdediging, Voorsitter Raad vir Verdedigingshulpbronne -

1 Februarie 1960. 

81 "Reorganisasie van Skietverenigings", Die Transvaler, 27 Oktober 1948; 
"Vervaardiging van Wapens", Die Transvaler, 19 November 1948. 

82 DC, houer 192, DC(P)l Defence Resources Board: Policy, deel 1, inlae 4, 
23 Oktober 1948; MVEF, houer 103, MVSS/4 Aanstelling van Rade, Kommissies en 
Komitees: Raad vir Verdedigingshulpbronne, deel 1, inlae 7, g.d.; inlae 8, 
28 Oktober 1948. 

157 



Van Ryneveld het baie onwillig aan die komi tee deelgeneem. Hy was van mening dat die Hoof van 

die Generate Staf vir die bantering en aanwending van krygsuitrusting in die U. V .M. verantwoordelik 

was en dat dit uiters ongewens was dat hy in 'n komitee dien wat met die verkryging van uitrusting 

vir die Mag gemoeid was. Ongeag Erasmus se pogings, tot oorreding, het Van Ryneveld voet by stuk 

gehou en hom uiteindelik aan die komitee onttrek. Beyers, het later dieselfde standpunt as sy 

voorganger gehuldig maar Erasmus kon hom oorreed om die komitee se vergaderings in 'n 

raadgewende hoedanigheid by te woon. 83 

Die Adviserende Voorradekomitee se eerste vergadering het op 29 November 1948 plaasgevind en 

Erasmus het by hierdie geleentheid die komitee se taak persoonlik aan bulle uiteengesit. Dit moes 

ondersoek instel na en verslag doen oor: 

die bronne wat in Suid-Afrika vir die vervaardiging van krygstuig en -voorraad 
beskikbaar was 

die omskepping van bestaande nywerheidstoerusting vir die vervaardiging van 
krygsuitrusting 

die doenlikheid om spesiale fabrieke vir die vervaardiging van krygsuitrusting op te 
rig 

die opstapeling van en beheer oor toerusting en voorraad in geval van 'n noodtoestand 
vir sodanige vervaardiging ... 

Erasmus het die komitee se opdrag teen die einde van 1950 uitgebrei om ook die standaardisering van 

plaaslik vervaardigde krygsuitrusting in te sluit. ss 

Met Erasmus se goedkeuring het die Adviserende Voorradekomitee homself in Oktober 1949 op 

83 MVEF, houer 103, MVSS/4 Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees: Raad 
vir Verdedigingshulpbronne, deel 1, F.C. Erasmus - Pierre van Ryneveld, 
9 Desember 1948; Pierre van Ryneveld- F.C. Erasmus, 26 November 1948; Hoof 
van die Generale Staf- Minister van Verdediging, 15 Desember 1948; F.C. Erasmus
Pierre van Ryneveld, 14 Januarie 1949; DC, houer 192, DC(P)l Defence Resources 
Board: Policy, deel 2, inlae 39, 17 Maart 1949. 

84 MVEF, houer 103, MV55/4 Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees: Raad 
vir Verdedigingshulpbronne, deel 1, inlae 8, 28 Oktober 1948; DC, houer 25, 
DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, deel 1, Waarnemende Sekretaris 
van Verdediging- Privaat Sekretaris, Minister van Verdediging, 10 September 1952; 
houer 192, DC(P) 1 Defence Resources Board Policy, deel 1, inlae 21, 
29 November 1948. 

85 DC, houer 192, DC(P)1 Defence Resources Board: Policy and Membership, deel 2, 
Sekretaris van Verdediging- Minister van Verdediging, 13 September 1950. 
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plaaslik vervaardigde krygsuitrusting in te sluit." 

Met Erasmus se goedkeuring bet die Adviserende Voorradekomitee homself in Oktober 1949 op 

versoek van die voorsitter tot die Raad vir V erdedigingshulpbronne herdoop sodat dit op gelyke voet 

met staatsdepartemente en ander instellings kon onderhandel. Op aandrang van die Raad bet die Ho9f 

van die Generate Staf in 1950 'n voile lid van die Raad geword aangesien permanente 

ve~eenwoordiging deur die U. V .M. noodsaaklik was vir die doeltreffende funksionering daarvan. Die 

U.V.M. se verteenwoordiging in die Raad is verder uitgebrei toe kol. W.G. Driver, Adjunk 

Kwartiermeester-generaal, in Maart 1950 as deeltydse en in April 1950 as voltydse hoof uitvoerende 

beampte aangestel is. In 1950 bet R.E.C. Mitchell, Voorsitter van die Tenderraad, ook lid geword. 

Rousseau bet in April 1950 bedank en is enkele maande later deur dr. H.J. van Eck, Besturende 

Direkteur van die Nywerheidsontwikkelingskorporasie, vervang. Erasmus het mettertyd die Raad 

vergroot om ook verteenwoordigers van ander belanghebbende instansies in te sluit. In 1953 is 

D.H.C. duPlessis, Hoofbestuurder van die Suid-Afrikaanse Spoorwee en Hawens; dr. B.J. Schonland, 

President van die Wetenskaplike Nywerheids en Navorsingsraad (W.N .N .R.); en T .P. Stratten van 

Transvaal Consolidated Investment Company, in die Raad vir Verdedigingshulpbronne aangestel."' 

Die Raad kon na goeddunke tegniese komitees saamstel om spesifieke sake te ondersoek. Elke tegniese 

komi tee bet bestaan uit vooraanstaande en ervare persone uit die besondere nywerheidsvertakking asook 

professionele regeringsamptenare wat in bulle normale take, met die spesifieke bedryf te doen gekry 

het. Sewentien sulke komitees is op die been gebring, o.a. vir skeepsbou en -herstelwerk; 

tekstielgoedere; ammunisie en springstowwe; kleingeskut; swaar ingenieurswese, ligte 

ingenieurswese; telekommunikasie; vliegtuie en vliegtuigonderdele; rubber; brandstof en olies; nie

yster-houdende metale en Iigte ligeringe; yster en staal; chemikaliee; boute, moere en skroewe; en 

elektriese uitrusting."' 

Die tegniese komitees se hooftaak was om opnames te maak van spesifieke nywerhede se vermoe om 

uitrusting en voorraad vir die U.V.M. te produseer. Na aanleiding van die komitees se verslae het die 

Raad vir Verdedigingshulpbronne Suid-Afrika se potensiaal vir die vervaardiging van militere uitrusting 

85 DC, houer 192, DC(P)1 Defence Resources Board: Policy and Membership, deel 2, 
Sekretaris van Verdediging- Minister van Verdediging, 13 September 1950. 

86 DC, houer 192, DC(P)l Defence Resources Board: Policy and Membership, deel 2, 
Sekretaris van Verdediging- Minister van Verdediging, 6 Desember 1956. 

87 DC, houer · 25, DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, deell, 
Waarnemende Sekretaris van Verdediging - Privaat Sekretaris, Minister van 
Verdediging, 10 September 1952. 
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en voorraad bepaal en in Januarie 1950 by Erasmus aanbeveel dat 'n fabriek vir die vervaardiging van 

kleingewere en ammunisie gevestig word. Die Raad was van mening dat 'n 

krygstuigvervaardigingsbedryf selde vanself ontwikkel en dat dit daadwerklik deur 'n regering 

aangemoedig moes word d.m. v. bestellings wat by plaaslike vervaardigers geplaas word. Die 

grondliggende beginsel in die vestiging van 'n krygstuigfabriek in vredestyd was om 'n kemorganisasie 

daar te stel wat die kundigheid en tegnieke vir die vervaardiging van krygsbenodigdhede kon ontwikkel 

sodat dit by die uitbreek van oorlog onmiddellik na die land se privaatnywerhede oorgedra kon word. 

Die siviele nywerhede sou dan die meeste van die land se krygsbehoeftes vervaardig.• 

Die Raad vir Verdedigingshulpbronne, wat steeds slegs adviserend opgetree het, het enkele maande 

later ook by Erasmus aanbeveel dat 'n permanente organisasie, die Krygsproduksiekantoor, daargestel 

word om aan die Raad se besluite uitvoering te gee.89 

Krygsproduksiekantoor en Krygstuigfabriek 

Erasmus het die Raad vir Verdedigingshulpbronne se aanbevelings in November 1950 voorgele aan die 

kabinet wat die vestiging van die Krygstuigfabriek asook die Krygsproduksiekantoor in beginsel · 

goedgekeur het. 'n Bedrag van £1 092 200 was vir die Raad se verskillende skemas beskikbaar gestel. 

Erasmus het hiema die implimentering van die aanbevelings op 24 November 1950 in 'n persoonlike 

onderhoud met die Raad bespreek en tien dae later, op 3 Desember 1950, die daarstelling van die 

Krygsproduksiekantoor en die Krygstuigfabriek op 'n vergadering van die N.P. in Pietermaritzburg 

aangekondig."" 

Die Krygsproduksiekantoor het op 1 Oktober 1951 met kol. Driver as direkteur in Pretoria tot stand 

gekom. Dit was die belangrikste skakel tussen die U. V .M. en die nywerhede wat by die produksie 

88 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 1, 
Voorsitter Raad vir Verdedigingshulpbronne- Minister van Verdediging, 30 Mei 1952; 
DC, houer 192, DC(P)l, Defence Resources Board; Policy, deel 1, inlae 64 en 
64(a), 27 Januarie 1950. 

89 DC, houer 195, DC(P) 1/3 Defence Resources Board: Formation of Defence Production 
Office, deel 1, inlae 19, Sekretaris van V erdediging - Minister van V erdediging, 
17 November 1950; inlae 26, Sekretaris van Verdediging - Minister van Verdediging, 
20 Desember 1950. 

90 DC, houer, DC(P)l/3 Defence Resources Board: Formation of Defence Production 
Office, deel 1, Sekretaris van Verdediging - Minister van V erdediging, 
17 November 1950; "Van Eck dalk Hoof van Krygsproduksie", Die Vaderland, 
7 Desember 1950; KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South 
Africa, deel 1, Sekretaris van Finansies- Sekretaris van Verdediging, 11 April 1951. 
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van krygstuig en -voorraad betrokke was. Die Krygsproduksiekantoor het die kern gevorm van 'n 

instansie wat gedurende 'n oorlog uitgebrei kon word tot 'n grater organisasie vir die verkryging van 

uitrusting plaaslik en oorsee. Dit was ook gemoeid met die ontwikkeling en administrasie van die 

produksie en herstel van krygtuig, die verskaffing van masjinerie en uitrusting vir die D.V.M. deur 

die plaaslike nywerhede asook die uitbreiding van plaaslike fabrieke om aan verdedigingsbehoeftes te 

voldoen. Danksy die Krygsproduksiekantoor se skakeling het die plaaslike nywerhede teen 1955 in 

die D.V.M. se behoeftes aan o.a. helms, pette, knope, kentekens, sokkies, onderklere, uniforms, 

kampuitrusting, tafelgereedskap en menasiegerei voorsien. Sekere van die D.V.M. se tegniese 

uitrusting is reeds in Suid-Afrika vervaardig, insluitend radio's en mobiele radiostasies. Die 

Krygsproduksiekantoor het in 1954 begin met die opstel en byhou van 'n produksieregister, d.w.s. 'n 

opgawe van Suid-Afrikaanse nywerhede se produksiepotensiaal t.o.v. die items wat in oorlogtyd 

benodig sou word!' 

Terwyl die beplanning vir die totstandkoming van die Krygstuigfabriek aan die gang was, het verskeie 

maatskappye, plaaslik en in die buiteland, Erasmus genader met aansoeke om kleingeskutfabrieke hier 

te vestig. Die ondememings was die van G. Lavin en J.P. Wentzel; Schneider, Hauschild, Bosman 

en Roetger; asook P. Beretta van Italie. Eersgenoemde het te kenne gegee dat bulle deur die 

Birmingham Small Arms Company van Brittanje gesteun is en derhalwe geen kapitale of direkte hulp · 

van die Suid-Afrikaanse regering benodig het nie. Hulle het wei 'n aanvangsbestelling ter waarde van 

£20 000, 'n invoerpermit ten bedrae van £5 000 en be~kerming verlang. Beretta het beoog om 

outomatiese pistole, .22-gewere, haelgewere en .303-gewere asook onderdele -sander beskerming

te vervaardig!2 

Dit wil voorkom asof hierdie maatskappye se aansoeke Erasmus en die res van die Suid-Afrikaanse 

regering onverhoeds betrap het aangesien hulle nog geen vaste beleid oor die plaaslike vervaardiging 

van krygstuig gehad het nie. Die Minister van Ekonomiese Sake, Eric Louw, was ten gunste van 

streng regeringsbeheer oor krygstuigfabrieke in Suid-Afrika en het dit aan Erasmus gestel dat "dit N .P. 

91 DC, houer 25, DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, deel 1, 
Waamemende Sekretaris van Verdediging - Privaat Sekretaris, Minister van 
Verdediging, 10 September 1952; MVEF, houer 124, MV103 Verdedigingsbeleid van 
die Dnie van Suid-Afrika, inlae getitel "Senate Policy Statement 1956"; "S.A. Armed 
Forces Prepare for Atomic War", Cape Times, 8 March 1955. 

92 KG, KG/GPP/3/2 Ordnance Factories, deel 1, Hoof van die Generale Staf- Voorsitter 
Raad vir Verdedigingshulpbronne, 22 Oktober 1949; J.P. Wentzel - F.J. du Toit, 
14 Desember 1949; MVEF, houer .127, MV115 Krygstuig: Vervaardiging van 
Kleinkaliberwapens in die Dnie, deel 1, inlae 21, 15 November 1949; inlae 22, 
19 Februarie 1949; Hoof van die Generate Staf- Voorradekomitee, 6 Oktober 1949. 
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beleid [was] dat die vervaardiging van wapens en ammunisie 'n Staatsbedryf moet wees" .'3 

Erasmus het die ondememings se aansoeke na die Raad vir Verdedigingshulpbronne verwys om elkeen 

se meriete te bepaal. Die Raad het bevind dat nie een van bulle 'n krygstuigfabriek in Suid-Afrika 

ekonomies kon bedryf nie en dat hulle derhalwe nie lank in produksie sou bly nie. Op grand hiervan 

is die drie maatskappye se aansoeke van die hand gewys ... 

Inmiddels het die voorbereidings vir die oprigting van die Krygstuigfabriek op dreef gekom. Die 

regering het besluit dat die fabriek as 'n siviele onderdeel van die Departement van Verdediging sou 

funksioneer. Erasmus het op 7 Februarie 1951 senior verteenwoordigers van die verskillende 

nywerheidsbedrywe asook persone gemoeid met nywerheidsontwikkeling in Kaapstad byeengebring om 

'n aantal belangrike verbandhoudende sake met hulle te bespreek. Die uitbreiding van plaaslike 

nywerhede se produksievermoe om in die U.V.M. se behoeftes te voorsien en die tekort aan geskoolde 

werkers asook die verkryging van skaars stowwe en materiale was van die sake op Erasmus se agenda. 

Die vergadering is deur die Raad vir Verdedigingshulpbronne en meer as 20 van die land se voorste 

nywerheidsleiers bygewoon, insluitend W.H. Andrag van die Afrikaanse Handelsinstituut, J.M. Burger 

en H. Hant van die Gefedereerde Kamer van Nywerhede, F. Meyer van Yskor asook J.S. Sinton en 

F.C. Williams van die Federasie van Staal- en Ingenieursnywerhede van Suid-Afrika. AI die 

nywerheidsleiers het hulle voile steun aan die te stigte Suid-Afrikaanse krygstuignywerheid toegese.95 

Die Raad vir Verdedigingshulpbronne het bereken dat dit £577 000 sou kos om die Krygstuigfabriek 

daar te stel. Die Tesourie het op 11 April 1951 die toekenning van die bedrag uit die meer as £1 

miljoen wat deur die kabinet vir die Raad se skemas goedgekeur is, gemagtig. Suid-Afrika het egter 

nie oor die nodige kundigheid beskik om self die fabriek in te rig, met masjienerie toe te rus en in 

bedryf te stel nie. Derhalwe het die Raad met Erasmus se goedkeuring die welbekende Birmingham 

Small Arms Company hieroor genader. Daar is op hierdie maatskappy besluit omdat hy lang ervaring 

in en 'n basiese vermoe t.o. v. wapenvervaardiging gehad het, sy produkte vir die Suid-Afrikaanse mark 

93 MVEF, houer 127, MV115 Krygstuig: Vervaardiging van Kleinkaliberwapens in die 
Unie, deel1, E.H. Louw- F.C. Erasmus, 4 Oktober 1949; inlae 52, 19 Mei 1953. 

- 94 MVEF, houer 127, MV115 Krygstuig: Vervaardiging van Kleinkaliberwapens in die 
Unie, deel 1, E.H. Louw- F.C. Erasmus, 4 Oktober 1949; inlae 52, 19 Mei 1953. 

95 DC, houer 195, DC(P)l/3/1 Defence Resources Board: Defence Production Office 
Policy, inlae 11, 11 Januarie 1951; kol. W.J. Driver- H.F. Cuff, 8 Maart 1951. 
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aanvaarbaar was en hy voortdurend tegnologiese navorsings- en ontwikkelingsprosesse ondemeem 

het... Die Suid-Afrikaanse regering bet op 13 September 1951 met Binningham Small Arms Company 

'n kontrak gesluit wat behels bet dat die maatskappy die fabriek moes help vestig en vir vyf jaar as 

konsultant en bestuurder daarvan optree. Binningham Small Arms Company het die sleutelpersoneel 

vir die fabriek, te wete 'n fabriekbestuurder, beplanningsingenieur, metallurg, hoofinspekteur en 'n 

aantal tegnici, verskaf. Plaaslike ambagslui en masjienwerkers is aangestel en ses Suid-Afrikaners bet 

gedurende 1952/53 in Brittanje by Binningham Small Arms Company spesiale opleiding ondergaan.\>7 

Die Krygstuigfabriek, wat soms die Krygstuigwerkplaas genoem is, is buite Pretoria in Lyttelton 

opgerig en is op 21 Oktober 1953 amptelik deur Eramus geopen. Dit moes so ekonomies as moontlik 

bedryf word en derbalwe kon slegs items waarvoor daar 'n bestendige behoefte in die U.V.M. 

gedurende vredestyd was, vervaardig word. Terselfdertyd is gepoog om 'n redelike verskeidenbeid 

items te vervaardig sodat die Krygstuigfabriek in 'n wye veld ervaring kon opdoen. Daar is derhalwe 

tussen die U. V .M. en die Raad vir Verdedingshulpbronne ooreengekom dat die fabriek 3-

duimvliegtuigvuurpyle, 3,5-duimtenkafweervuurpyle, komponente vir die No.1 en No. 4 .303-gewere 

asook komponente vir die Bren- en Vickers-masjiengewere vervaardig. Later is ook Parker Hale 

gaatjiesvisiere vervaardig." 

Daar is in Februarie 1953 met die eerste prosesse in die vervaardiging van geweerlope en ander 

geweeronderdele begin. Die eerste plaaslik vervaardigde vuurpyle is na Brittanje gestuur waar bulle 

deeglik getoets is en b~vind is dat bulle van 'n hoe standaard was.. en in aile opsigte aan die vereistes 

voldoen het. Dit was vir Erasmus en almal wat by Suid-Afrika se jong krygstuigvervaardigingsbedryf 

betrokke was, belangrik dat die produkte aan streng gehaltevereistes voldoen. Die 

Krygsproduksiekantoor bet in samewerking met die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde spesifikasies, 

wat by plaaslike omstandighede aangepas was, vir die verskillende items opgestel en gereeld die 

96 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 1, 
Sekretaris van Verdediging - Minister van Verdediging, 27 November 1950; 
F.C. Erasmus - N.C. Havenga, 23 Februarie 1951; Sekretaris van Verdediging -
Minister van Verdediging, 26 Maart 1951. 

97 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 1, 
dokument getitel "Vervaardiging van Krygstuig vir U. V .M. in die Unie11

; Sekretaris 
van Verdediging- Minister van Verdediging, 22 Mei 1953. 

98 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 1, 
Voorsitter Raad vir Verdedigingshulpbronne- Minister van Verdediging, 30 Mei 1952. 

99 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 1, 
Direkteur Krygsproduksiekantoor- Hoof van die Generale Staf, 23 Junie 1952. 
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produkte, wat in die Krygstuigfabriek vervaardig is, geinspekteer.'"" 

Kart nadat die Krygstuigfabriek in bedryf gekom het, is Suid-Afrika se vervaardigingsvermoe verder 

uitgebrei. 'n Fabriek vir die vervaardiging van spesiale kordiet vir die 3-duimvuurpyle wat deur die 

Krygstuigfabriek gemaak is, is te Somerset-Wes opgerig. Die regering het £195 000 hiervoor bewillig 

en 'n ooreenkoms met African Explosives and Chemical Industries gesluit vir die vervaardiging van 

die kordiet. Die fabrieke is in 1955 in bedryf gestel. 'n Verdere ooreenkoms met dieselfde 

maatskappy bet voorsiening gemaak vir die vul van vuurpyle, en granate, - deur die Krygstuigfabriek 

vervaardig -in 'n fabriek te Modderfontein. 'n Vierde fabriek is ten bedrae van £45 000 te Vereeniging 

ingerig waar Stewarts en Lloyds artilleriegranate gesmee het. M 

Die Krygtuigfabriek te Lyttelton se volume produksie bet aanvanklik nie aan die verwagtinge voldoen 

nie en gevolglik is 'n projek in 1954 van stapel gestuur om metodes en tegnieke in die fabriek te 

verbeter ten einde die produksie te verhoog. Dit bet die gewenste uitwerking gehad soos blyk uit die 

toename in uitset in materiaal per man per maand: in 1954-55 was dit £28.5; in 1955-56 £40.0; in 

1956-57 £50.7.'02 

Op aanbeveling van die Raad vir Verdedigingshulpbronne en met Erasmus se goedkeuring is strategiese 

metale en chemikaliee ten bedrae van £191 000 in 1952 aangekoop en opgeberg. Dit moes dien as 

noodvoorraad vir die vervaardiging van ammunisie gedurende 'n noodtoestand. '03 

Die kontrak met die Birmingham Small Arms Company bet aan die einde van Februarie 1956 verstryk 

waama die Krygstuigfabriek volledig deur Suid-Afrikaanse personeel beman en bestuur is. In dieselfde 

jaar bet Erasmus, die Raad vir Verdedigingshulpbronne en die Krygsproduksiekantoor besluit om die 

Krygstuigfabriek nie slegs vir produksiedoeleindes aan te wend nie, maar oak vir 

produksieontwikkeling. Die personeel van die fabriek bet vir die eerste keer 'n ontwikkelingstaak 

selfstandig aangepak, nl. die opgradering van die No. 1 MkiV 3-duimvuurpyl na die MkV. Hierdie 

100 MVEF, bauer 150, MV205 Jaarverslae: Departement van Verdediging, Annual Report 
for the Year ended 31 March 1956. 

101 KG, KG/GPP/3/2 Ordnance Factories, deel 1, Minutes of a Meeting of the Munitions 
Production Planning Committee held on 15 April 1958. 

102 MVEF, bauer 150, MV205 Annual Report of the Department of Defence for the Year 
ended 31 March 1958. 

103 DC, bauer 25, DC780/2 Minister of Defence: Policy by Minister, dokument getitel 
"Verdedigingsbeleid: Raad vir Verdedigingshulpbronne en Krygsproduksiekantoor, 
1954". 
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modifisering was nodig ten einde dit op die pas aangekoopte Sabre-vliegtuie te monteer. Die 

Krygstuigfabriek het hierdie ontwikkeling binne 'n jaar suksesvol afgehandel waama met die produksie 

van die MkV 3-duimvuurpyl begin is.' .. 

Die Suid-Afrikaanse krygstuigvervaardigingsbedryf het in die vyftigerjare nag in 'n embrionale fase 

verkeer en het op die produksie van basiese items gekonsentreer. Die moontlikheid om meer 

gesofistikeerde militere uitrusting plaaslik te vervaardig is nietemin ondersoek. Hieronder was 

elektroniese toerusting. Erasmus het self in 1956/57 as die sameroeper van 'n onderkomitee insake 

elektronika opgetree maar die vestiging van 'n bedryf wat elektroniese uitrusting vir militere gebruik 

vervaardig, was 'n langsame proses wat eers na Erasmus se dienstydperk werklik op dreef gekom het. 

Die moontlikheid om 'n vliegtuigfabriek in Suid-Afrika te vestig 

Nag voordat die gedagte by Erasmus of die Raad vir Verdedigingshulpbronne ontstaan het om militere 

vliegtuie plaaslik te vervaardig, het 'n paar maatskappye laat blyk dat hulle daarin belang stel om 

sodanige fabrieke in Suid-Afrika te vestig. Hierdie ondememings was die Hawker Siddeley Group van 

Brittanje en 'n plaaslike groep, · Westropa Limited. 

Hawker Siddeley het 'n lugvaartingenieur verbonde aan die maatskappy, P .H. Davy, teen die einde van 

1950 na Suid-Afrika gestuur om die doenlikheid van 'n vliegtuigfabriek alhier te ondersoek. Davy het 

gunstig oar die Unie se nywerheidsvermoe en beskikbare toerusting berig, maar aangedui dat daar 'n 

tekort aan tegnici en geskoolde ambagslui was en dat die personeel in die buiteland verkry sou moes 

word. Daarbenewens sou die meeste materiale en vliegtuigtoerusting aanvanklik ingevoer moes word. 

Hierdie probleme ten spyt was Hawker Siddeley steeds gretig om na Suid-Afrika uit te brei en 

H. Burroughes, 'n direkteur van die maatskappy, het Erasmus in Januarie 1951 hieroor genader. 

Westropa wou op sy beurt 'n vliegtuigfabriek in Suid-Afrika in bedryf stel met nuwe toerusting wat 

van die Bayerische Motoren Werken in Duitsland bekom sou word. Westropa Limited het selfs te 

kenne gegee dat dr. W. Messerschmitt, die bekende Duitse vli~gtuigontwerper en -vervaardiger, en 

'n span tegnici dit sou oorweeg om in Suid-Afrika te kom werk."'" 

104 MVEF, houer 150, MV205 Jaarverslag van die Departement van Verdediging vir die 
Jaar geeindig 31 Maart 1957; Annual Report of the Department of Defence for the 
Year ended 31 March 1958. 

105 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 1, 
H. Burroughes - F.C. Erasmus, 18 Januarie 1951; Sekretaris van Verdediging -
Sekretaris van Vervoer, 10 Februarie 1951. 
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Erasmus het die drie maatskappye se aansoeke na die Raad vir Verdedigingshulpbronne verwys. Die 

Raad het in Maart 1951 'n komitee bestaande uit lugvaartkundiges aangestel om die wenslikheid en 

uitvoerbaarheid van die vervaardiging van vliegtuie in Suid-Afrika te ondersoek. Hulle moes die drie 

gemelde aansoeke oorweeg en aanbevelings maak. Die komitee was bekend as die Spesiale Komitee 

vir Vliegtuie en het onder voorsitterskap van dr. F.J. de Villiers, nywerheidsadviseur van die 

Departement van Handel en Nywerheid gefunksioneer.'06 Enkele maande later in Mei 1951, terwyl 

die komitee nog met sy ondersoek besig was, het Hawker Siddeley laat blyk dat hulle weens die 

aanvang van 'n nuwe produksieprogram in Brittanje, nie meer die personeel of toerusting gehad het 

om 'n fabriek in Suid-Afrika te vestig nie. 107 

Die Spesiale Komitee vir Vliegtuie se verslag het aan die Iig gebring dat die ekonomiese vooruitsigte 

vir die oprigting van 'n vliegtuigfabriek nie rooskleurig was nie en dat dit onwaarskynlik was dat 

privaatbeleggers bereid sou wees om die reuse kapitaaluitgawes aan te gaan. Die Staat kon nie die 

kapitaal verskaf om 'n vliegtuigfabriek te vestig nie. Die komitee het ook die moontlikheid om 

1 Lugdepot te Voortrekkerhoogte by 'n vliegtuigfabriek te betrek, ondersoek maar dit het geblyk dat 

die eenheid kwalik genoeg tegnici gehad het om instandhoudingsdienste te verrig en dat niemand vir 

vervaardigingsdoeleindes beskikbaar was nie. Na aanleiding van die komitee se bevindinge het die 

Raad by Erasmus aanbeveel dat afgesien word van die idee om 'n vliegtuigfabriek in Suid-Afrika te 

stig."'" 

