
moraliteit vir elk van die plu-
r ale bcvol k ingsgroepe
bewerkstellig word nie.

As prof. Degen aar sy
I. Prof. Degenaar volhard morele kritiek gekwalifiseer

in sy "polarisasie-denke", het en dit beperk het tot
waarvolgens hy mag en mora- die onbevredigende vordering
liteit as simplistiese en sta- wat sedert 1956 gemaak is
tiese uiterstes teenoor mekaar '0111 deur middel van 'n alter-
stel. In 'n poging om sy harde rintiewe konstitusionele bestel
aanklag van "magsbehoud bevredigende bedingingsver-
ten koste van moraliteit" te. moe vir die Kleurlinge in te
regverdig, opper hy die ou ruim, kon ons saamgepraat
strydpunt omtrent Kleurling- het. Dit was immers ook die
verteenwoordiging in die Par' standpunt van die Theron-

, lement. . kommissie.
Natuurlik is ek soos baie Ek gee prof. Degenaar

ander ook moreelongelukkig graag die versekering dat, as
gestem oor die beëindiging dit ná 'n billike tyd blyk
van die Kf cur l in gver teeu- dat die Kleurlinge ingevolge
\\'oonliging ill die Parlement. die' voorgestelde konstitusie-
Maar ek moraliseer nic ecnsy- n el e bcdel in g onvoldoende
digen in simplisriese uilerstes ,politieke en ekonomiese
da~'l'Oor nic. My ongelukkige bedingingsmag (0.111. tel' willc
sternming daaroor word ge- van 'Il veel beter sta atsfinan-
temperdeur Illy oortuiging siele bedeling) gaan verkry,
dat 'n \Vcstminster-gefun· ek nie 'ou huiwer om protes
deerde rcucrinustclset (wat aan le leken nie.

-; "','1'!I:fl'.~~_~
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PROF, S, J, TERRE-
BLANCH.E, Rowanstraat 8,
Stellenbosch, skrvf

Die oewering 'van prof. J.
J. Degenaar (Die Burger, 25
November) dat ek vir '0 vlak-

, verskuiwing in die polemiek
~ verantwoordelik is, is nic kor-

'J" rck nie. Die toon van die; polemiek is van meet af

'.' bepaal, deur sy dcursigtige
, politieke betrokkenheid. '
'. 'n Melis wat steeds onder
" die vlag van politieke
"~ ueutr alireit probeer vaar,

i terwyl die lading van s.y skip
bestaan uit venynige politieke
kritici, en eensydige moralis-

~.. me, pleit, vergeefs vir. 'n'
'. rustige deurvaart, want 'n

baste instansie is daar nie
tussen die vorm en die
inhoud van só n -skip
te onderskei nie. Aan-
gesien prof. Degenaar VIr n
rasionele benadering pleit,
behoort hy nie te kla as die
in houd va.n ~y vrag _. ook
dié in die onderste ruim -
aan 'n saaklike verbetering
onderwerp word nic.

OU STRYDPUNT

berus op een mens, een stem
vir een parlement) nie aange-
pas is hy die eiesoortige vereis-
tes wat Suid- Afrika se plu-
rale bevolkingstruktuur en
dualistiese ekonomiese struk-
tuur stel nie.

-z. Naas die dank wat prof.
Degenaar het vir die klem
wat ek op die sosiaal-ekono-
miese dimensie van burger-
skap plaas, beweer hy dat
ek verwarring skep, deurdat
ek die politieke dimensie tus-
sen hakies plaas ten gunste
van die sosiaal-ekonomiese,
en dat ek die politieke dimen-
sie wil uitstel.

Waar kom hy daaraan? Dit
is nic waar nic. Nog in my
onlangse publikasies nog in
my briewe bestaan grond vir
so 'n stelling.

GEEN VERSOENING

Wanneer 'n sodanige poli-
tieke stelselrin sodanige so-
siaal-ekonomiese omstandig-
hede bestaan, kan daar klaar-
blyklik geen bevredigende
versoening tussen mag en

~ti III 77
MENI ~G-S
VAN O~jS
nESERS

Ek verwys prof, Degenaar
graag na paragraaf 22.63 van
die Theron-verslag. Dáár
word dit in onomwonde taal
gestel dat die sosiaal-ekono-
miese en ánder probleme
rondom die Kleurlinggemcen-
skap onopgelos sou' bly' en
selfs kumulatief voortgeplant
sou word - ond an ks sosiaal-
ekonomiese hulp - as daar
nie institusionele verande-
ringe gemaak, word waardeur,
voldoende politieke en ekono-
miese bedingingsmag vir die
Kleurlinge ingeruim en die
Suid-Afrikaanse stelsel weer
responsieften opsigte van die
Kleurlinge se behoeftes en
knelpunte gemaak word nic.
Prof. Degenaar weet wie hoof-
stuk 22 vir die voorlegging
aan die kommissie voorberei
het.

