.)._

\

'(

,\

,"

,

DIE BURGER WOENSD~G

••

16 JULIE 1980

DIE tuislandbeleid wat dr. Hendrik Verwoerd
in 1959 aangekondig het, het nie na wense geslaag nie. Tog was dit 'n uiters belangrike poging om van die "interne etniese nco-kolonialisme" weg te kom deur aan die swart state onafhanklikheid te gee, skryf prof. Sampie Terreblanche van die Universiteit van Stellenbosch
in sy bock Die Wording van die Westerse Eko-

Afrika in te stel wat versoenbaar sal wees met
gering dat hy nic bereid is om die blankes se
sterk om so 'n poging tot "dekolonisasie" volledie stadium vap sosiaal-ekonomiese ontwikkemag en selfbeskikkingsreg
met ander beveldig te laat slaag.
'
.:
ling van die verskillende bevolkingsgroepe (en
kingsgroepe te deel nic. Indien ons aanvaar dat
Die belangrike'
hoeksteen
vah die Ver-,
die belastingkapasiteij
van die moderne sekdie Verwoerd-formule
nie 'n oplossing biedvir
woerd-formule, nl. dat die stedelike swartmentor), en nie die handhawing van beskaafde stanwat permanent buite die
_11Q/1JU.
,
se hul politieke regte via die parlemente van , die anderskleuriges
daarde in gevaar sal stel nie.
swart state woon en permanent bul lewensonHy sê dat dit, merkwaardig genoeg, nic s<>- , hul verafgeleë swart state moet 'uitoefen, het'
Vanweë, die groot kulturele en sosiaal-ekoderhoud buite die swart state verdien nie, het 'n
, eintlik van meet af nie lewensvatbaarheid
geseer die Afrikaner-optrede
nie, maar veral die
nomiesc verskille wat tussen die geykte en goed
skaakmat-posisie
ontstaan tussen die aanvaarhad nie, veralas 'n mens.in verrekening bring
Britse optrede in Suid-Afrika was wat die vergedefinieerde bevolkingsgroepe in Suid-Afrika
de morele beginsel dat een bevolkingsgroep nie
dat die lewensingesteldheid
en behoeftes van
set en weerstand van die swartes gebreek en
bestaan, sal die politieke stelsel waarskynlik vir
permanent deur 'n .ander oorheers mag word
permánent
verstedelikte
mense so ingrypend
hulle aan etniese neê-kolonialisme onderwerp
'n betreklike lang tyd op die beginsel van
nic en die Regeril)g se beleidstandpunt
van
anders is as dié van die inwoners ~an die swart
het. Die stelsel van Rassediskriminasie,
trek-'
groepsverteenwoordiging gebaseer moet word.
"nio-magsdeling".,'
"
'.
,
,
'
state, wat nog hoofsaaklik landelik gcori~tcer
arbeid en die kampong-stelsel het hul beslag tyIn so 'n vorm van beperkte demokrasie sal die
is'
,
.
.'
.
Indien die Regtring
dens die Britse bewind gekry en is deur die
.•.. sy beleidstandpunt om. BOonop het die Kleurlinge é~ l~di~rs~ ~
Engelssprekende
establishment
in wetgewing
"PROF. SAMP~E TERREBLANCHE se siening nm 'n nuwe polit'eke bedeling
vasgelê.
"
meet af nic 'n "tuisland" gehad nie en' het die
-,Jr Suld-Afrika, waariD by pleit dat die Nasionale party die begiDsel ,an magsdeVerwoerd-formule
geen oplossing vir bul posiNá die bewindsaanvaarding van dieNasioling moe(..,qr,
word ~enat bl 'andag se uittreksel uit sy boek Dit Wording)
sie gebied nic:Noudat die regering die.perma~
nale Party in 1948 is die stelsel van etniese ncovan die Westerse Ekonomie.
..
-'
-.