Skeepsherstel en skeepsbouwerk 

Ter uitvoering van Erasmus se opdrag aan die Raad vir Verdedigingshulpbronne i.v.m. Suid-Afrika 

se nywerheidspotensiaal vir die vervaardiging van krygsuitrusting, is 'n tegniese komitee vir 

skeepsherstelwerk aangestel. Die geweldige groot vraag na skeepsherstelwerk gedurende die Tweede 

Wereldoorlog, toe altesaam 10 648 skepe in Suid-Afrikaanse hawens herstel is, was vir die komitee 

'n aanduiding dat nog grater eise vir skeepsherstelwerk gedurende 'n volgende oorlog aan die Unie 

gestel sou word. Die vermoe wat gedurende die Tweede Wereldoorlog in Suid-Afrika opgebou is, het 

106 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 1, Hoof 
Uitvoerende Beampte: Raad vir Verdedigingshulpbronne- Hoof van die Generale Staf, 
21 Maart 1951. 

107 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa: 
Correspondence, dokument getitel "Report of Visit by Dr. F.J. de Villiers and 
Col. W.G. Driver to the United Kingdom and the Continent". 

108 MVEF, houer 150, Jaarverslag van die Departement van Verdediging vir die Jaar 
geeindig 31 Maart 1953. 
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na die beeindiging van die vyandelikhede plek gemaak vir ander industriele aktiwiteite. Soos verwag 

is, het die komitee bevind dat die fasiliteite vir herstelwerk by die Suid-Afrikaanse hawens 

onbevredigend was. Durban was strategies die geskikste skeepsherstelbasis en die komitee het 

aanbeveel dat die bestaande fasiliteite te Congella uitgebrei word. Die koste hiervan sou £630 000 

beloop. Erasmus het die Raad vir Verdedigingshulpbronne se aanbeveling gesteun, maar die 

Departement van Spoorwee en Hawens was ongenee om hierdie uitgawe aan te gaan aangesien die 

installasies hoofsaaklik vir militere doeleindes aangewend sou word. Die kabinet het lg. departement 

se beswaar van die hand gewys, die uitbreiding van Durban-hawe goedgekeur en beslis dat die 

departement die koste daarvan moes dra. Daar is in 1956 met hierdie konstruksiewerk begin. 10
• 

Die komitee wat Suid-Afrika se skeepsbouwerkvermoe moes ondersoek, het bestaan uit: 

L.C. Grubb (voorsitter) 

kapt. D. W. Robertson 
kol. W.G. Driver 
A.J. Cope 

Assistent Hoofbestuurder (Tegnies) Suid
Afrikaanse Spoorwee en Hawens. 
SA Vloot. 
Krygsproduksiekantoor. 
Hoofkonstruksie-offisier van die Britse Vloot 
te Simonstad. 

Twee bykomende lede, te wete L.R. Warren, 'n raadgewende hawe-ingenieur, en S.J. Harrison, 'n 

toesighoudende ingenieur van die Suid-Afrikaanse Spoorwee en Hawens, is gekoopteer. Hierdie 

Skeepsboukomitee moes 'n langtermyn skeepsboubeleid, wat sou verseker dat Suid-Afrika in sy 

oorlogsbehoeftes sou kon voorsien, formuleer en spesifiek die moontlikheid om ses kusmynveers en 

ses haweverdedigingsbote plaaslik vir die Vloot te vervaardig, ondersoek."" 

Die Raad vir Verdedigingshulpbronne het voorsien dat 'n skeepsbouwerf, in teenstelling met die 

Krygstuigfabriek, deur die privaat sektor besit en bedryf word. Verskeie maatskappye het reeds in die 

vroee vyftigerjare laat blyk dat hulle belang stel om aan die projek deel te neem. Van die belangrikste 

was James Brown & Company van Durban, Alpheus Williams & Dowse van Oos-Londen, Mango/a 

Bros van Port Elizabeth, Donnan Long van Johannesburg, Globe Engineering van Kaapstad, Cook, 

Welton & Gemmill Limited van die Verenigde Koninkryk asook Yarrow Limited van Skotland. Die 

maatskappye het elkeen spesifieke voorstelle en aanbiedinge vir die daarstelling en bedryf van 'n 

skeepsbouwerf voorgele. Die Skeepsboukomitee het die verskillende proposisies ondersoek en bevind 

109 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel2, 
Sekretaris van Verdediging - Minister van Verdediging, 3 Augustus 1954; MVEF, 
houer 150, MV250 Jaarverslae: Verslag vir die Jaar geeindig 31 Maart 1956. 

110 KG, KG/GPP/3/112 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 2, 
Sekretaris van Verdediging -Minister van Verdediging, 3 Augustus 1954. 
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dat die van Dorman Long, 'n bekende onderneming met uitgebreide tegniese en finansiele vermoens 

asook ondervinding in skeepsbou, die beste was. Dorman Long het beplan om 12 vaartuie vir die 

Vloot teen 'n tempo van twee per jaar in Port Elizabeth te bou. Die produksiekoste van die vaartuie 

sou nagenoeg £170 000 per haweverdedigingsboot en £550 000 per kusmynveer bedra. Die vaartuie 

kon nie volledig in Suid-Afrika vervaardig word nie. Die rompe sou plaaslik gebou word, maar die 

enjins, elektroniese uitrusting en kanonne sou van die Verenigde Koninkryk aangekoop word. 111 

Die komitee het die koste verbonde aan die vestiging van 'n skeepsbouwerf vir die bou van ses 

mynveers en ses haweverdedigingsbote, op £5 130 000 vir die eerste 10 jaar beraam. Dit was juis 

hierdie hoe koste asook Suid-Afrika se chroniese tekort aan tegniese spesialiste, wat die skeepsbouplan 

gekelder het. Erasmus het die plan op 11 Augustus 1954 aan die kabinet voorgele, wat dit na 

sorgvuldige oorweging afgekeur en beslis het dat die vaartuie wat deur die Vloot benodig was, in die 

buiteland en binne die Unie se finansiele vermoe aangekoop moes word. m 

Radarontwikkeling in Suid-Afrika 

Nog 'n vertakking van die krygstuigbedryf wat Erasmus se heelhartige ondersteuning geniet het, was·· 

radar en radarontwikkeling. Hy was, soos die Raad vir Verdedigingshulpbronne en die Hoof van die 

Generate Staf, oortuig dat radar as 'n integrale deel van Suid-Afrika se lugverdedigingstelsel, uitgebrei 

moes word. In 'n studie oor lugverdediging wat deur senior offisiere van die U. V .M. onderneem is, 

is die bedreiging deur Russiese langafstandbomwerpers uiteengesit. Hierdie vliegtuie was die 

Myasishchev Mya-4 (Bison) en Tupolev TU-20 (Bear) wat in 1950 reeds 'n reikafstand vanaf die 

Sowjet-Unie tot in Suid-Afrika gehad het en in staat was om aanvalle vanaf 'n hoogte van 10 668 meter 

en teen 'n snelheid van 300 knope (of 600 kilometer) per uur uit te voer. Daar is gevrees dat veral 

die Unie se industriele kern in die Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging-gebied en moontlik ook Suid-

111 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 2, 
Direkteur Krygsproduksiekantoor- Sekretaris van Verdediging, 10 Mei 1954; Hoof 
van die Generate Staf - Minister van Verdediging, 10 Mei 1954; Sekretaris van 
Verdediging- Minister van Verdediging, 20 Julie 1954. 

112 KG, KG/GPP/3/1/2 Production of Defence Requirements in South Africa, deel 2, 
Sekretaris van Verdediging- Minister van Verdediging, 3 Augustus 1954; Sekretaris 
van Verdediging - Hoof van Generate Staf, 16 Augustus 1954; DC, houer 3485, 
DC2626/5 Annual Report 1953-54, Direkteur Krygsproduksiekantoor- Waarnemende 
Sekretaris van Verdediging, 7 Oktober 1954. 
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Afrikaanse hawens die teikens van sulke lugaanvalle kon wees. 113 'n Volledige lugverdedigingsplan 

is derhalwe vir Suid-Afrika antwerp enter aanvang is vier mobiele radarstasies in 1951 van die Britse 

maatskappy Marconi, bestel. Die eerste hiervan is in September 1952 in Suid-Afrika afgelewer. 11
• 

Die koste van hierdie uitrusting, vertragings met die aflewering daarvan, die feit dat dit nie in aile 

opsigte vir Suid-Afrikaanse toestande geskik was nie en die voortdurende nuwe uitvindings op die 

gebied van vroee waarskuwing en elektronika, het die U.V.M. in 1952 laat besluit om voorlopig nie 

nog uitrusting aan te koop nie. Suid-Afrika sou voortaan eerder op sy eie ontwikkeling en 

vervaardiging van radar konsentreer. ns 

Radarontwikkeling was nie 'n vreemde onderwerp vir plaaslike wetenskaplikes nie. Suid-Afrika het 

reeds gedurende die Tweede Wereldoorlog begin om 'n mobiele radarstelsel vir lugverdediging te 

ontwikkel. Een van die land se voorste wetenskaplikes, dr. B.F.J. Schonland, eerste president van die 

W.N.N.R., later professor in Geofisika aan die Universiteit van die Witwatersrand en direkteur van 

die Bernard Price Instituut vir Geofisika, het indertyd aan die hoof van die projek gestaan. Hy en sy 

span het reeds in Maart 1940 die eerste volledig, Suid-Afrikaans-ontwerp en -vervaardigde mobiele 

radarstelsel met sy eie kragopwekker voltooi. Die radarstelsel, vemoem na Johannesburg, was as die 

JB1 bekend. Na die oorlog het die W.N.N.R. se Telekommunikasie Navorsingslaboratoriums, later 

genoem die Nasionale Instituut vir Telekommunikasienavorsing, die navorsing en ontwikkeling m.b.t. 

radar voortgesit. 116 

Erasmus het op 7 Maart 1955 in die Senaat aangekondig dat die regering £5 500 000 oar 'n tydperk 

van vyf jaar vir die totstandkoming en ontwikkeling van 'n uitgebreide radametwerk bewillig het. 

Sommige van die radaruitrusting sou in Suid-Afrika vervaardig word. Tesame met die radametwerk 

sou die nodige verbindings en lugslaankrag vir die onderskepping van vyandelike vliegtuie verskaf 

113 KG, KG/GPW/2/3/1 Verdedigingsbeplanning Lugmag: Beleid, deel1, Hoof van die 
Generale Staf - Minister van Verdediging, 17 Julie 1953; KG/GPW/2/3/4 SA 
Lugmag: Aanwending en Vervaardiging van Radartoestelle, deel1, dokument getitel 
"Aantekeninge oar UVM se Radardekkingsprogram en Deelname aan die 
Telekommunikasie Navorsingslaboratorium", 31 Augustus 1955. 

114 KG, KG,GPW/2/3/3 SA Lugmag Lugverdediging, deel 2, dokument getitel "A Short 
History of the Air Defence of [the] Union of South Africa". 

115 MVEF, houer 148, MV192 Reorganisasie van die SAW, deel 1, inlae 56, 
"Reorganisasie van die SAW", November 1959. 

116 KG, KG/GPW/2/3/3 SA Lugmag Lugverdediging, deel 2, dokument getitel "A Short 
History of the Air Defence of [the] Union of South Africa". 

169 



word. 117 

Die Nasionale Instituut vir Telekommunikasienavorsing het reeds in 1951 begin met navorsing oor die 

antwerp van 'n JB51 statiese lugverdedigingstelsel. Suid-Afrikaanse wetenskaplikes het egter gesukkel 

om toegang te kry tot die jongste buitelandse inligting oor radar. Die Verenigde Koninkryk en Kanada 

was onderhewig aan ooreenkomste met die V.S.A. wat hulle verbied het om die geklassifiseerde 

informasie wat hulle uit hierdie bran verkry het, aan enige ander land beskikbaar te stel. Erasmus het 

die Amerikaanse Ad junk Onder-minister van Verdediging oor Intemasionale Veiligheidsaangeleenthede, 

E. Perkins McGuire, in November 1955 gedurende sy besoek aan die Pentagon, versoek om sodanige 

wetenskaplike inligting ook aan Suid-Afrika beskikbaar te stel. Hoewel McGuire verklaar het dat die 

verspreiding van geklassifiseerde inligting problematies was, het hy ondemeem om tog die saak te 

ondersoek. 11
" Daar het niks van gekom nie. 

Die Instituut het intussen twee van die 17 JB51 statiese radarstelsels, wat die U.V.M. benodig het, 

vervaardig. Die JB51-radarstelsel was besonder eenvoudig antwerp en het oor die vermoe beskik om 

'n bewegende teiken ondanks sekere steurings en belemmerings aan te dui. Dit was beter by plaaslike 

weer- en ander toestande aangepas as soortgelyke buitelandse uitrusting en die JB51 het oor goeie 

potensiaal vir verdere ontwikkeling beskik. Dit was die eerste geslag radar wat aan die Lugmag se 

vereistes vir vroee waarskuwing en grondbeheerde onderskeppings voldoen het. Dit het nietemin 

sekere tekortkominge gehad, waarvan die belangrikste was dat dit nie die vermoe gehad het om 

akkurate hoogte-inligting van vliegtuie te verskaf of tussen vriendelike en vyandelike vliegtuie te 

onderskei nie. Voorts was dit sensitief vir belemmering en het die fisiese grootte en statiese aard 

daarvan dit uiters kwesbaar vir aanvalle en beskadiging gemaak. 119 

Die Instituut het die JB51 verder ontwikkel en in 'n semi-mobiele radarstelsel, die JB51 C omskep. 

Weens die hoe koste daarvan en die feit dat die radar- en elektronika-tegnologie in Wes-Europa veel 

vinniger as in Suid-Afrika ontwikkel het, het verhoed dat met die vervaardiging van die JB51 C 

voortgegaan is. Gesofistikeerde hoekr~g mobiele radarstelsels wat aan Suid-Afrika se vereistes voldoen 

117 "Regering Brei S.A. se Vloot Uit", Die Burger, 8 Maart 1955. 

118 MVEF, houer 134, MV125/8 Minister en Geselskap 1955: Besoek aan Italie, 
Engeland, VSA en Portugal, dokument getitel "Notes of a Discussion at the Pentagon 
on the 8th and lOth November 1955 between F.C. Erasmus and E. Perkins McGuire". 

119 MVEF, houer 150, Jaarverslag van die Departement van Verdediging in die Jaar 
geeindig op 31 Maart 1957; KG, KG/GPP/3/1/2 Verdediging Hulpmiddelsraad: 
Korrespondensie, deel 3, Voorsitter Raad vir Verdedigingshulpbronne- Sekretaris van 
Finansies, 26 Julie 1957. 

170 



het, kon teen 1956 goedkoper in die buiteland aangekoop word as wat dit plaaslik ontwikkel en 

vervaard~g kon word. Dit is· bevestig deur 'n span Amerikaanse lugverdedigingsdeskundiges onder 

Ieiding van kol. E.S.E. Newsbury wat Suid-Afrika in Augustus-September 1956 op uitnodiging besoek 

het om die Unie se lugverdedigingsplan te evalueer. Die span het aanbeveel dat 'n groepie Suid

Afrikaners die jongste ontwikkelinge en praktyke in radar in die V.S.A. gaan bestudeer!"' Erasmus 

het kabinetsgoedkeuring verkry dat P. Meerholz van die Nasionale Instituut vir Telekommunikasie

navorsing en maj. P. Cockbain van die Lugmag 'n studiebesoek aan die V.S.A., Kanada en Frankryk 

bring om op die hoogte te kom van die jongste tegnologie op die gebied van radar, kommunikasie en 

geleide missiele. Aangesien McGuire nie sy woord van 16 maande vroeer om die beskikbaarstelling 

van geheime inligting aan Suid-Afrika te ondersoek, gestand gedoen het nie, het Erasmus d.m.v. die 

Suid-Afrikaanse ambassadeur in Washington, W.C. duPlessis, die Amerikaanse departement van 

Verdediging versoek om Meerholz en Cockbain toegang tot relevante geklassifiseerde inligting te gee. 

Dit is na 'n lang gesloer deur die Amerikaners, tog aan die Suid-Afrikaners toegestaan. Meerholz en 

Cockbain het die V.S.A., die Verenigde Koninkryk en Frankryk in April 1957 besoek waar bulle 

waardevolle kennis opgedoen het.'2
' 

Ofskoon noemenswaardige ontwikkeling van radartoerusting, die vestiging van 'n vliegtuigbedryf en 

'n skeepswerf, nie gedurende Erasmus se dienstydperk plaasgevind het nie het hy met die 

Krygstuigfabriek en ander verwante installasies, die grondslag van Suid-Afrika se 

krygstuigvervaardigingsbedryf gele. Dit was 'n tydige stap om Suid-Afrika se posisie teen 'n 

toenemend vyandige intemasionale gemeenskap te konsolideer. In die Britse hoerhuis is die 

moontlikheid reeds in 1959 genoem dat Suid-Afrika se binnelandse beleid Britse wapenlewering aan 

die land kon affekteer. Dit het gevolg nadat Britse Saracen gepantserde personeeldraers in die 

bekamping van onrus onder gekleurdes gebruik is.'22 Kwalik drie jaar later in 1962 is daar onder 

aanvoering van die Sowjet-Unie in die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies geagiteer vir 

'n verbod op die voorsiening van wapentuig deur lidlande aan Suid-Afrika- dit was die aanloop tot die 

verpligte intemasionale verbod op die verkoop van militere uitrusting wat in 1977 deur die 

wereldliggaam teen die land ingestel is. Die grondslag wat in die vyftigerjare deur Erasmus gele is, 

120 KG, KG/GPW/2/3/3 SA Lugmag Lugverdediging, deel2, Inspekteur-generaal UVM-
Kommandant-generaal, 12 Maart 1957; DC, DC17926/171 Air Defence Scheme, 

Sekretaris van Verdediging - Sekretaris van Buitelandse Sake, 18 Februarie 1957; 
dokument "United States Air Force Air Defense Team (Radar)", 7 September 1956. 

121 DC, DC17926/171 Air Defence Scheme, Kommandant-generaal - Minister van 
Verdediging, 8 April 1957. 

122 MVEF, houer 127, MV115 Krygstuig: Vervaardiging van Kleinkaliberwapens in die 
Unie, deel 1, Sekretaris van Verdediging - Minister van Verdediging, 
11 September 1959; KG, KG/GPP/3/5 Vervaardiging van Wapens en Ammunisie in 
Suid-Afrika, deel 1, 22 Julie 1959. 
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sou Suid-Afrika in latere dekades nie net in staat stet om te oorleef nie, maar om 'n wereldklas 

krygtuigbedryf te ontwikkel. 

Erasmus wou met die aankoop van modeme krygsuitrustings asook die vestiging van 'n plaaslike 

krygstuigbedryf verseker dat Suid-Afrika se verdedigingsmag veggereed sou wees indien 'n oorlog 

uitbreek. Daar is gevrees dat so 'n oorlog deur kommunistiese aggressie teweeggebring sou word. 

Die bestryding van kommunistiese uitbreiding in Afrika maar veral Suider-Afrika was een van die 

belangrikste faktore wat die ontplooiing van Suid-Afrika se verdedigingsbeleid gedurende Erasmus se 

dienstydperk sou bepaal. 
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HOOFSTUK 6 

DIE ONTPLOOIING VAN SUID-AFRIKA SE INTERNASIONALE MILITeRE BELEID 

SUID-AFRIKA SE MILITERE SKAKELING MET DIE BRITSE STATEBOND, EUROPA EN 
DIE V.S.A. 

In teenstelling met Smuts se holistiese beleid waarkragtens Suid-Afrika ten nouste met die Statebond 

verweef was en saam met Brittanje aan twee wereldoorloe deelgeneem het, wou die N.P. die Unie 

losmaak van hierdie vervlegte bestaan en t.o.v. verdediging 'n onafhanklike weg volg. Erasmus, een 

van die sterkste pleitbesorgers van hierdie benadering, het op 4 April 1946 in die Volksraad verklaar 

"dat Suid-Afrika wat sy verdediging betref, nie moet deelneem aan enige skema van imperiale 

verdediging nie". Hy het soos volg daarop uitgebrei: "Ons se dat ons militere beleid in ag moet neem 

Suid-Afrika se soewereine onafhanklikheid, sy geografiese ligging en sy behoeftes aan beskerming soos 

hulle van tyd tot tyd mag verrys. Ons se verder dat selfs in die gevaarlike wereld waarin ons leef, 

moraliteit vir Suid-Afrika nag sy eerste lyn van verdediging moet bly, en wat aanvalle van buite op 

Suid-Afrika betref, moet ons nag regstreeks nag onregstreeks gebind wees om dee! te neem aan enige 

oorlog. Dit stel in 'n neutedop die beleid van hierdie kant van die Raad wat buitelandse verdediging 

betref. Wat verdedigingsoorwegings betref wat die binneland aangaan en 66k die buiteland, moet die 

Unie vanselfsprekend verantwoordelik wees vir sy eie verdediging, moet die belange van Suid-Afrika 

No. 1 gestel word, en moet die faktore bestudeer word wat spesiaal op Suid-Afrika van toepassing is".' 

Erasmus het hierdie beleid kart nadat die N .P. aan be wind gekom het in die Senaat herhaal en gese 

" .... hierdie Party is nie bereid om die verdedigingsmag van die Unie op so 'n wyse by die gewapende 

magte van die res van die Statebond-lande of ander Iande in te skakel dat sy ..... identiteit 'n rat sal 

word in 'n masjien waaroor die Regering van Suid-Afrika geen beheer het nie. "2 Daarmee het hy te 

kenne gegee dat Suid-Afrika voortaan 'n verdedigingsbeleid los van die Statebond sou handhaaf sodat 

die Unie se onafhanklikheid oak daardeur sou manifesteer. Dit het nie beteken dat die land hom aan 

die State bond sou onttrek, soos Brittanje en die V .P. in die lig van die N .P. se verklaarde beleid oar 

republikanisme, verwag het nie.' 

1 Debatte van die Volksraad, 4 April 1946, kol. 5158. 

2 Debatte van die Senaat, 10 September 1948, kol. 589. 

3 Debatte van die Senaat, 10 September 1948, kol. 572-574; Editorial, The Observer, 
30 May 1948. 
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Dr. D.F. Malan het die N.P. se beleidoor verdedigingsake m.b.t. die Statehood op 1 September 1948 

in die Volksraad beskryf. Hy het verklaar dat die regering goeie betrekkinge met die Statehood 

nastreef en dat Suid-Afrika saam met die Iande teen kommunisme sou veg. Erasmus het hierdie 

standpunt kart daarna op 17 September 1948 in die Volksraad herhaal. Eric Louw, wat dr. Malan in 

Oktober 1948, in Landen op die konferensie van Eerste Ministers van die Statebondslande 

verteenwoordig het, het aldaar eweneens 'n verklaring met dieselfde strekking gemaak. Hy het die lede 

van die Statehood meegedeel dat die Suid-Afrikaanse regering gretig is "to cooperate with all nations, 

and particularly with nations of the British Commonwealth, in bringing order to a disordered world": 

Hierdie beleid is verwesenlik toe die Britse regering die Suid-Afrikaanse regering op 

27 Augustus 1948 versoek het om in die krisis in Berlyn hulp te verleen nadat Rusland aile oorlandse 

toegangswee na die Westers-beheerde sektor van die stad afgesny het. Brittanje het Suid-Afrika 

spesifiek versoek om lugbemannings beskikbaar te stel om aan die lugbrug na Wes-Berlyn deel te 

neem. Die kabinet het hierdie versoek dringend bespreek en reeds die volgende dag die Britte laat weet 

dat die Unie 10 lugbemannings, bestaande uit vyf lede elk, sou stuur om die Britse lugmag byte staan. 

Die 50 man is in April 1949 deur 'n nuwe groep Suid-Afrikaners afgelos. Met die beeindiging van 

die lugbrug in Augustus van daardie jaar, het die Britse Eerste Minister, C.R. Attlee, in 'n persoonlike 

boodskap aan dr. D.F. Malan, sy dank teenoor Suid-Afrika en gelukwense aan die lugbemannings, 

oorgedra. Hy het met verwysing na die Suid-Afrikaanse lugbemannings se prestasie opgemerk: "They 

have given a striking example of the spirit of co-operation which animates our Commonwealth" .S 

Gedurende Erasmus se dienstermyn as Minister van Verdediging, is die U.V.M. se bestaande bande 

met die lidlande van die Statehood voortgesit. Soos vroeer beskryf, • het Suid-Afrikaanse offisiere 

steeds in die Verenigde Koninkryk opleiding ondergaan en het die Suid-Afrikaanse Vloot gereeld saam 

met die Britse vloot aan vlootoefeninge deelgeneem. Die U.V.M. se skakeloffisiere in Landen het oak 

voortgegaan om na die Unie se militere belange in die Verenigde Koninkryk om te sien. Die Militere 

4 Debates of the House of Assembly, 1 September 1948, col. 1318-1325; 
17 September 1948, col. 2730-2731; "New Look in Defence", Cape Argus, 
20 October 1948. 

5 MVEF, houer 124, MV93 Berlin Air Lift, inlae 2, 27 Augustus 1948; inlae 4, 
28 Augustus 1948; inlae lOa, 3 Augustus 1949. 

6 Sien Hoofstuk 4, afdelings OPLEIDING IN DIE BUITELAND, OPLEIDING IN DIE 
VLOOT. 
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Adviseur7 vir die Hoe Kommissaris in Landen was Suid-Afrika se senior militere verteenwoordiger 

aldaar. Hy is deur 'n Leer-offisier bygestaan en hulle het deel gevorm van die Statebond se 

skakelpersoneel in die Britse hoofstad. Daarbenewens het die D.V.M. 'n senior Leer-skakeloffisier 

en 'n Lug-skakeloffisier by die United Kingdom Service Liaison Staff gehad." 

Kanada was die enigste ander Statebondsland waar Suid-Afrika 'n militere attache gehad het en hy was 

tot die kantoor van die Unie se Hoe Kommissaris in Ottawa toegevoeg. Ofskoon die 

wederkerigheidsreel, d.w.s. die gelyke uitruiling van verteenwoordigers tussen moondhede, oak in 

militere verband gegeld het, het Kanada nie 'n militere attache in Suid-Afrika gehad nie. Om 

finansiele redes het Suid-Afrika in die middel van 1951 weggedoen met voltydse militere 

verteenwoordiging in Kanada. Dit het egter nie die militere betrekkinge tussen die twee Iande 

belnv loed nie en offisiere van die U. V .M. het steeds op Kanadese uitnodiging wapenuitstallings en selfs 

militere oefeninge bygewoon! 

Uit hoofde van Suid-Afrika se lidmaatskap van die Statebond het Erasmus gereeld die konferensies van 

die Ministers van Verdediging van die organisasie, wat in Landen gehou is, bygewoon. Hy was 

gewoonlik deur die Sekretaris van Verdediging en die Hoof van die Generale Staf, later bekend as die 

Kommandant-generaal, vergesel. Hy het hierdie geleenthede benut om militere instansies, 

opleidingskolleges, die nuutste militere uitrusting, wapentuigfabrieke en skeepswerwe te besoek. 

In 'n paging om buite die beperkte raamwerk van die Statebond te beweeg het Erasmus nouer bande 

met die Iande in Wes-Europa gesmee. Hy het in Julie-Augustus 1949 'n uitgebreide amptelike 

buitelandse toer ondemeem om hulle oar die N.P. se verdedigingsbeleid in te lig. Saam met 

Len Beyers, die nuutaangestelde Hoof van die Generale Staf, het hy Nederland, Switserland en 

Frankryk aangedoen. In Nederland het hy met die land se regering samesprekinge gevoer oar Suid

Afrika se voomeme om 'n militere attache daar te plaas om as skakeloffisier tussen die Unie en die 

lede van die beoogde Westerse Unie te dien. Die unie is gebore uit die beweging vir nouer Europese 

7 Die benaming Militere Adviseur is in Oktober 1956 na Militere Attache verander. 
Sien KG, KG/EXT/1/1/2 Algemene Korrespondensie, Versoeke, Opdragte: Suid
Afrikaanse Militere Verteenwoordigers in die Buiteland, inlae 118, 10 September 1956; 
inlae 119, 29 September 1956. 

