
lHlOOJF§TUK 3: K1UJL 1fUllJR lEN NA§KONAJLlI§MlE 

Terme soos ku1tuur, identiteit, etnisiteit, ku1tuurgemeenskap, yolk en nasionalismc, is ooglopend aan 

mekaar verwant. Wat presies die verwantskap egter behe1s, is nie altyd duidelik nie. 

Al hierclie tenne, behalwe nasionalisme, is tot dusver al met betrelddng tot mekaar gebruik en 

verduidelik. 'n Samehangende kultuurbeeld van 'n selfbewuste gemeenskap lean egter slegs gevonn 

word deur die verhouding tussen kultuur en nasionalisme duideliker toe te lig. 

1. NasfiOll]31llnsme 

As eenvoudige definisie van nasionalisme, am daardeur toegang tot die ondervverp te lay. is Steyn se 

"bewuste, georganiseerde ons-heid" brui...~baar. Dit beteken "[v]olksnasionalisme is bewllste 

volksheid. Dit hOll onder meer in dat 'n nasionalis willens en wetens tot 'n yolk behoort en verldes 

am lid daarvan te wees," AfrikanernasioIialisme is dan iets so os '0 bewuste 'Afrikanerheid' wat 

Afrikaners tot georganise . ie optrede aanspoor,l 

Vir 'n beter begrip van die verslcynsel het hy dit nuttig gevind om te onderskei tussen verowerende 

of aanvallende nasionalisme (irnperialisme) wat voorkom wanneer een volk hom ten koste van 'n 

ander wil versterk, en 'n verdedigende nasionalisme wanneer '0 voile weerstand bied teen 

imperialisme of dreigende imperi,"lisme.2 

L JC Steyn, 'frOiJwe Afri!mi1lers, p 5-6 

2. Je Steyn, Trouwe Afrihaners. p 9 
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Die verband tussen enkeling en groep is deur die RGN se verslag oor tussengroepverhoudinge aan 

hierdie 'verdedigende' aktiwiteit en die meegaande sosiale groepering gekoppel: 

"Die meeste individue koppel hulle selfidentiteit aan die een of ander groep, maar dit kan 
dilewels 'n heel passiewe vereenselwigingsproses wees. 'n Reeks spannings- of 
stresfaktore, veral rPiskien die wat moreel onderrnyn, lean egter by individue 'n 
verskerpte behoefte vir groepsidentifikasie skep. 

"Die daaruit voortvloeiende 'etnisiteit' lean as geknelde identiteit beskou word, aangesien 
dit eerder reaktief as spontaan is .... Oak moet die waarskynlikheid voor oe gehou word 
dat nie aIleen psigiese spanning nie, maar ook maatskaplike spanning en sterk maar 
gefrustreerde materiele en ander belange '0 selfbewuste etnisiteitsgevoel kan stimuleer.,,3 

Degenaar het eweneens oa die belangrike rol van groepsbewussyn by die eokeling verWYs en drie 

aspekte van die strukturele verhouding tussen individu en groep aangetoon. Hy het eerstens gewys 

op 'n dialektiese verhouding tussen die twee omdat die individu bewus word van homself cleur 

identifikasie met en onderskeid van die groep, tweedens op die gevoeI van sekuriteit wat dit in 'n 

dreigende wereld verskaf om tot 'n groep te behoort en derdens na.die neiging binne 'n groep om 

eenvormigheid na te streef. Hoewel mense tot meer as een groep behoort, neem een gewoonlik 'n 

sentrale plek in. Sedert die Franse rewolusie is dit na sy oordee1 die nasie wat sentraal staan en kry 

dit beslag in die ideologie van nasionalisme, gebaseerop die prioriteit van die nasie.4 

So het Df'~enaar dan met nasionalisme aangeknoop by die idee dat gesamentlike belang beskerm 

word, maar dit filosofies begrond op 'n bepaalde siening van autonomie: die Kantiaanse begrip van 

persoonlike outonomie en selfbeskilddng het op politieke terrein ontwildeel tot nasionalisme as 

strewe na nasionale selfbeskikking. Fichte het Kant se individualisme naamlile laitiseer omdat dit die 

mens sou isoleer en die nasie as organiese geheel waarbinne enkelinge huIles elf kan uitleef, 

ingevoer. Herder het vervolgens die ' organiese geheel' op die verskeidenheid van volke met hulle 

verskillende tale betrek. Deur taal word die enkeling dan van sigself bewus, identifiseer sigself met 

'n voile en ontwikkel 'n morele en politieke alli"d. 5 

Hieruit het Degenaar 'n sogenaamde 'volksnasionalisme' sien voortkom. Oit berus dan daarop dat 'n 

bevolking hulleself as so 'n volk met eksldusiewe kulturele kenmerke sien, en die staat en politiekc 

organisasie daarvolgens inrig. Vir die enkeling sou dit vo1le diensbaarheid aan die organiese volk 

3. He Marais ea, Die Suid-Afrilmanse samelewing .... p 67 

4. JJ Dcgenaar, The Roots of Nationalism, p 12 

5. JJ Degenaar. The Ronts of Nationalism. p 18 
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impliseer en die eie outonomie daarin laat opgaan, terwyl dit vir die groep uitloop op die politisering 

van kultuur. Die erfenis van Herder en Rousseau het hy kontrasteer met die liberale nasionalisme wat 

op Locke se benadering baseer lean word. Dan gaan die enkeling nie in die nasie op nie, want die 

nasie is daar om die individu se vryheid te beskenn.6 

Teen hierdie agtergrond kon hy se: 

"Nation is a political concept7 and refers to a people in the state of consciousness of 
sovereignty as located in themselves, i.e. they are aware of the value of the fact that the 
highest political authority resides in themselves in a state (nation state). In a narrow 
sense, a nation c0Irprises a homogeneous group of people, in a wide sense it includes 
different peoples." 

Steyn het uit 'n ander bron as Degenaar geput in sy beskrywing van nasionalisme. Hy sluit aan by 

die idee van geknelde identiteit en het beklemtoon hoeveel grater die impale van meelewing met 'my 

nasie in nood' was, as kommer oor 'my nasie se bedreigde identitiet'. By het dus nie primer vanuit 

filosofiese konsepte vertrek nie, maar vanuit menslike betrokkenheid en interaksie: 

"Dis seker onmoontlik om die bestaan van aIle nasionalismes na dieselfde oorsaak terug 
te voer, maar heelwat nasionalismes is 'n reaksie op ingrypende veranderings in die 
samelewing as gevolg van ekonomiese ontwildceling, oorlog of verandering in die 
staatkundige struicmur. Sulke veranderings bring gewoonlik mee dat 'n deel van die 
gemeenskap benadeel of agtergestel raale. 'n Nasianake beweging lean ontstaan om die 
gemeenskap ekonomies, sosiaal en kultureel op te hef." 

De Klerle het dit wyer gestel, maar essensieel nog in terme van menselil<e betroldeenheid en 

interaksie: 

"Elke nasionale renaissance kan gesien word as die soms gewelddadige soms geleidelike 
herontwaking van awareness - van bewustheid. In sy wese is dit die besef dar die Ie we 
van die gemeenskap op die een of ander wyse vertraag is: dat dit 'n verjonging m&l-ceer. 
Om op die ou manier voort te gaan, is om in die dood te herus: 'n lewende doad." 1 

6. II Degenaar, The IRoots of Nationalism, p 22 

7. Soos Swart gebruik Degenaar oak die leone 'ras', 'volk' en 'nasie' met bioiogiese, IQJlturele en po\itieke 
duiding. Waar Swart 'n heersende politieke bedelin)! wou bcstendig deur 'n 'blanke nasie' met meervoudige 
kulluurinhoud te aanV:lar solanlc dit die 'volle' nie bcdrcig nie. het Degenaar 'n 'veelvollcige' 
Suid-Afrikaanse nasie voorgestaan am so die Suid-Afrikaanse staatsgrense te bestendig. 

8. JJ Degenaar. The Roots of Nationalism, p 9 

9. JC Steyn, l'rouwe Afrikaners. p 7 

10. WA de Klerk. Tyd van vernuwing. p JJ 
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Etniese nasionalisme is deur 3i.eyn uiteengesit op 'n manier wat ons nie by Degenaar aantref nie. By 
het dit gesien as ' n geestestoestand van: 

1 getrouheid aan die volk, geloof in 'n gemeenskaplike verlede en hoop op 'n nasionale toekoms; 

2 bewustheid van sommige identiteitskenmerke, veral bedreigdes; en 

3 bewustheid van die volk se belange en die bedreigings daarvan. 

Hierdie geestestoestand lei tot 

1 die formulering van 'n ideologie as samehangende ideesisteem; en 

2 'n georganiseerde beweging met die volgende oogmerke: 

(a) stoflilze en geestelike opheffing van die volk; 

(b) behoud en beskerming van die volk se identiteit: 

(c) ontplooiing van die kultuur met die behoud van die volkseie; en soms 

(d) die verkryging van selfregering, onafhanklikheid of'n eie staat. 11 

Hierdie laaste moontlike oogmerk van etniese nasionalisme, naamlik die verkryging van 

selfregering, onafhanklikheid of 'n eie staat, sluit nou aan by wat Degenaar die pamdigma-lcrisis van 

volksnasionalisme in 'n veelvolkige staatsverband genoem her. Hierdie nuwe staatsregtelike of 

geografiese dimensie kan volksnasionalisme daarna laat strewe om uit te gaan bo die impasse van 'n 

staatsverbanci waar die enigste ander alternatief die relativering van etnisiteit en die 

'demitologisering' van die konsep 'volk' is. 

Om die waarheid te se: wanneer die veelvolkige staat as eenheid beskenn moet word te(n etnies 

bewuste gemeenskappe se strewe na vryheid deur afskeiding, \\,Iord die behoud van die.::enheidstaat 

as 'n soort (geografiese) staatsabsolutisme ervaar. Dan kan mens '1' paradigma-kri::;is van sy eie 

daarvoor voorsien. Om egter nag die staat nag nasionalisme ie verabsoluteer, !n0et die relatiewe 

waarde daarvan, dus die samehang daarvan met ander faktore gesien ·'vor,',. Hiervan is Boshoff se 

beslaywing 'n voorbeeld: 

"In die proses van vrywarding vind daar vooraf nasionale of voll\s-idt:'~1tifikasie plaas. 
Hierdie identifikasie word binne vier bakens voliJ'ek: 

"1 Patriotisme. In die proses van identifisering spee I die vaderland (patria) 'n beiarlgrike 
rol. Dis die ruimte waarbinne en die badem wuarop die identifikasie voltrek word. 
Vanwee verskillende emosionele bande wat mens aun sy vaderland bind, groei die 
eenheid tussen land en volk tot 'n krag wat mens tot opofft.ring en heldedade lean 
tnspireer. 

II, JC Stcyn. Trouwe Afrikaners. p 13 

 
 
 



"2 Nasionalisme is die verbondenheid aan die nasie of etnos wat ewe eens 'n sterk band 
tussen mense smee. Daar is gewoonlik gemeenskaplike afkoms, taal, tradisie, 
geskiedenis en lotsgebondenheid wat die gemeensleap identifiseer. Daar bestaa.fl ook 'n 
mate van eksldusiwiteit wat van die nasie 'n eenheid maak wat homself wil bestendig. 
Horisontale en vertikale identifLlmsie van lede van die voile vind plaas ten opsigte van 
lewensomstandighede, maar ook met Ieiers, simbole en waardes. 

"3 Se1fbeskildcing. In die proses van volksbou en identiftkasie is die noodsaakJikheid 
van uiteindelike selfbeskildcing vir die volk onvennydelilc. Oeen volle gee gewilliglik sy 
selfbeskikking prys of aanvaar vrywilliglik oorheersing van 'n ander nie. Hierdie drie 
elemente bring ons by die noodsaaklilce resultaat van elke volle op sy eie grondgebied en 
onder sy eie owerheid as die sleutel tot stabiliteit, vooruitgang en vrede. Wie hierdie drie 
elemente wil ontken wil verskillende volke in die 'melting pof werp - 'n pot wat gedurig 
oorkook. 

"4 Lewens- en wereldbeskouing. Die vierde elemen~ wat die mense se diepste waardes 
verteenwoordig moet egter ook by die patriotisme, nasionalisme en selfbeskikking 
gevoeg word. Die lewensbeskoulike, die waardes of ook die mens se godsdiens 
beYnvloed bostaande drie elemente grondig en bepaal die aard en die !crag daarvai1. Die 
lewens- en wereldbeskouing van elke mens handel oor sy beskouing oor God, die mens, 
die wereId, die Ie we en die dood." 12 

So gesien is nasionalisme nie meer die enkele verldaringsbeginsel vir spanning in die vaste 

saamgestelde staat nie, maar mede-bepaler en deel van 'n dinamiese vrywordingsproses van 'n 

gemeenskap. 

Nasionalisme is reeds beskryf as bewustheid van en betrokkenheid by 'my nasie in nood'. Steyn het 

die rol van 'n individuele bydrae toegelig deur aan te toon dat verdrukking tot ontevredenheid lean 

lei, maar sonder uitwerking lean bly as iemand die verdruktes nie oortuig dat hulle verdruk word en 

die onreg beeindig lean word nie. 