kolonialisme teenoor die swart volke verder ge:
nensie valfdïê stedelike swártmense erken
en 99 jaar-huurpag aan hulle toegeken het,
Die tweede uittreksel;' wat _inOre ,erskyn, bandel oor sy,stelling dat die estabisbformaliseer en is 'n reeks van diskriminerende
.daar in die praktyk weinig verskil tussen hul
.
wette ook op die Kleurlinge en die Indiërs van'
lneDts TaD die Afrikanen sowel as die Eagelssprekeud,és auacbronlsties is eo dat
sisie en dié vI!-"die Kl~urtinge en die Indiërs..
.
toepassing gemaak.
nuwe ~enk- en waarde-ori¥nwles .vir albei nodig 15./.
,
Terwyl die Regering op onoorkombare hl ,
Prof. Terreblanche meen dat die beleid van
Die boek, uitgegee deur Human eo Rousseau-Academi~ verskyn UDltaancIe
'dernisse s,,!it, in die pogings om die Verwoe
"
di. Verwoerd om selfbeskikking aan swan vol,week.
formule v<¥ledig deur te voer, sal 'n ander for, kc te gee, slegs in baie beperkte sin geslaag het.
-een of ánder maa t;;tar-gevind moet word om die
trent
"nie-magsdeling"
sou prysgee en bv. parmule gevind moet word om ten minste aan die .
, Ten opsigte van die .stedelike swartman, die
aantal parlementêre
verteenwoordigers
van
lementêre verteenwoordiging
aan anderskleumorele beginsclnl. dat een bevolkingsgroep
Kleurlinge en die Indiërs sal 'n ander formule
elke bevolkingsgroep te bepaal.
riges wat permanent- buite' die swart state
nic permanent
deur 'n ander oorheers ma,
gevind moet word: 'n Nuwe politieke bedeling
, Hierdie getal kan of deur onderhandeliruu
woonagtig is, toeken, ontstaan die praktiese
,isnodig.
'
' ,
,
word nie -e-konkrete gestalte te gee vir daardie
vasgelê word of dit kan op een of meer sosiaiIswartmense. wat'permanent buite die swart sta-- ' probleme dat iMiien hierdie verteenwoordiging.
Die Verwoerd-formule
kon nie volledig
ekonomiese indikators gebaseer word om seker
te groot is':'_ d. w.s. indien dit 'n te ~Ile proses
, te 'woonagtig is. Dit kan bv. gedoen word deur
slaag nic. Die redes is voor-die-hand-liggend,
sê
te maak dat dit versoenbaar is met die stadium
van
politiek
demokratisering
verteenwoordig
beperkte
parlementêre
verteenwoordiging-aan
prof. Terreblanche. Hy skryf:
van sosiaal-ckonomiese
ontwikkeling. So bv.
- dit tot vorme van ekonomiese demokratiseDie ekonomiese interafhanklikheid
tussen ' die Kleurlinge, Indiërs en die stedelike swart':
.sou die persentuele bydrae wat die verskillende
mense te gee.
"
,
ring kan lei wat die vermoë van die moderne
die verskillende bevolkingsgroepe was reeds te
bevolkingsgroepe (buite die swart state) tot die
sektor totaal kan oorspan en die handhawing
Indien die een of ander vorm van effektiewe
,groot toe die beleid 'n aanvang geneem het, die,
standaarde ernstig in gevaar ~n ' totale persoonlike inkome maak, as maatstaf
,geografiese
verspreidheid
van die bevolking , politieke regte (in die sentrale ,párlemebt of , yan ~lcaafde
gebruik kan word om' die .relatiewe verteenstel. ."
'~
','
'
enige ander liggaam) aá.n daardie deel van'die'
het.intussen
'n te groot""vervloeiing"
van die
woordiging in die Volksraad te bepaal. '
• Die konstitusionele
probleme van Sui4anderskleurige
bevolkingsgroepe