NIE VERGEEFS

Wie skep verwarring? Ek.
wat vir 'n ewewigtige perspek -
tief en 'n proses val' veelvul-
dige institusionele herver-
minge pleit, of hy, wal sonder
om te toon da! hy begrip

· • het vir wat die proses van'!~verandering alles behels,
',,: met 'n dialekliese sprorig
,.' lussen slaliese uiterstes pro·

Y;J.,'" beer beweeg ,'11 steeds in ge-
'.ti brcke blv 0111 'n iuhoudehkc
" bepaling'lc gec a au rnaniere
" waarop pluralisrue as poli-

"1, ticke stelsel in die prakt yk
-s. gaan werk? ~
. J, Dit is verhlvdcnd d:11

",., 1)1'01'. UcgclI"ar in 'sy IIlIUlsI';'
· ,: ',riel' lO.B. 1:\ deser) erken
~, dat \'o/lrrwrdigr burgerskap

.. ' nie net 'n politieke nic, 111:I~r
,io;.... ook 'n !\\htate en e konomicve
~ aan~ele(!n1tJcid is. Die pole-

lllliCk was dus nie \erg~"h
nie.

· Sy \ erskonina dat die pole-
" miek tot en met sv l\\t'c(!e

~~rlef hoofsaaklik oor die p~l!i·
tiekc ..spek vall burg,~rsk;IJ'

· ~ gegil"" her. IWIJ uie qceh
_'-,,_~ nif'. \\ ant dit her hom 1)1,:

".~~ daarvan we c r h ou o:n <i\~

~

' om\'nttyllde bq!rip van, HJ:"
~: wQn,rd'J..{l' burgerskap \I.;, ~t:
.,' b'I:' " ..~\.~. 'vt't··l1T~fri

:.
.l

omdat burgerskap nie in hier-
die omvattende sin van die
\\'001'0 verwesenlik word nie,'

ONGEOORLOOF

Die kernpunt van my kri-
tiek teen prof. Degenaar was

. juis dat hy hom in sy eerste
twee briewe ecnsyd ig met due
politieke dimensie van vol-
waardige burgerskap besig
gehou het en dat sy ongekwa-
litiseerde morele kritiek, soos
,dit op hierdie eensydige bena-
dering gegrond is. ongemoti-
veerd en daarom ongeoorlool
is.

"Ek het dit nie teen morele I '~
kritiek nie. Intcendeel. die
morele aspek van 'n samele'I'
wingsordering is vir III y baie
belangrik, soos ek. telkemale ;
in dië verlede laat blyk het. ~j
'Il Man wat sv hand aan l'
morele kritiek' waag. moet !

eers bewys' lewer dat hy ál
die parameters van-:» sarriele-
wing.sordening in verrekening
gebring 'het en hul operaste-
nele samehang begryp voor- 1
dat hy sy morele oordele vel.
Prof. Degenaar het by impli-
kasie erken dat hv nie aan
hierdie voorwaarde voldoen
het nie.

TEENPRODUKTIEF

Suid-Afrika is daagliks die
skyf van hooghartige politieke
moralisasie uit die buiteland
wat meestalop onkunde en
'n negatiewe vooringeno-
mendheid berus en daarom
weerstand en vyandskap wek.
Teen hierdie. agtergrond is
sowel die eensydigheid as die
verhewe toon van prof. Dege_j
naar se onbewese en on-
gekwalifiseerde politieke ,
mo ria l is m e 'n irriterende
ervaring en daarom noodwen-
dig ook teenproduktief. Ek
vertrou dat hy nie weer sy pen, .
in hierdie troehel ink sal doop ,