8 Military Adviser London, houer 342, MA/57 Liaison: Liaison between 
Commonwealth Countries, deel 1, inlaes 50 en SO(a), 2 Januarie 1950; KG, 
KG/EXT/1/1/2 SA Military Representation: General Correspondence, deel 1, 
inlae 118, 23 September 1948. 

9 KG, KG/EXT/1/1/2 SA Military Representation: General Correspondence, deel 1, 
inlae 201, 13 Mei 1955; Kol. E.S. Tate- brig. S.J. Joubert, 22 Mei 1955. 
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samewerking en is veral deur Russiese indringing in die hart van Europa gedurende en na die Tweede 

Wereldoorlog genoodsaak. Die Westerse Unie, wat uiteindelik in 1955 gerealiseer het, het bestaan 

uit Nederland, Belgie, Luxemburg (Benelux-lande), die Bondsrepubliek van Duitsland en Italie. Die 

N.P.-regering het reeds in September 1948 by monde van die Eerste Minister, dr. D.F. Malan, sy 

steun aan die gedagte dat Wes-Europa sy politieke, ekonomiese en militere kragte saamsnoer, 

toegese. •• In Switserland het Erasmus gedurende sy besoek in 1949 ook met die misionale militere 

opleidingstelsel vir offisiere kennis gemaak; in Parys het hy met sy Franse eweknie, M. Ramadier, 

samesprekinge gevoer." 

Gedurende Erasmus se dienstydperk is die U.V.M. se skakeling met Europa merkbaar uitgebrei. In 

1948 was Suid-Afrikaanse militere attache's in slegs drie Iande op die vasteland gestasioneer, nl. 

Duitsland, Italie en Griekeland. 12 Op Erasmus se aandrang is 'n pos vir 'n militere attache op 

1 Julie 1949 by die personeel van die Unie se Gesantskap in Stockholm, Swede gevoeg en is 

lt.kol. R.C. Hiemstra in die pos aangestel. Dit is egter te betwyfel of 'n Suid-Afrikaanse militere 

verteenwoordiger in Swede van enige waarde was aangesien daar in daardie stadium weinig 

samewerking tussen die twee Iande was. Erasmus se hoofdoel was waarskynlik om vir Hiemstra, wie 

se militere loopbaan deur sy teenkanting teen Smuts se oorlogsbeleid onderbreek is, 'n geleentheid te 

skep om weer na die hoofstroom in die U. V .M. terug te keer. Ses maande later het Erasmus die Hoof 

van Generale Staf se voorstel dat die pos na Frankryk en die Benelux-lande oorgeplaas word, 

goedgekeur. Hiemstra het die pos in Parys beklee. 13 Dit was voordeliger om 'n militere attache in 

Frankryk as in Swede te he omrede die meeste militere verteenwoordigers in Europa in Parys 

gestasioneer was; Suid-Afrika, wat verwag het dat hy deur binnelandse onrus geteister sou word, vee! 

by Frankryk uit sy stryd teen Arabiese nasionalisme in Algerie kon leer; daar 'n groat hoeveelheid 

informasie oor die jongste wapentuig- en vliegtuigproduksie in Parys beskikbaar was; die Noord

Atlantiese Verdragsorganisasie (N.A.V.O.) 'n kantoor in Parys gehad het en dit Suid-Afrika die 

10 Departement van Buitelandse Sake, PM79/2, dee! 2, telegram no. 63, Sekretaris van 
Buitelandse Sake (Pretoria) - Suid-Afrikaanse Gesantskap (Parys), 8 Oktober 1948; 
Debates of the House of Assembly, 1 September 1948, col. 1320-1321. 

11 MVEF, houer 133, Minister van Verdediging: Besoek aan die Buiteland, 10 Julie -
20 Augustus 1949. 

12 MVEF, houer 101, MV44/2 Militere Verteenwoordigers in die Buiteland: Duitsland, 
inlae 10, Januarie 1951. 

13 Military Adviser London, houer 342, MA/57/4 Liaison: Liaison with other Countries 
(not Commonwealth), inlae 2, 2 Julie 1949; inlae 7, 6 Desember 1949. 
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geleentheid gebied het om regstreeks rriet die personeel van die organisasie se lidlande in aanraking te 

kom. In 1959 het die Unie 'n tweede militere attache in Parys aangestel. 14 

In die laat vyftigerjare is militere attache-paste in nag twee Europese state geskep. In 1957 is 

kol. J.H. Robbertze in Belgie aangestel en in Oktober 1959 is 'n pas vir 'n Vloot-attache, met die 

Portugese regering se goedkeuring, tot die Suid-Afrikaanse ambassade in Lissabon toegevoeg. 

Kaptein R.P. Dryden-Diamond is in hierdie pas aangestel." 

Militere skakeling tussen Suid-Afrika en Wes-Europa het verder in die vorm van wedersydse besoeke 

deur senior militere offisiere plaasgevind. Offisiere van die U. V .M. het gereeld uitnodigings ontvang 

om wapenuitstallings by te woon.'• Daar het veral noue bande met Frankryk ontstaan. Erasmus het 

in Junie 1959 in die hoop om taktiese lesse uit Frarikryk se optrede teen militante Arabiere in Algerie 

te leer, goedkeuring van die kabinet verkry dat twee offisiere, kol. J.H. Robbertze van die Leer en 

kol. J.G. Willers van die Lugmag, Algerie besoek om die metodes van oorlogvoering ter plaatse te 

bestudeer. Hulle is deur brig. J.M. Keevy van die Polisie vergesel. 17 Daar is selfs oorweging geskenk 

aan die moontlikheid dat die U. V .M. en die Franse weermag op Madagaskar personeel sou uitruil. 

Die hoof van die Franse gewapende magte op die eiland het Suid-Afrika in Februarie 1957 genader 

met die voorstel dat die twee weermagte offisiere vir beperkte periodes uitruil. Erasmus was ten gunste 

van die wisselwerking, maar toe dit blyk dat die eiland in die afsienbare toekoms 'n onafhanklike 

republiek sou word, wat sou meebring dat sy weermag uitsluitlik uit gekleurdes sou bestaan, is die 

skema laat vaar. Suid-Afrika se binnelandse politieke beleid het noue samewerking met anderkleuriges 

14 KG, KG/EXT/1/1/1 Stafaangeleenthede: Suid-Afrikaanse Militere Verteenwoordigers 
Oorsee, deel 3, Kommandant-generaal, SAW- Sekretaris van Verdediging, 
24 Julie 1959. 

15 KG, KG/EXT/1/1/1 Stafaangeleenthede: Suid-Afrikaanse Verteenwoordigers Oorsee, 
deel 3, Sekretaris van Buitelandse Sake. - Sekretaris van Verdediging, 
30 Oktober 1959; KG, KG/GP0/2/14 Organisation and Establishment: Overseas 
Representation, deel 1, Militere Sekretaris - Sekretaris van Verdediging, 
14 Augustus 1957. 

16 KG, KG/EXT/1/1/2 SA Military Representation: General Correspondence, deel 1, 
inlae 194, 9 Mei; inlae 196, 23 Mei 1955; inlae 208, 28 Junie 1955; inlae 210, 
3 Augustus 1955. 

17 DC, DC17850/443 Visit to France and Algiers by Officers of the SADF and SAP, 
inlae 15, 5 Junie 1959; inlae 20, 10 Junie 1959; Sekretaris van Verdediging -
Minister van Verdediging, 25 Mei 1959. 

177 



verhoed en derhalwe het die Unie besluit om 'n politieke verleentheid te vermy en nie met die 

uitruilskema voort te gaan nie.'" Daarmee het Suid.:.Afrika se beoogde militere samewerking met 

Madagaskar geeindig. 

Anders as in die geval van Europa, het Suid-Afrika se militere skakeling met die V.S.A., redelik 

beperk gebly. In die na-oorlogse tydperk het die V.S.A. as die belangrikste Westerse grootmoondheid 

asook krygstuigprodusent na vore getree en Erasmus wou graag toenadering tot die land soek. Hy het 

die V.S.A. 1949 op sy eerste buitelandse toer as Minister van Verdediging besoek en die N.P. se sterk 

anti-kommunistiese beleid aan die regering aldaar uiteengesit. Hy het die land weer in 1955 besoek. 

Erasmus het dit noodsaaklik geag dat Suid-Afrika sy militere verteenwoordiging in die magtigste 

Westerse moondheid uitbrei. Aanvanklik het die Unie slegs 'n enkele militere attache by die personeel 

van sy ambassadeur in Washington gevoeg, maar in 1951 is 'n tweede attache aangestel wat 

onderskeidelik die Leer en die Lugmag verteenwoordig het. Nadat met Suid-Afrika se voltydse 

verteenwoordiging in Kanada weggedoen is, is die attache's in die V.S.A. by Kanada geakkrediteer 

om daar na die Unie se militere belange om te sien. ,. Daar was egter min wisselwerking op diensvlak 

tussen die Amerikaanse weermag en die van Suid-Afrika.IJ) Een van die enkele uitnodigings wat wei 

aan Suid-Afrikaners gerig was, was aan die Hoof van die Vloot. Die Amerikaanse Hoof van 

Vlootstafoperasies het s.adm. H.H. Biermann en twee offisiere in 1957 uitgenooi om die land twee 

weke lank as gaste van die Amerikaanse vloot te besoek. Die Suid-Afrikaanse Vloot was op daardie 

tydstip saam met die Britse vloot met gesamentlike vlootoefeninge besig en Biermann moes die 

uitnodiging van die hand wys." 

Tog het die Unie en die V.S.A. 'n gemeenskaplike belang gehad, elkeen het homself as 'n bolwerk teen 

kommunisme beskou. In die Unie se verdedigingsbeleid na 1948 was die bestryding van hierdie 

ideologie 'n sleutelfaktor. Die N.P.-regering was selfs daartoe bereid dat 'n klein kontingent van die 

U. V .M. ver buite die landsgrense teen moontlike kommunistiese aggressie aangewend word. 

18 DC, houer 76, DC 17850/435 Exchange of Officers between UDF and other Forces, 
Sekretaris van Buitelandse Sake- Kommandant-generaal, 14 Februarie 1957; MVEF, 
houer 152, MV213 Exchange of Officers between the SADF and the French Armed 
Forces in Madagascar, Kommandant-generaal- Minister van Verdediging, 6 Mei 1959; 
Privaat Sekretaris - Kommandant-generaal, 15 Mei 1959. 

19 KG, KG/EXT/11112 SA Military Representation: General Correspondence, deel 1, 
inlae 20, 3 April 1951. 

20 J. Barber and J. Barratt, South Africa's Foreign Policy, pp. 48-49. 

21 KG groep 1, houer 17, IG/K25/6 Skakelwerk VSA, inlae 212, 14 Oktober 1954; 
inlae 213, 15 Oktober 1957. 
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SUID-AFRIKA SE DEELNAME AAN DIE OORLOG IN KOREA, 1950-1953 

Die N.P. het hom ondubbelsinnig aan die kant van die Westerse alliansie, waarvan die V.S.A. en 

Brittanje die belangrikste lede was, teen die kommunisme geskaar. Kart nadat hy aan bewind gekom 

het, het dr. D.F. Malan en Erasmus onderskeidelik op 1 en 17 September 1948 in die Volksraad 

verklaar dat Suid-Afrika hom in geval van kommunistiese aggressie, by die Westerse magte sou voeg.zz 

Eric Louw het hierdie voomeme 'n maand later by die Statebondskonferensie bevestig. Die Suid

Afrikaanse regering het sy ondememing gestand gedoen en op versoek van Brittanje aan die Berlynse 

lugbrug deelgeneem; hy het oak elemente van die U. V .M. beskikbaar gestel om op beperkte skaal aan 

die oorlog in Korea dee! te neem. 

Nadat die kommunisties-gesteunde Noord-Koreaanse magte Suid-Korea op 25 Junie 1950 binnegeval 

het, het die V.N. op 27 Junie 1950 'n resolusie aanvaar dat 'n militere mag na die Verre Coste 

gestuur word om Suid-Korea te steun. Toe Suid-Afrika twee dae later nag nie op die V.N. se beroep 

vir steun aan die militere mag gereageer het nie, het Brittanje kriewelrig begin raak. Patrick Gordon

Walker het by die Suid-Afrikaanse Hoe Kommissaris in Landen probeer vasstel wat die regering se 

houding oar die saak was.l.l Die Eerste Minister, dr. Malan, was op daardie tydstip in Natal en het 

gevolglik nie geleentheid gehad om dit met die kabinet te bespreek nie. Na aanleiding van Gordon

Walker se navraag, het Erasmus die aangeleentheid op 30 Junie 1950 met Malan in Natal bespreek. 

In 'n persverklaring wat die regering daama op 1 Julie 1950 uitgereik het, het die regering 'n 

simpatieke, dog versigtige houding oar hulpverlening aan die anti-kommunistiese magte ingeneem. Hy 

het sy steun aan die resolusie van die Veiligheidsraad van die V.N. toegese, maar bygevoeg dat die 

Unie-regering die beskouing gehuldig het dat die Verre Coste buite die sfeer van sy militere 

verantwoordelikheid m.b.t. die bewaring van wereldvrede val. Daarbenewens sou Suid-Afrika min 

hulp kon verleen weens die feit dat Korea geografies ver van die Unie verwyder is. Die regering het 

nietemin verklaar dat hy bereid was om simpatieke oorweging te skenk aan enige versoek om 

22 Debates of the House of Assembly, 1 September 1948, col. 1318-1325; 
17 September 1948, col. 2730; "New Look in Defence", Cape Argus, 
20 October 1948. 

23 Departement van Buitelandse Sake, houer A211, 1/6/11 Political Developments in 
Korea and Formosa, dee! 3, telegram no. 182, A.L. Geyer - D.D. Forsyth, 
28 Junie 1950. 
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bystand.'"' Dit het geblyk dat hy nie gretig was om direkte militere hulp te verleen nie en eerder 

bystand in die vorm van mediese voorrade en lewensmiddele wou aanbied. 

Suid-Afrika se Adjunk Vaste Verteenwoordiger by die Verenigde Nasies, J. Jordaan, het die land se 

ambassadeur in Washington, G.P. Jooste, verwittig dat die Unie se reaksie goed ontvang is by die 

wereldliggaam, maar oak die mening uitgespreek dat Suid-~frika sy prestige kon verhoog deur tasbare 

hulp in Korea te verleen. 25 Die Unie-regering was nag besig om hieroor te weifel toe die Sekretaris

generaal van die V.N. hom versoek het om gevegstroepe na Korea te stuur. Die regering het nou in 

'n dilemma verkeer: die N.P. was bekend vir sy bittere teenkanting teen Suid-Afrika se deelname aan 

oorloe ver buite die landsgrense terwyl hy kart tevore verklaar het dat hy op enige plek tot die stryd 

teen kommunistiese aggressie sou toetree. Die regering was intussen voortdurend met die Amerikaanse 

regering, aan wie die verantwoordelikheid vir die verenigde opperbevel oar die anti-kommunistiese 

magte in Korea opgedra is, in verbinding. Die V.S.A. het aan die begin van Augustus 1950 laat blyk 

dat militere bystand die enigste effektiewe hulp was wat Suid-Afrika kon verskaf. Die Suid-Afrikaanse 

regering kon nie !anger 'n besluit oar militere hulpverlening uitstel nie. Weens die vele take en 

beperkte mannekrag van die Leer, het Erasmus aanbeveel dat 'n lugkomponent beskikbaar gestel word. 

Op 4 Augustus 1950 het die regering aangekondig dat 'n eskader van die Lugmag tesame met die 

nodige grondpersoneel na Korea gestuur sou word."' 

Die eskader en grondbemanning sou almal Staande Mag-lede wees. Aangesien die Verdedigingswet 

bepaal het dat Staande Mag-lede slegs binne die grense van die Unie diens mag doen, sou diens in die 

Verre Ooste op 'n vrywillige grondslag geskied. By die volgende parlementsitting is wetgewing (Wet 

no. 44 van 1951) ingedien wat daarvoor voorsiening gemaak het dat lede van die U.V.M. in diens van 

Suid-Afrika buite die landsgrense aangewend word. 27 

24 Departement van Buitelandse Sake, houer A211, 1/6/11 Political Developments in 
Korea and Formosa, deel 3, telegram no. 84, D.D. Forsyth - G.P. Jooste, 
1 Julie 1950; DC, houer 57, DC17850/362/1 Korea Campaign General, inlae 6, 
Persverklaring, 1 Julie 1950. 

25 Departement van Buitelandse Sake, houer 211, 1/6/11 Political Developments in Korea 
and Formosa, deel4, Adjunk Vaste Verteenwoordiger by die Verenigde Nasies- Suid
Afrikaanse Ambassadeur in Washington, 4 Julie 1950. 

26 Departement van Buitelandse Sake, houer A225, 1/6/11/3 Korea: South African 
Military Assistance, deel 1, telegram Buitelandse Sake Pretoria - Hoe Kommissaris in 
Landen, 4 Augustus 1950. 

27 DC, houer 57, DC17850/362/1 Korea Campaign General, inlae 8a, 4 Augustus 1950; 
Sekretaris van Verdediging- Minister van Verdediging, 19 Maart 1951. 
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Die Suid-Afrikaanse regering het na sy besluit oor direkte militere bystand in Korea en die groot kostes 

wat dit vir die land sou meebring, nie kans gesien om verdere hulp in enige ander vorm te verleen nie. 

Hy het nie aan die V.N. se versoek op 30 Augustus 1950 vir mediese voorrade en komberse voldoen 

nie. 28 

Met die oog op 2 Eskader se diens in die Verre Ooste en die gereelde vlugte wat na en van Suid-Afrika 

ondemeem moes word om plaasvervangers te vervoer, wou die U.V.M. vanaf September 1950 'n 

verbindingslyn tussen die Unie en Japan skep. Vliegbote sou vir die doel gebruik word. Die Franse 

en Britse regerings het toestemming verleen dat Suid-Afrika die dienste en fasiliteite op onderskeidelik 

Madagaskar en Mauritius as skofhaltes gebruik. Suid-Afrika het beplan om ook op Diego Garcia, 'n 

Britse eiland in die lndiese Oseaan, 'n dienshalte in te rig. Ofskoon die Britte geen beswaar daarteen 

gehad het nie, het die Indiese regering wat neutraal gestaan het in die Koreaanse konflik, sterk prates 

aangeteken. Die eiland het binne die Indiese vloot se belangegebied gele en die Indiese regering het 

aangevoer dat die teenwoordigheid van Suid-Afrikaanse personeel op Diego Garcia vertolk kon word 

dat hy (lndie) bereid was om by die Koreaanse konflik betrokke te raak. Erasmus het gevolglik op 

14 Oktober 1950 aangekondig dat die Unie van sy plan om 'n tydelike basis op die eiland te vestig en 

om 'n heen- en weer-vliegbootdiens in te stel, afgesien het.,. 

In sekere kringe in die V.S.A. het die gedagte intussen ontstaan dat Suid-Afrika bymotiewe gehad het 

met die stuur van 'n eskader na Korea. Tydens 'n formele seremonie wat op 30 Augustus 1950 in die 

Pentagon-hoofkwartier gehou is en waar die Amerikaanse Minister van Verdediging die Suid

Afrikaanse ambassadeur verwittig het dat sy land die Unie se aanbod van 'n eskader aanvaar, het van 

die Amerikaanse personeel teenoor Jooste Iaat blyk dat hulle van mening was dat Suid-Afrika die 

geleentheid slegs wou gebruik om sekere militere uitrusting van die V.S.A. te bekom. 30 

Op Washington se versoek het die regering van Suid-Afrika twee ooreenkomste t.o.v. sy deelname in 

Korea met die Amerikaanse regering gesluit. Die een het oor die U. V .M. se optrede in Korea 

gehandel en die ander oor die V.S.A. se voorsiening van uitrusting, voorrade en logistieke steun aan 

die Suid-Afrikaanse magte in Korea. Ingevolge lg. ooreenkoms is vliegtuie vir 2 Eskader op 'n 

28 DC, houer 57, DC17850/362/1 Korean Campaign General, inlae 16, 
30 Augustus 1950; inlae 17, 8 September 1950. 

29 DC, DC17850/362/5 Korean Campaign: Financial Matters, inlae 1, 
12 September 1950; inlae 34, 18 Oktober 1950. 

30 Departement van Buitelandse Sake, houer A225, 1/6/11/3 Korea: South African 
Military Assistance, deel 1, Aide Memoire G.P. Jooste- Buitelandse Sake Pretoria, 
30 Augustus 1950. 
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Ieenbasis aan die Unie beskikbaar gestel en moes Suid-Afrika aile verliese en waardevermindering aan 

die V.S.A. vergoed." 

Intussen het 2 Eskader in September na Korea vertrek en aanvanklik Mustang-vliegtuie gebruik 

waarmee hulle tot die einde van 1952, 10 597 uitvlugte uitgevoer het. Die vliegtuie is in Januarie 1953 

met Sabre-straalvliegtuie vervang.n en die eskader het altesaam 1 470 uitvlugte met die Sabres 

uitgevoer. 'n Totaal van 256 offisiere en 555 ander range van die Lugmag het in die Verre Ooste diens 

gedoen van wie 423 onderskeidings en dekorasies vir voortreflike diens verwerf het. Suid-Afrika se 

ongevalle gedurende die Koreaanse oorlog het 43 beloop, waaronder sewe wat krygsgevangene geneem 

was.» 

Naas die Lugmag-personeel het Suid-Afrika op versoek van die Britse regering oak 'n handjievollede 

van die Leer na Korea gestuur. Die Hoe Kommissaris vir die Verenigde Koninkryk in Suid-Afrika, 

sir Evelyn Baring, het Erasmus op 12 Augustus 1950 gedurende 'n persoonlike ontmoeting versoek om 

'n klein aantal Leer~offisiere beskikbaar te stel om vrywillig vir 'n kort tydperk as deel van 'n 

Statebond-divisie in Korea diens te doen. Baring het Erasmus verseker dat daar nie publisiteit aan die 

saak gegee sou word nie. Erasmus het die aangeleentheid in Mei 1951 aan die kabinet voorgele wat 

ingestem het dat vyf vrywilliger Leer-offisiere tot die Statebond-formasie toegevoeg word.:~< 

Die nuus oor die Leer-offisiere wat na Korea sou gaan, is aanvanklik in Suid-Afrika geheim gehou en 

Erasmus het in Desember 1950 teenoor die dagblad, Cape Times, ontken dat hy enige iets daarvan 

weet. Selfs die Suid-Afrikaanse militere skakeloffisier in Tokio, kmdt. J.D. Pretorius, is in die duister 

gehou totdat hy in Mei 1951 daarvan in 'n Japanese koerant gelees het. Hiema het die nuus in enkele 

Suid-Afrikaanse koerante verskyn. 35 Die geheimhouding oor die Leer-offisiere in Korea was 

31 MVEF, houer 150, MV205 Annual Report of the Department of Defence for the Year 
ended 31 March 1952. 

32 Sien hoofstuk 5, afdeling VLIEGTUIE VIR DIE LUGMAG. 

33 KG groep 1, houer 14, IGK16 Parliamentary Sessions, 110psommings van SALM 
Bedrywighede 1 Junie 1948 - 31 Desember 195611

• 

34 AG(3), houer 228, AG(3)1906/14 Organisation: Korea Campaign, deel 1, inlae 12b, 
12 Augustus 1950; Military Adviser London, houer 422, MA/TS/1014/1 
Commonwealth Division, inlae 10, 11 Mei 1951. 

35 WD SAAF KOREA, houer 9, WD SAAF Liaison HQ Tokyo April -July 1951, 
24 Mei 1951; 11 Erasmus Answers Queries on Defence", ·Cape Times, 
13 December 1950; "HQ Jobs in Korea for UDF Officers", Cape Times, 
2 June 1951. 
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waarskynlik om die N. P., wat tradisioneel hewig teen deelname aan intemasionale konflikte gekant 

was, verleentheid te spaar. 

Erasmus moes heelwat kritiek van die Lugmagvereniging verduur omdat hy teen Maart 1952 nag nie 

die U.V.M.-personeel wat in Korea gestasioneer was, besoek het nie. Die Rand Daily Mail het hierdie 

kritiek herhaal. Die amptelike blad van die Lugmagvereniging, Wings en die Rand Daily Mail het 

Erasmus skerp aangeval omdat hy hom met die antwerp van nuwe uniforms besig gehou het en nie tyd 

gemaak het om die moreel van die Suid-Afrikaanse militere personeel in Korea d.m. v. 'n persoonlike 

besoek te versterk nie. 36 Nag voordat Erasmus hierop kon reageer, het hy 'n hartaanval gehad en het 

dit etlike weke geduur voordat hy sy pligte kon hervat. Waarskynlik aangespoor deur die kritiek het 

hy later, vergesel van sy privaatsekretaris, C.W.C. van Heerden, die Sekretaris van Verdediging, 

H.F. Cuff, en die Lugstafhoof, brig. H.G. Willmott, die Verre Ooste teen die einde van Oktober 1952 

besoek.'7 

Na die beeindiging van die vyandelikhede in Korea op 27 Julie 1953, het die 16 Iande wat gewapende 

magte onder bevel van die V .N. in Korea gehad het, 'n gesamentlike verklaring onderteken dat hulle 

die organisasie se paging om bystand aan die Koreaanse bevolking te verleen om die 

oorlogsverwoesting te herstel, ondersteun en aangedui dat hulle sou saamstaan en weerstand bied indien 

Noord-Korea wapengeweld sou hervat. Ofskoon die Unie-regering gretig was om Suid-Afrika se 

betrokkenheid in die Verre-Ooste te beeindig, het G.P. Jooste die verklaring namens die Unie 

onderteken. Hy het egter vooraf, in opdrag van die Suid-Afrikaanse regering, sekere voorbehoude aan 

die ander ondertekenaars gestel, nl. dat Suid-Afrika weens verpligtinge elders nie tot die koste van die 

heropbou van Korea kon hydra nie, dat die Unie, weens sy moontlike optrede in die Midde-Ooste, 

2 Eskader se verdere aanwending in Korea in heroorweging sou neem en dat die U nie-regering in elk 

geval nie kon ondemeem om die eskader vir 'n onbepaalde tyd in Korea te hou nie.38 Die Suid

Afrikaanse Eerste Minister wou he dat daar plaaslik geen onsekerheid oar die Unie se verdere 

deelname in Korea bestaan nie en het op 10 Augustus 1953, met verwysing na die stelsel van 

36 "What is Happening to the SAAF in Korea"?, Wings, val. XI, no. 119, March 1952, 
p.3; "Would it be Kind to Them?" Rand Daily Mail, 6 March 1952. 

37 DC, houer 77, DC17850/442/1 Visit of Minister of Defence and Party to the Far East, 
dee! 1, "Report on the Visit of Minister of Defence to the Far East and Egypt in 
October-November 1952". 

38 Debatte van die Volksraad, 10 Augustus 1953, kol. 1293; DC, houer 57, 
DC17850/362/1 Korea Campaign General, inlae 78f, 30 Julie 1953. 
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kollektiewe beveiliging, in die Volksraad dit duidelik gestel dat Suid-Afrika hom nie sou laat voorskryf 

nie, maar dat hy self sou besluit watter toekomstige verpligtinge hy bereid was om te aanvaar.:ll> Dit 

was te wagte dat Suid-Afrika 'n versoek van die Britse regering dat die Leer-offisiere, wat in die 

Statebond-divisie gedien het, as deel van 'n Britse Brigadegroep in Korea agterbly, van die hand gewys 

het. Erasmus het die U.V.M. se omvattende opleidingsverpligtinge in 1954 as rede daarvoor 

aangevoer."' 