verleen IÓU
verskillende bevolkinpgroepe
sc wóonareas tot
Terwyl 'n intense debat in Suid-Afrika
Afrika
kan
waarskynlik
'gereduseer
word
tot
,word
wat
pem;pnem
buite
die
Mlfregerendc
engevolg gehad; en die'middelpuntsoekende
aanplaasvind oor 'n moontlike nuwe politieke bedie vind van 'n metode (of metodes) om "nruionafhanklike swart state woonagtig is, sal dit in
trekkingskrag
wat die myne en die industriële
mer vorm van beperkt, demokrasie ÏIJ Suid- , deling. is dit opvallell..d dat die ekonomiese
van die Re, stede op swart ar~d uitoefen, i_a eenvO¥dig te , stryd w~ met die beleidstandpunt
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volkingsgroepe sal strek.
Gebeure in blanke geledere gaan in die eerskomende jare uiteraard van deurslaggewende
belang wees in 'n moontlike stukturele oorgang
na 'n nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika.
implikasies van so 'n nuwe bedeling op 'n onrusHoewel verskeie blanke instellings en organisabarende wyse verwaarloos word.
sies 'n funksionele rol kan speel in só 'n oorIndien 'n Oorgang na 'n nuwe politieke bede-,
gang, staan dit bo alle twyfel dat die Nasionale
ling sou plaasvind,
sal <tit enersyds sekere
Party-regering
die deurslaggewende
rol sal
direkte ekonomiese implikasies hê en andermoetspeel.
syds stuit op strukturele knelpunte wat voort, Die Nasionale Party is enersyds die enigste
spruit uit die mikrokosmos-situasie
in Suidinstansie
wat oor die politieke mag beskik om 'n
AfrHca. Indien ons wil verseker dat hierdie im, evolusionêre proses van strukturele verandeplikasies en die probleme wat uit die strukturering van stapel te stuur, maar indien hy dit wel
le knelpunte kan voortspruit, nic tot ekonosou
doen, sal hy moet afsien van sy beginsel van
miese opstand, en' ontwrigting lei nic, sal be"geen magsdeling".
langrike veranderinge in die blankes se gesind-.
Dit is nie moeilik om te voorspel dat die
hede en in hul denk- en waarde-oriëntasie
oor
spanning en polarisasie in die Nasionale Party
ekonomiese aangeleenthede moet plaasvind.
en in Afrikaner-geledere
in die afsienbare toe, Een van die 'eerste en direkte implikasies
koms tot by breekpunt kan oplaai as gevolg van
wat 'n nuwe politieke bedeling sal hê, is dat die
dringende
probleemsituasies
wat moontlik
struktuur
van die jaarlikse parlementêre' bedeur groter buitelandse en binnelandse druk
groting en die prioriteite wat daarin 'gestalte
veroorsaak gaari word nie. Vanweë die feit dat
kry, op 'n betekenisvolle manier sal verander.
die Nasionale Party nie 'il gewone politieke
Selfs al verkry die anderskleurige bevolkingsparty is nic, maar wel 'n kulturele beweging
groepe net beperkte verteenwoordiging
in die,wat' in die lank uitgerekte "dekoloniale stryd"
parlement - en w~l ?mda~ g~lyke of ~eerderteen die "English establishment"
tot 'n hegte
heidsvertcenwoordlglng
nie 10 ons mlkrokos~
eenheid saamgesnoer is, sal die party nie makmos-situasie deurvoerbaar is nie ~ sal die anlik skeur nie.,
.
derskleurige
verteenwoordigers ,hul nuut verIndien so 'n skeuring wel sou plaasvind, sal
worwe parlementêre
bedingingsmag
gebruik