nic. ,_'.V"7'-~~r~",:~r,~.,
. .~
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i PROF.' S. J. TERRE- berus op cell mens, een stem ',2, Naas die dank wat prof, omdat burgerskap nie in hier. I
, ULANCUE, Rowanstraat 8, vir een parlement) nic aan e- Degenaar her vir die klem die omvattende sin van die I
" Stellenbosch, skryf:' pas i, by die eiesoortige vercis- wat ek op dit! sosiaal-ekono- woord vcrwesenlik word nie,' jt
'''- Die bewering van prof, J. tes wat Suid-Afrika se plu, miese dimensie van burger- ",',.'1J. Degenaar !Die Burger, 2S ra le bevolkingstruktuur en skap pla~" beweer hy dat ONGEOORLOO,F
".: November} dat ek vir 'Il vlak- dunlisticse ekonomiese struk- ek verwarring skep .deurdat
" verskuiwing in die polemiek tuur stel nie, ek die politieke dimensie tus- Die kernpunt van my kri-
'I" vetunt~"oordclik is, is nie kor- sen hakies plaas ten gunste riek teen prof. Degenaar was
- rek Ole. Die loon vall die GEEN VEHSOENING van die snsiaal-ekonomicsc, juis dat hy 110m in sj' eerste \;
", polemiek is vall meet af en dat er. die politieke dimcn- twee briewe eensydig mel due
" bepaal deur sy d eu rs ig tige Wanneer, 'n sodanige poli- sie wil uitstel. politieke dimensie van vel- ,~

• ,c, politieke betrokkenheid. ' ' tieke stclsel "!n sodanige so- Waar kom hy daaraan? Dit waardige burgerskap besig I .
'n MelIS wat steeds onder siaal,ekonomiese omstandig- is nie WaDI' nie. Nog in my gehou het en clat s)' ongekwn- i

J' die vlag van politieke hede bestaan, kan daar klaar- onlangse publikasies nog in lifiscerde morele kritiek. soos 1,/
,; ueutr afire it probeer vaar. blyklik geen bevred igen d e my briewe bestaan grond vir ,dit op hierdie eensydige bella. I ~

versoening tussen mag en so 'n stelting. ocring gegrond is, engemou- ~
i, bestaan Uit venynige politieke veerd en daarom engeoorloot
:: kritiek en eensydige moralis- ~rV'\.T'"~ is,
: me. pie;,t vergeefs' vir, 'n ' 2 tri I~7 "7 rl '&"''l.} (.r:";<~<· ~

, ' rustige deurvaart. want 'n ...M~ I " , «ir,:;tJI'~t~:,~:'~ ~2~ Ek het dit nic (een morele
I -'. "d ' • ~ "n" ,\.,-,'Y) (" kritiek nie. Inteendeel. die,,', aaste . mstansie IS aar nic '~j\,.n,f,!!• " I_" Y, if,~.:J,t:;.~ ,'!,:J->~//',.~' '\,

'J"" tussen die vorm en die J..'ll; ... X'!J ;]i ~ ~ 1e-::~;}O;~"5:6(~;;:-):f\ ~ morele aspek van'n sarnete-
, " inhoud van s6 'n skip ,.;.,'"'-'~9};'_",- -I«) ~ ~ wingsordering is vir my baie .,
,,' te onderskei nie, Aan- VAN Or-IS :{2""~:;;_~v t::~$~)'1... belangrik; soos ek tclkernale \"1
...••, ~~~ii~~l!t~o~e~;~~~I;f~~ ~;I~i':: LESERS ~trj)~r~~,·,~J;j ~~d~~a·~er~~~ ~~a\~:;;~~~;W

" I, behoort hy nie le kla as die e:-~lgll·ë?7).,,;'F=--0I,"'; '{1.11" ~ morele kritiek waag. moet £~
" inhoud van sy vrag - ook ' i~' n'5, eers bewys lewer dat hv ál ~

~

dié in die onderste ruim - die parnmcters van 'n sanicle' I
' aan 'n saaklike verbetering wiugsordening in verrekening t

onderwerp word nie. moraliteit vir elk van nie plu- Ek verwys prof. Degenaar gebringber en hul operasie- 1
r a le bevolkingsgroepe graag na paragraaf 22,63 van ncle samehang begryp voor-

, OU STRYDPUNT bewerkstellig word nie. die Theren-vcrslag. Dáár dal hy sy morele cordele vel.
1'~' ',' As prof. Degenaar sy word dit in onomwonde taal Prof. Degenaar het by irnpli-