Suid-Afrika se deelname aan die konflik in Korea het enorme kostes vir die land meegebring. Die 

totale bedrag vir die drie jaar wat die oorlog geduur het, het £6 302 417 beloop. Hiervan was 

£5 630 567 aan operasionele uitgawes bestee terwyl die res vir soldy en toelaes, klerasie en rantsoene 

betaal is:• 

Die Suid-Afrikaanse regering se bereidheid om 'n klein militere magna Korea te stuur, was enersyds 

'n gebaar om die land se verklaarde anti-kommunistiese standpunt te illustreer en andersyds bereken 

om die Weste se steun vir sy verdedigingsbeleid, wat op die bekamping van die kommunistiese 

bedreiging in Afrika toegespits was, te verkry. 

OP SOEK NA ALLIANSIES VIR DIE VERDEDIGING VAN AFRIKA 

Daar het by die Malan-regering geen twyfel bestaan dat die Sowjet-Unie, in sy strewe na 

wereldoorheersing, sou poog om Afrika met sy strategiese ligging en rykdom aan natuurlike bates, vir 

die kommunisme te wen nie. Daar is gemeen dat veral die arm en minder ontwikkelde dele van die 

vasteland vir die kommunistiese ideologie vatbaar was. Voorts het die vrees bestaan dat kommunisme, 

sodra dit 'n vastrapplek in Afrika gekry het, die groeiende swart nasionalisme vinnig in 'n anti-blanke 

gevoel sou omskep. Die N.P. was derhalwe ten sterkste daarteen gekant dat swart mense deur die 

koloniale magte militer opgelei en bewapen word. Erasmus het herhaaldelik in sy openbare toesprake 

na hierdie vrees verwys." 

39 Debatte van die Volksraad, 10 Augustus 1953; kol. 1293; DC, houer 57, 
DC17850/362/1 Korea Campaign General, inlae 78f, 30 Julie 1953. 

40 DC, houer 57, DC17850/362/1 Korea Campaign General, inlae 78b, 
29 September 1953; inlae 80, 14 Augustus 1953; inlae 81, 17 Augustus 1953. 

41 DC, houer 3485, DC2626/5 Annual Report 1953-54. 

42 Departement van Buitelandse Sake, PM/1198/211 deel 1, memorandum 11 Possibility of 
Soviet Aggression and Expansion Southwards 11

, April 1949; Debates of the Senate, 
8 April1949, col. 1453; 11 Vyfjaarplan vir S.A. 11

, Die Burger, 15 Augustus 1950; 
"Meer Kennis van Afrika is nodig", Kommando, val. 7, no. 7, Julie 1956, pp. 10-11. 
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Suid-Afrika, met sy beperkte mannekrag en middele, sou nie aileen die kommunistiese bedreiging in 

Afrika die hoof kon bied nie. Daarom het die regering 'n tweeledige strategie gevolg. Aan die een 

kant het bulle gepoog om die moondhede met belange in Afrika by die verdediging van die vasteland 

te betrek en aan die ander kant om lid te word van 'n Westerse verdedigingsooreenkoms en sodoende 

deel te word van 'n oorkoepelende, kollektiewe verdedigingsplan teen die kommunistiese bedreiging. 

Die N.P.-regering se standpunt om hom in geval van 'n oorlog teen kommunisme aan die kant van die 

Westerse magte in die verdediging van Afrika te skaar, het Brittanje goed gepas. Die land se 

verdedigingsbeplanning vir die Midde-Ooste was op die aktiewe deelname van die Statebondslande, 

spesifiek Suid-Afrika, Australie en Nieu-Seeland, gebaseer; Indie, Pakistan en Ceylon (Sri Lanka) 

het afsydig gestaan teenoor Brittanje se verdedigingsbeplanning vir die Statebond terwyl Kanada hom 

op die ontwikkeling van N.A.V.O. toegespits het. Die Britse Hoe Kommissaris in Suid-Afrika, sir 

Evelyn Baring, het Eric Louw in Oktober 1948 by die Statebondskonferensie genader met die versoek 

dat Suid-Afrika 'n bydrae tot die verdediging van die Midde-Ooste lewer."' Louw het geantwoord 

dat Suid-Afrika se belange primer by die verdediging van Afrika le en dat die oostelike Middellandse 

See en die Midde-Ooste hierin voorkeure was, maar dat die Unie hom nie op daardie tydstip tot 'n 

militere rol buite die landsgrense kon verbind nie ... 

Erasmus het, as Minister van Verdediging, die inisiatief en Ieiding geneem m.b.t. die regering se 

militere ambisies in Afrika en spesifiek Suider-Afrika. Hy het selfs gehoop om die koloniale 

moondhede in Afrika te oorreed om 'n Marshall-plan vir die kontinent in te stel."" Erasmus het reeds 

in Oktober 1948 voorgestel dat die state met besittings in die subkontinent, veral Brittanje, Frankryk, 

Belgie en Portugal, gepols word oor die hou van 'n verdedigingskonferensie met die oog op 'n plan 

vir die beveiliging van Suider-Afrika. Die drie belangrikste sake wat Erasmus by so 'n byeenkoms 

wou bespreek was: 

die kollektiewe beveiliging van Afrika en gesamentlike optrede in geval van 'n aanval 
op die vasteland 

militere skakeling tussen die Unie en die koloniale moondhede 

die beeindiging van die militere bewapening van die swart inwoners van die betrokke 
gebiede .... 

43 D .R. Devereux, "Britain, the Commonwealth and the Defence of the Middle East 
1948-1956", Journal of Contemporary History, vol. 24, no. 2, April 1989, p. 334. 

44 Debates . of the Senate, 1 September 1948, col. 1318-1325; 8 April 1949, 
col. 1454-1456; "New Look in Defence", Cape Argus, 20 October 1948. 

45 "Marshall-Plan vir Afrika", Die Burger, 18 Augustus 1950. 

46 Departement van Buitelandse Sake, 72/2 Prime Ministers of the British Commonwealth 
Meeting, deel 2, Minister van Verdediging- Eerste Minister, 7 Oktober 1948. 
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Voordat aan Erasmus se voorstel uitvoering gegee kon word, het die Verenigde Koninkryk 'n groepie 

senior offisiere na Suid-Afrika gestuur om hier samesprekings oar sekere verdedigingsaangeleenthede 

te voer. Hulle was deel van 'n groep wat aldie Statebondslande besoek het om streeksverdediging en 

die gesamentlike bestryding van kommunisme te bespreek. Brittanje se evaluering van die 

kommunistiese bedreiging t.o. v. Afrika was dat die Sowjet-Unie die Midde-Ooste as 'n poort na Afrika 

wou gebruik. By die uitbreek van 'n oorlog sou die Sowjet-Unie 'n grootskaalse landwaartse veldtog 

teen Egipte loads. Met Egipte in sy beheer sou die Sowjet-Unie die Weste van die Midde-Ooste se 

oliebronne afsny en die Iande die gebruik van strategiese basisse asook lug- en seeverbindings aldaar 

ontse:1 

Erasmus, Cuff en Beyers het op 16 en 18 Mei 1949 met die Britse afgevaardigdes asook die Verenigde 

Koninkryk se Hoe Kommissaris in Suid-Afrika, sir Evelyn Baring, samesprekings gevoer. Die Britte 

het hulle Midde-Oosterse beleid breedvoerig verduidelik en wou weet of die Unie bereid sou wees om 

sol date na Egipte te stuur indien oorlog daar uitbreek weens kommunistiese aggressie.'" Die Suid

Afrikaanse regering was in weerwil van dr. Malan en Erasmus se verklarings in die Volksraad in 

September 1948 asook Louw se mededelinge op die Statebondskonferensie in Oktober 1948, weens die 

kommunistiese roeringe in die Unie self en die noodsaaklikheid om na sy eie binnelandse veiligheid, 

insluitend sy lang kuslyn, om te sien, onwillig om onmiddellik enige militere verpligtinge buite die land 

se grense aan te gaan. Die regering het nietemin nie so 'n moontlikheid in die toekoms heeltemal 

uitgeskakel nie, mits die Unie se binnelandse veiligheidsituasie dit toelaat. Erasmus het hierdie 

standpunt in Julie 1949 gedurende 'n besoek aan Landen aan die Britse Minister van Verdediging, A.V. 

Alexander, en trouens oak in sy sameprekings met die Amerikaanse Minister van Verdediging, Louis 

Johnson, in Washington, herhaal.'' 

Die Suid-Afrikaanse regering het waarskynlik mettertyd besef dat hy nie in enige verdedigingsalliansie 

opgeneem sou word of die state van Europa in die verdediging van Afrika kon interesseer, indien hy 

nie sy strategie verander nie. Erasmus het Brittanje gevolglik op 15 Junie 1950 in kennis gestel dat 

die kabinet besluit het dat die Unie in geval van 'n kommunistiese inval in Egipte, bereid sou wees om 

soldate te stuur om Afrika te verdedig - op voorwaarde dat Suid-Afrika se binnelandse veiligheid nie 

47 MVEF, houer 1, G1/2 Discussions between the UK, USA and Union Governments, 
"Regional Defence of Africa - Document Prepared by the UK Chiefs of Staff, 
March 1949"; "British Envoys sent throughout Commonwealth", Natal Witness, 
16 March 1949. 

48 MVEF, houer 1, Gl/2 Discussions between the UK, USA and Union Governments, 
"Minutes of a Meeting between Union of South Africa Authorities and Joint Planning 
Staff London Held on 16 May 1949". 

49 MVEF, houer 1, Gl/2 Discussions Between the UK, USA and Union Governments, 
F.C. Erasmus - E. Shinwell, 15 Junie 1950. 
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benadeel word nie. Hy het hierdie voorwaarde telkens beklemtoon wanneer die Unie se militere 

optrede buite die landsgrense ter sprake gekom het. Hy het in sy skrywe aan sy Britse eweknie aan 

die hand gedoen dat die twee Iande 'n konferensie hou om die omvang van die Unie se militere 

deelname en die verkryging van uitrusting vir die Suid-Afrikaanse rriagte, te bespreek. so 

Die Britse regering het die voorstel oor bilaterale samesprekings verwelkom en die byeenkoms het 

vanaf 25 tot 28 September 1950 in Landen plaasgevind. Erasmus het in sy besprekinge met 

E. Shinwell en P.C. Gordon-Walker, onderskeidelik die Britse Minister van Verdediging en van 

Statebondsbetrekkinge, aangedui dat Suid-Afrika bereid was om soos Australie en Nieu-Seel"and, 'n 

divisie en 'n veggroep van nege eskaders na die Midde-Ooste te stuur. Die U.V.M. sou ook personeel 

vir 'n lugvervoereskader en die gebruik van die Vloot vir konvooibegeleiding, beskikbaar stel. Hierdie 

aanbod van die Unie is om twee redes van besondere belang. Ten eerste was dit die eerste keer dat 

Suid-Afrika in vredestyd 'n verdedigingsverpligting buite die land se grense aangegaan het en ten 

tweede het die divisie en lugveggroep bykans 'n derde van die Unie se militere magspotensiaal bedra. 

Erasmus het dit benadruk dat die omvang van die Unie se deelname bepaal sou word deur die 

hoeveelheid moderne uitrusting wat aan die land se magte verskaf word. Ofskoon hy Brittanje probeer 

oortuig het dat Suid-Afrika nie die swaar finansiele las vir die aankoop van moderne uitrusting vir die 

ekspedisiemag kon bekostig nie, het hy nie daarin geslaag nie. Daar is ooreengekom dat samesprekings 

oor die verskaffing van uitrusting aan Suid-Afrika op diensvlak, d.w.s. tussen senior offisiere of 

amptenare van die onderskeie departemente van Verdediging, voortgesit sou word.'1 

Suid-Afrika se militere betrokkenheid in die Midde-Ooste was die onderwerp van bespreking op 'n 

spesiale vergadering op 6 Januarie 1951 gedurende die konferensie van die Eerste Ministers van die 

Statebondslande in Landen. By hierdie geleentheid, waar dr. T .E. Donges Suid-Afrika verteenwoordig 

het, is besluit dat die Ministers van Verdediging van die Statebondslande en hulle stafhoofde moes 

vergader om die militere fasette van die verdediging van die Midde-Ooste uit te pluis. sz Die 

vergadering het vyf maande later vanaf 21 tot 26 Junie 1951 in die Britse hoofstad plaasgevind. AI 

die Statebondslande was teenwoordig, met die uitsondering van Indie en Pakistan, wat weens die geskil 

oor Kashmir, nie uitgenooi was nie. Die Unie, vir wie die Midde-Ooste die poort na Afrika was, het 

50 MVEF, houer 1, Gl/2 Discussions Between the UK, USA and Union Governments, 
F.C. Erasmus -E. Shinwell, 15 Junie 1950. 

51 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950 USA, deel 1, "Report 
by the Minister of Defence to the Prime Minister on Overseas Mission September
October 1950". 

52 DC, houer 88, DC17926/143 Prime Ministers Conference London 1951, "The Middle 
East and the Defence of Africa : Minutes of a Meeting held on 6 January 1951 ". 
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die byeenkorns van genoeg belang beskou om 'n valle afvaardiging daarheen te stuur. Erasmus, aan 

wie Malan die taak van die praktiese i.mplimentering van die Suid-Afrikaanse beleid t.o. v die Midde

Ooste oorgelaat het, is deur die Hoof van die Generate Staf, genl.maj. C.L. de Wet du Toit; die 

Kwartiermeester-generaal, brig. P. de Waal,; die Direkteur-generaal Landmagte, brig. H.B. Klapper; 

die Militere Adviseur in Landen, brig. W. Willmott; die Sekretaris van Verdediging, H.F. Cuff; 

asook die Sekretaris van Buitelandse Sake, D.D. Forsyth, bygestaan.53 

Die Verenigde Koninkryk se verdedigingsbeleid en strategie in die Midde-Ooste en die aard en omvang 

van die bydrae van elkeen van die deelnemende Iande tot die Statebond se magte aldaar, is in 

besonderheid bespreek. Die verskaffing van moderne uitrusting vir die militere magte in die Midde

Ooste was ook op die agenda. Erasmus het aangedui dat dit nege maande tot 'n jaar sou duur alvorens 

die Suid-Afrikaanse magte gereed sou wees vir diens in die Midde-Ooste. Hy het gewaarsku dat indien 

vyandelikhede in die Midde-Ooste uitbreek terwyl die oorlog in Korea nog aan die gang was, Suid

Afrika sy eskader aan die land sou moes onttrek ten einde sy verpligtinge in die Midde-Ooste na te 

kom. Erasmus het op 27 Junie 1951, saam met sy ewekniee van die ander Statebondslede, 'n 

dokument waarin elke land se militere bydrae tot die Midde-Oosterse Verdedigingsorganisasie 

uiteengesit is, onderteken."' 

Enkele maande na die samesprekings, het die Britse regering Suid-Afrika genooi om aan die 

bevelsorganisasie van die te stigte gesamentlike gevegsmag in die Midde-Ooste - die 11 Middle East 

Defence Organization" afgekort tot M.E.D.O. ~ deel te neem. Die Verenigde Koninkryk, die V.S.A., 

Frankryk, Australie, Nieu-Seeland en Turkye sou in die bevelskader onder aanvoering van 'n Britse 

opperbevelhebber verteenwoordig word. Erasmus het hierdie aanbod verwelkom want die Unie sou 

sodoende inspraak he in beplanning en op die hoogte bly van die verwikkelinge in die Midde-Ooste. 

Die Suid-Afrikaanse kabinet het hierdie uitnodiging aanvaar op voorwaarde dat die Unie slegs in 

oorlogstyd troepe na die Midde-Ooste sou stuur. Die kabinet het Erasmus se aanbeveling dat een 

senior en een junior offisier voltyds by hierdie bevelsorganisasie geplaas word, goedgekeur. Brigadier 

S.J. Joubert van die Leer en maj. C. Gey van Pittius van die Lugmag het vanaf Maart 1953 op die staf 

53 DC, houer 184, DC17926/150 Conference of Commonwealth Defence Ministers, 
deel 1, telegram Hoe Kommissaris Landen - Sekretaris van Buitelandse Sake, 
Kaapstad, 22 Maart 1951; E. Baring- D.F. Malan, 11 Mei 1951; F.C. Erasmus
D.D. Forsyth, 24 Mei 1951. 

54 Military Adviser London, houer 532, Meeting of Commonwealth Defence Ministers, 
"Minutes of the Meeting held on 21 June 1951 "; "Minutes of the Meeting held on 
22 June 1951"; "Minutes of the Meeting held on 25 June 1951", "Minutes of the 
Meeting held on 26 June 1951". 
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van die hoofkwartier van die geallieerde magte in die Midde-Ooste in Fayid, Egipte gedien. 55 

Die regering se voorneme om selfs buite die landsgrense en saam met ander Westerse magte teen 

kommunistiese aggressie op te tree, het 'n ongewone eensgesindheid tussen die opposisie, die Engelse 

pers en die N.P. oor 'n militere aangeleentheid teweeggebing. Die V.P. het bulle heelhartige steun 

aan aile stappe van die regering om die veiligheid van die Unie te verseker, gegee. In die dagblad, 

The Star, is dit as 'n realistiese en praktiese stap geloof en het dit, aldus die koerant, 'n nuwe 

volwassenheid weerspieel in 'n land wat a.g.v. sy geografiese ligging en binnelandse politiek, tot 

isolasie geneig was.56 

Die Midde-Oosterse Verdedigingsorganisasie is egter weens 'n gebrek aan ondersteuning by die 

deelnemende Iande nooit verwesenlik nie. Australie en Nieu-Seeland, vir wie die Verre-Ooste van 

groter belang was as die Midde-Ooste, het bulle aan die onderneming onttrek terwyl Brittanje die 

omvang van sy eie militere mag drasties ingekort het. Suid-Afrika, daarenteen, was steeds bereid om 

by die ooreenkoms van 27 Junie 1951 te hou. Trouens, op 29 Julie 1954 het die kabinet besluit om 

toegewings t.o. v. sy mag vir die Midde-Ooste te maak indien hy daartoe versoek word: hy was 

gewillig om die tydperk vir die voorbereiding van sy mag vir die Midde-Ooste te verkort en om in 

vredestyd 'n klein mag van 12 man, as gebaar, by die Britse magte in die Midde-Ooste te plaas. 

Laasgenoemde toegewing was betekenisvol in die lig van die Suid-Afrikaanse regering se onversetlike 

houding vroeer om nie in vredestyd Suid-Afrikaanse soldate of 'n lugmageskader in die Midde-Ooste 

te stasioneer nie. 5
' 

Teen die middel van 1954 was dit duidelik dat die Midde-Oosterse Verdedigingsorganisasie misluk het, 

55 KG, KG/GPW/2/6/2 Midde-Oosterse Verdedigingsorganisasie: SAW Bydrae, deell, 
H.A.F. Rumbold - D.F. Malan, 24 September 1951; inlae 20, 28 September 1951; 
inlae 26, DGAF/TS/22/28/1 AIR, 7 November 1951; KG/GPW/2/6/3 Midde-Oosterse 
Verdedigingsorganisasie, deel 1, Privaatsekretaris, Minister van Verdediging - Hoof 
van die Generate Staf, 26 Julie 1952; C.L. de Wet du Toit - D.D. Forsyth, 
19 November 1952; AG groep 1, houer 44, AG184/132 Postings of PF Officers to 
HQ Middle East Allied Forces. 

56 DC, houer 184, DC17926/150 Conference of Commonwealth Defence Ministers, 
deel 1, "Notes on Discussions Overseas and at Nairobi", 20 Februarie 1952; Debates 
of the House of Assembly, 17 May 1951, col. 7004; Debates of the Senate, 
8 April 1949, col. 1457; "An Armed Pledge", (Editorial) The Star, 13 November 
1951. 

57 Attache London, houer 21, MA/S/26/c Policy Defence, deel 1. "Exchanges of Letters 
on Defence Matters Between the Governments of the U.K. and the Union of South 
Africa, June 1955". 
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maar Suid-Afrika was oenskynlik onbewus daarvan omdat die Britse regering traag was om hom betyds 

oor sy eie afgeskaalde betrokkenheid asook Australie en Nieu-Seeland se onttrekking, in te lig.58 Toe 

Suid-Afrika enkele maande later op die hoogte van die ware toedrag van sake kom, het Erasmus in 

September 1954 in 'n brief aan die Britse Minister van Verdediging, A.V. Alexander, dit duidelik 

gestel dat die situasie aansienlik verander het sedert Suid-Afrika in Junie 1951 ingestem het om 'n 

militere mag na die Midde-Ooste te stuur. 59 Erasmus het by implikasie te kenne gegee dat Suid

Afrika nie Ianger bereid was om militer in die Midde-Ooste op te tree nie. Derhalwe het Suid Afrika 

onbetrokke gebly toe Nasser in 1956 die maatskappy wat die Suezkanaal besit en beheer het, 

genasionaliseer en Brittanje en Frankryk die kanaalgebied beset het. Die Suid-Afrikaanse regering, wat 

soos die ander Statebondslande nie vooraf oar die Anglo-Franse planne ingelig is nie, het sy 

besorgdheid oor die situasie in Egipte uitgespreek maar het by monde van Erasmus en die Minister van 

Buitelandse Sake, Eric Louw, in November 1956 verklaar dat die Unie onder geen verpligting verkeer 

het om soldate daarheen te stuur nie aangesien Suid-Afrika geen regstreekse belang by die Suez

maatskappy gehad het nie en die konflik nie in 'n volskaalse oorlog sou oorgaan nie. Louw het op 

11 Februarie 1957 in 'n volledige verklaring in die Volksraad benadruk dat die dispuut oar die Suez

kanaal 'n suiwer Egiptiese aangeleentheid was en dat Suid-Afrika hom nie met ander Iande. se 

huishoudelike kwessies bemoei nie.60 Daarbenewens was dit oak nie 'n oorlog teen kommunistiese 

aggressie soos wat Suid-Afrika oorspronklik sou aan deelneem nie. 

Soos reeds genoem, was Erasmus en die res van die Suid-Afrikaanse regering se aanvanklike 

gewilligheid tot deelname aan die Midde-Oosterse V erdedigingsorganisasie nie slegs deur hulle 

bekommernis oar die Midde-Ooste as die Sowjet-Unie se .poort na Afrika gemotiveer nie, maar het 

hulle gehoop om Brittanje en ander Westerse Iande by 'n moontlike Afrika-verdedigingsorganisasie te 

betrek. Erasmus veral was gretig om aan so 'n verdedigingsorganisasie gestalte te gee en het in 

September 1950 gedurende sy besoek aan Landen die saak by die Britse regering aangevoor. Hy het 

58 Attache London, houer 21, MA/S/25/c Policy Defence, deel1, "Exchanges of Letters 
on Defence Matters between the Governments of the U.K. and the Union of South 
Africa, June 1955"; G.R. Berridge, South Africa, the Colonial Powers and 'African 
Defence', p. 106; Debatte van die Volksraad, 11 Februarie 1957, kol. 955-957. 

59 Devereux, "Britain, the Commonwealth and the Defence of the Middle East 
1948-1956"' p. 340. 

60 "No Obligation on S.A. to Join in M.E. Clash, Says Erasmus", Rand Daily Mail, 
2 November 1956; "S.A. het Geen Verpligting, se Erasmus", Die Transvaler, 
2 November 1956; "Louw States Union's Attitude to Suez Nationalization", The Star, 
1 August 1956. 
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aan Shinwell en Gordon-Walker voorgestel dat 'n konferensie, waar aldie lande met belange in Afrika 

teenwoordig is, gehou word. Die doel v~ die konferensie sou wees om die verdedigingsbeplanning 

t.o. v. tegniese en logistieke aspekte, insluitend fasiliteite, in Afrika te formuleer en te ontwikkel. Die 

Britse regering het ingestem maar het Erasmus gemaan dat die publisiteit random so 'n byeenkoms met 

die grootste omsigtigheid hanteer moes word. •• 

Aangespoor deur Brittanje se instemming tot die hou van 'n Afrika-konferensie, het Erasmus 

onmiddellik daarvoor begin steun werf. Hy het eerstens die regering van die V.S.A., wat hy gereeld 

op die hoogte gehou het van die Unie se beleid oar die verdediging van Afrika, gedurende sy besoek 

in Oktober 1950 aan Washington oar die voorgenome byeenkoms ingelig. Daarna het hy op sy 

terugreis na Suid-Afrika, in Portugal aangedoen waar hy met die Ministers van Kolonies, van 

Verdediging en van die Leer samesprekings gevoer en van die beoogde Afrika-konferensie verwittig 

het..., 

Heelwat voorbereiding het die konferensie, bekend as die Afrika-verdedigingsfasiliteite-konferensie 

en deur Suid-Afrika en Brittanje gesamentlik gereel en aangebied, voorafgegaan. Dit is derhalwe eers 

in die tweede helfte van die volgende jaar gerealiseer. Die konferensie het vanaf 20 tot 

31 Augustus 1951 in Nairobi, Kenia plaasgevind en is bygewoon deur verteenwoordigers van die 

regerings en/of Afrika-administrasies van Belgie, Ethiopie, Frankryk, Italie, Portugal en Suid-Rhodesie, 

met die V.S.A. as waamemer. Egipte het die uitnodiging van die hand gewys. Suid-Afrika se ems 

oar die konferensie blyk uit die feit dat die kabinet besluit het dat die Unie op ministersvlak 

verteenwoordig moes word sodat beleidsbesluite - in beginsel in elk geval - onmiddellik geneem kon 

word. Die Suid-Afrikaanse afvaardiging het bestaan uit Erasmus; asook P.O. Sauer, die Minister van 

Vervoer; die Sekretaris van Verdediging; die Hoof van die Generale Staf; senior U.V.M.-offisiere; 

die Sekretaris van Buitelandse Sake; die Algemene Bestuurder van die Spoorwee en Hawens; die 

Kommissaris van Doeane; en die Direkteur van die Meteorologiese Dienste. Die Britse afvaardiging 

is deur lord Ogmore, Minister van Burgerlike Lugvaart, gelei terwyl die ander afvaardigings uit 

61 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950 USA, deel1, "Report 
by the Minister of Defence to the Prime Minister on Overseas Mission September
October 1950". 

62 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950 USA, deel 1, "Report 
by the Minister of Defence to the Prime Minister on Overseas Mission September
October 1950"; MVEF, deel 1, Gl/2 Discussions Between the UK, USA and Union 
Governments, F.C. Erasmus - L. Johnson, 15 Junie 1950. 
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amptenare op departementsvlak bestaan het. 63 

Die konferensie het beoog om in beginsel 'n ooreenkoms te bereik oor fasiliteite wat in 'n noodsituasie 

in die gebied tussen Suid-Afrika en die Midde-Ooste beskikbaar gestel kon word om die vrye beweging 

van troepe uitrusting en voorraad te verseker. Aile hindernisse wat vinnige en doeltreffende beweging 

langs verbindingswee op land en see en in die lug kon belemmer, moes ge!dentifiseer word ten einde 

dit uit te skakel. Aangesien die konferensie op Erasmus se inisiatief gehou is, het Suid-Afrika die 

meeste van die werksdokumente daarvoor voorberei. .. 

Erasmus het die konferensie nie as 'n einddoel beskou nie, maar as die spoorslag vir die stigting van 

'n Afrika-verdedigingsalliansie. Hy bet gehoop om spesifieke doelwitte in Nairobi te bereik. Die 

eerste hiervan was om onderlinge vertroue tussen die betrokke regerings en administrasies en veral 

vertroue in Suid-Afrika te skep. Ten tweede wou Erasmus die ander Iande oorreed om bulle ten voile 

tot die beginsel van samewerking in die verdediging van Afrika te verbind. Hoewel die konferensie 

tot tegniese sake beperk was, het Erasmus eensgesindheid oor hierdie aangeleenthede as 'n voorvereiste 

vir 'n moontlike ooreenkoms later oor breer polities-strategiese kwessies beskou. Ten derde het 

Erasmus beplan dat 'n sentrale liggaam, verantwoordelik vir die byeenbring en verspreiding van 

informasie oor die benodigde fasiliteite, geskep word. Terselfdertyd moes 'n skakelnetwerk tussen die 

tegniese offisiere en amptenare van die verskillende regerings en administrasies daargestel word ... 