"Dit is veral die intellektuele wat vollee bewus kan maale van orueg, bedreigde tale en 
tradisies, en hulle lean aanvuur om te stry vir vryheid en :eg - en mag! - en wat die 
ideologie kan formuleer am die nasionale strewe vir die buivwereld en volksgenote te 
regverdig. IntelIektuele help nie aIleen om 'n ingeligte openbare mening te vonn nie, 
maar om houdings te beYnvloed .... DiJ bestaan van intellektuele is ' n voor-;/aarde vir die 
welslae van ' n nasionale beweging.·' 1 

12. CWH Bashoff, SwarUeologie. pp 151- I 52 

13. Je Steyn, Trouvre Afril;.aneli's. P 11 
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Die verworwe nasionale bewussyn moet dan in stand gehou word in die vorm van 'n voortgesette 

vryheidsin en -strewe wat enkelinge aan die nasionale gemeenskap verbind. Dreyer het dit 

demonstreer deur te se: 

"Vryheid, ook ons vryheid, is nie vanselfsprekend nie. Dit moet gedurig herbevestig en 
werldik gemaalc word. Opvoeding van cns jeug en in 'n brei:: sin van ons volic tot 
:dentiteit is noodsaaklik en mag nooit ophou nie, maar opvoeding tot identiteit beteken 
ook opvoeding tot vryheid - ons vryheid. Ons bestaan is daarby betroldce.,,14 

Swart het ook hierdie vryheidstrewe op Afrikaners, lede van die volk betrek deur te se "Ons wil 

immers nie bloot 'n politieke blanke minderheid tussen 'n verskeidenheid ander nasies wees nie. Ons 

is Afrikaners wat 'n Afrikanervolk in 'n vrye vaderland wiI bly.,,15 

Uit hierdie opmerkings blyk dat Afrikanernasionalisme, soos kultuur, mensbepaald is. 

Die ingewikkelde funlcsionering van godsdiens in 'n gemeenskap, maak dit moeilik om die presiese 

verhouding daarvan met nasionalisme vas te stel. Die wisselwerking van hierdie (en ander) faktore 

op mekaar, blyk duidelik uit die RON se verslag oor tussengroepverhoudinge: 

"Binne sekere groepe (byvoorbeeld sekere denominasies van die Afrikaanse blanke 
gerefonneerde tradisie) word religie beieef as die verskaffer van tydlose waardes wat 
bestendigheid waarborg in 'n snel veranderde wereld. Die groepe ervaar hul posisie in 
die samelewing as relatief gunstig en verkies om die huidige toedrag van salce nie te 
versteur nie .... In ander groepe binne dieselfde tradisie, byvoorbeeld bewegings binne 
die Nederduitse Gerefonneerde Sendingkerk (NGSK) wat gebruik maak van konsepte 
wat deur die teologie van bevryding ontwikkel is, word relitfle onder andere verstaan as 
'n waardestelsel waaraan die werldikheid moet konformeer." 6 

Mense neig dus om godsdienstige fonnulerings uit te werk wat gunstig saarnhang mt"'t hulle 

nasionale (of ander) belang. Van Afrikaners het Degenaar beweer: 

en 

"Nations were seen by these Afrikaners as a product of Divine Will. The Afrilcanervolk 
was said to have a divine calling in South Africa." 

"In South Africa the history of the Afrikaners is also described by nationalists in tenns of 
the myth of the chosen people. The Afrikaner people are called 'the Israel of Africa.' The 

14. PS Dreyer, Hedendaagse vryheidsideologiei! in die Afrikaanse situasie, in PG Nel (red ), Afoilt211eli"lm~tum': 
fondament en vergesig. p 52 

15. MJ Swart, Ons voortbestaaiil. p 7! 

16. He Marais. Die Suid·Afrilumnse s21melewing, p 69 

 
 
 



Great Trek is seen as an exodus to the Promised Land. President IVfW Pretorius adresses 
the Voortreklcers as 'the chosen of the Lord' .... DF Malan is quoted as having said: 'The 
history of the Afrikaners reveals a determination and definiteness of purpo~e which md~e 
one feel that Afrikanerdom is not the work of man, but a creation of God. We have a 
divine right to be Afrikaners. Our history is the highest work of art of the Architect of the 
centuries.' ,,17 

Op hierdie soor! aanldag het Helberg nie verontskuldigend reageer nie, maar doen eerstens 'n oproep 

tot gelowige selfondersoek. Daarby het hy die verskil verduidelik tussen wanneer 'n volk hom met 

die verbondsvolk van ouds identifiseer en hom so laat verlei tot' n valse gevoel van eiewaarde, en 

wanneer 'r voile hom spieel i.n die verbondsvolk se gebruike en daar-in 'n vennaning en bemoediging 

sien om uit me ge:1ade van God te leef. 18 

Vervolgens het hy voU::skap in die Ou- en die Nuwe Testament behandel en tot die gevolgtreldcing 

gek')m: 

"Die Bybel is nie geYnteresseerd in die betaan van nasies as sodanig nie, maar in die eer 
van God. Daarom moet die eerste en laaste vraag wees: Hoe word God verheerlik deur 
die bestaan van onderskeie nasies? As 'n volle dit nie aandui nie, is sy aanspraalc op 
Bybelse grond vir sy eie bestaan ongegrond .... Die eerste en die Iaaste doel is dat die 
ondersIceie vallee God moet soek en Hom moet dien. Hulle volkskap is ondergeskik 
h· 11 . di h· ,,19 leraan en staan ten va e In ens lervan. 

Geloof en nasionalisme sluit meIcaar volgens Helberg dus me uit me, maar hang saam ill 'n 

verhouding soos uitgedruk in -'-ie Christelik-nasionale benadering wat hy voortgesit weu sien. 

Behalwe vir die gesprelc random identifisering met ou Israel is die geloofsbepaaldheid van 

Afrileanemasionalisme ook uitgedruk in terme van geloofsroeping. Hierop baseer Treurnicht die reg 

op 'n eie volksbestaan: 

en 

"Verre daarvandaan dat ons ons aangematig het am mi Israel nou weer die uitverkore 
volle van God ie wees, leef daar in die hart van die ge10wige Afrikaner die geloof dar 
God weI hierdie volie tot 'n eie roeping verkies het - saam met ander en onderskeie van 
ander." 20 

17. 11 Degenaar. The ficnas of Na~iolllalism. pp 49.24 

18. JL Helberg. Afri1mli1erslmjp ilili Bybelse lng. p 13 

19. JL Helberg. AfrHmners!'@fJ in Bybelse iig. p 62 

20. AP Treumicht. Credo v~m '\1 Afri!wilIer. p 77 
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"In die politiek is hy geen oorheerser of onderdrukker nie, maar in sy vryheid tot eie 
roepingsvervulling kan hy oak niemand anders se slaaf wees nie.,,2I 

Die belangrike verband wat tussen roeping en vryheid gel€: is, tref ons aan by Boshoff en Stoker. 

Oaar verskyn dan ook telkens iets soos 'n religieus-etiese gewete wat die nasionale strewe en 

roepingsvervulling moet reguleer. Boshoff het getuig dat die Afrikaner se geloofsgrondslag hom 

moet weerhou van "nasionale selfvergoding, van ongeoorloofde oorheersing of self~ uitviissing van 

ander etniese eenhede en van roepinglose, selfsugtige voortbestaan waarin alleen eie-belang 

bevorder word en aan die belang van onderontwikkelde volke nie aandag gegee is nie.,,22 

Aan die een kant is beskryf hoe geloof en nasionalisme ten opsigte van mekaar behoort te staan, 

maar aan die ander kant het Steyn as waarnemer dieselfde soon resultaat gekry: "Minstens twee 

strewes van Afrikanernasionalisme IS sterk beYnvloed deur die godsdiens, naamlik die van: 1) behoud 

van identiteit en 2) geregtigheid. Onder toonaangewende nasionaliste was nasionalisme weliswaar 

ondergeskik aan die godsdiens." 23 

Uit die voorafgaande word dit dus duidelik dat Afrikanernasionalisme, soos kuitIJUf, ook religieus 

bepaald is. 

Die besondere inhoud van hierdie bepaaldheid, naamlik die onderliggende Calvinistiese benadering, 

staan teenoor Degenaar se beskrywing van moderne nasionalisme. Nasionalisme is volgens hom 

onverstaanbaar sonder '11 begrip van sekularisering. wat hy koppel aan individualisering en die 

onttroning van God en sy orde deur die Verligting.24 As dit meer wil se car die sekuh~re aard van 

nasionalisme as oor die geskiedenis. ontsluit die religieuse bepaaldheid van Afrikanernasionalisme 

vir die sensitiewe waarnemer nog 'n verstaansmoontlikheid. 
'-

2.3 AfrHC2lnemasnoKllaHsme HS histories llJelPaald 

Oit lyk onnodig om nasionalisme as histories bepaald aan te toon. Die geskiedenis toon nasionalisme 

aan as medespeler en -bepaler van die werklikheid soos dit tot stand gekom het en verander en ons 

kan inderdaad be weer dat ten minste die moderne geskiedenis nasionaal bepaald is. 

21. APTrcumicht. Die Ajrikdt1cl' ill die Weslers(' kliltIlllrkrisis. in PG Ncl (reo). Afriltaner!mltuur: forndlament 
en vergesig. p 10 

11 CWH Bashore in K Kcmp. Carel Bosho!,f en sy Afril.:anerdenf'e. p 21 

23. JC Slcyn. Trouwe t"\frifw.ners. r 20 

2-4.. JJ Dcgcnaar. The Roots of >J;).tionalism. r ! h 

 
 
 



n Enigsins retoriese uitspraak wat aandui dat nasionalisme ook 'n bowe-tydelike aanspraak kan 

maak, tref ons aan by dr HF Verwoerd wat aangehaal word as te gese het "Die saak van nasionalisme 

is ewig en sy ideale is 'n onJ.itwisbare vlam ... " 

Oit is egter duidelik dat hierdie uitspraak '0 bepaalde gesitueerdheid aandui. soos oak 'n interessante 

bewerjng wat Oegenaar gemaak her: 

"One should also keep in mir·j the fact that events which were not originally intended 
nationalistically, nevertheless became such in the evaluation of those ~eople who 
developed a-rffnse of history and integrated the past into the meaning-giving activity of 
the present."~ 

Hier funksioneer interpretasie in die hede ook as tydsintegrerende element wat die verlene, he-de en 

(implisiet) die toekoms oorspan. Treurnicht het egter ekspLisiet na die toekoms verwys deur te se dat 

eLke lewende nasionalisme 'n gerigthtid op die toekoms is.26 

'n Uitspraak van Steyn sIuit hierby aan en mauk melding van 'n emosionele binding aan sowel die 

eie geskiedenis as die eie toekoms: 

'''n Nasionalis het gewoonEk 'n historiese bewussyn: hy heg 'n bepaalde betekenis aan 
die verlede. Daarby kan hy onmoontlik onverskillig staan reenoor die toekoms van sy 
volk. Besorgdheid oor en selfs wanhoop aan die toekoms hoef nie die nasionale gevoe1 
by enkelinge tot nier te maak nie .... Tog kan 'n algemene wanhoop aan die toekoms 
vemietigend vir die nasionale voortbestnan wees.',27 

Afrikanemasionalisme, soos kultuur, funksioneer in 'n tyd-ewigheid sarnehang, het 'n duidelike oog 

vir die tydsverloop in verlede-hede-toekoms, toon duidelike tekens vaIl gesitueerdheid en het 'n sterk 

geskiedenisbewussyn. Nasionalisme is egter 'n srerk tydsintegrerende motief wat saamhang met 'n 

spesifielce emosionele verbintenis aan en gerigtheid op die toekoms. Oit is in elk geval duidelik 

histories bepaald. 

2A AfrHmIrlem2Lsioli1a~llSme i~i etnies bepaaJd. 

Alar, Paton het sy simpatieke deelname aan die Voonrekkereeufees en die ontnugtering waarop dit 

uitgeloop het, beskryf. Nlltgesweet en warm kom hy by die storte aan walli' 'n kaa! bebaarde 

Afrikaner hom vra; "Hetjy al die mense gesien? NOll gaan ons die Engelse opdonder!" 

25. JJ Degcnaar. The Ruots of:<J ationalism. p :'4 

16. AP Treumicht. Cred() \ un 'n Afril,aner, p 61 

27. JC Slcyn, Trouwe Afril,aners. r (1 

 
 
 



"The great day was full of speeches, and the theme of every meetillg was Afrikanerdom, 
its glories, its struggles, its griefs, its achievements. The speakers had only to shout 
vryheid to set the vast crowd roaring, just as today a black speaker who shouts Amand/Q, 
can set a black crowd roaring .... 

It was a lonely and terrible occasion for any English-speaking South African who had 
gone there to rejoice in this Afrikaner festival." 

Hierop het hy vervolg: "It was the end of my love affair with nationalism. I saw it for what it was, 

self-centered, intolerant, exclusive. ,,28 

Nasionalisme as gerigtheid van 'n selfbewuste gemeenskap, het ons vroeer al gesieo, orienteer 

sigself dikwels op etniese lyne en word dan duidelik eksklusief ervaar. 

Van binne gesien kan dieselfde verskynsel egter heel anders lyle en Steyn het verwys na "die gevoel 

vir jall 'eie mense' wat hulle in ellende bevind" as "die sterkste en edelste dryfveer vir nasionalisme" 

en dit ook op ander, maar spesifiek op Afrikanernasionalisme betrek en dit dan uitvoerig toegelig. 