• I. Prof. Degenaar volhard morele kritiek gekwalifiseer gestel dat die sosiaal-ekono- kasie erken dat hy nie aan
" in sy •.polar is as ic-dcn ke". het en dit beperk het (ot miese til ander probleme hierdie voorwaarde voldoen

waarvolgens hy mag en mora- die onbevredigende vordering rondotil die Kleurljnggemcen- het nic.
liteit as simplisriese en sta- wat sedert 1956 gemaak is skap onopgelos sou bly en
tiesc uiterstes teenoor mekaar '0111 deur middel van 'n alter- selfs kuruulatief voortgeplant
stel. In'n poging om sy harde naticwc konstitusionele bestel sou word _ ondanks sosiaal.
aanklag van "magsbehoud bevredigende bedingingsver- ekonomiese hulp ,_ as daar
ten koste van moraliteit" te, moe vir die Kleurlinge ill te nie institusionele verande.
regverdig, opper hy die ou ruim. kon ons saamgepraat ringe gemaak word waardeur
strydpunt omtrent Kleurling- het. Di! was immers ook die voldoende politieke en e kono-
verteenwoordiging in die Par- standpunt, van die Theron- miese bedingingsmag vir die

':> 1t:ment.· kommissie. Kleurlinge illgeruim eli die
Natuurlik is ek soos baie Ek gee prof. Degellaar Suid-Afrikaanse stelsel weer

ander ook moreelongelukkig graag die versekering dat. as
gestem oor die beëipdiging dit ná 'II billike tyd blyk
van die Klcurfingver t een- dat die Kleurlinge ingevolge
lI'oonliging in die Parlement. die' voorgestelde konstitusio-
Maar ek moraliseer nic ecnsy- nc!c bec1eling onvoldoende
dit,; en in simplisriese uiterstes, politieke c,; ekonomiese
daaroor nie, My ongelukkige bedillgingsmag (0.111, ter wille

l <temming daaroor word ge- ,',III 'II veel beter staatsfinan-
temper deur my oortuiging siële bedeling) gaan verkry,
dat '11 We,tminstcr·j,(eflln· ek nic sou huiwer om proles

.,,~ dce:_:;;~r::~:;:~~~~~:~:,:;i~~,~~".~ wa~:~'~,;:~I,:'~~~i~;;'t~;il~!;:P~~:
~~ .. ' cr ',' il (lef eli 11 proses van veelvul-

_ d ige institusionele hc rvo r-:i minge pleit, of hy. wat SOn(k','
, 'lom te toon dat hy begnp

.~ het vir W;,( die proses 1';:11
;, ve ra n dc riug al lc s hc h rls .
'>i met 'n dIalektiese spr.'"!;
~ tussen S(3Ii,l~SC Uih!f~(é~ i'l '.l·

j beet' pC'~t.:l't1 -:.:!1 stc{~t1s tn r=.--
. ~brcke bl.\' nrn 'u inhul!ik!lkl'
_.:] bepaling re ~\....(. n:'tl! m:tllit .1','

":s \\a;trop plt.;r4di·;n\~ H~ p ..)~\.
.~~·titke )t !~fi III dit! pr;"~t~,}~

~

g,lan n'()(,
. J. Dit 1... \('rb!\drnd d,l:

, prof" L)1."~~f:Htl;trHl SJ' nuut-t.:
-.', brict' (1.) B. 2~) (1:::: ...(.,) et~",\'\14 d~ll \'O/~\'{I;lr:fi;~:.~ bll~~i" r·.Lq\
1 nie net n ponllt'ke nl\: n:'.~r
J o1(\K '0 )n, •.j~de cu tkOI!"'i.'!1 '-~l. :!allgt:lt:l'n!hdl~ is. Die 1'''k'
1 mie k '<\':1'1 dil'l i11(; 'L"I·\~,·.:::\ ~.

