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Dit is vir ons ’n voorreg om ’n bydrae — beskeie soos dit
m ag wees — te kan Iewer tot 'n oorsig van ons land se pos
en telekom m unikasiedienste. Aan prof. Coetzee is ons dank
verskuldig vir 'n baie interessante en insiggewende inleidende
oorsig. Ons het m et groot belangstelling daarop gelet en is
veral getref d eu r sy s telling dat kom m unikasiem edium s soos
die lugvaart en die radio d eu r som m ige van die nuwe Afrika
state aangegryp w ord as „bewyse” van hulle pas verkreë onafhanklikheid en selfbeskikkingsreg. Met an d er w oorde, as
statussim bole op nasionale vlak.
Ons in die P oskantoor van Suid-Afrika is u itera ard ook
tro ts op die verskeie kom m unikasiedienste w at ons lewer. By
w etgewing is hulle aan ons opgedra en w aar dit ons voorreg
is om die betrokke dienste aan die sam elew ing te lewer, is dit
tegelyk ook ons plig. ’n Plig w at ons m et groot graagte nakom
w ant in die proses lew er ons aan die gem eenskap ’n diens w at
inderdaad ’n onm isbare skakel in die roetine van die daaglikse
lewe gew ord het. Juis daarom beskou ons nie die kom m unikasienetw erk van die Suid-Afrikaanse P oskantoor as ’n statussim bool nie, dog as ’n noodsaaklikheid.
En om dat dit ’n noodsaaklikheid is, is en w ord die poscn telekom m unikasiedienste hier te lande voortdurend uitgebrei, aangepas en gem oderniseer ten einde in veranderde en
steeds toenem ende behoeftes te voorsien. H ierin is en w ord
m eerm ale groot problem e ondervind, onder m eer vanw eë die
lang afstande w aaroor kom m unikasiekanale verskaf en in
stand gehou m oet w ord. M aar ondanks hierdie hindernisse en
an d er soos ontoereikende personeel- en kapitaalvoorsiening,
is oor die ja re heen skouspelagtige vordering gem aak en w ord
vir die toekom s verdere groot ontw ikkelings beoog.
Ons is gevra om ook die kom m unikasiedienste van ander
Afrika-lande te behandel. Graag sou ons dit wou doen, m aar
ongelukkig kom ons voor die probleem te staan dat op hierdie
gebied die inligting w at vrygestel w ord, te karig is om enigsins m et gesag daaro o r te kan p ra a t of om ’n goeie vergelyking
te kan tref. Wei weet ons d at die kom m unikasiestelsels in
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die m eeste van die betrokke lande nouliks vergelykbaar is
m et dié van Suid-Afrika. Elders brei ons ietw at hierop u it
aan die hand van die gegewens w at wel beskikbaar is en w at
uit die publikasies van die Internasionale Telekom m unikasieunie verkry is.
Teen die agtergrond hiervan let ons nou m eer bepaald op
die vordering in die verskaffing en uitbouing van die Republiek se pos- en telekom m unikasiedienste. V ir dié doel w ord
die onderw erp graag onder twee hoofde behandel, te wete
(i) die poskant en (ii) die telekom m unikasiekant.
Die poskant:

W at w aarskynlik as die eerste poging to t posw erk in SuidAfrika beskou kan word, is die brief w at ongeveer dertien ja a r
na die ontdekking van die K aap deur Pedro d'Ataide geskryf
en in die nou geskiedkundige Poskantoorboom op M osselbaai
geplaas is. Vir die volgende honderd ja a r was d aar geen verw ikkelings w at aan die posdiens gekoppel kan w ord nie, m aar
gedurende 1607 het seevaarders na en van die Ooste briew e
onder groot klippe langs die kus van Tafelbaai geplaas in die
hoop dat die briew e d aar gevind en na hulle bestem m ings ver
voer sou w ord. Ook die eerste eeu na die vestiging van blankes
aan die Kaap sien nog geen georganiseerde posdiens nie en
eers in 1806, na die B ritse besetting, w ord die eerste georga
niseerde posdiens hier te lande d eu r die S taat op die been
gebring. Dit w as in K aapstad gesetel en ons kan ons die
feitlik naakte H ottentot w at indertyd gehuur is om die briew e
te vervoer, m et ’n p a a r briew e in ’n gesplete stok in die hand
op sy d rafstap d eu r die wilde w êreld van indertyd voorstel.
Die H ottentotlopers was by verskillende punte langs die roete
gestasioneer en die boere w at hulle gehuisves en versorg het,
het vyf riksdalers (sow at R2) p er m aand daarvoor ontvang.
’n Prim itiew e diens, m aar tog een w at baie op prys gestel is
en in ’n behoefte voorsien het.
In 1807 neem p erd eru iters oor en ons lees d at die diens
toe „vinnig en gereeld" was. In dié stadium m oes posgeld nog
in k ontant vooruitbetaal w ord, m aar op 1 S eptem ber 1853 w ord
die eerste posseëls in gebruik geneem. Die posseëls w as slegs
geldig vir binnelandse gebruik; posgeld op posstukke na die
buiteland m oes steeds in k ontant betaal word. Tot hiertoe het
die posdiens ook slegs vir die vervoer van briew e voorsiening
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gem aak, m aar in 1854 w ord die sogenaam de boekposdiens inge
stel. Geleidelik vind verdere uitbreiding plaas en in 1870 be
reik die posc.iens K im berley na die ontdekking van diam ante
daar. Die eerste posversending vanaf K aapstad na K im berley
het bestaan uit 16 briew e en 26 boeke en koerante. Dit is ook
o m streeks hierdie tyd dat kam ele gebruik is vir die vervoer
van pos in die Gordoniagebied.
’n P aar ja a r later het die Posm eester van Bloem fontein
nog m et ’n vlag die aankom s van pos aangekondig en ’n tweede
vlag — die slag 'n rooie — gehys om die gem eenskap te laat
weet dat die pos gereed is om deur die poskantoorvenster
afgehaal te word. In S eptem ber 1886 is Johannesburg se eerste
posm eester aangestel. Sy kantoor was gehuisves in ’n sinkpondok en besigheid is d eu r ’n klein venstertjie verrig. Briewe
is afgelew er d eu r op 'n gegewe tyd die nam e daarop in alfabetiese volgorde uit te lees, m aar hierdie probleem is opgelos
deur die ingebruiknem ing van die eerste private posbusse in
Johannesburg om streeks 1887 en die instelling van die eerste
straataflew eringsdiens tien ja a r later.
In 1891 gaan die ou Zuid-Afrikaanse R epubliek ’n posooreenkom s m et M osam biek aan en w ord ’n gereelde posdiens
tussen B arberton en Lourenco M arques m oontlik gemaak.
Soortgelyke ooreenkom ste w ord die ja a r d aarn a m et die Kaapkolonie en die O ranje-V rystaat aangegaan.
In N atal is die eerste posdiens d eu r die m ilitêre ow erhede
beheer; d aa r was een posversending p er week tussen P ieter
m aritzburg en D urban. Die H aw em eester in D urban is gelas
om briew e van skeepskapteins aan te neem en dié aan doeanebeam ptes te oorhandig vir versending m et die gereelde pos. Die
„R osebud” was indertyd ’n skoener w at gereeld tussen
D urban en die Kaap gevaar het. D aar was ook ’n landroete oor
G raham stad, m aar vanweë grensm oeilikhede was dit dikw els
ontw rig en dit blyk dat pos ook oor land na Colesberg versend is.
Vanaf D urban is posversendings na die verskillende sendingstasies georganiseer en in 1852 is bekend gem aak dat sodanige versendings deel uitm aak van N atal se gereelde pos
diens. Ander vervoerm iddels soos die „E xpress”-diens van die
„N atal W itness” kon egter ook gebruik w ord en dit is interessan t om daarop te let d at die vervoertarief van die „Natal
W itness" tot in 1843 op 5c p er vel te staan gekom het.
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Ons gaan dus die nuwe eeu m et ’n baie elem entêre posdiens in, m aar na Uniewording versnel die ontw ikkelingstem po
aansienlik, danksy beter pad- en spoorverbindings. In 1910
is daar 2,457 pos- en telegraafkantore en w ord die koordinasie
van die dienste van die verskillende provinsies en die uitbreiding na al die provinsies van posdienste dadelik aangepak.
In der w aarheid is dit die begin van die opbouingsproses van
die m oderne en uitgebreide posdiens w at vandag hier te lande
b eskikbaar is.
Vroeg reeds het die V olksraad die noodsaaklikheid ingesien van ’n nuw e Wet om aan die veranderde toestande te voldoen. In 1911 is die Post Adm inistratie en Scheepvaart-Kombinaties Verhinderingsw et (No. 10 van 1911) dus aangeneem .
H ierdie Wet het die plek ingeneem van die posw ette w at voorheen in die Kaap, Natal, O ranje-V rystaat en T ransvaal van krag
was, en eers in 1958 is dit in A frikaans vertaal en is die bestaande Poswet in die plek daarvan op die statuutboek geplaas.
V oortspruitend uit die Poswet van 1911, is die landboupakketpos w at voor Unie slegs in T ransvaal en N atal beskik
b aar was, na die res van die Unie uitgebrei. Reg uit die staanspoor was dit baie gewild en van groot w aarde vir 'n aansienlike deel van die bevolking. Vir ’n tyd was dit ook in w erking
na Suidwes-Afrika en Swaziland, m aar as gevolg van vervoerm oeilikhede is die diens na daardie gebiede gestaak.
Die voordeel van die sirkulasie deur die land van koeran te teen 'n goedkoop, trouens ’n onekonom iese, postarief is
ingesien, en in 1911 is reëlings getref vir uitgew ers van bona
fide koerante w at by die P oskantoor geregistreer is om hulle
koerante — ongeag die gewig daarvan — teen die lae tarief
van id . p er eksem plaar deur die pos te stuur. Op 1 Junie 1925
is die posgeld verander tot id . p er eksem plaar tot 8 onse gewig
en id . p er eksem plaar van 8 ons tot 1 pond in gewig, en d aa m a
teen die skaal van toepassing op drukw erk. H ierdie tarief
geld vandag nog, behalw e d at die „pennie" d eu r „sent” vervang is.
Met die opening van die diam antvelde op M ooifontein in
1910, is ’n diens p er m o to rk ar ingestel vir die vervoer van pos
tussen Bloem hof en M ooifontein. Drie an d er m otordienste is
ko rt d aarn a in w erking gestel en in w erklikheid kan dit beskou
w ord as die begin van die vervoer van pos p er m otorvoertuig in
ons land. N am ate die betroubaarheid van sodanige voertuie
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in die prak ty k bewys is, is g ro ter gebruik daarvan gem aak
en in 1919 het die getal m otordienste reeds gestyg tot 73. Algaande het m otordienste wyd en syd in gebruik gekom en
toe die Suid-Afrikaanse Spoorw eë hul padm otordiens ingevoer het as voedingslyne vir die spoorweg, het die P oskantoor
ingestem om daardie dienste te gebruik, w aar hulle aan vereistes voldoen.
Die „kontant-by-aflew ering”-pakketposdiens, w at voorsiening gem aak het vir vervoer en aflew ering van pak k ette binne
die Unie, Basoetoland, B etsjoeanaland-P rotektoraat en Swazi
land is in Junie 1925 ingestel.
In 1931 is ’n nuw e regulasie ingevoer m et die oog op die
vinniger afhandeling en aflew ering van briew e by straatadresse.
H uisbew oners m oes naam lik sorg vir ’n aflew eringsplek vir
pos, d.w.s. ’n bussie by die hek in gevalle w aar die woning m eer
as 60 voet van die stra a t af geleë is, en in gevalle w aar die
woning m inder as 60 voet van die stra a t af geleë is, 'n opening
vir briew e in die voordeur.
Die „besigheidsantw oorddiens” is op 1 April 1934 ingevoer.