'dit ongetwyfeld 'n uiters traumatiese ervaring
om vir groter sosiaal-ckonomiesc demokransevir die Afrikanergemeenskap
wees en daarom
rins (in die vorm yan groter bestcdings aan
moet dit liefs vermy word. Maar indien dit die
swart onderwys, behuising en sosiale dienste)
prys is wat die Afri~nergemeenskap
moet bete pleit en te beding. Dit sal tot ,gevol.g hê dat
taai-om die Nasionale Party in staát te stelom
belastingskale
verhoog enlof bestcdinp
aan
die noodsaaklike strukturele
aanfusings
op
blanke belange ingekort of afgeplat sat moet
politieke en ekonomiese gebied op n hoofsaak- '
word.'
.
,
Hk vreedsame en evolusionêre
wyse te laat
plaasyind, wao 'n prys ~ uit 'n langtermyn• . lndien giocikocri laer Is u K 4 persent, sal
historiese oogpunt geoordeel - waarskynlik
die blankes bereid moet wees dat hull partikunie te groot ,,",cesom te betaal nie, sê prof. Terliere en kol!ektiewe'leweDltanda3rde
af,eskaal'
reblanche.
.
•.
word. Indien die blankes nie daartoe bereid is
Mire: Afrikaans- en Engelssprekendes
het
nic, kan dit tot 'n onverkwiklike zcrosomspcllei
reoriëntasie nadia.
'
wat op die ou end tot_die nadeel van ~ die be-.
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DIE tuislandbeleid wat dr. Hendrik Verwoerd
in 1959 aangekondig het, het nie na wense geslaag nie. Tog was dit 'n uiters belangrike p0ging om van die "interne etniese neo-kolonialisme" weg te kom deur aan die swart state onafhanklikheid te gee.iskryf prof. Sampie Terre- '
blanche van die Universiteit van Stellenbosch
in sy boek Die Wording van die Wesferse Eko-
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Hy sê dat dit, merkwaardig genoeg, nie so'seer die Afrikaner-optrede
nie, maar veral die
Britse optrede in Suid-Afrika was wat die verset en weerstand van die swartes gebreek en
hulle aan etniese neo-kolonialisme onderwerp
het, Die stelsel van Rassediskriminasie,
trekarbeid en die kampong-stelsel het hul beslag tydens die Britse-bewind
gekry en is deur die
Engelssprekende
establishment
in wetgewing
vasgelê.
,
Ná die bewindsaanvaarding
van dieNasio-.
nale Party in 1948 is die stelsel van etniese neokolonialisme teenoor die swart volke verder geformaliseer en IS 'n reeks vim diskriminerende
wette ook op die Kleurlinge en die Indiërs van'
, toepassing gemaak.
Prof. Terreblanche meen dat die beleid van
dr. Verwoerd om selfbeskikking aan swart vol~
ke te gee, slegs in baie beperkte sin geslaag het.
Ten opsigte van die stedelike swartman, die
Kleurlinge en dieIndiërs sal 'n ander formule
gevind moet word: 'n Nuwe politieke bedeling,
is nodig.
'
,
Die Verwoerd-formule
'kon nie volledig
slaag nie. Die redes is voor-die-hand-liggend,
sê
prof. Terreblanche/Hy
skryf:
Die ekonomiese interafhanklikheid
tussen
, die verskillende bevolkingsgroepe was reeds te
groot toe die beleid 'n aanvang geneem het, die
geografiese verspreidheid
van die bevolking
het intussen 'n te groot "vervloeiing" van die
, verskillende bevolkingsgroepe se woonareas tot'
gevolg gehad, en die middelpuntsoekende
aantrekkingskrag
wat die myne en die industriële
stede op swart arbeid uitoefen, is eenvoudig te