] nie
1-1 Sy \C,'!'s)..._: ... li·h-: eLH CIlt pt~k :'<

':- n.ick b\! \,_ti P:;,:t' \v i\.',!,,""" ';
; brief ht)of'"i.1L;;~. \..,()t Lik pnl:
, ti ke ;l)p' k \ :ii) bllrr~;: ,k:l~
~ gE'gann ,h';. :hlH ni« ...~:;' ,.
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responsie/ten opsigte van die
Kleurlinge se behoeftes en
knelpunte gemaak word nie.
Prof. Degenaar weet \\'ic hoof-
stuk 22 vir die voorl~gging
aan die kommissie voorberei
het. '

NIE VERGEEfS

TEENPRODUKTIEF "

Suid-Afrika is (I~<agliks die
skyfvan hooghartige politieke
moralisasie uit die buiteland
wat meestaf op onkunde en
'n negatiewe voori ng e n o-
mend heid berus en daarom
'weerstand en vyandskap wek.
Teen hierdie,' tIgtergrond is
sowel die eensydigheid as die
verhewe [00') van prof. Dege- I
naar se onbewese en on-

gekwalifiseerde politieke "
mori n l ism e 'n irriterende '
ervaring en naar, ..nn noodwen- ~'
dig ook teenpro Iukticf. Ek .
vertrou dat hy nie weer sy pen
i,~hierdie troebe-l inl, sal doop ,
n~, '~
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PROF. 'So J.' TERRE·
BLANCHE, Rowanstraat 8,
Stellenbosch, skryf:
, Die bewering van prof. J.
J. Degenaar (Die Burger, 2S
November) dat ek vir 'n vlak-
verskuiwing in die polemiek
verantwoordelik is, is nie kor-
rek nie. Die toon van die
polemiek is val)' meet af
bepaal deur, sy deursigtige
politieke betrokkenheid.
'n Mens wat steeds onder

die vlag van polrtieke
neutraliteit probeer vaar,
terwyl die lading van s.y skip
bestaan uit venynige politieke
kritiek en eensydige moralis-
me, pleit vergeefs' vir, 'n··
rustige deurvaart, want 'n
laaste, instansie is daar nie
tussen die vorm en. die
inhoud van só 'n skip
te onderskei nie. Aan-
gesien prof. Degenaar vir 'n
rasionele benader ing pleit,
behoort hy nie te kla as die
inhoud van sy vrag - ook
dié in die onderste ruim -
aan 'n saaklike vérbetering
onderwerp word nie.

OU STRYDPUNT

1. Prof. Degenaar volhard
in sy "polarisasie-denke",
waarvolgens hy mag enm<;>ra-
liteit as simplistiese en sta-
tiese uiterstes teenoor mekaar
stet. In 'n poging om sy harde
aanklag van "magsbehoud
ten koste van moraliteit" te.
regverdig, opper hy die ou
xtrydpunt omtrent Kleurling-
verteenwoordiging in die Par- .
lement ..

Natuurlik is ek sons baie
ander ook moreel ongelukkig
gestem oor die beëindiging
van die Kleurlingv,erteen-
woerdiging in die Parlement.
Maar ek moraliseer nie eensy-
dig en in simplistiese uiterstes,
daaroor nie. My ongelllkkige
stemming daaroor' word ge-
temper deur my oortuiging
dat 'n Westminster-gefun-
deerde regeringstelsel (wat

berus op een mens, een stem
vir een parlement) nie aange-
pas is by die eiesoortige vereis-
tes wát Suid-Afrika se plu-
rale bevolkingstruktuur en
dualistiese ekonomiese struk-
tuur.stel nie.

GEEN VERSOENING
(

Wanneerv'n sodanige poli-
tieke. stelsel in sodanige so-
siaal-ekonomiese omstandig-
hede bestaan, kan daar klaar-
blyklik geen bevredigende
versoening tussen mag en

--2. Naas die dank wat prof.
Degenaar het vir diê klem
.wat ek op die sosiaal-ekono-
miese dimensie van burger-
skap plaas" beweer hy dat
ek verwarring skep' deurdat
ek die politieke dimensie tus- .
sen hakies plaas ten gunste,
van die sosiaal-ekonomiese,
en dat ek die p<ilitiekedimen-
sie wil uitstel.
, Waar kom hy daaraan? Dit
is nie waar' nie. Nog in my
onlangse publikasies nog in
my briewe bestaan g-rond vit
so 'n stelling. '

moraliteit vir elk van die plu-
rale bevolkingsgroepe
bewerkstellig word nie.