Die ontw ikkeling van die land se handel m et oorsese
iande w ord in ’n groot m ate w eerspieël in die gebruik van die
pakketposdiens. Ten einde vir die ordelike en doeltreffende
wisseling van pakkette voorsiening te m aak, is ooreenkom ste
dus vir direkte w ederkerige pakketposdienste m et ’n groot
getal an d er lande aangegaan.
Die uitbreek van die Tweede W êreldoorlog lui ’n tydperk
in toe d aar van posuitbreiding m in sprake was. Na die beëindiging van vyandelikhede — ew eas op feitlik elke an d er terrein in ons land — neem die ontw ikkelingstem po w eer toe.
Dié keer so snel dat die D epartem ent nie oral en altyd kon
voorbly m et die voorsiening van geskikte en toereikende akkom m odasie vir die doeltreffende verrigting van poswerksaam hede nie. D esondanks lew er Suid-Afrika steeds ’n pos
diens w at in omvang, m odernheid en doeltreffendheid b eter
as goed vergelyk m et die b este in die w êreld, terw yl hy daarop
roem dat sy tariew e van die laagste te r w êreld is.
Reeds is d a a r 3,148 poskantore — geleë tot in die verste
uithoeke van ons uitgestrekte land — m aar nuw es w ord voortdurend gestig. In plaas van die eertydse p osdraer, p e rd e ru ite r
en poskoets, m aak ons vandag gebruik van ’n geïntegreerde
netw erk van m oderne pad-, spoor-, lug- en seeverbindings. Ons
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posvervoerrekening klim steeds en beloop tans ruim R7i
m iljoen elke jaar. Die volgende enkele gegewens spreek vir
hulleself:
1935
1965
Posstukke gehanteer
R345,327,000
R l,109,667,000
P rivate posbusse
33,550
179,480
Gelisensieerde posfrankeerm asjiene
414
5,637
Besigheidsantw oorddienslisensies
64
2,486
P osinkom ste
4,548,000
33,046,000
Oor die lugposdiens verskyn die volgende interessante
parag raaf in die Posm eester-generaal se jaarverslag van die
b o ek jaar 1935/36:
„Die ontw ikkeling van die lugpos is m iskien vandag die
uitstaande kenm erk van die internasionale posdiens en
d aar bestaan m in twyfel dat die versending oor lang afstande van alle briefposte p er lug eerlank ’n wêreldwye
gebruik sal wees.”
H ierdie voorspelling is gem aak pas drie ja a r nadat die
eerste lugposdiens na en van die buiteland — naam lik tussen
Londen en K aapstad — d eu r Im perial Airways Lim ited ingestel is. Vandag w ord lugposte gewissel m et lande tot in die
verste uithoeke van die aardbol en die m ate w aarin daardie
vroeë voorspelling bew aarheid is, blyk daaruit dat gedurende
die b o ek jaar 1964/65 nie m inder nie as 974,000 pond lugpos na
die buiteland versend is, teenoor 48,000 pond in 1934/35 en
587,000 pond in 1954/55.
M aar die ontw ikkeling van die binnelandse lugposdiens
w as selfs vinniger en skouspelagtiger. Die eerste binnelandse
lugposdiens in Suid-Afrika is in 1925 ingestel en wel tussen
K aapstad en D urban. H ierna volg in 1929 ’n soortgelyke diens
tussen K aapstad, Port Elizabeth, Oos-Londen en D urban m et
verbindings na Bloem fontein en Johannesburg en ’n verdere
ontw ikkeling in 1933 toe ’n regstreekse diens tussen D urban
en die R andse Lughawe op G erm iston ingestel is. A1 hierdie
dienste is deur private ondernem ings gelewer, m aar gedurende
1934 tree die Regering self tot die binnelandse lugdienste toe
en die Unie-lugdienste van die spoorw eg-adm inistrasie vervoer
reeds in 1938 en 1939 onderskeidelik 986,000 en 1,198,000 pond
lugpos oor die binnelandse roetes. In dié stadium is die diens
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vanw eë die Tweede W êreldoorlog vir sow at ses ja a r onderbreek, m aar na die hervatting daarvan in Mei 1946, styg die
gebruik w at daarvan gem aak w ord so vinnig dat gedurende
die b o ek jaar 1949/50 m eer as 2 m iljoen pond pos vervoer
w ord. Vir die b oekjaar 1964/65 beloop die gewig byna 34
m iljoen pond.
Vir die vervoer van ons pos na die buiteland, w ord uiteraard ook gebruik gem aak van die seeposdiens. Die eerste posbootdiens het in 1815 begin toe snelvarende skepe d eu r die
B ritse Regering gebruik is om m aandeliks van die Teem s te
v ertrek m et pos en passasiers vir die Kaap, M auritius en Indië.
Die heel eerste posboot het die K aap in 114 dae bereik, nadat
dit M adeira en Rio de Janeiro aangedoen het. Op 18 O ktober
1825 kom die eerste stoom skip — die ..E n terp rise” van 500
ton — Tafelbaai vanaf Engeland binnegevaar. H aar aankom s
— 58 dae na h a a r v ertrek u it Falm outh — is m et groot opgew ondenheid begroet en skole en besighede is gesluit om h aa r
te kon verwelkom .
H ierna het nog sow at dertig ja a r verloop voordat ’n
w erklik gereelde posbootdiens d eu r die ..Union Line” tussen
Engeland en Suid-Afrika ingestel is. In 1857 is die eerste vaste
posk o n trak tussen die K aapse Regering en die ..Union Line"
aangegaan en in daardie dae is ooreengekom dat die Maatskappy se bote die reis tussen S outham pton en K aapstad in
nie m eer nie as 42 dae sou aflê. S edertdien is die Union Castle
Steam ship Com pany nog altyd die vernaam ste karw eier van
ons buitelandse seeposte en tans bestaan m et hulle ’n vaste
kontrak w aarvolgens hulle elke ja a r R800.000 vir hulle dienste
ontvang. Die d u u r van die reis tussen S outham pton en K aap
stad is intussen verm inder na tw aalf dae en w anneer die pos
boot nou elke week uit S outham pton in Tafelbaai aankom ,
w ord gem iddeld agtien spoorw egw aens gevul m et possakke
vir binnelandse bestem m ings, benew ens die pos vir behandeling in K aapstad self. Ander rederye vervoer ook 'n aansienlike hoeveelheid pos na die V.S.A., die Oos- en W eskus,
A ustralië en die Verre-Ooste.
In Johannesburg — ons grootste possorteer- en transitokantoor, w aar daagliks ’n enorm e getal possakke ontvang en
versend w ord, is reeds gedurende 1935 ’n ondergrondse postonnel en vervoerbandstelsel in gebruik geneem om possakke
tussen die stasie en die poskantoorgebou te vervoer. In 1956
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is dit verander en na die nuwe stasie verleng (tan s is dit
sow at ’n myl lank) en ons m een dat dit die grootste in die
w êreld is. Ruim 35,000 possakke w ord elke week op dié wyse
vervoer en die gem iddelde tydsduur vandat ’n possak by die
poskantoor w eggestuur is to td at dit die verste perron bereik,
is slegs vyftien m inute. Die gebruik van die tonnelstelsel met
sy aanverw ante onderaardse poskam er, hysbande en vervoerbande, bespaar ons jaarlik s ’n geweldige hoeveelheid tyd,
arbeid en m otorvervoer. In K aapstad is ’n soortgelyke postonnel reeds gedeeltelik tussen die nuw e stasie en die hoofposkantoor in w erking en w anneer dit oor sow at 6 ja a r voltooi is, sal dit ongeveer 2,800 voet lank wees en sow at 22,600
possakke p er week vervoer. D aarna sal possakke slegs tussen
die dokke en die hoofposkantoor per m otorvoertuig ver
voer word.
H ierdie m oderne vervoergeriewe het vanselfsprekend die
vervoer en hantering van ons pos baie bespoedig. In die Departem ent self is eweneens alles m oontlik gedoen om die sortering
en verdere behandeling van posstukke te bespoedig, m aar die
grootste enkele struikelblok hier is die geweldige om vang van
die handearbeid w at steeds nodig is vir die behandeling van
posstukke in groot getalle. Soos reeds aangedui, w ord m eer
as 1,100 m iljoen posstukke tans jaarlik s in die R epubliek behandel en in weerwil van die grootste vereenvoudiging van
sorteerprosesse is dit tans nog onm oontlik om pos m et die
spoed te behandel w at ons ons graag ten doel stel. Bowendien
neem die posverkeer standhoudend toe en om dat ons oortuig
is dat die enigste oplossing in m eganisering lê, is ons eerste
briefsorteerm asjien ’n /ukkie gelede bestel. On • verwag om
dit teen die einde van volgende ja a r in Pretori i in w erking
te hê en die beskikba* rheid daarvan sal ’n veidere mylpaal
wees in ons strew e om ’n b rief w at vandag gepos is, m ore
by sy bestem m ing te lewer.
Die telekommunikasiekant:

Die vordering op hierdie gebied gee ’n ewe interessante geskiedenis w at ons vervolgens graag behandel. Te'egraafverbindings het natuurlik die telefoon vooruitgegaan. Telegrafie was
trouens die eerste vorm van elektriese kom m unikasie in SuidAfrika — dit dagteken uit die ja a r 1860 toe die Telegraafm aat55

skappy van die Kaap die Goeie Hoop ’n telegraaflyn tussen
K aapstad en S im onstad aangelê het — en daarom bepaal ons
graag eerste die aandag by die telegraafdiens.
Die telegraafdiens:
Die eerste telegraafverbinding tussen K aapstad en Sim on
stad w ord ongeveer in 1890 gevolg d eu r soortgelyke verbindings
vanaf K aapstad na Oos-Londen, Kingw illiam stow n, P ort Eliza
beth en G raham stad. Algemeen w ord aanvaar dat hierdie ver
bindings die eerste telekom m unikasiekanale op die V asteland
van Afrika was, behalw e m iskien in Egipte. Geleidelik is die
telegraaflyne verleng en teen 1898 bereik hulle reeds die oew ers
van die N iassam eer.
Die bekende m orse-registreertoestel was die eerste teleg raafap p araat en aanvanklik kon oor 'n enkele lyn slegs een
boodskap op 'n keer oorgesend w ord. In 1882 is dupleksw erking egter ingestel w at die draagverm oë van die bestaande
lyne verdubbel het. 'n P aar ja a r later volg ’n verdere verbetering toe kw adrupleksw erking en dupleksherhalers in gebruik
geneem is en in die ja a r 1900 m aak W heatstone se outom atiese
ap p a raa t w at in die buiteland ontw ikkel is, in Suid-Afrika sy
verskyning. Danksy die ingebruiknem ing van hierdie ap p araat
kon tot 200 w oorde p er m inuut oor ’n enkele kanaal oorgesend
word. Dit w ord gevolg d eu r die ingebruiknem ing van Creedap p a raa t op die hooflyn tussen Johannesburg en K aapstad
in 1913. Deur hierdie ap p a raa t w at die m orsekode outom aties
in Rom einse letters kon om sit, is ’n nuwe fase in die ontw ikkeling van die dru k teleg raaf ingelui. In 1924 verskyn die
teled ru k k er op die toneel w a ard eu r die oorsending van berigte verder vereenvoudig en bespoedig w ord.
In 1910 was d aa r 12,516 myl telegraafverbindings. Teen
1935 was d aa r 20,900 myl en vandag is die verbindings baie
naby 800,000 myl lank. Die teledrukker het die m orse-instrum ent vir die grootste gedeelte vervang en dragfrekw ensiestelsels is aangebring w at dit m oontlik m aak om talle telegraafkringe op 'n enkele lyn besk ik b aar te stel. Die teleksdiens
w at vandag die h u u rd e r van ’n teled ru k k er in staat stel om
regstreeks m et 'n an d e r teled ru k k erh u u rd e r in feitlik enige
deel van die w êreld in verbinding te tree, is in 1935 in gebruik
geneem en sedertdien is outom atiese telekssentrales in Johan
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nesburg, K aapstad en D urban gestig. Binne die eersvolgende
twee of drie ja a r sal verdere soortgelyke sentrales in Pretoria,
Port Elizabeth, B loem fontein en elders geïnstalleer w ord, warna alle telekshuurders binne die R epubliek deur ’n outom atiese
skakelaksie regstreeks m et m ekar in verbinding sal kan tree.
Ten einde die ontvangs en versending van telegram m e te
vergem aklik en te bespoedig, is teledrukkers by hoofposkantore en later by die groter plattelandse poskantore geïnstalleer. H ierna volg die installering van skakeleenhede — deur ons
eie m anne ontw erp — en die ingebruiknem ing van outom atiese
telegraaf-sentrales w at vandag talle telegraafkantore in staat
stel om regstreeks m et m ekaar in verbinding te tree en sodoende om slagtige en tydrow ende heroorsendings uitskakel.
Tans is 314 telegraafkantore op dié wyse m et m ekaar verbind, m aar teen die einde van 1968, w anneer die telegraafdiens
in Suid-Afrika na verw agting ten voile geoutom atiseer sal wees,
sal 530 telegraafkantore oor die hele R epubliek regstreeks m et
m ekaar in verbinding kan tree.
Die telefoondiens:
Toe die telegraafdiens indertyd in Suid-Afrika ingestel
is, was dit nie net die enigste vorm van elektriese kommunikasie hier te lande nie, m aar ter w êreld. Juis in daardie ja re
het Philip Reis van F rederichshof in D uitsland egter ’n toestel
ontw erp w at deur m iddel van ’n gehoorstuk en sender musiekklanke kon oorsein en ontvang. H ierdie uitvinding het gelei
tot die ontw ikkeling van die telefoon deur Alexander G raham
Bell in die ja a r 1876 en die stigting van die w êreld se eerste
handtelefoonsentrale in New Haven C onnecticut in die V.S.A.
in Jan u arie 1878.
Suid-Afrika doen dadelik stappe om hierdie ontw ikkeling
te benut en slegs vier ja a r nadat die telefoon uitgevind is, is
reeds elf private telefoonstelsels m et sew entien toestelle en ’n
totale lynlengte van negentien myl in gebruik. S edert daardie
jare het geweldige ontw ikkeling plaasgevind en die m erkw aardigste vordering op die gebied van diensverskaffing deur die
P oskantopr w ord vandag juis aan die telefoonkant aangetref.
Reeds in 1882 is die eerste handtelefoonsentrale op SuidA frikaanse bodem geopen en wel in P ort Elizabeth. D aarna
volg K aapstad in 1884, Oos-Londen in 1887, P retoria in 1890
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en Johannesburg in 1894. In 1910 is d aa r reeds 90 sentrales w at
altesaam 13,650 dienste verskaf. In die ja a r 1922 — net tien
ja a r nadat die w êreld se eerste outom atiese sentrale by
Epsom in Engeland in gebruik geneem is — w ord outom atiese
sentrales by K am psbaai (K aap stad ) en W aterkloof (P re to ria )
gestig. Teen Jan u arie 1934 was d aar sew entien outom atiese
sentrales in w erking en aan die einde van M aart 1938 w as d aar
veertig w at ongeveer 107,000 h u u rd e rs bedien het. Tans is
d a a r 114.
Die eerste telefoonhooflyn is in 1886 oor 'n afstan d van
sew entien myl vanaf K im berley na R um pingstasie (R iverton)
verskaf. In 1901 is ’n hooflyn tussen K aapstad en S im onstad
verskaf; in 1903 tussen Johannesburg en P retoria en in 1906
tussen D urban en P ieterm aritzburg. In die daaropvolgende
ja re is verskeie hooflyne oor k o rt afstande verskaf en to t
1922 w as die gebruik van die hooflyndiens hoofsaaklik beperk
tot verkeer tussen sentrales binne gebiede m et ’n straal van
ongeveer 200 myl. Langafstandkom m unikasie w as dus hoof
saaklik bew erkstellig d eu r m iddel van die telegraafdiens en
die posdiens.
G edurende 1922 m aak ’n nuw e uitvindsel — die spraakfrekw ensieversterker — dit m oontlik om die eerste langafstan d telefoonlyn tussen Johannesburg en D urban te verskaf
en twee ja a r later is Johannesburg en K aapstad op dieselfde
wyse m et m ekaar verbind. As gevolg van genoem de versterkers
het langafstand telefoonverbindings vinnig toegeneem en die
tem po is verder versnel d eu r die ontw ikkeling van draagstelsels w at dit m oontlik gem aak het om drie spraakkanale en
agtien telegraafkanale u it een p a a r drad e te verkry.
O m rede draagstelsels lyne van baie hoë gehalte vereis, is
die ou roetes geleidelik sedert 1936 vervang. Vandag w ord
die oorgrote m eerderheid van ons telefoonkringe d eu r m iddel
van draagstelsels voorsien. Suid-Afrika se bogrondse draagnet
is trouens die tw eede grootste in die w êreld. Die buitengew oon
hoë gehalte van ons bogrondse draagroetes w ord duidelik
w eerspieël d eu r die feit dat die R epubliek die eerste land
te r w êreld is w at daarin kon slaag om soveel as agt-en-twintig
telefoonkanale oor ’n enkele p a a r drade te verskaf; die maksim um in die m eeste ander lande is tw aalf. Suid-Afrika w ord
as ’n gesaghebbende op hierdie besondere gebied in die w êreld
erken.
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Bogrondse draagstelselroetes het egter besliste beperkings
— d aar kan byvoorbeeld slegs 300 spraakkanale oor dieselfde
roete verskaf w ord — en daarom w ord van ondergrondse konsentriese kabels gebruik gem aak tussen sekere sentrum s w aar
die telefoonverkeer derm ate hoog is. Die eerste konsentriese
kabel is in Januarie 1952 tussen D urban en P ieterm aritzburg
gelê, gevolg deur soortgelyke kabels tussen K aapstad en Paarl,
Johannesburg en P retoria en Johannesburg en Vereeniging.
Sodoende was dit m oontlik om m eer kanale oor een roete te
voorsien. Die huidige kabel tussen Johannesburg en P retoria
m aak byvoorbeeld voorsiening vir 1,920 spraakkanale.
Dit is van m eer as gewone belang om net kortliks te let
op die oorspronklike kabel tussen Johannesburg en Pretoria.
(Dit was nie 'n konsentriese kabel nie). H ierdie kabel w at die
ou bogrondse roete vervang het, is in 1936 langs die hoofweg
tussen P retoria en Johannesburg gelê. Dit was 36 myl lank
en 280 rolle kabel w at nagenoeg 4 i ton elk geweeg het, is ge
bruik. W eens die gewig van die rolle moes spesiale sleepw aens
ingevoer w ord om dit te vervoer en hantering m oontlik te
m aak. Die koperdraad w at gebruik is, het byna 230 ton ge
weeg en verteenw oordig naastenby 22,000 myl enkele draadlengte.
Die grootste voorw aartse stap op die gebied van hooflyne
is egter die m ikrogolfstelsel w at heeltem al wegdoen m et fisiese
draad- of kabelverbinding. Die m ikrogolfstelsel m aak gebruik
van radiofrekw ensies w at só hoog is dat hulle byna dieselfde
eienskappe as lig het. Hulle versw ak naam lik vinnig nam ate die
afstand toeneem en m oet elke dertig of veertig myl versterk
word. Net soos lig, w ord hulle ook d eu r fisiese obstruksies
onderbreek en d aar m oet dus ’n skoon gesigslyn tussen die
verskillende versterkers wees. As gevolg van hierdie eienskap
pe w ord m ikrogolfstasies noodwendig op hoogliggende punte
opgerig. Die seine w ord van p u n t tot pu n t oorgedra deur
paraboolreflektors w at soos groot skottels lyk. Dié reflektors
en die staaltorings w at ’n deel van die uitru stin g uitm aak, is
reeds 'n algem ene gesig in die platteland. Die hoogte van die
toring wissel van 60 tot 300 voet.
G edurende 1953 is ’n begin gem aak m et die installering
van ’n eksperim entele m ikrogolfstelsel tussen P retoria en Jo
hannesburg. Die toetse is in 1956 voltooi en gedurende 1960
is die eerste funksionele m ikrogolfstelsel tussen Johannes
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burg en K lerksdorp in gebruik geneem. Dit het aanvanklik
400 kringe verskaf m aar kan to t 5,000 uitgebrei w ord. Die vol
gende stelsels is sedertdien verskaf:
Johannesburg—W elkom —Bloem fontein.
Johannesburg—Carletonville.
Johannesburg—Springs.
D urban—S cottburgh—P ort Shepstone.
Johannesburg—D urban.
Die stelsel tussen Johannesburg en D urban w at op 1 Julie
1965 in gebruik geneem is, is nagenoeg 365 myl lank, het
R2,200,000 gekos en m aak voorsiening vir 7,000 spraakkanale
n adat dit ten voile toegerus is.
Die volgende bykom ende stelsels is reeds beplan en sal
hopelik binne tw ee ja a r in gebruik geneem kan w ord:
J ohannesburg—Benoni.
Oos-Londen—P ort Elizabeth.
Port E lizabeth—Bloem fontein.
K aapstad—P ort Elizabeth.
By voltooiing van hierdie stelsels, sal al die vernaam ste
stede in die R epubliek deur m iddel van m ikrogolfstelsels
verbind wees.
Die volgende tabel dui die fenom enale uitbreiding van
d ie h o o f ly n d ie n s te o o r d ie v o rig e 40 j a a r a a n :
Getal kringe
Getal hooflynoproepe per jaar
Hooflynmylafstand