Die Nairobi-konferensie was uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt slegs gedeeltelik geslaag. Daar het 

weliswaar 'n gees van samewerking geheers, maar die ander Iande bet nie so entoesiasties reageer as 

wat Erasmus gehoop het nie. Dit was te wagte aangesien die Iande met besittings in Afrika, dit 

alreeds ernstig oorweeg het om die gebiede te dekoloniseer. Brittanje het gemaan dat die konferensie 

slegs beperkte resultate kon oplewer aangesien dit nie op strategiese beplanning gemik was nie en dit 

nie besluite kon neem nie, maar slegs aanbevelings kon maak. Die Portugese afvaardiging het na 

afloop van die byeenkoms dit duidelik gestel dat hulland hom geensins verplig of verbind het nie. Die 

Belgiese en Italiaanse afvaardigings het 'n neutrale houding gehandhaaf terwyl die Ethiopiese 

afvaardiging skaars aan die samesprekings deelgeneem bet. Die Franse afvaardiging op sy beurt het 

teen die verwagting in, meer geesdrif as enige van die ander deelnemers getoon en het selfs voorgestel 

dat 'n soortgelyke konferensie gerig op Wes-Afrika, in die Senegalese hoofstad, Dakar, gehou word ... 

63 DC, houer 184, DC17926/150 Conference of Commonwealth Defence Ministers, 
deel 1, "Notes on Discussions Overseas and at Nairobi", 20 Februarie 1952. 

64 MVEF, houer 2, G23 Nairobi Konferensie, inlae 25, 7 Augustus 1951; DC, 
houer 184, DC17926/150 Conference of Commonwealth Defence Ministers, deel 1, 
"Notes on Discussions Overseas and at Nairobi", 20 Februarie 1952. 

65 MVEF, houer 2, G23 Nairobi Konferensie, "Report to the Department of External 
Affairs on the African Defence Facilities Conference, Nairobi, 20 - 31 August 1951". 

66 MVEF, houer 2, G23 Nairobi Konferensie, "Report to the Department of External 
Affairs on the African Defence Facilities Conference, Nairobi, 20- 31 August 1951 ". 
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Gedurende die konferensie is 'n aantal komitees aangestel om sekere tegniese aangeleenthede te 

ondersoek en aanbevelings daaroor te doen, maar van Erasmus se oogmerk van 'n skakelnetwerk en 

sentrale informasie-organisasie het niks tereggekom nie. 

Hoewel Suid-Afrika min regstreekse belang by 'n konferensie vir Wes-Afrika gehad het, het dit veel 

Ianger geneem as wat Erasmus gehoop bet voordat die byeenkoms plaasgevind het. Die konferensie 

wat deur Frankryk en die Verenigde Koninkryk gesamentlik gereel en aangebied is, is vanaf 11 tot 

18 Maart 1954 in Dakar gehou. Naas Suid-Afrika het afvaardigings van Belgie, Liberie en Portugal 

asook waarnemers van die V.S.A. en die Federasie van Rhodesie en Njassaland die konferensie 

bygewoon. Die Suid-Afrikaanse afvaardiging is deur die Sekretaris van Verdediging, H.F. Cuff, gelei 

en het uit senior U. V .M.-offisiere en senior staatsamptenare bestaan, te wete dr. T. W. Shumann, 

Direkteur van die Weerburo; W.E. Jones van die Departement van Doeane en Aksyns; J.A. Kruger, 

Hoofsuperintendent (Bedryf) van die Suid-Afrikaanse Spoorwee; B.G. Fourie van die Departement 

van Buitelandse Sake; en A.J.F. Viljoen van die kantoor van die Suid-Afrikaanse Hoe Kommissaris 

in Salisbury, Rhodesie." 

-
Die Dakar-konferensie bet in dieselfde trant as die Nairobi-konferensie verloop en het ook nie 

noemenswaardige resultate opgelewer nie. Erasmus het intussen ongeduldig geword met die gebrek 

aan vordering om 'n gesamentlike struktuur vir die verdediging van die .vasteland te skep, veral in die 

lig van die naderende dekolonisasie van Afrika en die Sowjet-Unie se bemoeienis met die proses ter 

bevordering van sy eie belange. Sedert die Konserwatiewe regering van Winston Churchill in 

Oktober 1951 aan bewind gekom bet, bet Erasmus nog nie weer Brittanje besoek nie en in Junie 1954 

het hy laat blyk dat hy 'n aantal verdedigingsake insluitend die huidige strategie in die Midde-Ooste, 

op uitnodiging in Londen wou bespreek. 'n Uitnodiging is aan hom gerig en hy het in Augustus 1954 

daarheen gereis. In sy samesprekings op 31 Augustus 1954 met die Minister van Verdediging, 

A.V. Alexander, en die Sekretaris van die Statebond, lord Swinton, het hy vir die eerste keer sy vrees 

uitgespreek vir 'n kommunistiese aanval, nie net vanuit die Midde-Ooste nie, maar ook vanuit suidwes

Asie- Erasmus was vaag oor die spesifieke land- wat veral Suid-Afrika se ooskus in gevaar kon stel. 

In die lig hiervan het hy 'n sterk pleidooi gelewer dat die Iande met belange in Afrika suid van die 

Sahara sander versuim 'n Afrika-verdedigingsorganisasie, gebaseer op gemeenskaplike verdediging, 

moes vorm. 68 

67 DC, houer 96, DC17926/169 Defence Facilities in Western Africa: Dakar Conference 
1954, "Report on West African Defence Facilities Conference: Dakar 11

, 18 Mei 1954; 
Debates of the House of Assembly, 8 April 1954, col. 3634-3635. 

68 DC, houer 186, DC17926/170 Discussions with UK Government 1954, deel 1, 
F.C. Erasmus - A.V. Alexander, 6 September 1954; US Confidential State 
Department, J.C. Sappington- State Department, 15 October 1952; W.J. Gallman
State Department, 29 April 1953; W.J. Gallman - State Department, 10 July 1953; 
"Protektoraat-regte vir S.A. Weermag", Die Transvaler, 19 September 1957; 
Berridge, South Africa, the Colonial Powers and 'African Defence', pp. 106, 118. 
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Malan het Erasmus gemaan om geen bindende ooreenkoms t.o. v. so 'n organisasie aan te gaan voordat 

die Suid-Afrikaanse regering dit behoorlik oorweeg het nie... Hierdie vermaning was onnodig 

aangesien Brittanje so 'n Afrika-verdedigingsorganisasie slegs as ondersteunend tot die verdediging van 

die Midde-Ooste beskou het en nege maande gesloer het voordat hulle op Erasmus se voorstel reageer 

het. Brittanje se traagheid was deels toe te skryf daaraan dat hy nie Erasmus se vrees vir 

kommunistiese indringing in sub-Sahara-Afrika gedeel het nie. Alexander en Swinton het die Britse 

regering se standpunt dat slegs Noord-Afrika as teiken vir 'n kommunistiese aanval sou dien, in 

Augustus en September 1954 onomwonde aan Erasmus gestel."' Dit was eers in Junie 1955 toe 

Erasmus weer in Landen met die Britse regering oor streeksverdediging en oor Simonstad, insluitend 

die verdediging van die seeroetes om Suidelike-Afrika samesprekings voer, dat Brittanje 'n aanduiding 

gegee het dat hy moontlik by die verdediging van die subkontinent betrokke kon raak. In die 

ooreenkoms wat op 30 Junie 1955 deur die twee Iande onderteken is, het Brittanje in 'n memorandum 

getitel "Memorandum on the Need for International Discussions with Regard to Regional Defence" 

verklaar dat hy in beginsel die noodsaaklikheid vir 'n Afrika-verdedigingsorganisasie op beperkte skaal 

aanvaar en magte vir die verdediging van Afrika, insluitend Suider-Afrika en die Midde-Ooste, 

beskikbaar sou stel. Suid-Afrika het, op sy beurt, sy voorneme bevestig om soldate beskikbaar te stel 

om die kommunistiese vyand so ver as moontlik van sy grense weg te hou, d.w.s. ter verdediging van 

Suider-Afrika asook Afrika en die Midde-Ooste. Die ooreenkoms het daarvoor voorsiening gemaak . 

dat die twee Iande hulle gesamentlik sou beywer om internasionale samesprekings oor 

streeksverdediging, gebaseer op die grondslag wat by die Nairobi-konferensie gele is, te inisieer en te 

bevorder." 

Hierdie ooreenkoms het by Erasmus die hoop laat opvlam dat 'n Afrika-verdedigingsalliansie tog 'n 

werklikheid sou word. 

69 KG, KG/GPW/2/5/1 Afrikaverdediging Korrespondensie, deel1, telegram no. 90, Hoe 
Kommissaris Landen - Sekretaris van Buitelandse Sake, 7 September 1954; telegram 
no. 89, Sekretaris van Buitelandse Sake - Hoe Kommissaris Landen, 8 September 
1954. 

70 DC, houer 186, DC17926/170 Discussions with UK Government 1954, deel1, 
F.C. Erasmus - A.V. Alexander, 6 September 1954; "Protektoraat-regte vir S.A. 
Weermag", Die Transvaler, 19 September 1957; G.R. Berridge, South Africa, the 
Colonial Powers and 'African Defence', p. 109. 

71 DC, houer 97, DC 17926/170/2 Africa Defence Organization, dee! 1, "Minutes of a 
Meeting on 15 June 1955 Between Representatives of the South African and United 
Kingdom Governments"; Sekretaris van Verdediging - Sekretaris van Buitelandse Sake, 
16 Januarie 1956; Waarnemende Sekretaris van Buitelandse Sake - Sekretaris van 
Verdediging, 20 Julie 1956; inlae 142B, Aide Memoire, 10 Julie 1956. 
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Enkele maande later, in Oktober 1955, het Erasmus weer in Londen die kwessie van streeksverdediging 

met verteenwoordigers van die Britse. regering bespreek. Die Junie 1955-ooreenkoms ten spyt, was 

Brittanje nie van plan om saam met Suid-Afrika in 'n Afrika-verdedigingsorganisasie betrokke te raak 

nie en het hy weer sy sloertaktiek toegepas. Erasmus het nietemin in die gees van die Junie 1955-

ooreenkoms, na sy samesprekings in Brittanje, :n kort besoek aan Portugal gebring waar hy aan die 

land se regering voorgestel het dat gesamentlike radardekking oor die hele Suider-Afrika ontplooi 

word." Intussen het die Churchill-regering, selfs nadat Frankryk te kenne gegee het dat hy saam met 

Brittanje en Suid-Afrika die beoogde konferensie oor streeksverdediging wou aanbied, 13 die saak bly 

uitstel. Erasmus het nie tou opgegooi nie. Die internasionale toestande, spesifiek Brittanje se 

onttrekking uit die Suez-gebied; hewige onluste in Ciprus en Algerie; die Sowjet-Unie se groeiende 

invloed in die Afro-Asiatiese Iande en wat Erasmus "'n gees van rustelose ontwaking in Afrika"7
• 

genoem het, het hom in September 1957 opnuut na Londen gedwing. Daar het hy vanaf 3-4 en 13-18 

September 'n reeks moeilike en uitgebreide samesprekings oor streeksverdediging met o.a. die Minister 

sonder Portefeulje, lord Mancroft gehou. Erasmus het voorgestel dat Suid-Afrika en die Verenigde 

Koninkryk so spoedig moontlik 'n definitiewe ooreenkoms oor die verdediging van die subkontinent 

sluit; later kon ander Iande ook daarby betrek word." Behalwe 'n bevestiging van die 

beskikbaarstelling van fasiliteite in die Britse Hoe Kommissaris-gebiede, te wete Basoetoeland, 

Swaziland en Betsjoeanaland, insluitend oorvlugregte oor die gebiede, het Brittanje geen toegewing aan 

die Unie t.o. v. streeksverdediging gemaak nie. 74 

Brittanje het in weerwil van die onderneming wat hy in die Junie 1955-ooreenkoms gegee het en ten 

spyte van Erasmus se herhaalde besoeke aan Londen, nie enige aanstaltes gemaak om die voorgestelde 

72 Attache London, houer 21, MA/S/26/c Policy Defence, deel 1, "Exchanges of Letters 
on Defence Matters between the Governments of the UK and the Union of South 
Africa, June 1955". 

73 KG, KG/GPW /2/5/1 Afrikaverdediging Korrespondensie, deel 1, 11 Memorandum - The 
Defence of Southern Africa", 31 Augustus 1956; DC, DC17926/176 Defence Talks 
between Ministers Erasmus and the UK, USA, Portugal, Oct-Nov '55, "Draft Record 
of Discussions Between F.C. Erasmus and UK Minister, 24 October 1955". 

74 Debatte van die Senaat, 6 Mei 1957, kol. 3343. 

75 DC, houer 103, DC17926/181 Annexure to Minister of Defence Overseas Visit; 
Discussions with UK Government September 1957, "Summary of Discussions with 
F.C. Erasmus Minister of Defence of the Union of South Africa, 3 -
18 September 1957". 

76 DC, houer 103, DC17926/181 Annexure to Minister of Defence Overseas Visit; 
Discussions with UK Government September 1957, 11Summary of Discussions with 
F.C. Erasmus Minister of Defence of the Union of South Africa, 3 -
18 September 1957"; G.R. Berridge, South Africa, the Colonial Powers and 'African 
Defence', pp. 160-170. 
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konferensie te laat plaasvind nie. Uiteindelik het dit tot Erasmus deurgedririg dat Brittanje geen 

voorneme het om hom tot streeksverciediging in Suider-Afrika te verbind nie. 

Die kwessie van die kollektiewe beveiliging van die subkontinent was vir hom van soveel belang, veral 

na die Pan-Afrika-konferensie in Akkra in April 1958, dat hy nie die saak gewonne wou gee nie en 

besluit het om op die ander belanghebbende Iande, te wete Portugal, Belgie en Frankryk, te 

konsentreer. Hy was van plan om in Maart en April 1959 met die Iande se regerings samesprekings 

hieroor te voer. Die besoeke sou plaasvind nadat hy op Brittanje se uitnodiging, vlootoefeninge in die 

Middellandse See bygewoon het. 77 Terwyl Erasmus nag in Landen was, het hy op 13 Maart 1959 

weer 'n hartaanval gehad en is sy beplande program gekanselleer. Totdat hy aan die einde van die jaar 

na die Departement van Justisie verskuif is, het hy nie weer probeer om 'n Afrika

verdedigingsorganisasie tot stand te bring nie, maar sy kragte gewy aan 'n paging om 'n organisasie 

vir die verdediging van die seeroete om Suidelike Afrika daar te stel. 

Die belangrikste redes waarom Erasmus se pogings om 'n verdedigingsorganisasie te stig, telkens 

misluk het, was polities van aard. Eerstens was daar Suid-Afrika se sterk teenkanting teen die 

bewapening van gekleurdes. Erasmus het self herhaaldelik in sy samesprekings met Brittanje en ander, 

belanghebbende Westerse Iande, Suid-Afrika se onversetlike standpunt hieroor gestel. 18 Dit het uit 

blanke Suid-Afrikaners se vrees vir 'n gewapende swart opstand gespruit. Hierdie standpunt het aile 

moontlikheid van samewerking met koloniale magte, wat noodwendig op swart soldate moes staatmaak, 

uitgeskakel. Daarbenewens was Brittanje en die Iande van Wes-Europa huiwerig om te nou met Suid

Afrika en sy binnelandse politieke beleid van rasse-segregasie, geassosieer te word. Hulle was 

blykbaar van mening dat die voordeel wat Suid-Afrika se bydrae tot 'n verdedigingsbondgenootskap 

bied, nie teen die land se ongewildheid opweeg nie." 

As Erasmus se volgehoue maar mislukte pogings om 'n Afrika-verdedigingsorganisasie tot stand te 

77 MVEF, houer 135, MV128/11 NAVO Maneuvers, F.C. Erasmus- H.F. Verwoerd, 
21 Januarie 1959. 

78 Military Adviser London, houer 532, Meeting of Commonwealth Defence Ministers, 
"Minutes of the Meeting held on 21 June 1951"; "Minutes of the Meeting held on 
22 June 1951"; "Minutes of the Meeting held on 25 June 1951"; "Minutes of the 
Meeting held on 26 June 1951"; J. Barber, South Africa's Foreign Policy 1945-1970, 
pp. 86-87; Barber and Barratt, South Africa's Foreign Policy, p. 58. 

79 Barber, South Africa's Foreign Policy 1945-1970, pp. 86-87; Barber and Barratt, 
South Africa's Foreign Policy, p. 58; M. Wilson and L. Thompson (eds), The Oxford 
History of South Africa, val. 2, p. 479. 
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bring vir hom 'n emstige teleurstelling was, het die oordrag van die vlootbasis te Simonstad van 

Brittanje aan die Unie, grootliks daarvoor vergoed. 

DIE OORDRAG VAN SIMONSTAD EN DIE VERDEDIGING VAN DIE SEEROETE OM 
SUIDELIKE AFRIKA 

Brittanje se beheer van die Simonstad-vlootbasis was 'n daring in die N.P. se vlees. Erasmus het die 

party se standpunt oor die anomalie van Britse soewereiniteit oor 'n stuk Suid-Afrikaanse grondgebied 

in 1946 soos volg gestel: "Dit is nodig om die Smuts-Churchill-ooreenkoms wat Simonstad betref, te 

hersien. Die Parlement het nooit die ooreenkoms goedgekeur nie. Daardie regering kon nie sy 

opvolgers vir altyd bind soos die Smuts-regering in 1922 deur die Smuts-Churchill-ooreenkoms gebind 

is nie" ."" Afgesien daarvan dat die regering dit as sy soewereine reg geag het om self sy hawens te 

beheer, het die Unie 'n behoefte gehad aan 'n onafhanklike basis wat vir die Vloot ontwikkel kon word 

en Simonstad was die enigste een wat hom daartoe geleen het. 

Erasmus het reeds gedurende sy besoek aan Landen in Julie 1949 die Britse Minister van Verdediging, 

A.V. Alexander, genader met die voorstel dat die vlootbasis in Simonstad aan die Suid-Afrikaanse 

regering oorgedra word. Brittanje se reaksie hierop was taamlik ontwykend, wat nie vreemd was nie 

gesien in die lig van die Suid-Afrikaanse regering se aanvanklike negatiewe antwoord op sy versoek 

om soldate vir die Midde-Ooste beskikbaar te stel nie. 'n Jaar later, nadat Erasmus die Attlee-regering 

op 15 Junie 1950 in kennis gestel het dat die Unie sy besluit oor troepe vir die militere mag in die 

Midde-Ooste hersien het, het hy weer die Simonstad-aangeleentheid aangeroer. Erasmus het gedurende 

sy samesprekings op 26 September 1950 met E. Shinwell en P.C. Gordon-Walker, die toekoms van 

die vlootbasis bespreek. Hy het die Britse ministers gerusgestel dat Suid-Afrika se oomame van 

Simonstad nie Brittanje die gebruik van die vlootskeepswerf en ander hawefasiliteite aldaar sou ontneem 

nie. In die daaropvolgende briefwisseling gedateer 28 September 1950, het die Britse regering sy 

bereidheid te kenne gegee om die saak verder te bespreek .• , 

Erasmus het die Suid-Afrikaanse regering se voorstel oor die oomame van Simonstad op 

9 Februarie 1951 formeel in 'n memorandum aan die Britse regering oorgedraiiZ en die aangeleentheid 

80 Debatte van die Volksraad, 4 April 1946, kol. 5158. 

81 DC, houer 86, DC17926/138B Defence Overseas Mission 1950 : United States of 
America Defence Overseas Mission : Sep-Oct 1950, "Report by the Minister of 
Defence to the Prime Minister, 23 October 1950"; MVB, houer 161, Die Simonstadse 
Ooreenkoms, F.C. Erasmus - P.C. Gordon-Walker, 28 September 1950; 
P.C. Gordon-Walker- F.C. Erasmus, 28 September 1950. 

82 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, F.C. Erasmus - P.C. Gordon
Walker, 6 Februarie 1951. 

197 



opnuut met Gordon-Walker bespreek gedurende die se besoek laat in Februarie 1951 aan Kaapstad. 

Brittanje het nie op Erasmus se memorandum van 9 Februarie gereageer nie en derhalwe het hy sy 

besoek aan Londen in Junie 1951 om die konferensie van die Ministers van Verdediging van die 

Statebondslande byte woon, benut om 'n reeks samesprekings met die verantwoordelike ministers te 

voer. Na 'n aanvanklike ontmoeting op 19 Junie 1951 met Shinwell en Gordon-Walker, het hy op 28 

en 29 Junie uitvoerige samesprekings met hierdie twee ministers, asook die hoof van die Britse vloot, 

lord Pakenham, oar die oordrag van Simonstad gevoer. Forsyth, Cuff, genl.maj. du Toit en brig. de 

Waal het hierdie vergaderings bygewoon. 

Die Attlee-regering se tentatiewe reaksie op Erasmus se voorstel was positief, maar hy was nie bereid 

om in 'n openbare verklaring tot die oordrag van Simonstad in te stem alvorens Brittanje en die Unie 

oor twee sake ooreengekom het nie, nl. die "higher administrative direction" oftewel die 

hoevlakbestuur van die Suid-Afrikaanse Vloot asook die handhawing van die status quo m.b.t. die 

posisie van die personeel en vakleerlinge, veral die gekleurdes, in die basis.81 Van Suid-Afrikaanse 

kant het daar ook 'n kwessie opgeduik wat die onderhandelinge gestrem het: Erasmus het verklaar dat 

sy regering nie bereid was om Brittanje se gebruik van Simonstad in oorlogtyd te waarborg nie. Sy 

verweer was dat alhoewel dit onwaarskynlik was dat die Unie en Brittanje in enige toekomstige oorlog 

vyande van mekaar sou wees, dit nogtans onredelik was om te verwag dat een land aan 'n ander land 

fasiliteite in enige toekomstige oorlog sou waarborg, indien hy nie weet wie die vyand was nie en 

ongeag of hyself in die konflik betrokke sou wees.~~' 

Voordat die Simonstad-aangeleentheid verder gevoer kon word, is Attlee se Arbeidersregering in 

Oktober 1951 deur Churchill se Konserwatiewe regering vervang en het die onderhandeling tot 

stilstand gekom - hoofsaaklik deur Churchill se toedoen. In weerwil van die Kantoor vir 

Statebondsbetrekkinge se gunstige aanbeveling oor die oordrag van die vlootbasis, was Churchill 

daarteen gekant: hy het aangevoer dat Simonstad 'n noodsaaklike skak:el in die imperiale 

verbindingslyn was en dat Brittanje dit nie kon prysgee nie. Hy het te kenne gegee dat selfs indien 

Suid-Afrika Brittanje onvoorwaardelik verseker dat die fasiliteite in die vlootbasis in vrede en in oorlog 

83 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, F.C. Erasmus - P.C. Gordon
Walker, 25 Junie 1951; E. Shinwell- F.C. Erasmus, 29 Junie 1951; F.C. Erasmus
E. Shinwell, 3 Julie 1951. 

84 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, P.C. Gordon-Walker -
F.C. Erasmus, 3 Augustus 1951; F.C. Erasmus - P.C. Gordon-Walker, 
22 September 1951. 
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verbindingslyn was en dat Brittanje dit nie kon prysgee nie. Hy het te kenne gegee dat selfs indien 

Suid-Afrika Brittanje onvoorwaardelik verseker dat die fasiliteite in die vlootbasis in vrede en in oorlog 

tot sy beskikking sou wees, hy dit steeds sou teenstaan.85 

Van Suid-Afrikaanse kant is daar besluit om die onderhandelinge voorlopig agterwee te hou. Volgens 

die Sekretaris van Verdediging, H.F. Cuff, wou Erasmus die Simonstad-kwessie in November 1951 

met die nuwe Britse regering aanvoer, maar dr. Malan het voorgestel dat hy die saak voorlopig daar 

laat uit vrees dat dit ander belangrike aangeleenthede waaroor die twee regerings aan die onderhandel 

was, maar wat Cuff nie gespesifiseer het nie, sou benadeel.86 

Met die algemene verkiesing, wat in April 1953 plaasgevind het, agter die rug en die N.P.-regering 

stewiger in die saal, het Erasmus gemeen dat die tyd ryp was om die gesprek met Brittanje oar 

Simonstad te hervat. Die Vloot se behoefte aan 'n basis het boonop die stap genoodsaak. 

Saldanhabaai, die Vloot se opleidingsbasis, was ver gelee vanaf die hoofbasis op Salisbury-eiland, wat 

in elk geval nie vir die Vloot se behoefte geskik was nie. As gevolg hiervan het die kabinet op 27 

Augustus 1953 goedkeuring verleen dat die samesprekings met die Britse regering hervat word. 81 

Oenskynlik was dr. D.F. Malan gretig dat die onderhandelinge oar Simonstad op dreef kom. 

G.P. Jooste, wat as Suid-Afrika se Hoe Kommissaris in Landen aangestel is, noem in sy werkie 

Diensherinneringe dat Malan hom op die vooraand van sy vertrek na Brittanje, opdrag gegee het om 

Erasmus in sy onderhandelinge oar Simonstad by te staan. Dit blyk uit die daaropvolgende 

korrespondensie tussen Erasmus en sy Britse ampsgenoot asook die notules van die vergaderings wat 

hy met die Britse Ministerie van Verdediging gevoer het, dat hy (Erasmus) Suid-Afrika se hoofrolspeler 

in .die onderhandelinge oar die oordrag van Simonstad was.'" 

Erasm~s het in September 1954 vir die eerste keer met verteenwoordigers van die Churchill-regering 

85 G.R. Berridge and J.E. Spence, "South Africa and the Simonstown Agreements" in 
W. Young (ed.), The Foreign Policy of Churchill's Peacetime Administration 
1951-1955, pp. 185-186. 

86 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, nota deur H.F. Cuff onder opskrif 
"Note for Record Purposes", 29 Junie 1952. 

87 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, Privaat Sekretaris, Minister van 
Verdediging - Hoof van die Generale Staf en Sekretaris van Verdediging, 
31 Augustus 1953. 

88 G.P. Jooste, Diensherinneringe, p. 171. 
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in beginsel minstens, vir hom 'n saak van die hoogste prioriteit was. Suid-Afrika seems om die knoop 

deur te haak word bewys deur die feit dat hy bereid was om aan al Brittanje se voorwaardes te 

voldoen. Erasmus het op 2 September 1954 gedurende sy samesprekings met die Britse Minister van 

Verdediging, A. V. Alexander, tot die verbasing van die Britte en in teenstelling met Suid-Afrika se 

standpunt in 1951, verklaar dat die Unie ongekwalifiseerd genee was om Simonstad in vrede en in 

oorlog tot Brittanje en die land se bondgenote se beskikking te stel. Voorts was Suid-Afrika bereid om 

Brittanje tegemoet te kom oor die posisie van die Opperbevelhebber van die Suid-Atlantiese Oseaan

gebied, die posisie van Kleurlingwerkers in die basis asook die sekondering van Britse vlootoffisiere 

na die Suid-Afrikaanse Vloot om die doeltreffende instandhouding van die basis te verseker. Hierdie 

veranderde en baie toegeeflike houding ten spyt, was die Britse regering kennelik onwillig om sy 

beheer oor Simonstad af te staan en het allerlei redes aangevoer waarom die oordrag problematies was. 

Alexander het Brittanje se geykte verskoning gebruik en Erasmus meegedeel dat die openbare mening 

in die Verenigde Koninkyk sterk ten gunste van die behoud van Simonstad was en dat hy nie die 

voorstel oor die oordrag van die vlootbasis aan sy regering kon voorle tensy hy seker was dat dit vir 

die Britse vloot vir aile doeleindes beskikbaar sou wees en dat die Suid-Afrikaanse Vloot in staat was 

om dit doeltreffend in stand te hou nie. Na uitgerekte samesprekings het Erasmus en Alexander 

uiteindelik ooreengekom dat 'n gesamentlike werkkomitee saamgestel sou word wat 'n plan vir die 

oordrag van die vlootbasis moes uitwerk;39 

'n Werkkomitee bestaande uit lede van die Britse vloot en Suid-Afrikaanse verteenwoordigers in 

Landen is op 2 September 1954 saamgestel. Hulle het enkele dae later 'n verslag, waarin hulle gunstig 

op die doenlikheid van die oordrag van Simonstad gereageer het, voorgele. Toe die Churchill-regering 

steeds allerlei besware geopper het, het 'n teleurgestelde Erasmus op 10 September ingestem tot 

Alexander se voorstel dat 'n gesamentlike komitee 'n ondersoek ter plaatse in Simonstad ondemeem. 