As prof. Degenaar sy
morele kritiek gekwalifiseer
het en dit beperk het tot
die onbevredigende vordering
wat sedert 1956 gemaak is
'om deur middel van 'n alter-
natiewe konstitusionele bestel
bevredigende bedingingsver-
moë vir die Kleurlinge in te
ruim, kon ons saamgepraat
het. Dit was immers ook die
standpunt van die Theron-
kommissie.
Ek gee prof. Degenaar

graag die versekering dat, as
dit ná 'n billike tyd blyk
dat die Kleurlinge ingevolge
die' voorgestelde konstitusio-
nele bedeling onvoldoende.
politieke en ekonomiese
bedingingsmag (o.m. ter wille
van 'n veel beter staatsfinan-

,siële bedeling) gaan verkry,
ek nie sou huiwer om' protes
aan te teken nie,

, .

Versoening tussen. moraliteit en
mag weens stelselonmoontlik

Ek verwys prof. Degenaar
graag na paragraaf 22.63 van
. die Theron -verslag. 'Dáár
word dit in onomwonde taal
gestel dat die sosiaal-ekono-
miese en ander probleme
rondom die Kleurlinggemeen-
skap onopgelos sou' bly' en
selfs kumulatief voortgeplant
sou word - ondanks sosiaal-
ekonomiese hulp - as daar
nie . institusionele verande-
ringe gemaak. word waardeur,
voldoende politieke en ekono-
miese bedingingsmag vir die
Kleurlinge ingeruim ~n die
Suid-Afrikaanse stelsel weer
responsieften opsigte van die
Kleurlinge se behoeftes en
knelpunte gemaak word nie.
Prof. Degenaar weet wie hoof-
stuk 22 vir die voorlegging
aan die kommissie voorberei
het. I

NIE VERGEEFS

Wie skep verwarring? .Ek ,
wat vir 'n ewewigtige perspek-
tief en 'n proses van veelvul-
dige institusionele hervor-
minge pleit ,-of hy, wat sonder
om te toon' dat hy begrip
het vir wat die proses van
verandering alles behels,
met 'n dialektiese sprong
tussen statiese uiterstes pro-
beer beweeg en steeds in ge-
breke bly om 'n inhoudelike
bepaling te gee aan maniere
waarop pluralisme as poli-
tieke stelsel in die praktyk
gaan werk?

3. Dit is verblydend dat
prof. Degenaar in sy nuutste
brief m.B, 25 deser) erken
dat, volwaardige burgerskap
nie net 'n politieke nie. maar
ook 'n .sosiale en ekonomiese
aangeleentheid is. Die pole-
miek was dus nie vergeefs,
nie.

Sy verskoning dat die pole-
miek fot en met sy tweede
brief hoofsaaklik oor die poli-
tieke aspek van burgerskap
gegaan het, hou nie steek
nie, want dit het hom nie
daarvan weerhou om die
omvattende begrip van vol-
waardige burgerskap te ge-
bruik en om verwyte te slinger'

omdat burgerskap nie in hier-
die omvattende sin van die
woord verwesenlik word nie.'

ONGEOORLOOF

Die kernpunt van my kri-
tiek teen prof. Degenaar was

, juis dat hy hom in sy
twee briewe eensydig met due
politieke dimensie van vol-
waardige burgerskap besig
gehou het en dat sy ongekwa-
lifiseerde morele kritiek, soos
-dit op hierdie eensydige bena-
dering gegrond is, ongemoti-
veerd en daarom ongeoorloof
is.

Ek het dit nie teen morele
kritiek nie. Inteendeel, die
morele aspek 'van 'n samele-
wingsordering is vir my baie
belangrik, soos ek telkemale
in die verlede laat blyk het..
'n Man wat sy hand aan'
morele kritiek waag, moet
eers bewys lewer dat hy ál
die parameters van 'n samele--
wingsordening in verrekening
gebring :het en hul operasio-
nele samehang begryp voor-
dat hy sy morele oordele vel.
'Prof. Degenaar het by impli-
kasie erken dat hy nie aan
hierdie voorwaarde voldoen
het nie.

TEENPRODUKTIEF

Suid:Afrika is daagliks die
skyf van hooghartige politieke
moralisasie uit die buiteland
wat meestalop onkunde en
'n negatiewe vooringeno-
mendheid berus en daarom
'weerstand en vyandskap wek.
Teen hierdie agtergrond is -
sowel die eensydigheid as die
verhewe toon van prof. Dege-
naar se onbewese, en on-
gekwalifiseerde politieke
morialisme 'n irriterende
ervaring en daarom noodwen-
dig ook teenproduktief. Ek
vertrou dat hy nie weer sy pen
in hierdie troebel ink sal doop
nie.