1926
798

1939
1,996

1948
2,806

1965
13,293

8,000,000
72,000

19,000,000
132,000

30,000,000
157,000

104,000,000
1,000,000

As gevolg van die toenem ende om vang van die hooflynverkeer, is die hooflyndiens geoutom atiseer en reeds is ’n stelsel
beskikbaar w at dit vir h u u rd e rs in outom atiese gebiede m oont
lik m aak om 139 handelsentrales regstreeks te skakel. V oorts
sal die m ikrogolfstelsel voldoene hooflyne tussen die ver
naam ste stede in ons land beskikbaar stel sodat die groot
outom atiese telefoonnetw erke d eu r m iddel van outom atiese
skakeling d eu r die h u u rd e rs self, m et m ekaar verbind w ord.
H ierdie diens staan bekend as Nasionale H uurdershooflynskakeling en afgesien van die hooflyne oor die m ikrogolfstelsels
m oet outom atiese sk ak elap p araat ook geïnstalleer w ord om
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sodoende die onderlinge verbindings tussen die hooflyne te
bew erkstellig. H ierdeur sal telefoonhuurders by verskillende
sentrales onm iddellik m et m ekaar in verbinding kan tree deur
slegs ’n sekere getal syfers te skakel. (Die m aksim um sal
tien w ees).
Aan die outom atisering van plattelandse telefoonsentrales
w ord volstoom gewerk. D aardeur w ord outom atiese skakeling
ook na die kleiner dorpe uitgebrei en uiteindelik sal feitlik
alle telefoonhuurders in die land m ekaar outom aties kan
skakel insluitende huu rd ers op plaaslyne.
Laasgenoem de is m oontlik gem aak d eurdat ons eie ingenieurs ’n outom atiese partylyntelefoon ontw erp het w at geheim houding van telefoongesprekke verseker en elke telefoon
oor afsonderlike kodeluie beskik w at nie op ander telefone
op die lyn ho o rb aar is nie. H uurders op partylyne kan dus
self hul oproepe skakel en beskik vir alle praktiese doeleindes
oor dieselfde diens as ’n gewone huurder, ondanks die feit
dat ’n aantal h u urders — tot ’n m aksim um van tien — op die
selfde lyn bedien word.
Die eerste m untbusoproepkantoor is in 1906 in K aapstad
gei'nstalleer en tans is d aar ongeveer 16,000 in die Republiek.
’n Tegniek w aardeur ’n m untbusoproepkantoor by ’n outom a
tiese stelsel aangesluit kon w ord, is juis in die P oskantoor se
eie laboratorium ontw erp en vir die eerste keer in 1934 in
K aapstad in w erking gestel. ’n V erdere prestasie w at ons behaal het is die ontwikkeling, in sam ew erking m et sekere vervaardigers, van die transistor-tipe m untbus en -telefoon vir
gebruik in oproepkantore. In vergelyking m et die ou tipe is
d aa r talle verbeterings aangebring insluitende ’n transistorm u n td etek to r en ’n elektrodinam iese m ikrofoon. Die nuw e eenhede w at die ou tipe geleidelik vervang, w ord in Suid-Afrika
vervaardig. Nuwe tipe oproepkantooruitrusting is ook ontw erp
sodat oproepkantoorgebruikers regstreekse skakelgeriew e kan
geniet.
’n B elangrike ontw ikkeling op telekom m unikasiegebied
is die oorsending van data. Deskundiges m een d at hierdie diens
uiteindelik alle ander soorte telekom m unikasie in om vang sal
oortref. Die P oskantoor bied nou verskillende tipe data-oorsendingsgeriew e aan om aan die vereistes van die handel, die
nywerheid, die staat en die w etenskap te voldoen.
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B uitelandse-telekom m unikasie:
Op 27 D esem ber 1879 is telegrafiese verbinding tussen
Suid-Afrika en E uropa vir die eerste keer m oontlik gem aak
d eu r die opening van ’n ondersese kabel w at van Aden na
D urban verleng is. Die kabel het aan die E astern and S outh
African Telegraph Com pany behoort en in 1902 is verbinding
oor die ondersese kabelstelsel ook tussen Suid-Afrika en Australië oor Cocos bew erkstellig. Die Suid-Afrikaanse eindpuntstasie
op D urban is m et K aapstad verbind d eu r ’n spesiale landlyn
w at vir die eksklusiew e gebruik van internasionale verkeer
gebou is.
Tans is d aa r regstreekse radiotelegraafverbindings m et
die V erenigde K oninkryk, die Verenigde S tate van Amerika,
W es-Duitsland, S w itserland, F rankryk, A ustralië, Japan, die
D em okratiese R epubliek van die Kongo, Oos-Afrika, Angola
en die M alagassiese Republiek. Ten spyte van die vyandige
houding jeens die R epubliek d eu r nuw e onafhanklike state in
Afrika, is d a a r to t dusver geen poging aangew end om ons reg
streekse kanale m et die Kongo, Oos-Afrika en M alagassie te
verbreek nie. Die eerste snelradiotelegraafverbinding m et die
b uiteland is in 1927 tussen K aapstad en Londen deur ’n p ri
vate m aatskappy ingestel. Aanvanklik was d aa r groot mededinging tussen die ondersese kabel- en radiom aatskappye. L ater
het die twee m aatskappye egter saam gesm elt en in 1948 het
die P oskantoor self die gebied van buitelandse telekom m unikasie betree toe die Regering die belange van die betrokke m aat
skappy oorgeneem het.
S edertdien het die vraag na buitelandse telefoon-, telegraafen teleksdiens so toegeneem dat die P oskantoor addisionele
verbindings beskikbaar m oes stel. Dit is gedoen d eu r in 1958
m oderne send- en ontvangstasies by onderskeidelik Olifantsfontein en D erdepoort in gebruik te neem teen ’n gesam entlike
koste van R2 m iljoen. Dié twee stasies is van die heel mod ern ste in die Suidelike H alfrond en verskaf m eer as vyftig
kringe na plekke soos Londen, New York, Sydney, Buenos
Aires, Rio de Janeiro, N airobi, L eopoldstad en W indhoek.
Danksy die beskikbaarheid van hierdie verbindings en
landlyne na ’n groot aantal aangrensende gebiede, kan in ter
nasionale en in terterrito ria le telekom m unikasieverkeer van
dag m et haas elke denkbare plek te r w êreld gewissel w ord.
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Die groei van die internasionale radiotelefoonverkeer sedert
1945 alleen blyk uit die volgende:

Oproepe na oorsee
O proepe van oorsee

1946/47

1957/58

1964/65

5,754
5,809

17,724
17,910

23,846
25,878

Met betrekking tot die in terterrito ria le telefoonverkeer
spreek die volgende gegewens vir hulleself:

O proepe na Rhodesië
Oproepe van Rhodesië
Opr. na Lourenco M arques
Opr. v. Lourenco M arques
Oproepe na Kenia
O proepe van Kenia
O proepe na Kongo
Oproepe van Kongo

1935

1949

1958

1965

5,616
5,600
4,034
2,591
—
—

24,306
32,920
17,599
18,565
184
293
155
216

84,214
136,676
34,412
30,082
322
577
232
259

153,272
215,229
57,206
57,741
612
739
202
198

—
—

Vir ja re reeds is die radio die enigste wyse w aarop skepe
ter see m et die land in verbinding kan bly. Vir dié doel is
d w arsdeur die w êreld radiostasies aangebring en in Suid-Afrika
is die eerste kusradiotelegraafstasie in 1910 in D urban opgerig. Die stasie het uit ’n 3-kw-vonkstelsender, 'n kohererontvanger en ’n m orse-inktoestel bestaan en kon in daglig m et
skepe oor ’n afstand van sow at 250 myl in verbinding tree,
’n V erdere kusstasie m et ’n 5 kw-sender van die draaivonktipe
is gedurende dieselfde ja a r by Slangkop naby K aapstad opgerig. In 1939 is die ontvangsapparaat van Slangkop na Komm etjie verskuif: die send- en ontvangsdienste w ord nou op onderskeidelik Klipheuwel en M ilnerton verrig. Geriewe bestaan
tans in K aapstad, Port Elizabeth, D urban en W alvisbaai (in
Suidwes-Afrika) vir radiotelegraaf- en telefoonverbindings m et
skepe te r see. K aapstadradio is ook m et hoë-frekwensieteleg raafap p araat toegerus en is in staat om m et skepe in enige
deel van die w êreld in verbinding te tree.
T radisioneel w ord deur m iddel van die m orsekode m et
skepe te r see in verbinding getree en internasionale kodeseine is opgestel om taalproblem e te oorbrug. Telefoondienste
w ord egter in toenem ende m ate gebruik en ’n hele aantal mo63

derne skepe is dan ook reeds m et teledrukkers toegerus. In
hierdie stadium is d aar egter nog betreklik m in kusradiostasies w at toegerus is om teledrukkerw erking m et skepe aan
te gaan. In die m eeste gevalle kan teledrukkers op skepe slegs
gebruik w ord w anneer hulle in die dokke m et plaaslike
teleksnette verbind kan w ord. Dit val egter nie te betwyfel
nie dat kusradiostasies d w arsd eu r die w êreld in die toekom s
geriewe vir teledrukkerverbinding m et skepe sal m oet verskaf en dat die tradisionele m orsestelsel deur die telefoon
en die teled ru k k er vervang sal word.
Volgens am ptelike registers van die Internasionale Telekom m unikasie-unie, bestaan d aar tans 64 kusradiostasies vir
verbinding m et vaartuie op internasionale seeroetes aan die
kuslyn van die V asteland van Afrika. D aar is ook 'n kusstasie
by M atadi op die K ongorivier en vier aan die oew ers van die
M alaw im eer w at kom m unikasie m et die talle m eerbote m oontlik m aak.
Die eerste voile outom atiese m obiele landradiotelefoondiens in die R epubliek is op 24 M aart 1964 by wyse van proefnem ing aan die publiek in Johannesburg beskikbaar gestel.
H ierdie diens stel 'n h u u rd e r in staat om in sy private voertuig binne 'n straalgebied van ongeveer dertig myl van die
k ontrolestasie af plaaslike sowel as hooflynoproepe te m aak
en te ontvang.
Fototelegram m e kan vandag sowel binnelands as m et verskillende lande in die buiteland gewissel w ord. R egstreekse
radioverbindings bestaan vir die ontvangs en versending van
fototelegram m e van en na die V erenigde K oninkryk en die
V.S.A. Ten einde verlies van beeldskerpte uit te skakel w at
by heroorsending voorkom , w ord fotos by ontvangs op 'n
snelheidsbeheerde band opgeneem . D aarna kan heroorsending
soveel keer as w at nodig is sonder verlies van beeldskerpte
geskied.
T elekom m unikasiedienste elders in A frika:
Soos heel aan die begin aangedui, w eet ons dat telekomm unikasie-ontw ikkeling in Afrika veral vir sover dit die nuut
gestigte state betref, nie 'n gevorderde stadium bereik het
nie. Dit spreek onder m eer d aa ru it dat, in die jongste ja re
veral, groot d ru k by internasionale vergaderings d eu r die
A frikastate uitgeoefen is vir tegniese hulp om hulle tele64

kom m unikasieverbindings te m oderniseer en uit te brei. Dit
is dus 'n billike afleiding dat m eeste van die A frikastate hoegenaam d nie hierin selfstandig kan optree en noem ensw aardige
verbeterings kan aanbring nie, m aar dat hulle feitlik geheel
en al afhanklik is van geldelike, tegniese en adm inistratiew e
hulp van die res van die wêreld.
V erskillende konferensies van die Ekonom iese Kom m issie
vir Afrika en die Internasionale Telekom m unikasie-unie is
reeds gehou, w aarvan die jongste in M aart 1966 in Addis Ababa,
Ethiopië. H ierdie vergadering is spesiaal gereël om die ontwikkeling van telekom m unikasies in Afrika te bevorder om
sodoende die ontw ikkelende lande op ekonom iese en sosiale
gebiede te bestendig. In sy verw elkom ingsrede by dié geleentheid het Haile Selassie van E thiopië gesê dat die uitbreiding
en verbetering van die inter-A frikaanse telekom m unikasienet
van prim êre belang is om Afrika-eenheid te bew erkstellig. Hy
het aangevoer dat solank die telekom m unikasiestelsel van
Afrika van tran sito sen tru m s buite Afrika afhanklik bly, die
ontw ikkeling van Afrika op alle gebiede ernstig gekortw iek
sal word.
O nder m eer was hy m oontlik daarop bedag dat van die
getal kringe w at uitsluitlik vir die openbare telegraafdiens
gebruik w ord, slegs 24 in Nigerië, nege in die D em okratiese
R epubliek van die Kongo en 76 in die K am eroen is. Die vergelykende syfer vir die Republiek is 385.
Volgens die syfers van binnelandse telegraafverkeer het
Zam bië ook slegs 476 telegram m e in ’n ja a r gehanteer. Enkele
beskikbare syfers van die getal telegram m e w at jaarlik s in
an d er lande in Afrika behandel w ord, is soos volg:
N ig e rië .....................................................................
Oos-Afrika (Kenia, Oeganda, Tanganjika)
Egipte ......................................................................
E thiopië ..................................................................
Ghana .......................................................................
M alagassie...............................................................
Soedan .....................................................................
T o g o la n d .................................................................
Suid-Afrika .............................................................