om so
om
se
Afrika in te stel wat versoenbaar sal wees met
dig te laat slaag;
U"""',""JL11ë,~";!)
met artder bevoldie stadium van sosiaal-ekonomiese ontwikkeDie belangrike hoeksteen
van die Verkingsgroepe te deel nie.
ons aanvaar dat
ling van die verskillende bevolkingsgroepe (en
woerd-formule, nl. dat die stedelike swartmendie Verwoerd-formule
nie'n oplossing bied vir
die belastingkapasiteit
van die moderne sekse hul politieke regte via die parlemente van
die anderskleuriges
wat permanent buite die
tor), en nie die handhawing van beskaafde stanhul verafgeleë swart state moet uitoefen, het
swart state woon en permanent hul lewenson-,
daarde in gevaar sal stel nie.
' eintlik van meet af nie .lewensvatbaarheid
gederhoud buite die swart state verdien nie, het 'n
Vanweë die groot kulturele en sosiaal-ekohad nie, veral as 'n mens in verrekening bring
skaakmat-posisie
ontstaan tussen die 'aanvaarnomiese verskille Wat tussen die geykte en goed
dat die lewensingesteldheid
en behoeftes van
de morele beginsel dat'een bevolkingsgroep nie
gedefinieerde bevolkingsgroepe in Suid-Afrika
permanent, verstedelikte mense so ingrypend
permanent deur :n ander oorheers mag word
bestaan, sal die politieke stelsel waarskynlik vir
anders is as dié van die inwoners van die swart
nie en die Regering se beleidstandpunt
van
'n betreklike
lang-tyd op die beginsel van
state, wat nog hoofsaaklik landelik georiënteer
"nie-magsdeling".
groepsverteenwoordiging gebaseer moet word.
is . ._
lndien die R~gering sy beleidstan,dpunt om-,
In so 'n vorm van beperkte demokrasie sal die
, . Boonop het dier Kleurlinge en Indiërs van
-PROF. SAMPIE TERREBLANCHE
se siening van 'nnuwe politieke bedeling
, . meet af nie 'n "tuisland" gehad nie en het die
Verwoerd-formule
geen oplossing vir hul posivir Suid-Afrika, waarin by pleit dat die Nasionale Party die beginsel van magsdesie gebied nie. Noudat die regering die perm aling moet aanvaar, word vervat in vandag
uittreksel uit sy boek Die 'Wording
, nensie van die stedelike swartmense erken het
van die Westerse Ekonomie.
en 99 jaar-huurpag
aan hulle toegeken het, is
, Die tweede uittreksel, wát more verskyn, bandel oor sy-stelljng dat ~ie estabisbdaar in die praktyk weinig verskil tussen hul po- ,
ments van die Afrikaners sowel as die Engelssprekendes anacbronisties is en dat
sisie en dié van, die Kleurlinge en die Indiërs.
nuwe denk- en waarde-oriëntasies
viii albei nodig is.'
" ,
Terwyl die Regering op onoorkombare hinDie
boek,
uitgegee
deur
Human
en
Rousseau-Academica,
verskyn aansta!lnde
, dernisse stuit in die pogings om die Verwoerdweek.
formule volledig deur te voer, sal 'n ander formule gevind moet word om ten minste aan die
trent "nie-magsdeling"
sou prysgee en bv. pareen of ander maatstaf gevind moet word om die
morele beginselnl. dat een bevolkingsgroep
lementêre verteenwoordiging
aan anderskleuaantal parlementêre
verteenwoordigers
van
nie permanent ·deur 'n ander oorheers mag
riges wat permanent
.buite die swart state
elke bevolkingsgroep tebepaal.
,
word nie - konkrete gestalte te gee virdaardie
woonagtig is, toeken, ontstaan die praktiese
Hierdie getal kan ófdeur onderhandelings
swartmense wat permanent buite die swart stavasgelê word óf dit kan op een of meer sosiaalprobleme datindien hierdie verteenwoordiging
te woonagtig is. Dit kan bv. gedoen word deur
te groet is - d. w.s, indien dit 'n te snelle prose's
ekonomiese indikators gebaseer word om seker
beperkte parlementêre verteenwoordiging aan
van politieke demokratisering
verteenwoordig
te maak dat dit versoenbaar is met die stadium
die Kleurlinge, Indiërs en die stedelike swart- dit tot vorme van ekonomiese demokratisevan sosiaal-ekonomiese
ontwikkeling. So bv.
mense te gee.
.
'
ring kan lei wat dievermoë 'van, die moderne
sou die persentuele bydrae wat die verskillende
lndien die een of ánder vorm van effektiewe
sektor totaal kan oorspan en die handhawing
bevolkingsgroepe (buite die swart state) tot die
,-politieke regte (in die sentrale parlement of , van beskaafde standaarde ernstig in gevaar kan,
totale persoonlike inkome maak, as maatstaf
stel.:
'",
enige ander liggaam) aan daardie deel van die