Hy het ook na VanWyk Louw verwys en geoordeel dat hy die essensie van nasionalisme 

geformuleer het toe hy geslcryf het dat 'n ware en bewuste nasionale beweging altyd ontstaan waar 

enkeles 'n groot agterstand by hulle volle gewaar. Belal1grik is dat dit nie net oar st.)flike eUende 

gaan nie, maar oak oor vooroordele, Ideinlikhede en geestelilee agterstand.29 

Hieruit blyk die verband tussen die gemeenskap se lotsverbondenheid en nasionalisme, sowel as die 

same hang tussen die stand van die gemeenskap en die varm van sy nasionalisme. 

Oar die verband tussen taal as etniese duider en nasionalisme, het Steyn die volgende waameming 

gemaak: 

"Wat al hiercir- .~frikaners aangespoor het om te ywer vir hul taal, is die bereidheid en 
begeerte om d.e Afrikaners as volie te laat vaortbestaan en hul welsyn te bevorder. 
Hierdie gesindheid is die hoofeienskap van Afrilcanemasionalisme.,,30 

Afrikanernasionalisme is dus duidelik - eintlik reeds per definisie, maar aantoonbaar 111 sy 

verskyningsvarms - 'n voorbeeld van etniese nasionalisme. Oit is naamlik etnies bepaald, soos 

kultuur, in terme van die gemeer,sieap se lotsverbondenheid. stand en situasie, taal en afgrensing. 

28. Alan Paton, The Afr:mner as I know him. in ES Munger. The Afri!~~Hners, p 25 

29. JC Steyn, Trouwe Afrilqmers. p 7 

30. JC Steyn, 'li'rollwe Afrih.rmers. p 4 

 
 
 



Kultuur vertoon sigself as ruimtelik bepaald in fisiese tr: staatkundige sin en vanuit hisW1-; i 

perspektief. Dit beteken die vonning van die gemeenslcap en sy voorafgaande kultuuraktiwiteli:" ; 

ruimtelik in fisiese en staatkundige terrne plaas en vertoon dit as gesitueerdheid. 

Waar die historiese bepaaldheid van kultuur hierdie gesitueerdhcid uit 'n ander hoek onderskryf h:-, 

en as bewuste binding met die geskiedenis venoon het. het die Idem by die historiese bepaaldht:ic' 

van Afrikanemasionalisme oorgegaan na 'n aktiewe en uitgewerkte toekornsgerigtheid. 

Die ooreenkomstige ldernverskuiwing vind plaas in terrne van die ruimtelike bepaaldheid -n .. it 

Afrikanemasionalisme. Waar dit by kultuur hoofsaaldik op historiese gesitueerdheid berus. n~em di I 

by die nasionalisme 'n historiese (tydsgewyse) gerigtheid op die toekoms aan. Dit word veral 

duidelik in nasionalisme as vryheidstrewe. Die vaderland word dan meer a~ r.et 'n voedingsbron van 

nasionalisme, dit word die doel of mikpunt van 'n gerigtheid. 

Steyn, wat nasionalisrne terugvoer na 'my voLk in nood' het hieroor gese: 

"Die bestaan van 'n agtergestelde gemeenskap en die bedreiging van idenriteit korn veral 
voor waar 'n voile nie seggenskap oor sy salce het nie. Daarom kan nasionaliste soms 
streef na selfregering, staatkundige onafhanldiYilleid en partykeer 'n eie staat wat afgcskei 
is van 'n groter staat waarvan dit deel is." 

Dan haal hy Kohn aan war die fundamentele eis van nasionalisme beslcryf as 'n eis am: (1 i 

afsonderlik en; (2) onderskeie van ander volkere te wees, asook (3) onafhanldile van ander en (.:1) 

gelyk met hul1e. 31 

Boshoff het 'n standpunt ingeneem wat dit in terrne van die Afrikaner ook bevestig: 

"As (politieke) oplossing word 'n totaalslenmg van vollcere-eiesoortigheid, 
volkerevryheid, volkeresamewerking en volkereruimte voorgehou. Wat die strukture vir 
Blankes, Kleurlinge en Asiers ookaJ. uiteindelik sal wees, sal ruimtelike ordening ook ten 
opsigte van hulle vestiging en groei van belang bly.,,32 

Hieruit blyk die ongemaldikheid waarin Afrikanernasi.onalisme hom kort gelede nog in Suid-Afri:,. 

bevind het duidelik: dit is 'n volksnaslonalisme wat sy eie vryheid reeds vervv'erf het en nou prob('" 

behou deur 'n spesifieke nasionale gerigtheid by ander gemeenskappe te stimuleer. 

31. JC Steyn. Trmrwe Afri!lnl1e's. pp 10-\l 

CWH Boshoff, AJi'j ,hlntrc(lIhcid ell die :1 ',·.Vll1.s. inK Kemp (red l. Card l8osboIT eli! sy ..... ';.\'ri1(2ITHon':r: i":;_ 

p 113 

 
 
 



Intussen word die verhouding tussen patriotisme en nasionalisme as aparte entiteite duideliic in die 

ruimtelike bepaaldheid van AfrikaJlemaslonalisme. 

Die t'Jenemende aandag wat Afrikanersepera;..isme in verskillende vorrns vandag trek, word 

aan6"etoon in die lys van volkstaatbewegings wat hulle daarvoor beywer. Die volgende kan genoem 

'."0rd: die Vereniging van Oranjewerkers, Die Afrilcanervolkswag. Die A frikan er

Weerstandsbeweging (AWB). SABRA. die Tfllnsvaalse Sepe!"atiste. die Boerestaatkomitee, die 

Afrikanervryheidstigting (A VSTIG), en die Boere-Vryheidsbeweging (BVB).33 

Afrikanernasionalisme is dus ook daarin ruimtelik bepaaJd dat dit 'n patriotiese strewe bevat. 

2.6 AlfrnITmrnerrmsDollllaHnsme is ill1iegraal 

"AfrikanerruJ.sionaliste was nooit 'n eensgesinde leer nie; am verdedd te marsjeer was 
meer tipies van hulle as om verenigd te staan. Oar talle, miskien aIle. belangrike sake het 
hulle 'n verskeidenheid van menings gehuldig" 34 

Hierdie stelling dien egter nie bloot om die verdeeldheid van nasionaiiste, en glad nie om die 

verdeeldheid van nasionalisme aan te toon nie. Eintlik juis die teenoorgestelde. Oit toon die 

veelsydigheid van Afrikanemasionalisme aan wat tot uitdruldcing korn 10 die verskeidenheid van 

mense wat hulle daaraan verbind. 

Degenaar beskryf nasionalisrne as "a complex pht:nomenon which means that most of these factors 

will operate within qn organic whole." Die faktore wat hy identifiseer. is gemeenskaplilce afkorns, 

ge.::-kiedenis, tradisie, gewoontes, gebied, taal, godsdiens, sosiale organisasie, ekonomiese belang, 

politieke inrigting en 'n gemeenskaplike wil. Hy is van mening dat die spesifielce rol val1 elkeen van 

hierdie faktore aangedui kan word. maar sander een uit: 

"Of paramount importance is the common \\Ii11 to be a nadon. This is a reference to what 
I have discribed as the decisive political consciousness which transfonns a people into a 
nation. because the people acquire and develop a consciousness of group-sovereignty, 
i.e. they become conscious that the highest political auth0rity resides nowhere else than 
in themselves. ,,35 

33. PF Bruwer. Afrikanerland - 'n gebiedsf.landuiding. p ()-1. 

34. Je Stt~yn. Tml!we Afril,aners. p 24 

35. JJ Degcnaar. The Roots of :'-Jationalisrn, p 12 
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Die nasion ale gemeenskap is dus 'n geheel wat groter as sy samestellende dele is en in 

gemeenskaplike strewe be die enkeling uitgaan. Die eenheidsfaktor is nasionalisme: mensbepaald, 

religieus bepaald, histories bepaald. emies bepaald en ruimtelik bepaald. Hierdie bepaaldhede stel 

nasionalisrne uit verskillende hoeke aan die orde, maar vertoon dit op grond van die gemeenskaplike 

wil en gerigtheid a~ integreerder. 

Nasionalisme bring die uiteenlopende be1ang en sienings van uiteenlopende rnense In een 

gemeenskaplike orientasie tot die soswle werklikheid saam. 

3. Afrikall1lerlmUuUlr en nasiorna!llsme 

Aan die hand van die ooreenstemrnende bepaaldhede van AfrikanerkuItuur en -nasionalisrne wat uit 

die voorgaande ondersoek geblyk het, sowel as die besondere ldemversk.ille wat duidelik geword het, 

kan Afrikanernasionalisme beskt-yf word as 'n besondere uitdrukking van AfrikanerkulnlUr. 

Kultuur is naamlik die ornvattende begrip vir die handeling en produlc Vai1 mense in gemeensicap met 

meleaar. Dit vertoon die waardes van die gemeenskap en 'A'ord sigbaar as produ..l( van die geskiedenis 

volgens die aard van die ffiense en hulle fisiese orngewing. 

Nasionalisrne korn voor by so 'n kultuurgerneenskap wanneer ctie mcnse tot selfbewuste ecnheid 

oorgaarl in die besef van die gebreL;:; \'an '[1 bepaalde hi5tonese srtuasie. Dit ontwila.el tot ideologie, 

tot strcwe na 'n beter stand van sake en 'n gemecilskaplike wekoms en pleas dus besondere Idem op 

die gemeenskap se lotsverbondenheid in terrne van wat tyd:.;gewys \.-oorle. 

Teenoor die lrnellende situasic en magte neem i1asionalisme 'n duidelike strydvaardigheid aan wat 

mense tot die hoogste offers lean inspireer. 

Nasionalisrne is essensieel energiek omdat dit dinge tot stard bring wat vroeer nie (so) was nie. "'n 

Suksesvolle nasionale beweging skep altyd nuwe bronne,,36 en lewer so as stimilus v.eel' 'n 

besondere bydrae tot die algernene kultuur. 

Die verhouding tussen nasionaIisme en kultuur korn tot uitdrukking m 'n beskrywing van 

nasionalisme as selfbewuste. enel'gieke en strydvaardige kultuur. 

36. Je Stcyn. Trouwe Afrikaners. p ?J 
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JDEEJL l'~T1EIE~ llDl VERli(IEr~l\JENDJE 1I'1E:TI(S§1rUJDTIE VAN IDTIJE 
li~JIJ1L 1rUllffiJ(RKTIT1E§1E IDIENR(JE '%1 AN I~]P \1 AN ,\lVYTI( IL/OlTV\l 

lHOOfSTUiK ~: DKE l.E"WE E~ WERK V AN NJ? V AN VVYK JLOUVv 

Inleidend tot 'n studie van Louw se kritiese prosa kan 'n kort oorsig oor sy lewe en \verk van waarde 

wees. In hierdie hoofstuk word dit van twee kante af aangepak: van die een kant af met 'n algemene 

biografie wat enkele hoofmomente van sy lewensloop aansny en van die ander kant af deur die 

ben-okke tekste kortliks bekend te ste!. 

'n Biografiese oarsig dien hier nie as 'n paging om die skrywer se werle vanuit sy persoon te verldaar 

nie; dit funksioneer bloot as agtergrnnd waarteen die werk gelees kan word, nie as sleutel tot die 

verstaill1 daarv'an 11['::. 

Een moomlike indeling van Louw se ryk geskakeerde lewe - war deur elke opsomming en indeling 

verontreg sal word - kan onder geografies~ opskrifte gedoen word. Oit bestaan dan uit: Sutherland: 

1906 - 1920, Kaaps~ad: 19211 - 1929, KaJPstad: 1929 - 1950, Amsterdam: 19)0 - 1958 en 

Johannesburg: 1950 - 1970. 

tR SUltrfmeriandi: ~906 - 1920 

Nicolaas Petrus van Wyk Louw is op 11 Junie 1906 op die Roggevcldse dorpie Sutherland gehor~. 

Hy was die tweede van vier seuns van Bismarck von IVloltke Louw, 'n welgestek".' prukureur (.p die 

dorp en Martha Hendrina Johanna Frederika van Wyk. ' n plaasdogter uit die om~":~'iing, Hier het hy 

sy eerste skoolondenig met Engels as eerste en N~derlands as t'.veede tauJ ontvang. Hl)ewel 

1. Blograticsc gegcwcns in hicrd;e hoofsluk is geneem Uil CJ Beyers. Suid-Afri!manse biografiese 
\'\loordeboel;: [V. pp 334-':<1,7. en uie hihljograrie~c gcgC'wcns Uil J Biezen ca. \'oortbeSld<ln im 
gerechtigheid, pp 12~- 136 
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Afrikaans min formele beslag gehad het, was dit die omgangstaal van die omgewing se mense en 

Engels het maar min spontane aftrek gekry. 

Die omgewing se gei"soleerdheid het 'n suiwer en oorspronklike taal tot gevolg gehad en Louw 

verwys later waarderend terug na die vonnende invloed daarvan - nie net in tenne van taal en 

taalgebruik nie, maar as 'n hele kultuuromgewing. Sonder radio en buiteverrnaak was die 

gemeenskap vir ontspanning op sigself aangewese en die gevolglike ryk sosiale interaksie het vir die 

kind ruim sosiale orientasie- en identiflkasiemoontliYj,ede gebied, veral ondersteun deur ' n spontane 

en ontspanne gesinslewe. Daarby het Louw op 'n jong ouderdom die vreugde van die geskrewe 

woord ontdek en as kind baie Nederlands en Engels gelees. 