Erasmus het egter gewaarsku dat as die gesamentlike komi tee met 'n werkbare en aanvaarbare plan vir 

die oordrag van die vlootbasis vorendag kom en die Britse regering dit verwerp, hy dit sou oorweeg 

om 'n open bare verklaring oor die aangeleentheid uit te reik. 90 

'n Afvaardiging van die Britse Admiraliteit, bestaande uit C.G. Jarret, Adjunk Sekretaris van die 

Admiraliteit, H.R. Mann van die konstruksiewerke van die Britse Skeepswerf, en kapt. A.R.L. Butler 

van die Britse vloot, het in die tweede helfte van Oktober 1954 in die Unie aangekom. Suid-Afrika 

89 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, "Minutes of a Meeting held in the 
Ministry of Defence on 2 September 1954 between Representatives of the Union of 
South Africa and United Kingdom Governments"; Berridge, South Africa, the 
Colonial Powers and 'African Defence', pp. 101-102. 

90 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, "Note of Discussions with the South 
African Minister of Defence on 2 September 1954", 10 September 1954; Berridge, 
South Africa, the Colonial Powers and 'African Defence', p. 106. 
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se lede in die komitee was H.F. Cuff, J.P. de Villiers (Ondersekretaris van Verdediging), 

kdoor. H.H. Biermann, Vloot en Matinierstafhoof, kapt. D.W. Robertson asook R. Kirsten van die 

Departement van Buitelandse Sake. Die komitee het op 25 Oktober 1954 met sy werksaamhede begin 

en drie weke later, op 12 November 1954, verslag gedoen oor: 

Britse en Suid-Afrikaanse vlootmagte se gesamentlike gebruik van Simonstad in vredes

en in oorlogstyd, met die verstandhouding dat die basis in oorlog ook vir die 

Verenigde Koninkryk se bondgenote beskikbaar sou wees. 

die Suid-Afrikaanse Vloot se uiteindelike oomame, bedryf en administrasie van die 

basis vir albei se gesamentlike gebruik. 

die Unie se aanvaarding van die verantwoordelikheid in oorlogstyd vir die operasionele 

en administratiewe beheer van 'n subarea binne die Suid-Atlantiese Strategiese Sane. 

die voortgesette teenwoordigheid van 'n Britse vlootoffisier as Opperbevelhebber van 

die Suid-Atlantiese gebied met hoofkwartier en kommunikasiefasiliteite in die Kaap en 

sy aanwysing in oorlog as Opperbevelhebber van die Suid-Atlantiese Strategiese 

Sane!' 

Suid-Afrika wat reeds belangrike toegewings t.o. v. Simonstad aan Brittanje gemaak het, het opnuut aan 

Brittanje se belangrikste vereiste, dat sy vloot in oorlogtyd onder die bevel van die Opperbevelhebber 

van die Suid-Atlantiese Strategiese Sane geplaas sou word, voldoen. Ofskoon daar nog sekere verskille 

tussen die twee partye was, was dit van mindere belang!z 

'n Maand later het Erasmus die Britse regering in kennis gestel dat hy onderhandelinge oor die oordrag 

van Simonstad, op die basis van die voorstelle in die gesamentlike komitee se verslag vervat, wou 

voortsit en dat hy na Landen sou reis indien nodig. Die moontlike politieke reperkussies wat 'n 

ooreenkoms met Suid-Afrika in die Britse parlement tot gevolg kon he het die Churchill-regering, wat 

slegs 'n klein meerderheid in die Laerhuis gehad het, genoop om Erasmus se besoek tot na die Britse 

91 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, J.H. le Rougetel - F.C. Erasmus, 
15 September 1954. 

92 MVEF, houer 147, MV190 Simonstad, Sekretaris van Verdediging - Minister van 
Verdediging, November 1954; "Report of the Joint Working Party on R.N./S.A.N. 
Cooperation", 12 November 1954. 
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verkiesing in Mei 1955 uit te stel!1 

Die politieke situasie in Brittanje het in die daaropvolgende maande 'n verandering ondergaan. 

Churchill het in April 1955 as Eerste Minister bedank en is deur sir Anthony Eden opgevolg en sy 

Konserwatiewe regering het 'n maand later 'n grater meerderheid in die algemene verkiesing behaal. 

Erasmus het op 15 Junie 1955 in Brittanje aangekom met die vaste voomeme om die Simonstad

oordrag te beklink en om 'n finale ooreenkoms oar die verdediging van die Suidelike Afrika Strategiese 

Sane" en die posisie van die Suid-Atlantiese Opperbevelhebber, te bereik. Gedurende die 

daaropvolgende twee weke was hy en die Suid-Afrikaanse lede van die gesamentlike werkkomitee in 

uitgerekte samesprekinge en briefwisseling met die Minister van Verdediging, Selwyn Lloyd en 

amptenare van die Britse regering betrokke. Erasmus het die Suid-Afrikaanse Eerste Minister, 

J.G. Strijdom, per telegram op die hoogte van sake gehou. Die onderhandelinge het in die algemeen 

goed gevorder maar twee sake het vir haakplekke gesorg: dit was die tydtafel vir die oordrag en 

Brittanje se eis om 'n waarborg oar die posisie van Kleurlingwerkers in die basis."' Lang 

onderhandelings was nodig voordat die knelpunte uitgestryk was: Simonstad sou nie later nie as 

31 Maart 1957 oorhandig word en Suid-Afrika sou op geen wyse teen die Kleurlingwerkers in die basis 

diskrimineer nie. Aan die einde van die reeks samesprekinge het die regerings van Suid-Afrika en 

Brittanje twee verbandhoudende ooreenkomste gefonnuleer wat albei tevrede gestel het: die een het 

oar die oordrag van Simonstad aan Suid-Afrika gehandel en die ander oar die verdediging van die 

seeroete om Suidelike Afrika. Die twee ooreenkomste is vervat in die korrespondensie wat op 

30 Junie 1955 tussen Erasmus en Lloyd gewissel is ... 

Die ooreenkoms oar die oordrag van die Simonstad-vlootbasis aan Suid-Afrika, het bepaal dat Suid

Afrika die basis in vredestyd en in oorlogtyd tot die Britse vloot se beskikking sou stel. Daarby sou 

die basis gedurende enige oorlog waarby die Verenigde Koninkryk betrokke is, oak tot die beskikking 

93 MVEF, houer 147, MV190 Simonstad, Sekretaris van Buitelandse Sake Kaapstad
Suid-Afrika Hoe Kommissaris Landen, 21 April 1955; Suid-Afrika Hoe Kommissaris 
Landen- Sekretaris van Buitelandse Sake, 21 Maart 1955; Telegram no. 41, Suid
Afrika Hoe Kommissaris Landen - Sekretaris van Buitelandse Sake Kaapstad, 
16 Mei 1955; Berridge & Spence, "South Africa and the Simonstown Agreements", 
pp. 195 -196. 

94 Suid-Afrika en Brittanje het ooreengekom dat elkeen die gebied volgens keuse noem: 
Suid-Afrika het die naam Suidelike Afrika Strategiese Sone verkies terwyl Brittanje 
daama as die Suid-Atlantiese Strategiese Sone verwys het. 

95 MVEF, houer 147, MV190 Simonstad, "Simonstown and Naval Defence: Revised 
Note of Meeting of Officials held on 16 June l955". 

96 MVEF, houer 147, MV190 Simonstad, "Exchanges of Letters on Defence Matters 
Between the United Kingdom and the Union of South Africa, June 19.55". 
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van die moondheid se bondgenote wees. Erasmus bet later verduidelik dat waar in die ooreenkoms 

verwys word na 'n oorlog waarby die Unie betrokke raak, slegs 'n oorlog teen kommmunistiese 

aggressie bedoel is; die Unie was onder geen verpligting om aan enige ander oorlog deel te neem 

nie!' Die ooreenkoms reel verder dat indien die fasiliteite in die basis gedurende 'n oorlog waarby 

Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk betrokke was, onvoldoende sou wees, die Suid-Afrikaanse 

Vloot fasiliteite elders in die Unie moes benut terwyl Brittanje voile gebruik van Simonstad het. Die 

Suid-Afrikaanse regering het nie slegs onderneem om die vlootbasis op sy bestaande vlak van 

doeltreffendheid in stand te hou nie, maar sou die fasiliteite aldaar uitbrei terwyl die Unie Brittanje 'n 

bedrag van £750 000 vir die geboue en ander bates betaal het.98 Suid-Afrika het hom verder daartoe 

verbind om geen beletsel op die werwing en indiensneming van gekleurdes in die basis te plaas of om 

teen bulle te diskrimineer nie. Die oordrag sou nie later nie as 31 Maart 1957 geskied en die 

ooreenkoms kon slegs met die onderlinge instemming van albei partye opgehef word!" 

In die ooreenkoms oor die verdediging van die seeroete om Suidelike Afrika het die twee moondhede 

hulle voorneme om die veiligheid van die seeroete deur gesamentlike optrede deur albei se maritieme 

magte, bevestig; dit het voorsiening gemaak vir die moontlikheid dat ander belanghebbende state later 

daarby betrek kon word en Suid-Afrika en Brittanje sou .gesamentlik 'n internasionale konferensie oor 

hierdie aangeleentheid reel en aanbied. In die dokument is die posisie van die Britse Suid-Atlantiese 

Opperbevelhebber en die sone wat gedurende oorlogtyd onder sy bevel vir beplanning en operasionele 

beheer val, uiteengesit. Suid-Afrika se verantwoordelikheidsgebied binne die Britse Suid-Atlantiese 

Strategiese Sone het vanaf die noordelike grens van Suidwes-Afrika tot by Delagoabaai gestrek. 

Suid-Afrika sou die Opperbevelhebber in vredestyd en in oorlogtyd van 'n hoofkwartier voorsien en 

'n gesamentlike Brits-Suid-Afrikaanse maritieme oorlogsbeplanningskomitee sou in die lewe geroep 

97 "Unie se Verpligtings in Geval van Oorlog", Die Transvaler, 6 Julie 1955; 
G.G. Lawrie, "The Simonstown Agreement: South Africa, Britain and the 
Commonwealth", South African Law Journal, vol. 85, May 1968, p. 165. 

98 G.G. Lawrie skryf verkeerdelik in sy artikel "The Simonstown Agreement: South 
Africa, Britain and the Commonwealth", South African Law Journal, vol. 85, 
May 1968, p. 165, dat Suid-Afrika £2 250 000 aan Brittanje moes betaal. Die 
Simonstad Ooreenkoms het in Aanhangsel E, par. 1 bepaal dat 'n to tale bedrag van 
£750 000 verdeel en in drie jaarlikse paaiemente betaal moes word. Lawrie het dit 
vertolk as drie paaiemente van £750 000 elk. KG, KG/GPW/2/4/5 SA Vloot: 
Oordrag van Simonstad, deel 1, Waarnemende Sekretaris van V erdediging - Sekretaris 
van die Tesourie, 19 Julie 1955. 

99 MVEF, houer 147, MV190 Simonstad, "Exchanges of Letters on Defence Matters 
Between the United Kingdom and the Union of South Africa, June 1955". 
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word. Die ooreenkoms het verder daarvoor voorsiening gemaak dat Suid-Afrika sy vloot sou uitbrei 

deur ses teenduikboot-fregatte, 10 kusmynveers en vier seeweervaartuie ten bedrae van £18 000 000 

van die Verenigde Koninkryk aan te koop; die program moes teen 1963 voltooi wees. Die 

ooreenkoms is afgesluit met die bepaling dat dit van krag sou bly totdat die twee regerings deur 

onderlinge ooreenkoms anders besluit.'"" 

Die oorhandiging van die basis het op 2 April 1957 gedurende 'n luisterryke militere seremonie 

plaasgevind. Talle hoogwaardigheidsbekleers hei die plegtigheid bygewoon, o.a. die Suid-Afrikaanse 

Eerste Minister, J .G. Strijdom; lede van die kabinet; die hoof van die Britse vloot, lord Selkirk; en 

die Britse Hoe Kommissaris in die Unie, sir Percivale Liesching. Erasmus het die vlootbasis namens 

die Suid-Afrikaanse regering van lord Selkirk in ontvangs geneem. In sy toespraak het Erasmus, wat 

agt jaar vantevore die proses vir die uiteindelike oordrag aan die gang gesit het, dit as 'n 

geskiedkundige dag vir Suid-Afrika beskryf en bygevoeg "Vir ons hele nasie is die oorname van die 

basis 'n oomblik van groot vreugde en diepe betekenis" .'0' Dit was vir Erasmus en aile N.P.

ondersteuners 'n reuse oorwinning. 

Met die nuus van die oordrag van Simonstad in 1955 en die oorhandiging van die basis in 1957, het 

Erasmus uit talle oorde gelukwensinge ontvang: o.a. van Eerste Minister J .G. Strijdom; Gideon Roos, 

Direkteur-generaal van die S.A. U .K; . prof. W.H. van der Merwe, besturende direkteur van die 

Distillers Korporasie (S.A.) Beperk; en die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging.'02 Die N.P.

ondersteuners se vreugde en gelukwensinge was vanselfsprekend; Simonstad was die mees tasbare 

oorblywende simbool van die vele dekades wat Suid-Afrika se belange aan die van die Britse ryk 

ondergeskik gestel is. Selfs die gewoonlik vyandige Rand Daily Mail het Erasmus geloof en geskryf 

"For once we are in a position to offer the Nationalist Government, and particularly 

Mr. F.C. Erasmus, the Minister of Defence, our wholehearted congratulations. They handled this 

transfer, which might easily have led to heated argument, with diplomacy and skill. As a result both 

sides emerged from the negotiations with honour satisfied and with an agreement to work in partnership 

which seems to us a classic example of what the countries of the Commonwealth can achieve when they 

try" .'"3 Strijdom het die oorname beskryf as "'n logiese voortsetting van Suid-Afrika se ontwikkeling 

100 MVEF, houer 147, MV190 Simonstad, "Exchanges of Letters on Defence Matters 
Between the United Kingdom and the Union of South Africa, June 1955". 

101 DC, houer 87, DC17926/14 Aanhangsel IV Arrangements for Transfer Ceremony 
Simonstown Naval Base, "Oorhandiging van Simonstad 2 April 1957"; Toespraak deur 
die Minister van Verdediging, F.C. Erasmus. 

102 MVEF, houer 147, MV190 Simonstad, inlae 34, prof. W.H. van der Merwe -
F.C. Erasmus, 1 April 1957; inlae 39, Gideon Roos - F.C. Erasmus, 3 April 1957; 
inlae 61, A.L. Geyer- F.C. Erasmus, 3 April 1957; inlae69, 30 April 1957. 

103 "Simonstown", Rand Daily Mail, 2 April 1957. 
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na voile selfstandigheid" .1 
.. Die Transvaler het dit verwelkom dat die Unie voortaan "aileen 

soewereine regte binne sy gebied sou uitoefen" / 115 terwyl The Star dit aan sy lesers gestel het dat "the 

last remnant of immaturity, the British control over Simonstown, has been removed". ul6 

Na die korrespondensie tussen Erasmus en Lloyd op 30 Junie 1955 was die oordrag van Simonstad 'n 

uitgemaakte saak, maar die bilaterale ooreenkoms oor die verdediging van die seeroete om Suidelike 

Afrika het nog net op skrif bestaan. Erasmus wou dit so spoedig moontlik ten uitvoer bring en veral 

die ander belanghebbende Iande daarby betrek. Hy het derhalwe in 'n skrywe aan Selwyn Lloyd, 

voorgestel dat Frankryk en Portugal uitgenooi word om aan die ooreenkoms deel te neem. Brittanje 

het gemeen dat dit te oorhaastig was aangesien ander voorbereidende stappe geneem moes word; een 

hiervan was die daarstelling van 'n gesamentlike beplanningskomitee soos in die ooreenkoms in die 

vooruitsig gestel. Die komitee, bekend as die Gesamentlike Maritieme Oorlogsbeplanningskomitee, 

is spoedig op die been gebring. Sy vemaamste funksie was om die gebruik van aile maritieme 

fasiliteite in die strategiese sane te koordineer. Die komitee het aan Suid-Afrikaanse kant bestaan uit 

die Sekretaris en die Ondersekretaris van Verdediging, die Inspekteur-generaal van die U. V .M., en die 

Vlootstafhoof; aan Britse kant bet dit bestaan uit die Opperbevelhebber van die Suidelike Afrika 

Strategiese Sane (voorsitter), sy stafhoof en die Verenigde Koninkryk se militere skakelpersoneel in 

Suid-Afrika. 107 

Die 'Gesamentlike Maritieme Oorlogsbeplanningskomitee het op sy eerste vergadering, op 20 en 

21 Desember 1955 in Simonstad, die aanvoorwerk vir 'n intemasionale ministeriele konferensie gedoen 

en ook die konsep-agenda vir die langverwagte intemasionale konferensie oor die beskerming van die 

seeroete om Suidelike Afrika, opgestel. Die belangrikste besprekingspunt het gehandel oor die 

noodsaaklikheid vir die daarstelling van 'n vereniging of· bondgenootskap van belanghebbende 

moondhede vir maritieme verdediging binne die Suidelike Afrika Strategiese Sone, maritieme bevel 

binne die sone, asook die magte en verantwoordelikhede van die sone-' en gebiedsbevelvoerders. Die 

104 MVB, houer 161, Die Simonstadse Ooreenkoms, "Verklaring deur die Eerste 
Minister", 4 Julie 1955. 

105 "Belangrike Ooreenkoms 11 (Redaksionele kommentaar) , Die Transvaler, 6 Julie 1955. 

106 "Simonstown Change-over is 'Aid towards Co-operation'", The Star, 18 July 1955. 

107 DC, houer 100, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 1, Sekretaris van Verdediging- Minister van Verdediging, 5 Januarie 1956; DC, 
houer 97, DC17926/170/2 Africa Defence Organization, deel 1, F.C. Erasmus -
Selwyn Lloyd, 31 Augustus 1955. 
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konsep agenda is met geringe wysigings deur die onderskeie regerings aanvaar en die konferensie het 

op 14 Mei 1956 'n aanvang geneem.' .. 

Die Unie en die Verenigde Koninkryk se verteenwoordigers in Belgie, Frankryk en Portugal het 

gesamentlik die Iande se regerings teen die einde van Maart 1956 na die beoogde konferensie uitgenooi 

en hulle terselfdertyd op die hoogte gestel van die agenda. Tot Erasmus se teleurstelling was die 

reaksie op die uitnodiging nie bemoedigend nie. Die drie regerings was bereid om aan 'n gesamentlike 

maritieme verdedigingsorganisasie deel te neem, maar nie om hulle aan 'n verenigde sane of 

bevelstruktuur te onderwerp nie. Die Franse en Beige het ernstige bedenkinge oar so 'n ministeriele 

konferensie gehad. Die Portugese regering het die uitnodiging na die konferensie aangeneem eers nadat 

hy verseker is dat bywoning van die konferensie nie as 'n onvoorwaardelike aanvaarding van die 

Junie 1955-ooreenkoms tussen Suid-Afrika en Brittanje vertolk sou word nie, asook dat die 

deelnemende Iande elkeen self die voorwaardes waarop hy 'n moontlike verdrag met Suid-Afrika en 

Brittanje sou sluit, kon bepaal.'09 

Frankryk, Belgie en Portugal se voorbehoude oar die kwessie van kollektiewe beveiliging van die 

Suidelike Afrika Strategiese Sane moes eers uit die weg geruim word voordat 'n ministeriele 

konferensie oorweeg kon word. Erasmus en sy Britse ampsgenoot het derhalwe na oorlegpleging, 

besluit dat die aangeleentheid eers op diensvlak uitgepluis moes word en die vlootpersoneel van die 

betrokke Iande moes 'n reeks samesprekinge voer om 'n konsep skema vir die gesamentlike beskerming 

van die seeroete om Suidelike Afrika op te stel en die nodige voorbereiding doen met die oog op 'n 

ministeriele konferensie later."" 

108 DC, houer 100, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 1, "Agreed Record of Discussion in Cape Town between F. C. Erasmus, Minister 
of Defence of Union of South Africa and sir Percivale Liesching, High Commissioner 
for United Kingdom in South Africa", 24 Februarie 1956. 

109 DC, houer 100, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 1, Adjunk Hoe Kommissaris van die Verenigde Koninkryk, Kaapstad- Minister 
van Buitelandse Sake, 19 Maart 1956; F.C. Erasmus - E.H. Louw, 20 Maart 1956; 
Sekretaris van Buitelandse Sake - Hoe Kommissaris van Suid-Afrika, Landen, 
18 April 1956; Suid-Afrikaanse Ambassade, Parys- Sekretaris van Buitelandse Sake, 
Kaapstad, 18 April 1956. 

110 DC, houer 100, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 1, dokument getitel "Verdediging van die Seeroetes Random Suidelike Afrika", 
Junie 1956; KG, KG/GPW/2/4/3 SA Vloot : Verdediging van Seeroetes, deel 1, 
dokument getitel "Note of a Meeting on 3 July 1956 in Commonwealth Relations 
Office". 
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Die vlootstafhoofde van Suid-Afrika, die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Belgie en Portugal bet op 

13 September 1956 in Londen bymekaargekom. Hulle bet saamgestem dat die verdediging van die 

strategies belangrike seeroete problematies was en dat 'n gesamentlike organisasie vir die beskerming 

daarvan gevorm moes word. Hulle kon egter geen vordering maak t.o. v. 'n verenigde bevelstruktuur 

vir die Suidelike Afrika Strategiese Sone nie. Erasmus en Lloyd .bet nietemin gehoop om die drie 

regerings mettertyd oor te haal om so 'n opset te aanvaar. Intussen moes die vloothoofde van die vyf 

Iande bulle maritieme oorlogsbeplanning in die Suidelike Afrika Stategiese Sone koordineer. 111 

Hierna bet 'n reeks konferensies van die vloothoofde gevolg. Die eerste bet op 6 en 7 Mei 1957 in 

die Franse hoofstad plaasgevind. By hierdie geleentheid is die geografiese grense van die Suidelike 

Afrika Strategiese Sone voorlopig bepaal. Daar is ooreengekom dat 'n gemeenskaplike operasionele 

doktrine, gebaseer op die N.A.V.O.-model opgestel word. Die koordinering van vlootvoorbereidings 

en -operasies in die gebied en die nou reeds bekende kwessie van 'n verenigde bevelstruktuur, was 

aangeleenthede waaroor nie vordering gemaak kon word nie.m 

Erasmus bet gemeen dat daar genoeg gesloer was met samesprekinge op vlootstafhoofvlak en dat die 

tyd ryp was vir die beoogde ministeriele konferensie. Hy bet gebruiklikerwys die inisiatief geneem. 

en so 'n voorstel op 4 en 13 September 1957 gedurende sy samesprekinge met lord Mancroft, die 

Britse minister sonder portefeulje, geopper. Die regering van Harold Macmillan - by bet 

sir Anthony Eden in Januarie 1957 as Eerste Minister van Brittanje opgevolg - bet halfhartig bevestig 

dat bulle steeds ten gunste van so 'n byeenkoms is. 113 Die vlootstafhoofde en senior vlootoffisiere van 

die vyf state bet bulle vergaderings ter voorbereiding van die ministers se ontmoeting op 3 en 4 Junie 

1958 in Kaapstad voortgesit. Dit was 'n historiese gebeurtenis want dit was die eerste keer dat so 'n 

byeenkoms op Suid-Afrikaanse bodem gehou is. Die konferensie, waaroor daar baie min gegewens 

111 KG, KG/GPW/2/43 SA Vloot: Verdediging van Seeroetes, dee! 1, dokument getitel 
"Minutes of a Meeting held in the Admirality on 13 September 1956 to Explore 
Problem of South African Sea Routes"; sir John Lang - H.H. Biermann, 
21 September 1956; Vlootstafhoof- Hoof van die Generate Staf, 27 September 1956. 

112 DC, houer 100, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 1, Vlootstafhoof - Hoof van die Generate Staf, 27 September 1956; DC, 
houer 101, DC17926/17 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, deel 2, 
"Note of a Meeting held in the Admiralty on 10 May 1957"; Aide-Memoire, sir John 
Lang- J.E. Holloway, 5 Julie 1957. 

113 DC, houer 103, DC17926/181 Aanhangsel by Minister of Defence Overseas Visit: 
Discussions with UK Government, September 1957, "Summary Record of Defence 
Discussions with F.C. Erasmus, Minister of Defence of the Union of South Africa", 
3-13 September 1957. 
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aan die plaaslike pers verstrek is, u• het hoofsaaklik oor die netelige saak van 'n verenigde 

bevelstruktuur vir die gesamentlike organisasie vir die verdediging van die seeroete om Suidelike 

Afrika gehandel. Die konferensie het aanbeveel dat die Suidelike Afrika Strategiese Sane, met die oog 

op maritieme beplanning en koordinering, in twee hoofsones verdeel word. Die twee sones sou 

onderskeidelik onder 'n Franse koordinerende owerheid te Dakar en 'n Britse koordinerende owerheid 

te Kaapstad, se bevel ressorteer. Dit was 'n duidelike toegewing deur Suid-Afrika en Brittanje aan 

Frankryk om die land se betrokkenheid en samewerking te verkry. Die twee hoofsones sou in vier 

subsones onderverdeel word om die beheer van handelskeepsvaart· te vergemaklik: twee sones sou aan 

Frankryk toegese word, een aan Belgie en Portugal gesamentlik en een aan Suid-Afrika. Die Unie en 

die Verenigde Koninkryk het by die afsluiting van die konferensie opnuut voorgestel dat die 

aanbevelings op 'n ministeriele konferensie bespreek en goedgekeur word. us 

Die konferensie se aanbevelings is deur die afgevaardigdes aan bulle onderskeie regerings vir 

oorweging oorgedra. Slegs Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk het die aanbevelings aanvaar. 

Die Belgiese regering het in Oktober 1958, sander om doekies om te draai, die voorstel vir 'n 

ministerii:He konferensie as voorbarig bestempel. Hy het aan die hand gedoen dat die vyf Iande eerder 

'n spesiale komitee aanstel om sekere inligting in te win vir die hou van 'n konferensie oor tegniese 

aangeleenthede terwyl Frankryk en Portugal nie van bulle laat hoar het nie. 11
• 

Erasmus, wat alreeds die mislukking van die voorgestelde Afrika-verdedigingsorganisasie ervaar het, 

was nie van plan dat dieselfde lot die verdediging van die Suidelike Afrika-seeroete tref nie. Hy het 

op 'n program van persoonlike diplomasie besluit en beplan om gedurende sy besoek aan Europa in 

Maart 1959 (om die N.A.V.O.-vlootoefeninge naby Gibraltar by te woon), Belgie, Frankryk en 

Portugal aan te doen en elkeen van die Iande se regerings persoonlik uit te nooi om die seeroete

ooreenkoms tussen die Unie en die Verenigde Koninkryk te onderskryf. Duncan Sandys, die Britse 

Minister van Verdediging, het Erasmus op 12 Maart 1959 in Landen van sy regering se steun vir die 

114 "Vlootberaad Eindig Stil", Die Transvaler, 6 Junie 1958; "Naval Talks Begin in 
Cape", The Star, 3 June 1958. 

115 DC, houer 101, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 2, Sekretaris van Verdediging - Sekretaris van die Tesourie, 26 Mei 1958; 
dokument getitel "Verdediging van die Seeroetes Random Suidelike Afrika", 
9 Junie 1958. 