190.000
1.690.000
2.480.000
130.000
1.524.000
943.000
1.152.000
46,500
12,330,000

Op 1 Janu arie 1965 was in ’n paar A frikalande die getal
telefone per 100 inwoners soos volg:
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B asoetoland .............................................................................
E thiopië ....................................................................................
G hana ........................................................................................
K enia .........................................................................................
Nigerië ......................................................................................
R hodesië ...................................................................................
Suid-Afrika (alle rasse) .......................................................
Suidwes-Afrika (alle rasse) ............................................
Egipte ........................................................................................
Zam bië ......................................................................................

0.16
0-10
0-42
0-55
0-11
2.25
6.40
4.09
1-03
0.86

Op dieselfde datum w as die getal telefone in enkele
A frikalande soos volg:
Suid-Afrika .....................................................................
E g ip te ...............................................................................
M arokko ..........................................................................
R h o d e sië ..........................................................................
Kenia, Oeganda en T a n g a n jik a ................................
N ig e rië ..............................................................................
E th io p ië ...........................................................................

1,133,331
301,405
146,684
94,887
89,315
60,428
21,404

Altesaam is d aar ongeveer 2,359,700 telefone in Afrika,
w aarvan baie naby 50% in Suid-Afrika bestaan.
Dit m ag wees dat op kom m unikasiegebied elders in Afrika
vandag ontw ikkelings aan die gang is w aarvan ons in SuidAfrika nie weet nie en dat enkele van die A frikastate reeds
daarop aan sp raak sal wil m aak dat ook hulle reeds oor
m oderne outom atiese en m oontlik gevorderde telefoon- en
telegraafstelsels beskik. M aar selfs dan toon voorgaande statistiek onteenseglik d at die hele Afrika m et uitsondering van
hoogstens een of tw ee state hoegenaam d nie oor telekom m unikasiestelsels beskik w at in dieselfde asem as dié van SuidAfrika genoem kan w ord nie.
T oekom stige ontw ikkelings:
O ndanks die geweldige ontw ikkeling soos hierin geboekstaaf, blyk by nadere beskouing dat die verbeterings in die
stelsel hoofsaaklik tot ontw erp, tegnieke en onderdele beperk
is en d at die basiese beginsels m et m in uitsondering in werklikheid oor die jongste dekade of twee weinig verander het.
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Selfs die m oderne kruisstelsel w at algem een gebruik word,
berus nog op dieselfde beginsels as die ou relais outom atiese
stelsel w at in 1912 deur B etulander en Palgren uitgevind is.
Die jongste ontw ikkelings m et betrekking tot konsentriese
kabelstelsels en m ikrogolfstelsels het egter ’n nuw e tydvak
op hierdie besondere gebied ingelui. G etransistoriseerde draag-,
radio- en ander spesiale u itru stin g is reeds beskikbaar en uit
die Verenigde K oninkryk kom die nuus dat ’n elektroniese telefoonsentrale so pas d aa r in gebruik geneem is. Met behulp
van hierdie uitvindsel en an d er w at van tyd to t tyd beskikbaar
kom, is dit m oontlik dat die telekom m unikasiestelsel soos
ons dit vandag ken, teen die einde van die huidige eeu plek
sal gem aak het vir ’n ultra-m oderne stelsel w aarm ee die hele
w êreld verbind sal wees deur konsentriese kabels, ionosferiese en troposferiese verstrooiingstelsels en deur interkontinentale kanale w at van handgem aakte satelliete w eerkaats
word.
Interkontinentale kom m unikasie deur m iddel van herhalers in rondbew egende satelliete bevind hom trouens reeds in
die stadium w aar praktiese proew e gedoen word. Suid-Afrika,
asm ede talle an d er nasies, is vennote in die Voorlopige In te r
nasionale S atellietkom m unikasiekom itee w at ’n wêreldwye
net van Satellietverbindings beoog. Proefondervindelik is die
eerste kom m unikasie satelliet (E arly B ird) reeds gelanseer
en ofskoon d aar nog baie navorsing gedoen sal m oet word,
is dit w aarskynlik dat satelliete in die toekom s ’n groot rol sal
speel in die w êreldwye telekom m unikasienetw erk w at reeds
vinnig gestalte aanneem .
Van groter onm iddellike belang vir Suid-Afrika, is egter
die beoogde nuw e ondersese kabel na Europa. Oor die ja re
heen is ons oorsese radiogeriew e gedurig uitgebrei om in die
toenem ende behoeftes te voorsien, m aar na 1967 sal geen
verdere uitbreiding oor die radio m oontlik wees nie om rede
alle frekwensies. in die b ru ik b are bande dan ten voile opgeneem sal wees. Terwyl hoëfrekw ensieradio geskik is vir telegraafbediening (aangesien foutkorrigering van seine plaasvind) wissel die gehalte van telefoon-oorsending aansienlik as
gevolg van veranderings in die ionosfeer. D aarom het SuidAfrika onlangs die voortou geneem m et die beplanning van ’n
m oderne ondersese telefoonkabel tussen Suid-Afrika en E uropa
en in hierdie stadium w ord verw ag dat dit oor ongeveer twee
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of drie ja a r in diens geneem sal kan w ord. Die kabel is een
van die grootste telekom m unikasieprojekte w at ooit aangepak
is en die eerste diepsee langafstandkabel w at oor ’n draagverm oë van soveel as 360 kanale sal beskik. Die p ro jek sal ongeveer R50,000,000 kos en w anneer die kabel gereed is, sal
’n oproep na enigeen van m eer as 150 m iljoen telefone en
naastenby ’n halfm iljoen teledrukkers m et m in of geen vertraging m oontlik wees.
Internasionale organisasies:

Die internasionale telekom m unikasie-unie:
Die Internasionale Telekom m unikasie-unie (ITU ) het ge
durende 1965 sy h o nderdste b estaa n sja ar herdenk. H ierdie organisasie w aarvan feitlik elke land in die w êreld vandag lid
is, is gestig m et die doel om reëls op te stel en stan d aard e neer
te lê vir die ordelike ontw ikkeling en bedryf van telekom m unikasiedienste tussen lede-lande.
Suid-Afrika se bande m et die ITU d ateer vanaf 1881 toe
die ou Kaap-kolonie lid van die organisasie gew ord het. Vanaf
daardie ja a r was Suid-Afrika by al die vernaam ste internasio
nale telekom m unikasiekonferensies verteenw oordig en het hy
’n aktiew e deelnam e aan die w erksaam hede van die ITU
gehad. In die jongste tyd — soos ook elders — is ongelukkig
toegelaat dat politieke oorwegings die w erksaam hede van die
Unie ernstig beïnvloed. Vir ongeveer 100 ja a r het die o rgani
sasie hom geheel en al van politiek w eerhou en hom hoofsaaklik by sy doelstellings bepaal, m aar by die Gevolm agtigde
K onferensie in M ontreux verlede ja a r is Suid-Afrika sy regte
om aan die verrigtings van die K onferensie deel te neem d eu r
’n m eerderheidstem m ing ontsê. H ierdie onw ettige besluit is
geneem bloot op grond van politieke verset teen die R epubliek
en sonder inagnem ing van die feit dat Suid-Afrika sonder
versuim al sy verpligtinge teenoor die organisasie nagekom
het. In een stadium w as d a a r ’n w esentlike gevaar d a t SuidAfrika sy lidm aatskap van die O rganisasie sou m oes verbeur,
m aar gelukkig het verantw oordelike denke geseëvier.
Pos- en Telekom m unikasie-unie van A frika:
G edurende 1928 het die destydse Posm eester-generaal van
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die Unie van Suid-Afrika, die gedagtes van adm inistrasies in
sekere B ritse gebiede, soos Suid- en Noord-Rhodesië, Njassaland en Tanganjika, geprikkel m et die idee dat dit voordeiig
sou wees om sake soos die uitbreiding van telegraaf- en telefoonstelsels, die instelling van radiodienste en die kwessie van
tariew e, w at van gem eenskaplike belang vir daardie administrasie was, van tyd tot tyd te bespreek m et die doel om ’n
sentrale liggaam te stig om uitvoering aan besluite te gee.
H ierdie idee het verm oedelik on tstaan as gevolg van die
problem e om doeltreffende telekom m unikasieverbindings te
bew erkstellig. Tegnici was skaars en Suid-Afrika m et sy gevorderde stelsels en kennis van pos- en telekom m unikasie-aangeleenthede, kon hulp verleen en leiding gee aangesien hy altyd
op internasionale konferensies verteenw oordig was.
Uit die staanspoor uit was dit duidelik dat die beweging
w at op klein skaal aangepak is al hoe m eer byval onder ander
Afrika-lande gevind het en dit was dus nie onverwags nie
toe verteenw oordigers van ’n aantal lande in Julie 1935 in
K aapstad vergader het om die Pos- en Telekom m unikasie-unie
van Afrika te stig. Die oorspronklike lede van die Unie was:
Angola, Belgiese Kongo (m et inbegrip van R uanda en
U rundi), Basoetoland, B etsjoeanaland, Swaziland, Mosambiek, Noord- en Suid-Rhodesië, N jassaland, Uganda, Kenia,
T anganjika, Suidwes-Afrika en die Unie van Suid-Afrika.
(Frans-Ekw atoriaal-A frika het in 1941, die Frans-Kameroen in 1942 en M adagaskar in 1948, by die Unie aangesluit).
Tydens die eerste konferensie van verteenw oordigers van
lidlande, w at gedurende O ktober 1935 in K aapstad gehou is,
is sekere ooreenkom ste aangegaan om die verbetering van die
organisasie en pos- en telekom m unikasiedienste tussen lid
lande te verseker. V erdere konferensies is gedurende 1939 en
1948 in K aapstad gehou.
Die adm inistrasie van Suid-Afrika is aangewys om as Buro
van die Unie op te tree m et die doel om inligting van gem een
skaplike belang onder lede te versprei. (Alle onkostes in hier
die verband is deur Suid-Afrika gedra). Engels, Frans en
Portugees is as am ptelike tale aanvaar.
Na die eerste drie konferensies is onsuksesvolle pogings
aangew end om verdere konferensies in 1953 en 1960 in Leopoldstad te hou. D aarna en om dat die bestaande ooreenkom ste
m et die verloop van tyd verouderd geraak het hersien moes
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w ord, het Suid-Afrika in 1963 die voortou geneem en aangebied om ’n konferensie van alle lidlande in Johannesburg
te huisves. Ook hiervan het niks tereggekom nie. Vandag w ord
feitlik geen aandag m eer aan die oorspronklike ooreenkom ste
geheg nie en die gebrek aan belangstelling bedreig trouens
die voortbestaan van die Unie.
Die lidinaatskap is tans soos volg:
Angola, B asoetoland, B etsjoeanaland, R epubliek van Bu
rundi, D em okratiese R epubliek van die Kongo, Malawi,
M osam biek, R epubliek van Suid-Afrika, Rhodesië, Suidwes-Afrika, Swaziland en Zambië. (Laasgenoem de o n ttrek
op 31 Mei 1966).
Die W êreldposunie:
Die W êreldposunie is op 1 Julie 1875 in die lewe geroep.
Sy hoofdoelstellings, soos hiero n d er weergegee, het d eu r die
ja re heen onveranderd gebly.
„The countries adopting this C onstitution com prise u n d er
the title of the Universal Postal Union, a single postal te r
rito ry for the reciprocal exchange of letter post item s.
Freedom of tran sit is guaranteed throughout the entire
territo ry of the Union.
The aim of the Union is to secure the organisation and
im provem ent of the postal services and to prom ote in
this sphere the developm ent of in ternational collabora
tion."
Suid-Afrika se verbintenis m et die W êreldposunie dateer
terug na die negentigerjare toe N atal en Zoeloeland op 1
Julie 1892, die Suid-Afrikaanse R epubliek op 1 Jan u arie 1893,
die K aapkolonie op 1 Jan u arie 1895 en die O ranje V rystaat op
1 Jan u arie 1898 lidlande daarvan gew ord het. Op 1 Junie 1910
het die destydse Unie van Suid-Afrika to t die Posunie toegetree.
S edert 1920 w ord die Aktes van die Posunie m in of m eer
elke vyf ja a r d eu r ’n kongres hersien. Die kongres w ord saamgestel d eu r verteenw oordigers van lidlande. ’n Afgevaardigde
van die Suid-Afrikaanse R epubliek het die W eense K ongres
van 1891 bygewoon — m oontlik m et die oog op toetrede to t die
Unie w at in 1893 gevolg het. Die eerste kongres n a die totstandkom ing van die Unie van Suid-Afrika is in 1920 in M adrid
gehou. V anaf daardie ja a r was Suid-Afrika op al die kongresse
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van die Posunie verteenw oordig.
Die Paryse Kongres (1947) het 'n Uitvoerende en Skakelkom itee, bestaande u it 20 lidlande w at op 'n geografiese grondslag gekies w ord, in die lewe geroep. Dié kom itee behartig dringende en aktuele sake van die Posunie tussen kongresse. Die
eer het Suid-Afrika te b eu rt geval om sedert die B russelse
Kongres (1952) to t die Weense Kongres (1964) op dié kom itee
te dien, en wel in die hoedanigheid van vise-voorsitter van die
kom itee self en ook as voorsitter en vise-voorsitter van sekere
van die subkom itees. Lidlande m ag slegs by twee agtereenvolgende kongresse genom ineer w ord om op die kom itee te
dien, en afgesien van enige an d er oorwegings was Suid-Afrika
nie w eer in 1964 herkiesbaar nie.
Die W êreldposunie se hoofkantoor is in Bern, Sw itserland,
gesetel. Vir die doel van die instandhouding van die kantoor
(algem een bekend as die Internasionale B uro van die Wêreldposunie) en die betaling van an d er uitgaw es van die Posunies,
w ord lidlande in klasse 1 to t 7 verdeel om to t die uitgaw es
by te dra. 'n E ersteklas lid se bydrae is 25 eenhede van die
totaal, terw yl dié van ’n sew endeklas lid m aar 1 eenheid is.
Die Posunie het tans 128 lede en slegs 17 van hulle is eerste
klas lede. Suid-Afrika — terloops die enigste land in Afrika —
resso rteer onder dié 17.
Interessantheidshalw e w ord die volgende tabel in verband
m et die klasindeling en verspreiding van uitgaw es verstrek:
Klas
1

Getal Posadm inistrasies
17

Getal
eenhede

Totale getal
eenhede

25

425

2

—

20

3
4
5
6
7

14
10
12
31
44

15
10
5
3
1

128

—

210
100
60
93
44
932

Dit is van belang om te weet dat die bydrae van sewende
klas lede nie eers die koste van die publikasie dek w at die
B uro aan hulle stu u r nie.
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Die heel belangrikste funksie van die W êreldposunie is
w aarskynlik dié in verband m et deurgangspos, dit wil sê pos
w at p o sadm inistrasie A deur die land van posadm inistrasie B
(of selfs m eer tussengeleë posadm inistrasies) na posadm inistrasie C stuur. Die Posunie het vasgestelde tariew e vir die doel
(w at gewoonlik by kongresse hersien w ord) en die hoeveelheid pos w at hierby betrokke is, w ord driejaarliks deur m iddel
van ’n gewigsensus bepaal. Suid-Afrika h an teer ’n aansienlike
hoeveelheid deurgangspos en die bedrag w at hy hiervoor in,
tel onder die vier hoogstes ter wêreld.
M. C. S traus.
P retoria.
25 Mei 1966.
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