In 1920 het die Louw-gesin na Kaapstad verhuis en Van Wyk sy skoolopleiding aan die South 

African College-skool, in 'n oOIwegend Engelse atmosfeer voltooi. Van 1923 af het hy aan die 

Universiteit van Kaapstad studeer en 'n MA-graad in Duits behaal. In die tyd he't hy heelwat geskryf 

en eksperimenteel in die Universiteit se kwartaalblad publiseer. Nadat hy vir 'n jaar lanle in 1927 op 

Steynsburg skool gehou het, het hy in 1928 weer aan die Universiteit van Kaapstad ingeslayf vir die 

graad B Ed en in 1929 daar 'n aanstelling as Iektor in die fakulteit opvoedkunde gekry. 

Louw het hom nou in KaapstuG gevestig en besondcr skeppende jare brf:"ek vir hom aail. Sy eerste 

bundels poesie en laitiese opstelle hct in 'n rid van geesdriftigc, byna koorsagtige intellektuele soeke 

in die godsdiens, politiek en filosofie verskyn. Hy het hom ingewerk op die Armblankevraagstuk van 

die dertigerjare en sy belangstelling in die opvoeding van 'n volie het hom tot leeswerk in onder meer 

ekonomie, sosiologie, staatswetenskap en wysbegeene gelei. Df":UI die loop van hierdie jare het 

Louw toenemend 'n rigtinggewende rol in die Afrikaanse literere en kulturele lewe gespeel en daar 

ontstaan random hom en sy broer WEG Louw 'n soort beweging. 'n literere vriendekring wat 'n 

leidende rol in die toekoms sou spee1. 

In 1930 is hy getroud met Joan Isabeau Wessels en twee dogters word gebore. Die huwelik lei egter 

skipbreuk. Vanaf 1930 het hy bydraes gelewer tot Die iHIUtBsgeI!1l0ot, die J@airliJoet~ V21Iru rune 
Afl!"i~manilse st{ryv/e:rsn{ring, Die Burger, IDie Sufidlers1l.em en iBralfH:llWag. Vun hierdie bydraes is 

versame1 en verskyn in 1939 in twee bundels, naamlik Berigte [<2 veh.lle. Op§te~~e oor cine ndee ,,/aIiil 

'n AfrHu121i1ise lffi2lSnolllale lLeUer~mE1de. en Loja~e verser. KriUese gedl21gies GDII OIrlL5 A,rrrn~m21!i]§e 

!m~hmr§trewe en OIi1S Eterere b('weging, Intussen het daar ook twee digbundels verskyn. naamlik 

AJKeens]]lf<1lm~~ in 1935, Dne iiuniwe i(rirng in 1937 en die versdro.ma Die t.1k~jpekA j]e~~. 1lfil S[!]e~ "if@lfil die 

oordleel oor 'fill. voH~ in 1938. In 1940 het hy bygedra tot Gmo~ NeClerhHHl! en rneegewerk aan 
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'fu..nssell1l die engLes. 'nTi Afrika21!l1se versameHng ten behoewe van Necle!rlandlse skrywers wat by 

HAUM verskyn het. In die tyd het hy ook oar die ouer Afribanse digters geskryf. 

In 1941 is Louw weer getroud met Truida Poh!. 'n Dogter en 'n seun is uit die huwelik gebore en dit 

het van krag gebly tot met sy dood. Oit was oak die jaar waarin een van sy bekendste werke, die 

versdrama lRaka verskyn het, opgevolg deur die digbundel Gestaltes en diere in 1942. Verder het 

hy in hierdie tyd ook inleidings tot verskillende boeke geskryf en in 1945 begin bydra tot die nuwe 

tyskrif Stult1idpulitte in die vann van poesie, drama en prasa. Gedurende die volgende jare het van sy 

belangrikste werk hienn verskyn. 

In 1948 het besondere erkenning vir die waardes wat hy verteenwoordig Louw te beurt geval toe die 

Universiteit van Utrecht 'n eredaktorsgraad aan hom toegeken het. 

1.4 Amsterdam: 1950 - li9S8 

Louw is in 1950 weer uit Nederland vereer; hierdie keer met 'n aanstelling as buitengewone 

hoogleraar in die Afrikaanse taaI, 1etterkunde en kultuur aan die Universiteit van Amsterdam. By sy 

intrede het hy die belangrike rede onder die opskrif Die digter as intelle/.:.weel gelewer. Gedurende 

die volgende agt jaar moes hy hom formeel teoreries verantwoord en stel hy homself deeglik op die 

hoogte van die heersende literere teone. 

Utter, in lRoUldom e~e wert~ het hy waardercnu d:!ama verwys da( hy n.i~ te g(lu met te veel teorie 

e:ekonfronteer is nie en volle g:eleentheid i.!Ehad her om eel'S sy cie skeppende gees tc Ve:-,i.i.~. Hy -- '- '- - "-' 

beweeg egrer gemaklik op die terrein en her heelwar daarvan in die Afrikaanse literere wereld 

ingedra, deels deur die prominentc studente Wat onder hom gewerk het en deels deur sy voortgesette 

deeiname aan die openbare gesprek. 

In Die lHluisgenoot het hy 'n gereelde rubnek onder die opskrif Die oop gesprek hanteer en sake van 

belang, literer en andersins, nadenkend bespreek. By het ook bydraes tot 'fyds~~rif vir lLelt~er~mlilC!e 

en AJgemeeilI lHlanole~shi2dl: Amsterdam en later tot :'\Ia\vee[cpos en die SAUrC gelewer. 

Vier bundels opstelle het if'. hierdie tvd verskyn. naarnlik M3S~(eIrS van die Ei'lI1S in 1955 en Ulbemlie 

nasDmmnisme. Swa.<ute- en nngpunte en 'n VVereld dellif gIns. a1 drie in 1958. In 1959 is die 

Hertzogpry~, vir kritiese prosa en E::;say van die Suid-:\frikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 

dan ook ilan hom toegeken. 

Louw het ook ilktlcf gebly ~IS dlgter en in 195·~ ;\:uv,e Verse en in 19Sh (;ennaII1!Blms gepubliseer. 

 
 
 



'frrlls~Jia ellTl 2lR1ldler verse, voorrspeRe eill vR1lllgfr.e li95G-R957 her eers in 1962 verslcyn, maar duidelik 

voortgekom uit hierdie tyd en atmosfeer. 

Met Louw se terugkeer na Suid-Afrika In 1958 is hy aangestel as hoof van die Departement 

Afrilcaans-Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand. Hy het die po's tot met sy dood op 

18 Junie 1970 beklee. Verskeie bydraes het in die tyd uit sy pen verskyn, onder meer in §~21llildljplu!llTI1te, 

SestigelI", die AfJrnlkaali1lse 'fyo1skdf villI" Rasse-aalmgeDeellTlltblede en Kon. In 1960 het hy 'n voorwoord 

tot DP Both~. se ]])ue 0lPkOfiIls vall'll O!TIS derde St21i1d1 geskryf en in 1964 tot V/rrlllldlroGs, 'n bundel 

kortverhaIe van resente skrywers. Vermnwnll1g in dine pfosa het in 1961 verskyn en R.ondlom eie 

werk in 1970. Na sy dood is nog vier prosabundels uitgegee, naamlik Oll!'sttenne GOI!" Oll1lS O1!.ller dlngters 

in 1972, lDeuursfwUllemlie verlba;rndl in 1977 en §Ede1t~oodl en Weegs~ull2lg in 1982. Sy Versamelldle 

Pll'o~21 vr,rskyn in twee dele in 1986 by Tafelberg en Human & Rousseau onderskeidelik. 

Op literere terrein het Lou w in die tyd veraI dramas en hoorspele gelewer: in 1961 lI)laglboerr~ van 'n 

§oll(l]aat: 'n hcorspeR; in 1962 Dne hellO! en lLeweJrnslyn: 'n frnoolrslP:efi, in 1963 ~(nnger lblree~~ ((jjne pmdl 

oOjp ellll 2ltuller rrnooll'slPe~e en in 1965 Asterioll1l . UlimeUo vnr ll'adlnofoll1lnese opera. Postuum het ook 

die volgende werke verskyn: Dne IPllUDrrmsaadl waan vell' of )Bntter begin in 1972, JElHom1IlI1le vnlr dne 

wUll'llter. 'J[] Hoorsp:efi in 1974, Olin wide and sad ~alllld 'n vertaling van gedigte deur Adam Small in 

1975, Die vat vallll 'n regvaardinge mall1l in 1976 en VersameKdle Gedlnglte in 1981. 

Tussen 1939 en 1982 het daar t\Vaalf pro~.:;.bundels uit Louw se pen verskyn, waarvan vyf postuum 

uitgegee is. Dit bestaan uit opstelle, briewe, dialoe, inleiciings, radiopraatjies en enkele toesprake wat 

met verloop van tyd meestal eers in '0 ander verband ge1ewer is, en later saam gebundel is. Hieruit 

yoig nie aIleen 'n gesprekstrant in sy werle nie, maar die per nog: 'n gcspreksaard. Sy eerste bundel 

het hy voorgestel as "berigte te velde - nie Der Totale Krieg nie"? en dit geld eweveel vir die res 

van sy prosu. 

Hans Ester, wat Louw se denlee kenmerk as denken in dia/Dog beslcryf sy essays as "stelling en 

tegenwerping in een", as essays in die ware sin van die woord, omdat hy poog om 'n helder blUe op 

begrippe te lay deur in dialoog met ander 'n sw.ppie nader aan die wamheid te lwrn. Die leser "wordt 

in een onderhoudende gesprekssituatie binnengeleid. waarin het srapje voor stapje verde! leornen via 

2. lBerigte te vel de. Versame!de prosa, p 3 

5S 

 
 
 



a:gument, tegenargument met alle aangename anekdotische onderbrekingen tot de eigenlijke natuur 

lk . h " 3 van zu e conversanes ,oort. 

In 1986 is Louw se Versame~de lProsa in {wee dele uitgegee. Oit sluit 155 onderwerpe - dus opstelle 

en reekse opstelle - in en beslaan gesamentlik meer as 1 200 bladsye. 'n Kort inleiding tot elke 

bundel met tematiese waardering in terme van hierdie ondersoek, maale die ander deel varl die 

inleiding tot sy kritiese prosa uit. 

2.1 Berigte te velde. Opstelle oor die idee van 'n Afdkaanse n2lSiollla!e lleHerlmiilldle. 1939. 
Pretoria: JL van Schaik. 88p 

Die litel van hierdie bundel gee reeds te kenne dat dit hler in die eerste plek gaan oar salce ralcende 

die literatuur. Die meeste opskrifte bevestig dit oak: Die rigting van die Afrikaatlse letterkunde, 

Aristokratiese kuns en die volk, Gedagres ~Ol' die nasionalisme ell die kUflS, Wi/lem Kloos 1859 " 

1938, Die strewe van die jonger Ajhkaanse poesie en Literatuur in die !oyt. 

War egter oak uit die titel blylc, is die sentrale plek wat die nasionale idee inneem. Terugskouend (by 

die saamstel van die bundel) het Louw as grondslag van al die opstelJe die neiging gesien om twee 

standpunte saam te vat wat anders sterk teenoor mekaar gestel word: aan die een kant 'n geloof aan 

die deurslaggewende belang van die skoonheidsidee in die kuns; aan die ander kant dat so 'n suiwer 

estetiese kuns 'n beslissende faktor in die lewe van 'n volk is, dar dit bestaansreg aan die volk 

verleen.
4 

Die moontlikh~id am hierdic tV.'f'e sake saa~:, +, vat, hcL hy geskep dem die censlcynllke SpallJ1in~ 

tussen die 'estetiese' en die 'naslOna!e' in die Kuns tc verplaas na 'n grondliggende spar::-ling binne 

die volk self. Daarvoor het hy die aristokr::tiese idee gebruik, Dan beteken "na aan die volk" in die 

literatuur nie "populer" nie, maar eerder "gegryp uit die hewigste ervaring van die volk" - wat nie 

noodwendig vir ;1.1mal ewe aantrekli.k of toeganklik sui wees nie. 

Hierdie nasionale element staan vir Ester ook sentraal tot die bundel, maar funksior.eer nooit eng of 

beksompe nieS en Eybers verwag vrugbare polerniek daaroor. Enigsins profeties sluit sy af: 

----------------------~~-----~~-.---~---------

3. J B iezcn c a, Voortbeslaun in gerech tigheid, r b:' 

4. Yergclyk die wCl3Ille \Val a:m hicrJic stelling gchcg \\(1rt..i Ii1 ElILabctb Eybcrs ~e re\cnsil.' \;tn dieselfJc 
bundcl in Ons Eie Boek. Des. 1939: "Hicrdie lwee ()()rtuigmgs 1(1(lp dan onk Sl)\)S 'n lcitn'0ilY deur die hclc 
bundel...." 
P1Nienahcr (redL Beeld nm '0 digter, r lq~ 

.'i. J S!C/.ell ea, Voortbe-;twn in gerechl!~heict, r h2 

 
 
 



"Niemand wat belang ste! in die toekoms van die Afrikaanse letterkunde sal kaT'. nalaat 
om hierdie opstelle te lees nie.,,6 

2.2 lLoj21~e verset KrilLiese gedlagtes our OIl1S Afri~~aanse kulh.lllllfstrewe en OfI1S mer ere beweging. 
1939. [(aapstad: Nasionale Pers. 203p 

Die bundel lLojaie verser is kenmerkend strydvaardig, in hedendaagse terme: betrok .. i<e. Waar 

Berigte te veldle oorwegend uit beskrywing van standpunte besta:.ln het. kan mens se dat standpunte 

hier gevoer word: Louw spreek weer die literatuur sowel as die breer kultuur aan met 'n helderheid 

en skerpte wat indertyd opgeval her. Hy tree as leier van 'n nuwe bewcging na vore. "[o]ok omdat 

daar niemand van hulle dit so glashelder en met soveel oartuiging kan fonnuleer nie ... daar sal nie 

veel in ons letterkundige wereldjie wees wat nie telken::; die voorslagpunt naby die gevoelige d-:-el 

van sy I yf vael kom nie". 7 

Die omvang van sy kritiese benadering blyk uit sy voorskrif tot die bunde!: 

"Opstand is net so noodsaaklik in 'n volk as getrouheid. Dlt is nie eers gevaarlik dat 'n 
rebellie misluk nie; wat gevaarlik is, is dOlt 'n hele geslag snnder protes sal verbygaan." 