116 DC, houer 101, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 2, Dossier 24b, 17 Januarie 1959. 
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voorstel verseker. 117 Erasmus se skielike siekte in Landen het die voorneme in die wiele gery. Die 

Suid-Afrikaanse Eerste Minister, dr. H.F. Verwoerd, wou nie die onderhandelinge in Erasmus se 

afwesigheid aan amptenare toevertrou nie en derhalwe het die Sekretaris van Verdediging, 

J.P. de Villiers, en die Vlootstatboof, v.adm. H.H. Biermann, in Maart 1959 slegs informele 

samesprekinge oor die aangeleentheid met die statboof en senior militere offisiere van die Portugese 

weermag gevoer. u• 

Toe Erasmus in Mei 1959 sy amptelike pligte hervat, het hy nogmaals gepoog om die samewerking 

van veral Frankryk en Portugal, vir die verdediging van die seeroete om Suidelike Afrika te verkry. 

Hy het d.m. v. Suid-Afrika se diplomatieke verteenwoordigers in Frankryk en Portugal druk op die 

Iande se regerings begin uitoefen. Erasmus was nie optimisties oor die moontlikheid dat Frankryk sou 

instem nie, maar het gehoop om Portugal te oorreed om die seeroete-ooreenkoms te onderteken. u9 

Intussen egter het die V.S.A. voorgestel dat die streeksverdedigingsorganisasies nouer met N.A.V.O. 

moes skakel en saamwerk en op 'n gesamentlike vergadering van die betrokke verteenwoordigers in 

Oktober 1959 in Washington is die moontlikheid bespreek. Suid-Afrika, wat nie lid van 'n 

streeksverdedigingsorganisasie was nie, kon uiteraard nie die konferensie bywoon nie. Teen die 

verwagtinge in het Frankryk op die byeenkoms saam met Brittanje hom ten gunste van samewerking 

in die verdediging van seeroetes verklaar en 'n standpunt ingeneem in ooreenstemming met die besluite 

oar gesamentlike maritieme verdediging in die Suidelike Afrika Strategiese Sane, wat in Junie 1958 

in Kaapstad geneem is. Daar is in Washington ooreengekom dat Frankryk en die Verenigde Koninkryk 

as koordineerders m.b.t. die twee hoofsones van die Suid-Atlantiese/Suidelike Afrika Strategiese Sane 

- soos in die Kaapstadse resolusie beskryf- vis a vis N.A.V.O. sou optree. Dit, tesame met die feit 

dat Portugal intussen tentatief te kenne gegee het dat hy hom tot die Kaapstadse besluite verbind ·het, 

het Erasmus opnuut moed gegee dat die beoogde gesamentlike maritieme verdedigingsorganisasie sou 

realiseer. Dit was nag net Belgie wat oorgehaal moes word. Erasmus het op 7 Desember 1959 

ingestem tot Brittanje se versoek dat die twee Iande gesamentlik met die Belgiese regering onderhandel 

117 DC, houer 101, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 2, "Notes of a Meeting held in the Office of the United Kingdom Minister of 
Defence London", 12 Maart 1959. 

118 DC, houer 101, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, 
deel 2, Ambassadeur A.H.H. Mertsch - Sekretaris van Buitelandse Sake, 23 Junie 
1959; houer 104, DC17926/183 Minister of Defence Overseas Visit, telegram 
Minister van Buitelandse Sake- Hoe Kommissaris in Landen, 16 Maart 1959. 

119 MVEF, houer 148, MV194 Verdediging van die Seeroetes om Suidelike Afrika, 
F.C. Erasmus- A.J.R. van Rhijn, 27 Mei 1959. 
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om die Kaapstadse besluite te aanvaar. Politieke onrus in die Belgiese Kongo het kart daarna die 

Belgiese regering se voile aandag vereis en Suid-Afrika en Brittanje het hulle plan voorlopig na die 

agtergrond geskuif."" Erasmus is terselfdertyd na die Departement van Justisie verskuif. Ten tye van 

hierdie wisseling het nag slegs Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk die besluite van die Kaapstadse 

konferensie formeel aanvaar. Erasmus se ideale van 'n verdedigingsorganisasie vir die beskerming van 

die Suidelike Afrika Strategiese Sane, insluitende die seeroete om Suid-Afrika, asook die beoogde 

Afrika-verdedigingsorganisasie, het uiteindelik nie een 'n werklikheid geword nie. 

Die N .P. se buitelandse militere beleid gedurende Erasmus se dienstermyn as Minister van 

Verdediging, was in skerp teenstelling met die party se vroeere standpunt dat Suid-Afrika onder geen 

omstandighede weer saam met Brittanje in 'n intemasionale konflik soos die twee wereldoorloe 

ingesleep moes word nie. Die Koue Oorlog en die daaruit voortspruitende kommunistiese bedreiging, 

het die N .P. egter tot die besef gebring dat die Unie nie aileen teen 'n kommunistiese vyand kon optree 

nie. Suid-Afrika het nie oar die vermoe of die middele beskik om aileen 'n kommunistiese aanval te 

trotseer nie en die enigste manier waarop hy so 'n bedreiging die hoof kon bied, was om van sy 

bestaande benadering af te sien en 'n uitwaartse militere beleid te volg met die oog daarop om lid van 

'n verdedigingsalliansie te word. 

Erasmus het meer as 'n dekade lank doelgerig en onvermoeid geywer om hierdie oogrrterk te bereik 

en die beginsel van koilektiewe verdediging in 'n gesamentlike verdedigingsorganisasie vir Suidelike 

Afrika en sy seeroetes, gestalte te laat kry. Die verwesenliking van hierdie ideaal het hom egter bly 

ontwyk, hoofsaaklik omdat die moondhede met belange in die subkontinent in hierdie tyd gedwing was 

om die gebiede te dekoloniseer en omdat Suid-Afrika se binnelandse beleid hom toenemend van die 

buiteland vervreem het. Dit is ironies dat die N.P., toe hy na byna veertig jaar na die intemasionale 

gemeenskap begin uitreik het, geen militere bondgenote kon vind nie. 

120 DC, houer 101, DC17926/177 Defence of the Sea Routes Round Southern Africa, deel 
2, Sekretaris van Buitelandse Sake- Sekretaris van Verdediging, 12 September 1959; 
Sekretaris van Verdediging- Sekretaris van Buitelandse Sake, 7 Desember 1959; Hoe 
Kommissaris vir Verenigde Koninkryk, Kaapstad - Departement van Buitelandse Sake, 
18 Februarie 1960. 
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HOOFSTUK 7 

BESLUIT 

F.C. Erasmus het die Verdedigingsportefeulje meer as 11 jaar beklee voordat hy dit aan die einde 

van 1959 aan J.J. Fouche afgegee het. Die Eerste Minister, dr. H.F. Verwoerd, het op 

7 Desember 1959 aangek~ndig dat hy Fouche as Minister van Verdediging aanwys en dat Erasmus 

vanaf 14 Desember Minister van Justisie word in die plek van C.R. Swart wat Goewerneur-generaal 

van die Unie geword het. Erasmus en Swart was op daardie tydstip die enigste lede van dr. Malan 

se kabinet wat nog die portefeuljes wat in 1948 aan bulle toegeken is, beklee het. Erasmus was die 

minister wat die portefeulje van Verdediging vir die langste ononderbroke tydperk sedert Uniewording 

in 1910 tot 1959, behartig het. Alhoewel Erasmus se verhouding met die Eerste Ministers gedurende 

hierdie 11 jaar verander het - hy was 'n vertroueling en raadgewer van Malan, maar minder intiem 

en hartelik teenoor Malan se twee "Noordelike" opvolgers, Strijdom en Verwoerd1
- kan die feit dat 

hy die portefeulje van Verdediging behou het, as 'n mosie van die Eerste Ministers en kabinet se 

vertroue in sy bekwaamheid vertolk word. Hulle vertroue in Erasmus en derhalwe die steun wat 

bulle aan hom in sy bantering van die land se verdedigingsaangeleenthede toegese het, het tot sy 

prestasies bygedra. 

Erasmus het hom hart en siel aan Suid-Afrika se verdediging gewy en het die departement in 1959 

traag vir 'n ander portefeulje verruil. "Ek is gewillig om te erken dat ek vanmiddag swaar van 

heimwee is as ek terugkyk na die byna twaalf jaar toe baie van ons vir die eerste keer kennis gemaak 

het" ,Z het hy in April 1960 tydens 'n afskeidsonthaal, wat die Leer en die Lugmag op 

Voortrekkerhoogte vir hom aangebied het, gese. Erasmus, wat toe 65 jaar oud was, se gesondheid 

was nie meer na wense nie; die ernstige hartaanval wat hy vroeer in Maart 1959 gehad het, bet hom 

tam en kragteloos gelaat. Dit was waarskynlik 'n belangrike rede waarom Verwoerd die veeleisende 

portefeulje van Verdediging aan iemand anders toegeken het. Die toenemende bedreiging teen Suid

Afrika weens die kommunistiese strewe na wereldoorheersing, die ontwaking en woeling van swart 

nasionalisme in Afrika, die kommunistiese uitbuiting daarvan ter bevordering van eie belang, asook 

groeiende buitelandse kritiek teen Suid-Afrika weens sy rassebeleid, het buitengewoon hoe eise aan 

die Minister van V erdediging gestel. Erasmus het, soos Verwoerd, besef dat sy kwynende 

1 Mededeling aan die navorser deur brig. F. Erasmus op 14 Augustus 1990. 

2 "My Beste Wense vergesel die Weermag", Kommando, vol. 11, no. 4, April1960, 
p. 13. 
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gesondheid hom nie toelaat om Ianger sy pligte as Minister van Verdediging met die nodige 

inspanning, toewyding en daadkrag na te kom nie.' Ironies genoeg het daar vir hom in 1960 'n 

moeitevolle tydperk as Minister van Justisie gewag aangesien die jaar deur grootskaalse swart onrus 

in die land gekenmerk is. Erasmus het in Julie 1961 uit die kabinet bedank en is daama as 

ambassadeur in Rome aangestel. Hy het in 1965 finaal uit die openbare lewe getree en is op 

1 Julie 1967 aan 'n hartaanval oorlede.' 

Erasmus was gedurende sy dienstydperk as Minister van Verdediging deurgaans die skyf van die V .P. 

en die party se ondersteuners, se kritiek. Die V .P. se strategie was om Erasmus in die algemeen as 

"a hopeless and inefficient Minister of the Crown" voor te hou en sy "lack of vision and sense of 

responsibility towards the functions of his high office" as sy belangrikste tekortkominge uit te sonder.5 

Die V.P.-gesinde nuusblaaie en verenigings het dieselfde invalslyn in hulle kritiek teen hom gebruik. 

The Star het in Oktober 1951 in 'n berig wat mank gegaan het aan substantiewe bewyse, aangevoer 

dat die U.V.M. totaal ondoeltreffend was; dat die uitrusting onvoldoende en verouderd was, die 

personeel te min en nie behoorlik opgelei nie en die organisasie van die Mag gebrekkig was.6 

'n Aantal nie-amptelike militere verenigings, onder wie die Torch Commando, wat uit oorwegend 

Engelssprekende oudgediendes bestaan het en die V .P. aangehang het, het aan die veldtog teen 

Erasmus deel gehad. Drie sodanige verenigings, te wete die Naval Officers Association of Southern 

Africa, die Gunners Association en die South African Air Force Association, het in Junie 1952 selfs 

so ver gegaan om gesamentlik 'n brief aan dr. D.P. Malan te rig waarin hulle in moeisame Afrikaans 

hulle twyfel oar die U. V .M. se doeltreffendheid en gevegsgereedheid uitgespreek het en verklaar het 

"dat die onklare toestand van die land se verdedigingsmagte 'n nasionale noodtoestand skep waaroor 

elke Afrikaner besorgd behoort te wees". Hulle kon oak nie die aantyging op enige wyse staaf nie, 

maar het die Eerste Minister nogtans versoek om 'n kommissie aan te stel om die paraatheid van die 

U.V.M. te ondersoek. Die verenigings, wat hulle politieke motiewe op die mou gedra het, wou 

seker maak dat hulle brief soveel publisiteit moontlik kry en het 'n afskrif daarvan aan die Engelse 

3 

4 

5 

6 

Mededeling aan die navorser deur brig. F. Erasmus op 14 Augustus 1990. 

Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, deel 5, p. 263. 

V.P. Argief, U.P. Cape, File Defence 1949-1954: 
Correspondence and Notes, document titled "Agenda 
Meeting". 

Circulars, Reports, 
U.P. Defence Group 

"S.A. lacks trained Manpower and Equipment", The Star, 29 October 1951. 
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pers gestuur / 

Die militere verenigings bet 'n georkestreerde aksie teen Erasmus gevoer en 'n week later bet die 

Council of Corps, Regimental and Kindred Associations of South Africa 'n brief in dieselfde trant aan 

dr. Malan geskryf. Hulle bet die verenigings se standpunt onderskryf en eweneens versoek dat by 

'n kommisie van ondersoek aanstel.8 Die Eerste Minister bet die Council of Corps, Regimental and 

Kindred Associations se brief na Erasmus verwys, wat bulle die versekering gegee dat bulle kommer 

oor die U.V.M. se paraatbeid ongegrond was en dat daar geen rede vir die aanstelling van 'n 

kommissie van ondersoek was nie! Hierdie verenigings, soos trouens ook die Engelse pers en die 

V.P., bet elke geleentbeid bi:mut om Erasmus as minderwaardig teenoor sy voorganger, Smuts, wat 

ongeewenaarde internasionale aansien as staatsman en militaris geniet bet, uit te beeld. 

'n Ander punt van kritiek wat bulle teen Erasmus ingebring bet, was dat by Afrikaanssprekendes in 

die U. V .M. ten koste van Engelssprekendes bevoordeel bet. Hierdie beskuldigings bet gespruit uit 

die bervormings wat by ingevoer bet om die balans in die Mag te berstel, sodat dit uiteindelik die 

Afrikaans- en Engelssprekende komponente van die Suid-Afrikaanse bevolking weerspiei:H bet. Die 

N .P. se verklaarde strewe om die Afrikaner op elke terre in en veral in die openbare sektor tot sy reg 

te laat kom, bet aanleiding gegee tot beskuldigings dat Erasmus onervare Afrikaanssprekendes, 

spesifiek N.P.-ondersteuners, bo bulle militer bewese Engelssprekende mede-offisiere in senior poste 

aangestel en bevorder bet. Nadat die U.V.M. vir bykans 36 jaar deur Engelssprekendes oorbeers is, 

is Afrikaanssprekendes se aanstelling en bevordering met agterdog bejeen. Dit is opmerklik dat 

Afrikaanssprekendes vanaf 1948 vinnig in die U.V.M. opgang gemaak bet, veral in die Engels

oorbeerste Lugmag en Vloot, en dat die Mag se totale leierskader binne enkele jare oorwegend uit 

Afrikaanssprekendes bestaan bet. Tog is daar geen grondige bewyse dat Erasmus doelbewus teen 

Engelssprekendes gediskrimineer bet nie. Dit was nooit sy oogmerk om die U. V .M. eksklusief vir 

die Afrikaanssprekendes op te eis nie en by bet nooit bewustelik gepoog om Engelssprekendes uit die 

Mag te stoot nie. 

Die Engelse pers bet bulle veldtog teen Erasmus voortgesit, selfs nadat by nie meer vir die portefeulje 

7 MVEF, bouer 144, MV174 Gereedbeid van die U.V.M., inlae 2, 6 Junie 1952. 

8 MVEF, bouer 144, MV174 Gereedbeid van die U.V.M., inlae 4, H.S. Wakefield
D.F. Malan, 13 Junie 1952. 

9 MVEF, bouer 144, MV174 Gereedbeid van die U.V.M., inlae 10, 19 Junie 1952. 
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van Verdediging verantwoordelik was nie. Trouens, die veldtog was na Desember 1959 nog s6 hewig 

dat sy opvolger, J.J. Fouche, Iaat in Februarie 1960 'n persverklaring oor die aangeleentheid uitgereik 

het. Daarin het hy verwys na 'n berig wat op 23 Februarie 1960 in die Cape Times verskyn het en 

waarin beweer is dat 'n afskeidsfunksie wat ter ere van Erasmus op Voortrekkerhoogte gehou sou 

word, afgelas moes word omdat slegs 20 uit 300 offisiere die uitnodiging aangeneem het. Die berig 

was van aile waarheid ontbloot, soos Fouche in sy verklaring gekonstateer het. Hy het 'n emstige 

beroep op die pers gedoen om voortaan te help om die moreel van die Mag hoog te hou en eenheid 

te bou in plaas daarvan om verdeeldheid te bewerkstellig. '" 

Die V .P. en sy ondersteuners se kritiek teen Erasmus moet in perspektief geplaas word. Die N .P. 

se onverwagse oorwinning in die algemene verkiesing van 1948 was vir die V.P. 'n skok; hulle het 

dit as 'n frats beskou wat gou ongedaan sou wees. Hulle het deur hulle heftige en volgehoue 

veroordeling van Erasmus, uiting gegee aan hulle teesin in die N.P. se bewind. Hierdie kritiek op 

Erasmus was dikwels ongegrond en onregverdig en kan nie as 'n betroubare aanwyser in die 

evaluering van Erasmus as Minister van Verdediging gebruik word nie. 

Erasmus was nietemin nie bo kritiek verhewe nie: hy het enkele kortsigtige, ondeurdagte besluite 

geneem. Dit was die geval met die instelling van die onvanpaste en ongewilde rang komet in die 

Lugmag en die Vloot asook sy weiering dat die ontwerpe van die U. V .M. se kentekens en vaandels 

Ianger deur die Vaandelinspekteur in Brittanje heraldies goedgekeur word terwyl daar in Suid-Afrika 

nie 'n bevoegde persoon was om die taak te verrig nie. Erasmus het ook onverskillig teenoor die 

diepgewortelde sentimente van sekere Burgermag-regimente opgetree, soos sy eensydige besluit dat 

die affiliasie tussen Suid-Afrikaanse en Britse eenhede beeindig word en sy bantering van die besware 

van die regimente wat deur sy reorganisasie van die Burgermag regstreeks geraak is. Hy het hom 

hierdeur persoonlik baie ongewild gemaak en die Engelse pers en sy politieke opponente het 'n 

prominensie aan hierdie voorvalle verleen wat buite verhouding met die werklike betekenis daarvan 

was. 

Erasmus se bydrae blyk die duidelikste wanneer Suid-Afrika se verdedigingsmag en -beleid aan die 

einde van sy dienstermyn in 1959, vergelyk word met die stand van sake in 1948 toe hy die 

portefeulje by Smuts oorgeneem het. In die plek van die oorlogsvoos U.V.M. met sy verouderde 

uitrusting, ondersterkte personeelkorps, uitgediende doktrines en onderdanige houding aan Brittanje, 

10 MVEF, houer 30, MV13/3 Verklarings aan die Pers, deel 2, inlae 25 onder opskrif 
"Persverklaring". . 
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het Erasmus 'n onafhanklike en modeme verdedigingsmag en -beleid daargestel. Hy het 'n omvattend 

statuter-omskrewe mag nagelaat; Wet no. 44 Vf111957 het aile aspekte van die land se verdediging 

in 'n enkele wet omsluit. Danksy Erasmus was die wetsbepalings wat voorheen in drie wette vervat 

was, nl. Wet no. 13 van 1912, Wet no. 22 van 1922 en Wet no. 32 van 1932, in die wet van 1957 

saamgevat. Vir die eerste keer het die Wet benewens 'n Engelse teks, oak 'n Afrikaanse in plaas van 

'n Nederlandse teks gehad. 

Wet no. 44 van 1957 het voorts die naam Dnieverdedigingsmag (D.V.M.) na Suid-Mrikaanse 

Weermag (S.A.W.)- in Engels South African Defence Force (S.A.D.F.)- verander. Die naam het 

die kroon gespan op Erasmus se jarelange pogings om 'n Mag, wat in aile opsigte Suid-Afrika se 

soewereine en eiesoortige militere karakter weerspieel, daar te stel. 

Erasmus se beduidende welslae as Minister van Verdediging - in weerwil van sy gebrek aan 

eerstehandse militere ervaring - is aan sy insig in militere aangeleenthede en Suid-Afrika se 

verdedigingsbehoeftes te danke. Daarbenewens het hy op die hoogte gebly van intemasionale politieke 

en militere toestande en toegesien dat die D.V.M. met die veranderende wereldomstandighede tred 

hou. Hy het besef dat, ofskoon Suid-Afrika ver van die intemasionale brandpunte gelee was, hy nie 

die bedreigings kon ignoreer nie. Erasmus het Suid-Afrika se verdedigingsorganisasie in die modeme 

na-oorlogse tydvak, gekenmerk deur dramatiese vooruitgang op die wetenskaplike en tegnologiese 

gebied, ingelei. Sodoende het die land in pas gebly met strominge t.o. v. die aanwending van meer 

gesofistikeerde en dodeliker wapens asook die samestelling van die Verdedigingsmag. In teenstelling 

met die V.S.A., Wes-Europa en die Verenigde Koninkryk, waar sulke vemuwinge onmiddellik 

ingevoer is, het Suid-Afrika se beperkte mannekrag en finansiele vermoens, Erasmus genoop om 

hierdie veranderinge geleidelik in te stel. 

Erasmus se welslae as Minister van Verdediging het in 'n wye reeks fasette gemanifesteer en het lank 

na sy dienstermyn in die portefeulje, steeds stand gehou. Hy het die uitbouing en ontwikkeling van 

Suid-Afrika se militere mag planmatig en doelgerig aangepak en het vera! op die kemaspekte van 'n 

effektiewe verdedigingsmag, te wete organisasie, opleiding en uitrusting, gekonsentreer. 

Die reorganisasie wat onder sy aansporing ingestel is, was in pas met die wat in ander Iande se 

weermagte plaasgevind het en het op die beginsels van minder mannekrag, grater beweeglikheid en 

slaankrag asook intensiewer opleiding berus. Sodoende is die nuwe konsep van klein maar hoogs 

mobiele en goed toegeruste Staande Mag-eenhede, die Mobiele Magte, in die D.V.M. ingevoer. 

Hierdie eenhede was Suid-Afrika se eerste snel reaksiemag en was die voorloper van die land se latere 
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valskermeenhede. Erasmus het nie geaarsel om in die belang van 'n doeltreffende Verdedigingsmag, 

verreikende en soms ongewilde organisatoriese veranderinge in die Burgermag aan te bring nie. Die 

instelling van die lotingstelsel, wat geredelik aanvaar is, het die langdurige probleem van 'n 

ondersterkte Burgermag opgelos. Erasmus het egter 'n golf van prates uitgelok met die verandering 

in die samestelling van die Burgermag. Hierdie reorganisasie was om strategiese oorweginge 

noodsaaklik maar die betrokke Engelstalige regimente, elk met 'n lang geskiedenis en verknog aan 

Britse tradisies, het sterk emosioneel daarop gereageer. Hulle was oortuig, en talle huldig vandag nog 

dieselfde mening, dat Erasmus uit suiwer anti-Engelse sentiment en partypolitieke oorweginge 

opgetree het. Erasmus se afsydige houding teenoor die eenhede en sy onsimpatieke bantering van 

hulle besware en verontwaardiging indertyd, het bygedra tot die persepsie wat by hulle posgevat het. 

In die evaluering van Erasmus as Minister van Verdediging, spesifiek met verwysing na sy 

reorganisasie van die U.V.M., kom die herstel van die kommandostelsel ter sprake. Hy het 'n 

tweeledige motief met die herstrukturering van die kommandomag gehad. Enersyds moes die 

kommando's die kemelement van Suid-Afrika se binnelandse beveiliging vorm wanneer die res van 

die U. V .M. buite die landsgrense operasioneel optree. Andersyds het Erasmus die kommandomag 

herstel om die plattelandse Afrikaners, oorwegend N.P.-ondersteuners, weer regstreeks deel te maak 

van die land se weermag. Nogtans was binnelandse beveiliging die belangrikste oogmerk en danksy 

Erasmus was die kommando's vir die eerste keer sedert die beeindiging van die Tweede 

Vryheidsoorlog, weer tot 'n volwaardige dee! van Suid-Afrika se verdedigingsmag herstel. Die 

kommando's sou vir meer as 40 jaar die rol wat Erasmus aan hulle toegese het, nl. 

gebiedsbeskerming, vervul. 

Die Lugmag en die Vloot het eweneens onder Erasmus se Ieiding ingrypende organisatoriese 

veranderinge ondergaan, wat die algehele doeltreffendheid van die Verdedigingsmag verhoog het. 

Erasmus het besef dat Iugkrag 'n toenemend belangrike komponent van 'n modeme verdedigingsmag 

was, aangesien grondoorlog nie meer sander behoorlike lugdekking gevoer kon word nie. Derhalwe 

het hy die Lugmag uitgebrei en gemodemiseer en - soos die Leer - op die beginsels van minder 

mannekrag, grater slaankrag en beweeglikheid asook die strategiese plasing van eenhede, 

gereorganiseer. 

Erasmus was die grondlegger van die modeme Suid-Afrikaanse Vloot en danksy hom het Suid-Afrika 

teen 1959 vir die eerste keer sedert die totstandkoming van die U.V.M. in 1912, oor 'n 

noemenswaardige Vlootmag beskik. Tot 1948 was die Vloot die swak skakel in die Suid-Afrikaanse 

verdedigingsopset en boonop in aile opsigte van Britse ondersteuning afhanklik. Erasmus het die 
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waarde van die Vloot as 'n volwaardige gevegsdiens ingesien en bet 'n pertinente rol vir die mag 

voorsien, te wete die verdediging van die strategiese seeroete om die Kaap asook die beskerming van 

Suid-Afrika se kus en gebiedswaters. Hy het die Vloot dienooreenkomstig ontwikkel en uitgebrei. 

Erasmus se reorganisasie van die U. V .M. was die ingrypendste herstrukturering wat dit tot op daardie 

tydstip ondergaan het. Hy het verseker dat die Verdedigingsmag nie stagneer nie maar dat dit binne 

die raamwerk van Suid-Afrika se mannekrag en finansies, 'n dinamiek ontwikkel wat dit in pas 

gebring het met die weermagte van die Westerse Iande. 

Erasmus se welslae as Minister van Verdediging moet ook aan sy bydrae tot militere opleiding 

gemeet word; sy aandeel in die verbetering van die opleiding van die U. V .M. was grater as die van 

enige een van sy voorgangers. Daarvan getuig die totstandkoming van die Militere Akademie en die 

militere gimnasiums. Hy het besef dat die geweldige sprang wat gedurende die Tweede Wereldoorlog 

op die gebied van die tegnologie en van wetenskaplike oorlogvoering gemaak is, in Suid-Afrika 'n 

dramatiese verstelling in opleiding genoodsaak het. Hy het die behoefte aan 'n inrigting vir die 

akademiese opleiding van offisiere raakgesien en danksy sy visie en ywer het die Militere Akademie 

op 1 April 1950 op die been gekom. Die belangrikste maatstaf waaraan die doeltreffendheid van die 

Militere Akademie gemeet kan word, is die feit dat, soos Erasmus voorsien het, die meeste van die 

offisiere wat uiteindelik die leierskader van die S.A. W. betree het, die graad B.Mil. aan die Militere 

Akademie behaal het. Die opleidingsinrigting het Suid-Afrika onafhanklik gemaak van die buiteland, 

veral Brittanje, en toe die Iande Suid-Afrika na Republiekwording in 1961 toenemend van geleenthede 

ontneem en begin isoleer het, het die S.A. W. se offisiersopleiding sander enige ontwrigting 

voortgegaan. Dit het gedurende operasionele optrede die deurslag gegee: toe Suid-Afrika hom vanaf 

die einde van die sestigerdekade in 'n teeninsurgensietyd aan sy noordelike grense bevind het, het sy 

militere personeel danksy hul deeglike opleiding, tel kens die oorhand oor bulle opponente gekry. . 

Die totstandkoming van die militere gimnasiums was uitsluitlik aan Erasmus te danke. Die baie 

gewilde Leer-, Lugmag- en Vlootgimnasiums het as voedingsbron vir die Staande Mag gedien en het 

die U.V.M. van 'n uitgesoekte offisierskorps voorsien. Die gimnasiums het nasionale instellings 

geword wat dekades later steeds bestaan het. 