gebruik kan word om die relatiewe verteenDie konstitusionele
probleme van Suidanderskleurige
bevolkingsgroepe
verleen sou
woordiging in die Volksraad te bepaal.
word watpermanent buite die selfregerende en
Afrika kan waarskynlik gereduseer word tot
Terwyl 'n intense debat in Suid-Afrika
onafhanklike swart state woonagtig is, sal dit in
die vind van 'n metode (of metodes) om 'n ruiplaasvind oor 'n moontlike nuwe politieke bestryd wees met die beleidstandpunt
van die Remer vorm van beperkte demokrasie in Suiddeling, is dit opvallend da~ die ekonomiese
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volkingsgroepe sal strek:
Gebeure in blanke geledere gaan in die eerskomende jare ~iteraard. van deurslaggewende
belang wees JO n moontlike stukturele oorgang
na 'n nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika.
implikasies van so nuwe " ..........
"... 15,"1',
Hoewel verskeie blanke instellings en organisabarende wyse verwaarloos word.
sies 'nfunksionele rol kan speel in só 'n oorlndien 'n oorgang 'na 'n nuwe politieke bedegang, staan dit bo alle twyfel dat die Nasionale
ling sou plaasvind,
sal dit enersyds sekere
Party-regering
die deurslaggewende
rol sal
direkte ekonomiese implikasies hê en andermoetspeeL
syds stuit op strukturele knelpunte wat voortDie Nasionale Party is enersyds die enigste
spruit uit die mikrokosmos-situasie
in Suid-'
instansie wat oor die politieke mag beskik om 'ri
Afrika. lndien ons wil verseker dat hierdie imevolusionêre proses van strukturele verandeplikasies en die probleme wat uit die strukturele knelpunte kan voortspruit, nie tot' ekono- . ring van stapel te stuur, maar indien hy dit wel
sou doen; sal hy moet afsien van sy beginsel van
. miese opstand en ontwrigting lei 'nie, sal be"geen magsdeling".
.
.
langrike veranderinge in die blankes se gesindDit is nie moeilik om te voorspel dat die
hede en in hul denk- en waarde-oriëntasie
oor
spanning en polarisasie in die Nasionale Party
ekonomiese aangeleenthede moet plaasvind.
en in Afrikaner-geledere
in die afsienbare toeEen van die eerste én direkte implikasies
koms tot by breekpunt kan oplaai as gevolg van
wat 'n nuwe politieke bedeling sal hê, is dat die
dringende
probleemsituasies
wat moontlik
struktuur van die jaarlikse parlementêre
bedeur groter buitelandse en binnelandse druk
groting en die prioriteite wat daarin gestalte
veroorsaak gaan word nie. Vanweë die feit dat
kry, op 'n betekenisvolle manier sal verander.
die Nasionale' Party nie 'n gewone politieke
Selfs al verkry die anderskleurige bevolkingsparty is nie, maar wel 'n kulturele beweging ,
groepe net beperkte verteenwoordiging
in die
wat in die lank uitgerekte "dekoloniale stryd"
parlement - en welomdat gelyke of meerderteen die ,;English establishment"
tot 'n hegte
heidsverteenwoordiging
nie in ons mikrokoseenheid saamgesnoer is, sal die party nie makmos-situasie deurvoerbaar is nie ~ sal die anlik skeur nie.
"
. ,
derskleurige verteenwoordigers
hul nuut 'verlndien so 'n skeuring wel sou plaasvind, sal,
worwe parlementêre
bedingingsmag
gebruik
dit ongetwyfeld 'n uiters traumatiese ervaring
om vir gróter sosiaal-ekonomiese demokratisevir. die Afrikanergem~enskap
wees en daarom
ring (in die vorm van groter bestedings aan
moet dit liefs vermy word. Maar indien dit die
swart onderwys, behuising en sosiale dienste).
prys is wat die Afrikanergemeenskap
moet bete pleit en te beding. Dit sal tot gevolg hê dat
taal om die Nasionale Party in staat te stelom
belastingskale
verhoog en/of bestedings aan
die noodsaaklike strukturele
aanpassings op
blanke belange ingekort of afgeplat.sal moet
politieke en ekonomiese gebied op 'n hoofsaakword.
.
lik vreedsame en evolusionêre
wyse te laat "
plaasvind, sal so 'n prys - uit 'n langtermynlndien groeikoers laer is as sê 4 persent, sal
die blankes bereid moet wees dat hul partikuhistoriese oogpunt geoordeel - waarskynlik
liere en kollektiewe lewenstandaarde afgeskaal
nie te groot wees om te betaal nie, sê prof. Terreblanche.·
.
.
'
word. Indien die blankes nie daartoe bereid is
nie, kan dit tot 'n onverkwiklike zerosomspel lei
More: Afrikaans- en Engelssprekendes het
reoriëntasie nodig.
.
wat op die ou end tot die nadeel van al die be-