Dit is dan oak al die gevestigde waardes wat teen stagnering gl~~oets en heroorweeg moet word en 

veral die gevestigde 'kultuurlewe' '.vat deurloop: 

"Daar is by ons dinge wat kook, klein groepies en eensame jongmense wat rusteloos te 
midde van die rus is, en daar is 'n groot, starn deel van ,ins volk vir wie swaar-kl)' en 
onsekerheid elke dag se kos is: mUir die open bare, die ,lfnptelike kulturele en litercre 
lewe is swaarlywig, rustig en gerus" 

Dle opstelle se trunt is skerp krities en ":ltiries. gecig teen ve ,wkte waardes ter wille van nuwe 

dinamiek. Oit blyk veral Ult Suid-l'.jj·iJw as 01/ land, f(ufruurleiers sonde! kultuur en n 

Tonee/opvoering in f(l.1apstad in tenne van die georganiseerde kultuurlewe en /Hooi prosa en 

[(ritiese skofe in terme van Jie gevestigde lilerere gemeenskap. 

Positiet' fonnuleer Louw 'n wi! tot w<lTIde en \\a;lrdering in die iiteratuur so weI as die breer 

kuhuurlewe, ste .. ~ds met die nasiomJe ben:.ldering as vertrekpunt. Oit word uitgespreek in opstelle 

soos Gelykmaak ell rcmgordt.'nillg, Die idee I'un grout /(UI1S en 'n Lewf!nsbes/(ouing I'ir 'Il modenze 

mens. Die wil tot wa:.lrde word konkrete gest:.llte gegee in '11 opstel soos Die Ilris[okra[iesl' ideuul \Vat 

6. E Eybers in Pl :--;ienabcr (reu), Beelc! van 'n digter. tT ll.ll)·200 

7. G Dekker. Rescilsie \'U/1 Lojale \ use!. in P.J. :\!C!1,lbt":r \ fcLiI. Beelc1 van 'n djgter. pp .:ll'i·.:'.(H-

tl. SlIld·AjriJ.:(/ (IS IiII/alld. in LojaJe verset. \'ersamelde prosa I. [167 
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'n persoonlikheidsideaal begin fonnuleer \VJ.t onderliggend in l1eelwat van die werle teenwoordig is. 

Oole sy siening van kliliek en sy eie kriti~se posisie kom Uln die orde in opstelle 500S Krir;'ek oor 

kririek en Volkskririck. Mee;:;tal bied hy dit aan as 'f[ soon self-stelling van 'die jonger Afrika,lnse 

Ii teratu ur', 

Loja!e ver~et bevat die kragtige srellinginname van 'n jonger, vestigende skrywer en stel 'n 

verskeidenheid temas aan die orde. Olivier beskryf hiel'die opstel1e .'5 polemies van aard met 'n 

programmatiese inslag: 

"[H]ulle is daarop gerig am 'n nuwe literere en kuiturde beskouing aan die Afrikaanse 
leser ruis te bling, en hulle sou dekades lank hulle slaankrag behou as verdediging van 'n 
Afrikaanse literatuur wat met die beste in Europa kan vergelyk,,9 . 

2.3 Maskers vaIril die ems. 1955. Johannesburg: Afri!caanse Pers. lOOp 

MlasHiers van dlie ems bestaan uit 20 opsteUe van omtrent gelyke lengte en sluit geen opstclreeks in 

nie. Die werk swan in die lig van Louw se buitelandse verblyf en sluit 'n paar Europese en 

(nostalgiese) piaaslike vertellings in, soos Europese prenljie: II massa, [(illdeljantasie en 

Oujaarsaand. 

Al die opstelle in die bundel is hier nie ewe tcepaslik nie, maar belangrike temas wat wei aangesny 

word is tradisie, die intellekrueel-idee en die oop gesprek in onder meer Die vensrers oop! en Ons 

trcdisie, Is ons 'n intelfekwe!e vo/k? en Dit oop gesprek. Die veel\'oUcige aard van Suiel-Afrika se 

bevolking korn vir die eerste keer duidelik tel' S1'rakf. in onder meer Alma! sefees. 

Oor die algemeen is dit dus 'n mindel' srrydvaardige en meer nadenkcrlck bllndel wat belangrikc 

nuwe temas aan die orde stel am later verder uitgewerk te \vord. 

204 §waarie m eln Hgpunte. Bernaderings van die lliteratUlJf ll. 1958. J{aapstad: Nasionale 
Boekhandel.140p 
en 
'ill Were!d <leur gb.s. Benaderilllgs van die literatulJr 2. 1958. [(aaps/ad: tvasionale Boekhandel. 
123p 

Soos uit die subtitels blyk, kan die twee bundels, veral uit 'n nie·h~erere oogpunt. saam geJees word, 

Die bllndels Ie spesifiek op die liter:lluur\\'eteI~sbplikt' terrein, ter\vyl Liberalle iil3SHOH12!isme wat in 

diese!fde jaar verskyn het, meer kultuurklities \,~ln aard is. Die patronn herinner aan Beri&;te te vekle 

en lLoja!e v~rset Wilt ook in dieselfde jaar mel Ixeedweg di~:ielfde inhoudelike onderskeid verskyn 

9. G Olivier. ~p van \Y,\k LillI": lileratuur,lilosolie. poiiliek, p % 

 
 
 



her, maar teen 1958 her die velde JI verder uitmebar bev.;eeg. Gevolglik was Swaart~- en Ingg.Hlirilte 

en 'IT] Wereldl dieuf glas baie meer vakwetenskaplik en minder algemeen lewenbeskoulik as lRerigte 

te veide. 

'n Belangrike uitgang~PlJnt word hier duidelik onder woorde gebring, naamlik Louw se geloof aan 

die bestaan van absolute wuardes. Dit het reeds vroeer verskyn, maJI is hier as uitgangspunt vir 

literere teorie en kritiek verhelder. Daaruit lei hy egrer geen vaste waarheid of steisel af nie, maar stel 

Iiewer elke gewaande sekerheid opnuut us probleem. Hy beklemtoon telkens die menslike 

beperktheid wat die absolute waardes nie helder kan deursien nie en dwing die (literere) kritikus to( 

nederigheid.IOAnder punte van belang wat hier verskyn, is sy Iaitiese posisie en 'n waardering van 

tradisie. 

In Svvaa.rte- en Ingpunte venoan Louw sy hag in polemiese gesprek terwy! hy in 'n Werelldl deur 

gias sake meer algemeen en konseptueel polemise;::r. Dit sien mens <11 aan die langer opstelreekse in 

hierdie bundel. Kenmerkend van albei die bundels is die vorm wat die strydbaarheid van vroeer 

aanneem: dit is nou milder. maar finaler met meer gesag en waardigheid. Die twee bundel.) neem 'n 

minder sentrale, maar belangrike plek in saver dit hterdte ondersoek aanga.an. 

205 lLiberaie Nasionalismeo Gedagtes oor die nasiol!1ainsme~ Illbera~nsme en tmdisie vir 
Sui.ruuAfrHmlillers, met '111 Imllh.rrrelle nadirupo 1958. [(aapstad: Nasionale Boekhandel. 132p. 

In iUberale n3sionalisme bereik Louw se ku!tuurkritiese werk 'n hoogtepunt. Met dieseIfde 

polemiese krag as in Swaarte- en Hgpunte en 'n 'VVereldl dellir glas wend hy hom tot 'n 

uiteen10pende verskcidenheid sake \\~t berrekking her op die AfIikaanse kultuurlcwe. Bier is nie van 

wesenlik nuwc temJS sprakc me, wat b~tcken dlll die speelveld van sy breer kultuurderd\.e tot 'n 

groet mate h:iW' uitgemerk is. 

SJ.ke wat uitvoerig behandel word is \Veer die nasionille benadering soos in Uilhoek en rnidde/pullt 

en Rondom die hegrip 'I1Llsio/laal'; ::-Jeiisie SOliS tn Leuc [(if 'n irudisie en Heide: die oop gesprek en 

die intellektueel-idce,ons in Gees[l.'fikl.' h/ocdsom!llrJjJ en Argl{J1U!nte reell . tI hark wat spcsifiek oor 

dllkmokrJsie h~.lndd 

.\Illire P BrinK het tiit> llllJ1del in 1 t))l) re-;en,~el'r ell 11l)t'1l1 Liit 'n ~)J1ders,)ek na die grnndslae van ons 

Suid-AfrikaJrtse bestJan. Ll.H1W st' (JIT1::,lJl:: 1l1:::'l die pmblelllatiek het h:' so geskets·. 

,. '11 ·Oplossing'. 'n Il)'·,\erfi.11l11Uk \,at alk f'I\)bIe1l1e nplos, bied hy nit' - en wil hy nit..:. 
Want by clke ~in)l1kc'!11 \\,)rd qec'ds een il1\;:: h:':\\ in: d:!t die i11efl~, en ,;\ hel!: hesta~ln, 

 
 
 



oneindig verwildeeld is; dat die glasheldere 'Pad van Suid-Afrika' net nie bestallil nie. 
Maar die oplossing is daar weI: dat die denkende mens sal dink, dat hy soekende sal 
biy; dat hy in sy polemiek en standpunte telkens sal aftas na die wortels. En al sou die 
resultaat dan maar negatief wees, dan nog was die soeke waardevol, omdat antwoorde 
nie !categories te vinde is ni.e

f 
en omdat antwo(Jrde in die laasre rnstansie menslik is - en 

verwikkeld soos die mens." 1 

lrHoerale J.]asno!fl21~nsme is van sentrale belang vir hierdie ondersoek en byna eHee opstel \llord ontgin. 

In die langer reekse opstelk behandel Louw belangrike temas meer uitgebreid as in die eerste drie 

bundels en dit lewer 'n 'ierder ontwikkelde en meer verlynde resultaat. 

2.6 VeIrlITIlllwinng in Oil1.S prosa. Grepe uit OIl'llS Afrnka21il1.se erv2lJrniJ]g. 1961. l(aapstad; Human & 
Rousseau. 146p 

Vernll.]v\rYIlilg nllTl Ol!1IS plI"Osa IS ' n bundel opsteUe en opstelreekse wOOn Louw literere lcritiek 

fOnTIuleer. Dit is 'n voortsetting op die uitgangspunte wat reeds gestel is en word hier op Afrikaanse 

prosa betrek. Oar ons Afrikaanse prosastyl is 'n historicse ondersoek na die ontwikkeling van 

Afrikaanse prosa sedert die Eerste Taalbeweging en sluit heelwat teksverwysings in. Stils:and in ons 

prosa beoordeel die bestaande situasie en wys waar die ontwikkeling vasgeval het. In Die prosa: waf 

beteken vernuwing word tipes en moontlikhede van vemuwing ordersoek, terwyl Nakaart oar 

vernuwings enigsins apologeties vernuwing wat weI plaasgevind het in besonderhede aan die orde 

stel. In drie losstaande opstelle word 'n toepaslike Nederlandse boek voorgestel, motiveer Louw sy 

laitiek en sluit hy af met 'n waardering van die taale wat vO('r\e. 

VerrrM.llWTIl!1lg [ITlI OIITtS prO§21 is nie van direkte beb,~g vir hierdie onder~oek me en hoef uit 'n 

kultUllSkritiese oogpunt eintlik net yoHcdigheid~halwe gelees te word. 

2.1 1Ro~dom eRe wertL 197{}. IXaapstad: Tafe/berg. l02p 

lRoli1ldlorn eie weIT'~~ bestaan uit nege radiopraatjies war vroeg in 1970 deur die §,tlJUE. llitgesaai is en 

drie artikels war !aat in 1961 in lOne SOliTlclagb;acl verskyn het. Die koer~ntillLil(ds het oor 'n aspel( 

van die rradisionele volkskuns, na<l1Tllik dansliedjies geg3.a..'1 en aaogesluit by 'n deel van Lou\'! se eie 

poetiesc werk. naamlik [(lipH'erlc in Ges1ta~ies en G1ien~. Die radlOpraatjies was meer omvattend van 

aard, so os blyk oak uit die opskrif Oor de werk en pro!JIeme. 

Die nadenk,: in hierdie reeks, na JQn die einde vD.n sy !ewe en met 'n oorsig oor sy lewenswerk, k::m 

in sekere opsigte as 'n sluitstuk vir sy kritiese illbeid beskou word. By betree sy uitgemerkte 

-.-.-~ .. -~--.---- ...... _-- - - ... -.-

II. P J Nienaber. Beeld Y:.lfl 'il digter. rp J79-~iW 

 
 
 



speelveld glad nie sistematies of ternaties nie en sy kritiese posisie en die estetiese regverdiging van 

die volksbestaan kom die duiddikste ter sprak.e. Sy laitiese posisie word hier eksplisiet in terrne van 

kultuurkritiek uitgedruk en kan selfs as 'n senrrale sleutel tot die interpretasie daarvan beskou word. 