Erasmus se strewe om die U.V.M. selfversorgend t.o.v. opleiding te maak en om die diepgewortelde 

Britse invloed in die Verdedigingsmag te minimaliseer, het hom nie blind gemaak vir die feit dat Suid

Afrika se posisie as lid van die Statebond onvermydelik 'n korrelasie met die Britse opleidingstelsel 

vereis het nie. Hy het derhalwe geensins verhoed dat lede van die U.V.M. van buitelandse opleiding 

217 



en geleenthede gebruik maak of die wisselwerking met oorsese militere instansies in die wiele gery, 

soos wat sy kritici soms te kenne gegee het nie. 

Uitrusting was nog 'n aangeleentheid waaraan Erasmus die hoogste prioriteit verleen het. Geen 

Minister van Verdediging voor hom, het soveel gedoen om die U.V.M. van modeme uitrusting te 

voorsien nie. Die stand van die U.V.M. se uitrusting in 1948/49 toe die vrees vir 'n hemieude 

wereldkonflik hoog opgevlam het, was sorgwekkend: die uitrusting was ondiensbaar, verouderd en 

onvoldoende. Erasmus het geen steen onaangeraak gelaat om modeme uitrusting vir die U.V.M. te 

verkry nie. Hy het 'n versigtige strategie gevolg en nie groat voorrade, wat in die progressiewe 

tegnologiese eeu vinnig verouderd sou raak en wat Suid-Afrika in elk geval nie kon bekostig nie, aan 

te koop nie, maar in noue voeling gebly met die jongste tendense in wapentuigontwikkeling en die 

nuutste beskikbare krygstuig slegs vir opleiding aangekoop of vir gebruik wanneer die land 

operasionele verpligtinge moes nakom. Dit was op hierdie grands lag dat die U. V .M. met Sabre

straalvliegtuie, Harvard-opleidingsvliegtuie, Centurion-tenks en Tipe 15-teenduikbootfregatte toegerus 

is. 

Die feit dat Erasmus nie in aile opsigte suksesvol was in die verkryging van modeme uitmsting nie, 

is aan omstandighede buite sy beheer toe te skryf. Sy beplanning is dikwels deur die gebrekkige 

beskikbaarheid van die tegnologies gevorderde krygstuig in die wiele gery. Suid-Afrika se grootste 

verskaffers van uitrusting, Brittanje en die V.S.A., het immers voorkeur gegee aan die opbou van 

hulle eie weermagte en die van Wes-Europa. Hulle het slegs gedeeltelik in Suid-Afrika se behoeftes 

voorsien. Daar was dikwels, en desondanks Erasmus se emstige en volgehoue pleidooie, lang 

vertragings in die uitvoering van Suid-Afrika se bestellings. Soms moes die land tevrede wees met 

uitrusting wat teen die datum van aflewering reeds verouder was, soos die Britse Vampire-vliegtuie 

wat in die vroee vyftigerjare aan die Lugmag gelewer is. Suid-Afrika se beperkte finansiele vermoe 

was 'n verdere remmende faktor in die modemisering van die mag. Erasmus het tevergeefs gepoog 

om Suid-Afrika se sterk anti-kommunistiese standpunt en vera! sy bereidheid om ter ondersteuning 

van Brittanje in die Midde-Ooste teen 'n kommunistiese invalsmag op te tree, te gebruik om Brittanje 

en die V.S.A. te oorreed om modeme, maar skaars wapentuig gratis aan Suid-Afrika te !ewer. 

Erasmus se ideaal dat Suid-Afrika so ver as moontlik selfversorgend moes wees t.o. v. uitrusting, het 

die basis gele vir die land se eie krygstuigbedryf. Die probleme wat met die verkryging van 

krygstuig vanaf die buitelandse verskaffers ervaar is - en die krisis wat dit in 'n tyd van oorlog kon . 

skep- het hom aangespoor om 'n krygstuigvervaardigingsbedryf in Suid-Afrika te vestig. Hy het die 

land se nywerheidsleiers in die saak betrek en die grondslag gele vir die bedryf met die stigting van 
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die Raad vir Verdedigingshulpbronne, die Krygsproduksiekantoor, die Krygstuigfabriek en die 

kontraktering van privaatmaatskappye. Erasmus se ideaal kon nie oor die korttermyn verwesenlik 

word nie en teen die einde van sy dienstermyn was daar nog nie sprake van 'n uitgebreide plaaslike 

krygstuigvervaardigingsprograrn of van 'n eie ontwerpersvermoe nie. Die beperkte aard van die 

bedryf in 1959 doen nietemin geensins afbreuk aan die betekenis van Erasmus se bydrae nie. Hy het 

die fondament gele van 'n organisasie wat in die volgende dekade, toe Suid-Afrika toenemende 

internasionale druk en isolasie ondervind het, tot 'n omvattende en volskaalse bedryf ontwikkel het 

en wat die land uiteindelik tot een van die wereld se voorste wapenvervaardigingslande verhef het. 

As Erasmus se dienstermyn as Minister van Verdediging in oenskou geneem word, val die prominente 

rol wat hy aan die buitelandse front gespeel het op. Onder al drie die Eerste Ministers onder wie hy 

gedien het, dr. D.F. Malan, J.G. Strijdom en dr. H.F. Verwoerd, was hy byna aileen vir die 

ontplooiing van Suid-Afrika se uitwaardse militere beleid verantwoordelik. Tradisioneel het die Eerste 

Minister die portefeulje Buitelandse Sake behartig, maar dr. Malan kon weens die talle verpligtinge 

van sy amp as Eerste Minister, nie veel aandag aan Buitelandse Sake gee nie. Sy gevorderde jare het 

ook verhoed dat hy lang en vermoeiende reise na die buiteland onderneem. Oenskynlik het Malan 

genoeg vertroue in sy Minister van Verdediging, wat 'n lid van sy binnekring was, gehad om die 

uitvoering van Suid-Afrika se internasionale militere beleid grootliks aan hom oor te laat. J.G. 

Strijdom, wat deur swak gesondheid gepla was, het hom eweneens op die binnelandse-politiek 

toegespits en Erasmus in beheer van die land se uitwaartse militere beleid gelaat. Na Eric Louw se 

aanstelling as Minister van Buitelandse Sake in 1955, was daar uiteraard gereelde samewerking tussen 

die ministers, maar Erasmus het die belangrikste invloed in die uitvoering van Suid-Afrika se 

uitwaartse militere beleid. 

Dit is ironies dat Erasmus, 'n vurige voorstander van die N.P. se vroeere standpunt dat Suid-Afrika 

slegs aan 'n konflik buite sy grense sou deelneem indien die land se veiligheid regstreeks bedreig 

word, na 1948 een van die eerste N.P.-leiers was wat 'n veranderde buitelandse veiligheidsbeleid 

geimplimenteer het. Erasmus het steeds die belange van Suid-Afrika eerste gestel, maar was gewillig 

dat die U.V.M. kommunisme selfs ver buite die landsgrense beveg. 

Erasmus was diep besorg oor die moontlikheid van Russiese imperialistiese uitbreiding na Afrika en 

die feit dat Suid-Afrika nie in staat was om 'n kommunistiese bedreiging op die subkontinent aileen 

die hoof te kon bied nie. Hy was 'n sterk eksponent van die beginsel van die kollektiewe verdediging 

van Suider-Afrika. Vir hom was die enigste oplossing die sluiting van 'n verdedigingsbondgenootskap 

met belanghebbende moondhede in Afrika. Hy het voortdurend gepoog om 'n gesarnentlike 
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verdedigingsorganisasie in die gebiedtot stand te bring. In die hoop om Brittanje en ander Westerse 

Iande by die verdediging van Suider-Afrika te betrek, het hy die regering selfs oorreed om in te willig 

om 'n ekspedisiemag ter ondersteuning van Brittanje na die Midde-Ooste te stuur om die poort na 

Afrika teen 'n moontlike kommunistiese inval te beskerm. In weerwil van die onbeduidende resultate 

wat die Nairobi- en Dakar-konferensies behaal het, het Erasmus nalef bly hoop dat hy Brittanje, 

Belgie, Frankryk en Portugal tot 'n streeksverdedigingsorganisasie sou kon omhaal. Hy kon nie die 

redes vir die Iande se afsydigheid teenoor sy streeksverdedigingsplanne insien nie, nl. dat hulle nie 

oortuig was dat die kommunistiese bedreiging 'n imminente gevaar vir die subkontinent ingehou het 

nie; dat hulle, met die uitsondering van Portugal, alreeds begin het om hulle bande met hulle kolonies 

in Afrika los te sny; en hulle onwilligheid om te nou met Suid-Afrika en sy rassebeleid geassosieer 

te word. Aangesien Erasmus nie sensitief genoeg was vir di_e intemasionale politieke klimaat nie het 

hy derhalwe nie besef dat sy pogings om 'n verdedigingsamewerkingstruktuur te stig, futiel was nie. 

In teenstelling hiermee was die beeindiging van Brittanje se beheer oor Simonstad se · hawe en 

skeepswerf en die oordrag daarvan na Suid-Afrika in 1957 een van die grootste suksesse wat Erasmus 

behaal het. Dit was veral vir die N.P.-regering 'n sege omdat Brittanje se teenwoordigheid in en 

beheer van Simonstad vir die party se ondersteuners 'n aantasting van Suid-Afrika se soewereiniteit 

was. Die oorhandiging van Simonstad aan Suid-Afrika het Erasmus se persoonlike prestige 'n 

hupstoot gegee; hy was juis nie op 'n gemoedelike voet met J.G. Strijdom, wat Malan in 1954 as 

Eerste Minister opgevolg het, nie. Erasmus se prestasie word verhoog deur die feit dat hy aileen vir 

die oordrag verantwoordelik was. Dit is deur uitgerekte onderhandelinge voorafgegaan. Hy het die 

samesprekinge reeds in 1949 gelnisieer en eers ses jaar later het Suid-Afrika en Brittanje tot 'n 

gemeenskaplik bevredigende ooreenkoms geraak. Die proses is veral deur Churchill se halstarrige 

houding vertraag. Erasmus het nietemin die Suid-Afrikaanse regering oorreed om sekere belangrike 

toegewings m.b.t. die posisie van Kleurlingwerkers in die basis asook Brittanje en sy bondgenote se 

gebruik van die fasiliteite aldaar in oorlogstyd, aan Brittanje te maak ten einde die oordrag te 

verseker. Met Suid-Afrika se oomame van Simonstad het Erasmus nie net van sy party-ondersteuners 

nie, maar selfs van sy politieke teenstanders lof ontvang. 

Erasmus het die portefeulje van Verdediging oorgeneem toe Suid-Afrika potensieel voor geweldige 

groat uitdagings op militere gebied te staan gekom het. Hy het die land na 'n nuwe era op 

verdedigingsgebied gelei en die grondslag van 'n modeme, doeltreffende verdedigingstruktuur en 

-beleid in Suid-Afrika gele. Dit het die land in staat gestel om enkele dekades later Afrika se gedugste 

weermag op te I ewer. 
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Personeeladministrasie en Diensvoorwaardes : Staande Mag, deel 2. 
Personeel en Algemene Administrasie : Vrywillige Voltydse. Diens, deel 1. 
Uniform en Tenuevoorskrifte : Beleid, Orders en Instruksies, deel 1. 
Afrikaanse Kultuurvereniging Volk en Vaderland, deel 1. 
Suid-Afrikaanse Eerbewyse en Medaljes, deel 1. 
Verdedigingsargief : Korrespondensie, deel 1. 
Seremonieel : Minister van Verdediging en Toesprake, deel 1. 
Personeel en Algemene Administrasie, deel 1. 
Staande Mag Moreel, deel 1. 
Press Relations : Statement, deel 1. 
UDF Journal 11 Commando 11

, deel 1. 
Stafaangeleenthede:Suid-AfrikaanseMilitere Verteenwoordigers Oorsee, deel 3. 
SA Military Representation : General Correspondence, deel 1. 
Algemene Korrespondensie : Versoeke, Opdragte, ens : SA Militere 
Verteenwoordigers in die Buiteland, deeL2. 
Defence Staff Council and General Staff Council, deel 1. 
Tweetaligheid in die UVM, deel 3. 
Overall Organisation and Establishment of the SADF, deel 2. 
Organisasie Burgermag, deel 1. 
Organisasie Burgermag, deel 2. 
Organisation and Establishment : Defence Secretariat, deel 1. 
Organisation and Establishment : Overseas Representation, deel 1. 
Organisasie SA Leer. 
Organization and Establishment : Rifle Commandos, deel 1. 
Production of Defence Requirements in South Africa : Correspondence. 
Production of Defence Requirements in South Africa, deel 1. 
Production of Defence Requirements in South Africa, deel 2. 
Verdedigingshulpmiddeleraad : Korrespondensie, deel 3. 
Ordnance Factories, deel 1. 
Vervaardiging van Wapens en Ammunisie in Suid-Afrika, deel 1. 
Training Kriegler Committee, deel 1. 
Academic Training : PF Cadets. 
UDF : Academic Educational Scheme St 7-10. 
Franse Stafkursus Parys, deel 1. 
Training Commandos, deel 1. 
Stigting van 'n Skool vir Tropiese Oorlogvoering te Caprivi, deel 1. 
Verdedigingsbeplanning Lugmag : Beleid, deel 1. 
SA Lugmag : Lugverdediging, deel 2. 
SA Lugmag : Aanwending en Vervaardiging van Radartoestelle, deel 1. 
SA Vloot : Beleid, deel 1. 
SA Vloot : Verdediging van Seeroetes, deel 1. 
SA Vloot : Oordrag van Simonstad, deel 1. 
Afrikaverdediging : Korrespondensie, deel 1. 
Midde-Oosterse Verdedigingsorganisasie : SAW Bydrae, deel 1. 
Midde-Oosterse Verdedigingsorganisasie, deel 1. 
Wapens en Ammunisie : Beleid, deel 1. 
Uniform- en Tenuevoorskrifte, deel 3. 
Uniform- en Tenuevoorskrifte, deel 4. 
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Kommandant-generaal groep 1 (KG) 

A/ADM/3/1 
IG/K16 
IGIK25/5/1 
IG/K25/5/4 
IG/K25/6 
IG/K25/7 
Q/Egypt/25 

Tweetaligheid : Komitees en Rade, deel 1. 
Parliamentary Sessions, 1956. 
Liaison Great Britain. 
Liaison Great Britain : Imperial Defence College Visit. 
Skakelwerk VSA. 
Krygstaalterme/Military Terminology. 
Verkoop van Wapens, Ammunisie, Voorrade en Uitrusting. 

Military Adviser London (MA) 

MA/57 
MA/57/4 
MA/S/28/20 
MA/TS/16/10/3/M. 
MA/TS/1014/1 

Liaison : Liaison between Commonwealth Countries, deel 1. 
Liaison : Liaison with other Countries (not Commonwealth). 
Committees : General Staff Committee (UDF). 
Defence Talks London 1959. 
Commonwealth Division. 

Meeting of Commonwealth Defence Ministers. 

Minister van Verdediging Botha (MVB) 

MV62 
MV129 
MV190 

Afdeling Direktoraat van die Militere Inligtingsdiens. 
Oorlogsmuseums. 
Simonstad. 

Die Simonstadse Ooreenkoms. 

Minister van Verdediging Erasmus/Fouche (MVEF) 

G1/2 
G12 
G15 
G18 
G23 
MV4/2 
MV4/3 
MV8/1 
MV8/1 
MV8/1 
MV8/1 
MV8/1 
MV9 
MV13/3 
MV13/3 
MV18/10 
MV18/10 
MV19/1 
MV21/2 
MV21/2 
MV/22/2 
MV22/2/1 

Discussions between the UK, USA and Union Governments. 
Krygstuig vir UVM vanuit VK en Amerikaanse Bronne. 
Torch Commando. 
Aankoop van Jetvliegtuie. 
Nairobi Konferensie. 
Griewe Oud-Soldate : Algemeen. 
Griewe omtrent die Ora van die Rooilussie, ens. 
Aktiewe Burgermag : Algemeen, deel 1. 
Aktiewe Burgermag : Algemeen, deel 2. 
Aktiewe Burgermag : Algemeen, deel 3. 
Aktiewe Burgermag : Algemeen, deel 4. 
Aktiewe Burgermag : Algemeen, deel 5. 
Verslag van die Departementele Komi tee insake Weermagsgimnasiums. 
Verklarings aan die Pers, deel 1. 
Verklarings aan die Pers, deel 2. 
Begroting 1954/1955. 
Begroting 1958/1961. 
Kongresbesluite : Partykongres, deel 1. 
Deputasies : Onderhoude, deel 1. 
Deputasies : Onderhoude, deel 2. 
Departementele Korrespondensie : Hoof van die Generate Staf. 
Pligte en Verantwoordelikhede van die HGS en Afdelingshoofde by GHK, 
deel 1. 
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MV22/2/1 

MV22/8 
MV22/8 
MV22/11 
MV22/11 
MV22111 
MV22/11 
MV25 
MV25 
MV25 
MV33 
MV38 
MV39 
MV44/2 
MV52 
MV55/2 
MV55/3 
MV55/4 

MV55/5 
MV55/7 
MV72 
MV75 
MV78 
MV79/2 
MV88/1 
MV93 
MV94 
MV95 
MVlOO 
MV103 
MV109/3 
MV109/4 
MV115 
MV122 
MV122/1 
MV128/8 
MV128/11 
MV129 
MV130 
MV132 
MV167 
MV174 
MV190 
MV192 
MV194 
MV205 
MV205 

Pligte en Verantwoordelikhede van die KG en Afdelingshoofde by VHK, 
deel 2. 
Die Suid-Afrikaanse Vloot, deel 1. 
Die Suid-Afrikaanse Vloot, deel 2. 
Departementele Korrespondensie : VSV s, deel 1. 
Kommando's, deel 5. 
Departementele Korrespondensie : Skietkommando's, deel 6. 
Kommando's, deel 8. 
Politieke Sake. 
Politieke Sake, deel 2. 
Politieke Sake, deel 4. 
Col C.F. Miles-Cadman. 
V roueverdedigingskorps. 
Nie-Blanke Komitee. 
Militere Verteenwoordigers in die Buiteland. 
Vliegtuie, deel 1. 
Aanstelling van Rade, Kommissies en Komi tees : V erdedigingsraad. 
Aanstelling van Rade, Kommissies en Komi tees : Advieskomitee (VSV). 
Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees Raad vir 
Verdedigingshulpbronne, deel 1. 
Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees : Griewekomitee. 
Aanstelling van Rade, Kommissies en Komitees : Rangekomitee. 
Kommandant-generaal R.C. Hiemstra. 
Uniforms en Rangtekens, deel 1. 
Kry gsargi ef. 
Opleiding : Vlootmagte. 
Skoolkadette. 
Berlin Air Lift. 
Korps ter Beveiliging van Noodsaaklike Dienste. 
Invoer van Tegnici vanaf die Buiteland. 
Oordragte van Magte van die Minister. 
Verdedigingsbeleid van die Unie van Suid-Afrika. 
Generaal Len Beyers. 
Generaal sir P. van Ryneveld. .-
Krygstuig : Vervaardiging van Kleinkaliberwapens in die Unie, deel 1. 
Gimnasia : Algemeen, deel 1. 
Gimnasiums : Militere Gimnasium, deel 1. 
Minister en Geselskap 1955 : Besoek aan ItalH!, Engeland, VSA en Portugal. 
NA VO Maneuvers. 
Oorlogsmuseums. 
Militere Akademie. 
Aankoop van Wapentuig. 
Uitrusting van die Ekspedisieleer. 
Gereedheid van die UVM. 
Simonstad. 
Reorganisasie van die SAW, deel 1. 
Verdediging van die Seeroetes om Suidelike Afrika. . 
Jaarverslag : Departement van Verdediging vir Jaar geeindig 31 Maart 1951. 
Annual Report of the Department of Defence for the Year ended 
31 March 1952. 
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MV205 

MV205 
MV205 
MV205 

MV205 

MV205 
MV213 

Jaarverslag van die Departement van Verdediging vir die Jaar geeindig 
31 Maart 1953. 
Jaarverslag UVM : 1956. 
Annual Report UDF : 1957. 
Jaarverslag van die Departement van Verdediging vir die Jaar geeindig 
31 Maart 1957. 
Annual Report of the Department of Defence for the Year ended 
31 March 1958. 
Jaarverslag : Departement van Verdediging, 1960. 
Exchange of Officers between the SADF and the French Armed Forces in ,_ 
Madagascar. 

Minister van Verdediging : Besoek aan die Buiteland 10 Julie- 20 Augustus 1949. 

Sekretaris van Verdediging (DC) 

PC34 
DC46/9 
DC56/1 
DC56/6 
DC767/5 
DC780 
DC780/2 
DC846/2 
DC106/3 
DC2426/1 
DC2426/1 
DC2516 

DC2516 

DC2539 
DC2626/5 
DC17850/362/1 
DC17850/362/5 
DC17850/435 
DC17850/436 
DC17850/442/1 
DC17850/443 
DC17926/14 
DC17926/103 
DC17926/138A 
DC17926/138B 
DC17926/138B 
DC17926/143 
DC17926/150 
DC17926/161 
DC17926/164 
DC17926/169 
DC17926/170 
DC17926/170/2 
DC17926/171 

Political Activities : Members of the UDF. 
SAPF Establishment : SA Military Academy. 
Gymnasiums : Military Gymnasium. 
Gymnasiums : Gymnasium for Women. 
Medals : SA Decorations and Medals. 
Minister of Defence : General. 
Minister of Defence : Policy by Minister, deel 1. 
Defence Purchases and Provisioning. 
SA Defence Bill. 
Military Mission to Germany : General, deel 1. 
Military Mission to Germany : General, deel 2. 
Terms of Reference of Departmental Committee on Employment of Civilian 
Non-European Labour in Defence Department, deel 1. 
Terms of Reference of Departmental Committee on Employment of Civilian 
Non-European Labour in Defence Department, deel 2. 
Committee of Enquiry : Military Training. 
Annual Report 1953/54. 
Korean Campaign General. 
Korean Campaign General. 
Exchange of Officers between UDF and other Forces. 
General Staff Conferences, deel 1. 
Visit of Minister of Defence and Party to the Far East, deel 1. 
Visit to France and Algiers by Officers of the SADF and SAP. 
Aanhangsel IV: Arrangements for Transfer Ceremony Simonstown Naval Base. 
Separation of Posts Commandant-General and Secretary for Defence, deel 1. 
Defence Overseas Mission 1950 : UK. 
Defence Overseas Mission 1950 : USA, deel 1. 
Defence Overseas Mission 1950 : USA, deel 2. 
Prime Minister Conference London 1951. 
Conference of Commonwealth Defence Ministers, deel 1. 
Equipment Required for Expeditionary Force. 
Defence Equipment Committee. 
Defence Facilities in Western Africa : Dakar Conference 1954. 
Discussions with UK Government 1954, deel 1. 
Africa Defence Organization, deel 1. 
Air Defence Scheme. 
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DC17926/176 

DC17926/177 
DC17926/177 
DC17926/181 

DC17926/183 
DC17926/184 
DC(P)1 
DC(P)l 
DC(P)l/3 
DC(P)l/3/1 

Defence Talks between Minister Erasmus and the UK, USA and Portugal, Oct
Nov '55. 
Defence of the Sea Routes round Southern Africa, deel 1. 
Defence of the Sea Routes round Southern Africa, deel 2. 
Aanhangsel by Minister of Defence Overseas Visit : Discussions with UK 
Government September 1957. 
Minister of Defence Overseas Visit 1959. 
Disposal of Centurion Tanks, deel 1. 
Defence Resources Board : Policy, deel 1. 
Defence Resources Board : Policy and Membership, deel 2. 
Defence Resources Board : Formation of Defence Production Office, dee! 1. 
Defence Resources Board : Defence Production Office Policy. 

South African Liaison Officer (SALO) 

SALO/TS/23/1 Air Policy Union : Employment of 2 SAAF Squadron. 

Union War Histories (UWH) 

UWH Afrikaanse Nuusdiens. 

War Diaries SAAF Korea (WD) 

WD SAAF Liaison HQ Tokyo April • July 1951. 

V erdedigingskietverenigings (VSV) 

VSV8/0 
VSVS/24/1 

Organization : Establishing and Disestablishing of Units. 
Allerhande Vrae en Klagtes ivm VSVs, deel 1. 

Verslae 

Verslag van die Komitee van Ondersoek insake Militere Range, Vaandels, Kentekens, ens. 

Amptelike Dokumente van die Unieverdedigingsmag 

Staande Mag Regulasies. 
Roetine·orders no 1553, 21 Oktober 1949. 
Unieverdedigingsmag·orders 26/54, 12 Februarie 1954. 
Weermagswoordeboek (Kaapstad, 1953). 

Sentrale Argiejbewaarplek 

Strijdom-versameling 1914-1958 

Band 47 (Band is sonder opskrif) 
Band 170 (Band is sonder opskrif) 
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Departement van Buitelandse Sake 

( Geen titel) PMl/98/2/1 dee! 1. 
PM72/2 
PM79/2 

Prime Ministers of the British Commonwealth Meeting, vol . 2a. 
vol. 2. 

1/6/11 
1/6/11 
1/6/11/3 

Political Developments in Korea and Formosa, vol. 3. 
Political Developments in Korea and Formosa, vol. 4. 
Korea : South African Military Assistance, vol. 1. 

Verenigde Party Argief, UN/SA 

UP Cape, File Defence 1949 - 1954 : Circulars, Reports, Correspondence and Notes. 

US Confidential State Department, UNISA 
Film 23650(6) Reel 5 of 23. 

UN/SA Bilioteek · 

Nasionale Party van Suid-Afrika Programme, bundel 1. (ongepubliseerde bundel). 

II REGERINGSPUBLIKASIES 

Debatte 

Debatte van die Volksraad, 6 Junie 1933. 
Debatte van die Volksraad, 10 April 1934. 
Debatte van die Volksraad, 4 April 1946. 
Debatte van die Volksraad, 18 April 1950. 
Debatte van die Volksraad, 7 Augustus 1953. 
Debatte van die Volksraad, 10 Augustus 1953. 
Debatte van die Volksraad, 7 September 1953. 
Debatte van die Volksraad, 11 Mei 1955. 
Debatte van die Volksraad, 11 Februarie 1957 
Debatte van die Volksraad, 18 Februarie 1957. 
Debatte van die Volksraad, 5 September 1958. 
Debatte van die Volksraad, 3 Maart 1959. 
Debatte van die Volksraad, 10 Maart 1960. 

Debates of the House of Assembly, 4 April 1946. 
Debates of the House of Assembly, 17 April 1946. 
Debates of the House of Assembly, 19 August 1948. 
Debates of the House of Assembly, 1 September 1948. 
Debates of the House of Assembly, 17 September 1948. 
Debates of the House of Assembly, 18 April 1950. 
Debates of the House of Assembly, 19 April 1950. 
Debates of the House of Assembly, 25 January 1951. 
Debates of the House of Assembly, 1 February 1951. 
Debates of the House of Assembly, 17 May 1951. 
Debates of the House of Assembly, 23 May 1951. 
Debates of the House of Assembly, 26 July 1951. 
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Debates of the House of Assembly, 7 September 1953. 
Debates of the House of Assembly, 19 April 1954. 
Debates of the House of Assembly, 12 May 1954. 
Debates of the House of Assembly, 6 May 1957. 
Debates of the House of Assembly, 3 March 1959. 
Debates of the House of Assembly, 12 June 1959. 

Debatte van die Senaat, 10 September 1948. 
Debatte van die Senaat, 14 September 1948. 
Debatte van die Senaat, 28 Mei 1952. 
Debatte van die Senaat, 1 April 1954. 
Debatte van die Senaat, 7 Maart 1955. 
Debatte van die Senaat, 3 Mei 1957. 
Debatte van die Senaat, 6 Mei 1957. 

Debates of the Senate, 1 September 1948. 
Debates of the Senate, 8 April 1949. 

Staatskoerante 

Staatskoerant no. 4385, 19 Mei 1950. 
Staatskoerant no. 4753, 21 Desember 1951. 
Staatskoerant no. 1384, 20 Junie 1952. 
Staatskoerant no. 1982, 1 Oktober 1954. 

Unie van Suid-Afrika Begroting van lnkomste en Begroting van Uitgawes uit lnkomste- en 
Leningsfondse 

1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
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Departement van Buitelandse Sake 
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