Oit her dan ook betreIddng op sy siening van nasionalisme. lerwyl sake soos lewensbeskouing, 

waarheid en die intellektuele houding, spanning, en die bestaansreg van 'n voile in die praatjies 

sydelings aangesny word. 

ROl\1l.dlom eie wernf. is belangrik vir hierdie ondersoek omdat Louw lcrities met sy eie werk omgaan. 

2.3 Opstell~e cor OlITlS Oller dHgters. 1972. [(aapstad: Human & Rou.sseau. 138p. 

Opste~Ye 0011" 01I1l§ Oller angters is uit 'n verskeidenheid bronne saamgestel en postuum uitgegee, 

versorg deur prof J du P Scholtz. Die werle het tussen 1936 en 1958 ontstaan en sluit literere laitiek 

sowel as huldiging van die digters in. Oit begin met twee opstelle oar voli(spoesie in die algemeen, 

sluit drie losstaande en 'n reeks van vyf opstelle oor Jan CiUiers in. ses opstelle oor Louis Leipoldt 

en 'n reeks van agt opstelle onder die opskrif Geestig heid in ons poesie oar AG Visser. 

Buiten vir die inleiding tot Louw se bespreking Leipoldt as digrer hoef Opste!le ODr ons ouer digters 

vir hierdie ondersoek oak net volledigheidshalwe gelees word. 

2.9 Jl)eQ.lirrs~{Om~JrlJd!e verball1ldl. 1977. l(aapstad: Human & Rousseau. 146p 

IDCI]]Il'scwueliHlle verrb21m! het ook postuum, maar 'n paar jaar later as OlPs~eRne nor oms on.ner dlngters 

verskyn en bestaan uit 'n reeks radiopraatjies oar literatuur en verwaJ1te onderwerpe in Deel I en vier 

openbare redes in Ded II. Die 25 racliopraatjies W<lt in 1956-57 as deel van Lo~w se reeks Dip GOp 

gespref.:. oor R21a~o HBverSlllED. se \vereldornroep uitge:saai is, ver.:eenwoordig 'n wye literere belang 

en sluit besprdJ:J.gs van die f.h.~'i-'erimentc:~ poesie in Nederland tot gedigte in Ncger-Engeis en die 

wetenskaplike gewete in. T\',ee reekse handei oar die Afrllcanse en ander taalbewegings, en dje 

vraag oar moeilike letterkl'nde. 'n Fral1tjie wat vir die SAU[( geskryf is War vall ons letterkunde? is 

aa.n die einde van Jie n:eKs bygevoc:g. 

Die vier toesprake best<1an uit LoU\\! se intreeredes Clan die Universiteite van Amsterdam en die 

Witwatersrand. 'n mespaak by 'n ,§.ladeplegtigheid Van die Universiteit van Pretoria en 'n n~feraat 

voor SABRA oor '[1 Suid-AfrikaJnse nasionale kJrakter. Ole toesPLJ.h .." oor Amsterdam en PretorIa 

het gehandel oor die intellektuee\-idee c;n is saJ.m met (he voordrag by S .. :\BR."". vir hierdie ondersoek 

van groat waarde. 
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speeiveid glad nie sistematies of tematies nie en sy kritiese posisie en die estetiese regverdiging van 

die volksbest.l.an learn die duiddikste ter sprake. Sy Iaitiese posisie word hier eksplisiet in tenne van 

kuItuurkritiek uitgedruk en kan selfs liS 'n sentrale sleutel tot die interpretasie daanran beskou word. 

Oit her dan ook betrelddng op sy siening van nasionalisme, terwyl salce soos Iewensbeskouing, 

waarheid en die intellektuele houding, spanning, en die bestaansreg van 'n voile in die praatjies 

sydelings aangesny word. 

R01IT!(liom eie wer~~ is belangrik vir hierdie ondersoek omdat Louw krities met sy eie werk omgaan. 

2.8 O!ps~eIIDe oor om.s OUler digters. 1972. [(aapstad: Hu.man & Rousseau. 138p. 

OlPstre~lle oor OInlS ouer ruigters is uit 'n verskeidenheid bronne saamgesteI en posruum uitgegee, 

versorg deur prof J du P Scholtz. Die werk het tussen 1936 en 1958 ontstaan en sIuit literere kritiek 

sowel as huldiging van die digters in. Oit begin met twee opstelle oar volkspoesie in die algemeen, 

sluit drie losstaande en 'n reeks van vyf opstelle oor Jan Cilliers in, ses opstelle oor Louis Leipoldt 

en 'n reeks van agt opstelle onder die opslaif Geestigheid in ons poiisie oor AG Visser. 

Buiten vir die inleiding tot Louw se bespreking Leipold! as digter hoef Opste!!e oar ons ouer digters 

vir hierdie ondersoek oak net yolledigheidshalwe gelees word. 

2.9 lDleil.rdrs~wu.neIIHlle verbamli. 1977. J(aapstad: Human & Rousseau. 146p 

IDemrsfwUlemlle verb~md! het ook postuum, maar 'n paar jaar later as O[psteHe cor IOns olllleJr' dlig~ers 

verskyn en bestaan uit 'n reeks radiopraatjies oor literatuur en verwante onde"Jlerpe in Deel I en vier 

upenbare redes in Deel II. Die 25 rarliopraatjies W:lt in 1956-57 as deel van Lo~w se reeks Dip oop 

gesprek Gor Radio lHIBven:il!.llill se v,.'ereldomrocp uitgcsaai is, ven:eenwoorclig 'n wye literere bela..n.g 

en sluit besprckings van die eh.~'i-'erimente:..; poesie in Nederland tot gedigte in Ncger-Engeis en die 

wetenskaplike gewete in. Tv,ee reekse handel oor die Afrllcmnse en ander taalbewegings, en die 

vraag oar moeilike letterkt'nde. 'n Prllatjie war vir die SAU[( geskryf is War van OilS letterhmde? is 

arm die einde van Jie rc:des bygevocg. 

Die vier toesprake bestaan uit LoU\v se intreeredes ;lan die Universiteite van Amsterdam en die 

Witwatersrand, 'n (oespaak by 'n gladepleg(igheid van die Universiteit van Pretoria en 'n i-efemat 

voor SABRA oar 'n Suid-Afril..:aallSe nasioIlllle LlElkter. Die toe'iprllke vocr Amsterdam en Pretona 

het gehandel oar die intellektueel-idee en is Slllll11 met (be voordrJ.g by SABR}\ vir hierdie ondersoek 

van groot waarde. 
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2.W 'V\/eegskaal. 1982. Kaapslad: Human & Rousseau. 148p 
en 
Skietioorl. 1982. f(aapstad: Human & Rousseau, lOlp 

Weegskua! en S!deUood is s~~J.mgestei uit 'n verskeidenheid verspreidc stLlkke wat by \"yse van 

voorwoorde of bydraes tot b(wke en tydskrift,= gepubliseer is, rnJ.:.lJ' nie Triter vir die 1eser maklil: 

bekombaar was nie. Me'! Truida Louw het toenernrning tot die publikasie gegee op \'oorwaarde dar 

Prof] Ou P Scholtz die finale keurv;erk doen, sodat net stukke wat herdruk regverdig .. opgeneern 

word. Die stof is in twee bundels gepla<ls: 'VVeegskaal met stukke van letterkundige belang en 

S!deUood met stukke van mcer algemene en sosio-politieke aard. 

'n Ondememing van hierdie aard is 'n ~root verJ.ntwoordelikheid - een wat duidclik deilf mev Lom\: 

aangevoel is. Die eerste sewe prosabunde[s tot met Verrauw:ng in OIllS prosa :let Louw "elf gekeur 

en saarngeste1. terwy! die volgende twee - Rondom eie werk en Opstelle oor om ouer dig~ers -

ternaties elkeen 'n baie sterk eenheid vonn. Selfs Deurskouende verband !TIet sy een reeks praatjies 

..::n vier belangrike toespmke, vorm 'n eenheid in tema en ondertooil. 

Die eerste probleern waarop die s~lrnestellers van nog twee bunde[s mOLS afkom. is d:n Louw in 'n 

posisie was om die rneeste van hierdie werk self in ~,y bundels op te ne~'n of desnoods meer bundels 

uit te gee. Dit geld in elk geval die sruk1:e wat uit tydskrifte en koeram ~ en van die radio oorgeneem 

is. Die streng selfdissipline waalinee LOllw geskryf en publisc'c'f het. lam mens vennoed dar hy van 

die werle nie self wou uitgee nic. 

Hierteenoor korn twee anwmente te staJn: ebt daar werk van :lOe hvaliteit en JL::ernene belanp.: vir 
'- ~ '-

lesers onverkrygbaar was en herdruk regveniig het: die ander .'·;at deeJ:.:: hierop teer: dat al Louw ~e 

beskikbare werk. of ten minste soved J.S muontlik d:till~v'J.n, vidledigheid.;!1a[vv'e ingesiuit behoort (e 

word. Oit is duidelik van bejang vir elke ernstige le::.er en stude:1t van sy \\erk. 

Opstelle soos 001' k!(]ssifkc hreranwi' eft ()Ol' \'i.!/'[(.dillg, E.I ons jongs!e pr,l.\U er. P/erkruig of' 

nt.lflstring uit VVeegska31 en \',lOn\()O;-c! 1m: Dil.' o{Jkonls I'WI Of1\' Dl!l'tie Srund, t\\CC opstelk ter 

huidiging van Genl JBM Hertzog, prof FR Tomii/lS(JII se hCSrJl'K uun .Veder/ul1d til S{uutsteUtl (Jan 

die kU!lste uit S!detlood regverdig ~gter die pllblikJsie van die [\\ce blllld(,[~ hedr"!TIal en die 

toegevv'yde [eser trek die \'()orcieel V1Il volledigheid. 'i,\'eegskaal en Skidlood i-; \'an bebng \ir 

hierdie ondersoek, maar swan nie \entraal nit. 

 
 
 



HOOFTUK 5; KE~rfEORET1lE§E E;\1 KRKTlilESE lPOSKSliE; TOlEGANG 
TOT KUlLTUlJRKlRJTKEK 

Louw se kritiese prosa bevat geLn o~enlike of bedekte 'kultuurkritiek' in die sistematiese sin :an die 

woord nie. War hier as kultuurkritiek ondersoek vvord, is dus nie een of ander ekstra bedryf naas wat 

hy reeds as literator onderneem het nie, of 'n apaI1e afdeling van sy werk nie. Dit is \vel 'n spesifiek~ 

uitsig op sy (literere) kritiek en kon:-;entreer up 2 ie aspekte wat by die literere yak verby steek en reiL 

na die bree volkslewe - l1Ll. die ku1tuur waarvan literatuur 'n onderdeel is. In 'n poging om hierdie 

ui[sig te verwci' was dit waardevol om te probeer vilsstel op \vatter bewuste uitgangspunte LOLl\\" :-,y 

kritiek baseer het. 1 

lets van 'n kritiese stelling-innanw \vord onder die drie punte wat volg aan die orde gestel. Oit i.., 

geen forrneel uitgewerktl' ;:\l"'i~ic \\C\,lI'OP hy verden: cknksisteme baseer nie, en verskyn selt\ 

oorwegend later in sy \\crk. Grondli.sgend sluit die fonnulerings Ltltyd lets tentaJftiefs in. is dit ult;d 

oop vir herwaardering ~n \onrtgesene onder:-.oek. Hindie 'tclling-inname word IHe ond'~rsoek ih 

algelllene inleiLiing tot sy kultuLlli\Jiuck nie, m~IJr J:-; desl di.l.JIvan en in 'n seker.~ sin i.l.S ontdekking 

daarVLlil. Eerstens volg 'n soon kenteoretiese ~uildpunt sover dit die Absolute Lungaan. Tv,<:ecien:-

word die kritiese POSiSlt' \Vat hy inneem ilan die ,Jr(k gestel: nJ geboorte en keu;-.C' , i.lS digtt"'f. literer,' 

kritikus en intellektueel. In die derek plek word ~y \\ aardtting van tradisie :.IS kellIlisbron ondersnek 

L Die Ahsoh.1~e 

In lRondo[1Jl eie wer!~ ontkcn Lou\\ hefti~ eln~e bc\Vuste "basie:.t' piltroon" en h' n ,I!l1C '11 dialekLle',,' ., 
patroon op die model \'an l-kgel. \\ ,It lieU]' krill,,', <tJn hom loe~eskr} t h~ H~)(_'\\cl liy hier i10[ d: 

1. Onllit~,~s['n)kl' 1l11~:l!\:'::"PllI1lC ";'," JiC \\ ,II \CrIlulll :~ ,ken UII'. , ."! ,kn:,!'i,ccr \\,:rd, k :~ ~; ;(C dk' .I\' ~-: , : I 

hierUIC \Crh::1Hk'lllk ld",1ndcl', 'c" , 

 
 
 



inhoud va!1 literere werL:. verwys. kan ons aanvaur dat dieselfde vir sy kritiese. arbeid geld, naamlik 

dat hv geen dialektiese model nagestreef het nie. - ~ ~ 

Sonder am dit dus tot sy program te maak, kan daar tog iets van herken word in sy omgang met 

absolute waardes. Oat teenstellings neig am te verskyn, erken hy selfs as le.;venswaarheid3 en dat die 

denkende mens poog om dit oj:) te hef, kan volg sander am dialektiek tot dogma te verhef. Louw se 

omgang met absolute waarde~ word vervolgens nie in te1'lle van tese, antitiese, sintese beskryf nie, 

maar as moontlike interpretasie hoef dit nie buite rekening gelaar te word nie. 

1.1 Dne Slwne, dine "Yare erlL dlfte Goeie 

Louw het hom in sy kritiese werk nie ten doel gestel am rue Absolute filosofies te bewys of tot 

spreke te bring nie, maar dit weI aanvuar as deel van die ra,lmwerk waarbinne sy denke vonn 

uunneem en dit verdedig teen relativisme as alternatief. By sy vfi'eer denke oor kuns en nasionalisme 

het die Sk.;:me prominent verskyn, by die vestiging van literere illtiek en teorie die Ware en by sy 

later verantwoording van nasionalisme, die Goeie. 

Dit is egter geen aggressiewe indeling waar een idee die ander t.lt niet wil maak nie en hy het reeds 

in een van die 1939 opstelle die drie langs mekaar gehandhaaf: 

"Maar die kuns, dit moet ons onthou, is net een van die gfl'..:ipunte in die kultuur: daar is 
nog ander, daar is ook nag die ontwikkelin~ van 'n velle tot waarheid en nuwe 
wereldbeskouings. tot nuwe sedelike insigLe .... " 

Later het hy weer na die estetika venvys, "wat hom so borend : ~let die 'Skone' - of ten minste die 

Kuns - besig hou; wat vir die Skone sy plek naas die Goeie en die Ware aanwys; wat soms die kuns 

help verdedig teen die aggressie van die twee ander en magLige idee."S 

Vir die doel van die ondersoek word daar kortliks gekyk nu sy hantering van die Skone, die Ware en 

die Goeie. 

In sy bekende inleiding tot Berigte ~e veidle het LOllW skoonheid gestel as van sen trale waarde in die 

kuns en dil gekoppel aan die bestaansreg van 'n volle Skoonheid funksioneer dall as metafisiese en 

3 Rondnm eie werle Versamelde prosa 1. p 569 

4. Kullll1/rieilYY sOlider kllllllur. in Lojale \'ers;:t. VerS8.melde prosa IT. pp 7-1.-75 

S. Oor lill.'r(;r(' leonc. ill '11 Vl,.'ereld deur glas. Versamelde pn,,<.;a L r 335 

 
 
 



bo-tydelike konsep waarvan hy kon se "[d]ie waarheid van die onsterflikheidsmite IS hIe die 

onsterflikheid nie, maar die tydloosheid van die skoonheid".6 

Die skoonheid, soos die waarheid, bied die hoe maatstaf - bo alle menslilce maatstawwe verhef -

waaraan die geestelike aristolaasie sigself meet,7 en in die poesie is geen wette bokam die skoonheid 

geldig nie. 8 Die kunstenaar se diens aan sy volle bestaan dan daarin dat hy die drif en ve:rlange van 

sy groep in hom opneem en dit dan mooi weergee, dus tot skoonheid verhcf.9 So word die 

besondere nood en strewe tot iets a1gemeen verhef en buite die eie situasic herkenbaar en 

verstaanbaar gemaak. Die voile se bestaan is dan meer as 'n toevallige gebeurtenis en word m: dee! 

van die Skone 'n algemene reg. 10 

Dne Waure 

Louw het waarheid in absolute sin aan die orde gestel as gronr,slag vir juiste literere oordee!. By 

streef naamlik na die moontlikheid van objektiev;'e aorneel wat nie maar net meer se van die lcritikus 

self nie, maar V;ln die waarheid wat hy as inherent aan die teks as sodanig beskou het. Dit sou dan op 

volle wetenskaplikheid kon aanspraak maak. 

In Oar Uterere teorie het hy die verskillende metodes in die literere wetenskap oorweeg en 

uiteindelile die 'deurskouingsmetode' as oplossing voorgeste1.11Dit veronderstel 'n aanskoubare kern 

van waarheid en Olivier verbind sy '-isme-lose' soeke daarna aan 'n Husserliaanse fenomenologiese 

metode. 

6. Die onsterflikheid van die kIlns, in Loja!e verset, VerSelImleMe prosa ll, p 110 

7. Die aristokratiese ideaal, iIl lLojale verset, VerS2lrndde pfns21 R, p 82 

8. Berigte tl! velde, Versamelldle pros2Ili, p 46 

9. lEeregte ie velde, Vers21meio1e IPIi"Gsa 1, p 23 

10. Olivier se ondersoek na die Skone, veral in die ongewone samehang van die die estetiese met die nasionale, 
lei hOill om te onderskei tussen 's!wonheid as volledig outonoDm' en 'skoonheid ns purifikasie Villi konIcre~c 
ervaring', dus ideeel en lconlaeet. Hy Haem Louw se denke oor skoonheid en skepping 'n eldektiese geiBei 
en onderskei vier fasette daarvan, maar laat die intcgrerende aspek rue tereg lmm nie. Later se hy dat Louw 
in die tyd op twee gedag[~s hink wat analities onderskeibaar is, maar in een sin voorkern. Mens mOet GUS 
aflei dal hy dit nie as suksesval geYntegreerd beskou nie, en hy berei die lerrein voor om, in suInehang met 
die twee waarheidsbegrippe wat hy identifiseer, die nasi0i1ale element wat hy daaraBS! verbind, te 
disIcrediteer. 
G Olivier. NIP va)] \V} It LGuw: literatuur, filosofie, poWcier~. pp 102. 124, 149-150,4-13 

11. 'ill Wereld deur glas, ·Versl.meelrile prosa I, P 373 
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Dieselfde grondliggende beslcouing blyk. uit sy antvJoord op die vraag hoe illt rnoontlik is om 

letterkunde uit 'n vreemde agtergrand positief te waardeer: 

"Ons kan groet literatuur uit 'n ander (selfs vyandige) wereidbeskouing waardeer emdat 
alIe goeie en groat kuns iets waars omU'ent die wereld se." 12 

'n Ander invalshoek is sy beskrywing van die Wetenskaplike gewete en die absolute eis van die 

waarheid. 13 Voor sy gewete staan die wetenskaplike verplig tot die waarheid: verplig om dit te 

probeer vind, seIfs al is wat hy vind enaangenaam: verplig om illt uit te spreek, ten spyte van die 

gevolge; verplig am dit te betrag, selfs al sien niernand anders dit vir waarheid aan nie. 14 

Terwyl die Skene en die Ware direk deur Louw aangesny is, sou die behandeling van die Goeie hier 

'n bietjie na sistematiese oorgretigheid kon lyle. In ag genome dat Degenaar naas skoonheid en 

waarheid nag na "goedheid (etiek), heiligheid (godsdiens) en regverdigheid (politiek),,15 verwys, 

kon ander en meer opslaifte gebruik word am die punte wat volg aan die orde te stel. Dit word egter 

in samehang onder die Goeie genoem. 

In absolute sin vind ons die Goeie terug in Louw se beslcrywing van moontiilce 'nasionale krisisse', 

Die derde soort !crisis wat 'n volk se bestaan effektief kan bedreig, het hy self tipeer as "eties of selfs 

metafisies" en beslcryf as die versoeking "am te glo dat blote voortbestaan verkieslilc is bo die 

voortbestaan in geregtigheid ." 16 

Die tweede verwysing met etiese implikasie wop.J. deur D.,,,genaar duidelilc uitgewys. Dit is Louw se 

beskrywing van nasionalisme as liefde vir 'n yolk am sy ellende, nie sy verdienste nie. Hy slayf: 

"Maar ons gebruik die woord. liefde in hierdje verband in 'n baie vreemde sin ... dis 
eerder soos die liefde V>! aarmee mens ' n kind Hefhet. Djs nie in hoofsaak gerig op 

12. L.etterkunde en wereldbeskouing, in §w~r~e~ elf Hgp;.;nie, Versameiode li)]f'Osa ll. p 188 

14. In tenne van die Ware identifiseer Olivier 'n soortgelyke sp,)lll1ing as by die Skone, naamlik 'n selfstandige 
en outonome gcstalte van die absolute waarheid enersyds, en andcrsyds die waarheid \Vat as SLTJ.tese v;.m 
aparte insigte intersubjektief vcrower word. Hy interpreteer dit as uiteenlopende sienings van die waarileid. 
wat die veronderstelde onderliggende siening van die outonome rede in die moeililcilcid laal beland. As 
grondslag vir die beoorde!ing van die politieke aanwendbaarheid van die 'oop gesprek', word hierclie twee 
sienings van die waarheid later gebruik om nasionalisme te dislcrediteer. 
G Olivier, NP van Wy!r. LOQllw: iitel'8tmlr, mosofie, poliitie!~, p 344 ev 

l5. JJ Degcnaar. Die poUtieke filosofie vall NP vall Wy/c LowV' lII, (S~2Fld[iJI'.HiI!1e 12.3. 29(3)AugLlstus1976, P 35) 

16. [(ultuur in kTisis. in Liberane tlI8siolU'lUnsme, Ve,samel1:le pf053 1, pp 460-463 
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deugde of laag of skoonheid nie. maar op swakheid, verblindheid, hulpeloosheid en ' n 
blote moontlikheid." 17 

Degenaar noem dit 'n oorgang van estetiese na etiese nasionalisme en beskryf dit as 'n "hoogs etiese, 

If 1·· h di ,,18 se s re 19J.euse, ou ng. ... . 

Die derde punt ter sprake is die intellektueel as persoonlikheidsbeeld wat in Hoafstuk 7 as terna 

ondersoek word. In 'n beskrywing van Louw se beeld van die intellektueel, tipeer hy dit as "eerder 'n 

morele as suiwer intellektuele lewenshoucling.,,19 In 'n netwerk van begrippe sluit dit ook aan by die 

'kultuurmens' en die 'oop gesprelc' waama Louw in absolute terme venvys het. Daannee bestaan die 

absolute vir hom nie net absrrak en passief nie, maar word dit konlaeet as dryfveer tOt handeling. 

Van die roi wat die kultuurmens behoort te speel, se hy dat "[dJie kultuurrnens moet altyd bewus 

wees van hoe absalum sy werk is, hoe relarief en verbygaande die ' groot gebeurtenisse' van die 

tyd." 20 21 

Die veronderstelling en aanvaarding van die Absolute lean egter uit verskillende ho'~ke onder skoat 

kom, byvoorbeeld: wat van die ervaring dat die hele geestelilce lewe, natuurwetenslcap, 

geesteswetenskap en selfs filosofie deur die korn en gaan van modes oorheers word? Hoeveel ruimte 

laat dit nog vir die Absolute? 

Louw het tot die gevolgtreklcing gekom dat rut sowel die eindeloosheid van die ken bare as die mens 

se beperktheid van insig aan die orde ste1.22 Die bestaan van die absolute is vir hom dus nie van die 

mens se vennoe am dit te bemeester afhanldik nie. 

17. Random die begrip 'nasionaal', in Liberale 11I3sionalisme, Verrsameldle pli'osa [, p 424 

18. JJ Degenaar, Die polirieke filosofie van NP van Wyk Louw IiI, (§tandpllInte il23. 29(3), Augustus 1976, 
p 36) 

19. Wat is 'n intellektueel?, in Deurs1wllIel1lde verband, Versameide pros2i H. p 389 

20. KulWur ill !crisis, in lLibera!e illssiomnlisme, Versamelde pros8 K, pp 465-466 

21. Olivier wys noukeurig op die absolute inhoud wat die konsepte skoonheid en waorheid by Louw het en 
tipeer dit as 'n vorm van idealisrne. Deur dan hierdie idealisme te laitiseer poog hy om Louw se 
nasionalisme. wat volgens hom daaruit voort};:om, le omkrag. Hy volg egter spesifiek nie dieselfde 
prosedure in sy behandeling van geregtigheidby Louw nie, maar konsentreer op aspekte so os die ruimle \Vat 
die enkeling lean he om in die groep 'n 'volle lewe' te lei. So beskerm Olivier waardes van sy voorkew teen 
sy eie kritiek op nasionalisme. 
G Olivier, NlP' valfl Wyk Lo!!w: liter@tullr, filosofie, politie!~. bv pp 424-425. 
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As voorbeeld hiervan het hy verwys na sy vriend Jan Greshoff, 'n byna fanaties poiemiese figum 

wat te velde kon trek teen alles wat onwaar lyk, selfs tot die prys van sy eie konsekwentheid. Hierdie 

gebrek aan samehang verklaar hy dan aan die hand van die onuitsegbare struktuur van die VI are wat 

elke poging tot volledige sisteem bederf.23 

Twee strewes na die Absolute illustreer die punt: die digter en die intellektueel staan beide veor die 

werklikheid met 'n hanger na die aard van die synde, die intellektueel wil dit weet, die digter wiI <lit 

vonn. Die intellektueel moet weet dat waar oordele moontlik is en bereik kan word, maar ook dat 

onwaarheid moontlik is en dar die mens nie van nature in die ryk van die Ware lewe nie; die digter 

moet weet dat groot kuns moontlik is en bereik kan word, maar dat die lewe te beperk is om dit uit te 

put. Hulle deel dus die altyd beperkte toegang tot die Absolute· "dit is in hierdie lewenshouding vol 

anrus dat die digter en die intellelctueel mekaar ontmoet. ,,24 

Maar verloor die absolute deur sy ondeurdringbaarheid nie mettertyd al sy veld ten gunste van 'n 

volkome relativisme nie? Louw aanvaar dit nie: 

"Dit is die tragiese van die menslike intellek: hy weet dat hy in die rjk van die relatiewe 
leef, maar hy durf nie, lean nie se: ek is finaal en ewig relatief nie; selfs met so 'n 
uitspraak sou hy iets relatiefs beweer; selfs sy bewussyn van eie relativiteit impliseer 
reeds tog iets van 'n absolute." 25 

1.3 lP'olieIllI1lne~t26 

Die term wat Louw aangewend het vir die gelyktydige handhawing van uiteenlopencl.\"! aanspralce, is 

'swewende ewewig,.27 Dit sou retories heeltemal 'n bruikbare uitkoms uit die teenstrydigheid van 'n 

gelyktydige geloof aan die Absolute en die menslike beperktheid wees, maar is eintlik min anders as 

'n herlormulering van die pro bleem. 

22. Mode in die geesteslewe, in J[)euurslwuel1d!e verband, Versamehle P,OS8 Up 351 

23. Greshoffse intellektuele houdillg, in Weegs!wul, Versamelde prosa. H, p 483 

24. Die digteras imellekrueel. in lDetlorslwuende vcrb::md, Vellssmelcle pU-OS2I H. P 414 

25. Die absolulltheid van die re[miewe. in DCufs!wl..Ieilde verband, Versamekle fWos;:] H, p 326 

26. Twee begrippe met baie dieseLfde inhoud. is 'polemiek' en 'die GOp gesprclc·. Laasgenocmde is die mee! 
uitgewerkte van die twee en word later nader toegelig. Olivier. SODS Degenaar, gee voorkeur aan die term 
'die oop gesprelc'. maar gebruik dikwcls die beskrywing 'polemies'. 

27. Die 'mens' agter die b()ek. in SW2:lrte· ell iigptmtre, VerS2Imelde p,'053 1. P 285 
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In Vegpart)' of polemiek karn hy egter tot '0 rylcer hantering van hierdie spanning. Van die waarheid 

se hy aan die een kant "die waarheid oar rnenslike dinge, wanneer dit gevind is. is versk.t-ildik 

vanselfsprekend: en dit is 'n gemeenplaas omda! dit aan aile pleld::e en tye gemeen is". Maar aan die 

ander kant is waarheid duister omdat dit so moeilik gaan om die aparte helder waarhede saam te 

dinle, am hulle saam vas te hou en ewe veeI te laat geld. 28 

In die sin is die waarheid "geen glas nie maar 'n swart laistal: vol onrus en vol spannings, en 

uiteindelilc rustig net vanwee die straw we ewewig vaIl alles." Dan volg 'n sleutelstelling: "En juis 

omdat die waarheid van die aard is, kam clit uit die polemiek te voorslcyn." 29 

In die polemiek word die spanning tussen die absolute en die beperkte dus nie tot niet gemaaIc nie, 

maar tot motief, tot dryfveer vir handeling: en damn bring hy die teenstelling tot hoer eenheid. Op 

die basis kon Louw dan beweer, is die absolute :·:1 die gewone lewe te vinde: 

"Hierdie lewe waarbinne ons elIeeen staan, is die werldike Absolute waama die wysgere 
gesoelc het. Dit omvat alles en is alles; ligtheid en helderheid, gemoedelilcheid en Idein 
beperktheid, maar ook duister~eid, sonde en smart; hoogheid en heerIilcheid, 
vemedering, Ideinlilcheid - alles,,3 

en oar Idassieice literatuur in sy inleiding tot Due vrroue V21li1I 'JI'rroje: 

"Is so 'n Idassielce wereld1iteratuur nie die enigste voorstelbare beeld van die Absolute 
waarvan die wysbegeerte soms cl 'n voorgevoel gehad het nie?,,31 

Die tec:;nstelling van die absolute en die relatiewe, die algemene en die besondere word dus in die 

kenmerkend menslike geesteslewe transendeer. Olivier skat dit egter nie na waarde nie en hy vind 

gevolglik die handhawing van beide 'n blote teensrelling en onbevredigend. 

2. Kri~nese posTIsne 

Om tot beter begrip en aanwending van Louw se laitiese werle te korn, is dit belangrilc om va.s te stel 

in watter rol hy homself gesien het, waar hy staan as hy met en oor die volk pram. Dit behoort die 

toegang tot sy denlce te gee wat lesers dikwels met biografiese gegewens wil yerby. Sy eie 

28. Vegparty o/po/erniek':'. in Liber<?ie nasionalisme, Versamelde pross n. pp 507-508 

29. Vegpany ofpolemiek? in Liberale nasionaHsme, Versamelde pnJS8 E. p 493 

30. Onder/lOud per brief. 13erigte te velde, Versamelde p.osa t p 28 

31. 't-Veegs!mal, Versamelde prosa R p 497 
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beskl-ywing van sy kritiese poslsle word as deel van sy breer kultuurkritiese stellinginname 

onder~()ek_ 

Die vraag word dus gestel: waar staan Louw na geboorte F.:n na keuse, as digter, as ;iterere teoretikus 

er. as intellektueel? 

2.1 Gebore Afr~~mIrler: 

Louw het deurgaans die idee beveg dat literatuur toeganklik word namate die leser 'die mens agter 

die boek' begin verstaan. Hy het gevolglik self min oor sy persoon te se gehad. Die uitsondering 

hierop was 'n reeks radiopraatjies wat in 1970 onder die opsk.t."if Oor eie wake en probleme32 

uitgesaai is, v.aarin hy professioneel sy werk bespreek her, oak binne die spesifieke ontstaansituasie 

V;ln sy besondere lewe. 

Die tweede van nege praatjies het hy ingelei met '''n paar stuld(e geluk wat my reeds by my_geboorte 

getref het" en vervolgens sterk identifiserend met die eg Afrikaanse omgewing waarin hy sy 

vormende kinderjare deurgebring het, omgegaan. 33 Hierdie identifisering het hy verder bevestig 

met sy verduideliking van hoe die volksverse in Klipwerk, Nilliwe verse, 1955 ontstaan het. Hy 

verwys na sy verbIyf in Europa na die Tweede Wereldoorlog en se: 

"In nierdie wereld wat soos 'n magtige musjien sy wiele bo-oor en rondom ons draai, 
was ek een goggatjie, - in my Sutterlandse taaL '[1 meirietjie .... "(p 551) 

Dit het die vraag na die bestaansreg van 'n volk in sy andersheid, na die besoildersheid van sy eie 

Idein volk op die voorgrond gestaot en 'n samehang het vir hom duideW( geword: 

"Ek het begin voel hoe ons be~ondere soon lewe (of een openbaring van ons besondere 
soort lewe) die was waarin ek as kind apgegroei het - die voorreg gehad het om in op te 
groei .... " (p 551 ev) 

Op sterkte van hierdie byna terloopse opmerkings. kan gese word dar Louw - sander enige 

grootdoenerigheid - homself as gebore Afrikaner beskou het. 

2.2 Verlbolllidle Afrfikanerr 

Aangaande sy persoonlike verbintenis het Louw homself eVie min op die voorgrand geplaas en mens 

is selfs meer as by die vorige punt op 'n byna terloopse verwysing aangewese. Die derde praatjie van 

32. Rondom eie werle Versame!de pfosa K. p 53l C\ 

33_ Rondom eie wer!\. VerSamelde prosa ll. p 537 
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Oor eie werk en probleme sluit hy af deur die volk en die volksdigter te oordink. Terugskouend 

beoordeel hy sy eie deelnamc aan die volk, sy oorpeinsing en laitiek en sy onheIT()eplike verbintenis 

daaraan: 

"Keer op keer in my skrywerslewe het eic voor die muur van mening gekom; dat ons, 
hier teen 1935, of 1950 of 1970 presies weet hoe die wereld is of moet wees. Wat is 'n 
voU,? het ek begin oorpeins, en die antwCoord het gekom: Ons weet wat 'n volk is! Dis 
jou plig am vir ons te se hoe groot en goed ons is - wat my nag meer Iaat dink. het oor 
hoe vreemd gemeng die ~fJs is wat ons 'n volk noem, waaraan ek jonk al my lewe 
onherroeplik verbind het." 

Hierdeur word die verbondenheid wat implisiet so duidelik in sy werle tee,1\voordig is, eksplisiet deur 

homse1f bevestig. 

2.3 lDngterr 

Die presicse posisie wat Louw as digter ingeneem het, se natuurlik nie die laaste woord oor ~,y 

bitiese denke nie - en tog is dit een mens se werle waarvan 'n spesifielce deel ondersoek word. Sy 

bewuste stellinginname ten opsigte daarvan kan dus verhelderend wees en terwyl dit sy eie oorwoe 

standpunt met betrelddng tot sy rol as digter is en nie uit sy poesie afgelei word nie, 1e dit binne cie 

raamwerk van hierdie ondersoek. 

Louw het opgetree as mondstuk van 'die jongeres' in die jare dertig, en hoewel hy nooit na sy eie 

digterskap verwys het of sy eie werk bekend gestel het nie. is hyself tog daarby betrek. 'Die 

jongeres' was geen georganiseerde groep namens wie enigeen streng gesproke standpunt kon inneem 

nie en Deldcer het die uitsprake direle van LOllW self aanvaar. 36 

34. Hierdle opomerking het duidelilc betreldcing op die borsing tussen Louw en Verwoerd random Die 
lP~lI.nnlill1ls2:ad waai ver. VersldUende interpretasies daarvan doen nou nog die rondte, soos Van der Ross se 
!mppeling daarvan met die kwessie random die 'Kleurling··stem'. Dit verba as mens egter om in Olivier sc 
andersins goed verantwoorde srudie 'n totaal onberedeneerde beskuldiging van Venvoerd as 'kultuur
barbaar' raak te loop. Daarrnee openbaar hy meer emosionele ideologiese betrold<cnheid as wat hy in die res 
van sy studie laat blyk het. 
Steyn (JC Sleyn, Die Plu:msaad-polemiek (Suid-Afrilmanse Tyds!.rifv3r J:Culh..ll.!i'ge5!deaeflEs, 4(2) April 
1990, pp 75-87)) gee 'n goed verautwoorde weergawe van die polemiek en plaas dit histories in perspektief. 
Uit sy beslaywing blyk dil duidclik dat Verwoerd se gewraakte vcrwysings in sy feesrede van 31 Mei 1966 
nie eenduidig op Die pluimsaac1 w2!ai ver gcmik was nie en in 'n breer literere lconteks gelces behOOft te 
word. Dit het egter weI gelei tot 'n stroam minder en meer sinvolle kritick op die stule. W,\t op versldllende 
maniere by Verwoerd se uitspralce aangesluil het. In die net meer as dric maande wat Verwoerd nog daarna 
gelewe het, het hy nie in die openbaar na die saak verwys nie, terwyi die polemiek nag '0 geruime lyd 
daarna voortgeslcep het. Die algemene verwysing na 'n 'Verwoerd-Van Wyk Louw-twis' wal sedertdien 
posgevat het, toon maar hoe grof bevooroordeeld en manipuleerbaar die 'gemeenskaplike geheue' is. 

35. ROi1lclorrtl eue werk, Versamelde prOS2 1. p 548 

36. Dekker het dit so gcstcl: "As hy in sy opstelle , .. praat van 'ons', van die 'jongercs', 'die fmWe digkuns', is 

71 

 
 
 



Olivier noem Eiizabeth Eybers se afstand ven sekere nasionalistiese inhoudl'; by Louw en verwys bes 

moontlik na die genoemde resensie van lReidgte ~e ve~de in On'1lS ene lBoek, van Desember 1939.37 

Ongeag namens wie anders Louw dus gepraat her, het hy duidelik weI namens homself standpunt 

rngeneem. 

In sy opstel Die jonger Afrikaanse Literatuur beskryf hy 'die jongeres' as nie avant garde- denkers, 

bloat vir die nuwigheid daarvan nie; as nie ideologies individualisties nie; en as nie massagerig nie. 

Hulle werle korn wel voort uit '0 liefde vir die taal, 'n strewe na skoonheid en die volle lewe waarin 

elkeen staan.38 

Op hierdie vollewe het hy hulle aanspraak C)p nasion ale digterskap baseer: enersyds omdat poesie 'n 

heerssugtige streep in hom het, dit nie lean verdra dat enige deel van die taal of werldikheid daarvoor 

gesluit bly nie en andersyds omdat die digter altyd tot 'n volle behoort. "Ons glo dat die menslilee 

hom altyd in nasionale vorm uit - nerens op aarde bestaan daar 'n 'algemene mens' nie, net altyd 

konlaete mense wat tot 'n besondere voile behoort en 'n besondere taal praat.,,39 

Nasionale kuns is dan die werle van iemand wat s6 binne sy voile staan en watter aspek ookal van die 

omvattende lewe in taal tot skoonheid maale - al neem dit dan die grootste verskeidenheid venne aan. 

Louw het die nasion ale verband egter nie aanvaar as 'n manipulerende eis wat deur die volk aan die 

digter gestel lean word nie en verwerp die digter as leier van die voile, maar ook as volgeling en 

naloper van die volk. Oak die boheem of individualis is onaanvaarbaar. Die digter behoort hom teen 

alle eensydigheid te verset: 

"[H]y mag nooit 'n fragment van sy voile vir die geheel aansien nie; nie die ryke of die 
anne nie; die 'heogste' of die laagste nie; nie die intellektuele of die eenvoudiges nie; nie 
die blonde of die bruine nie. Hy durf selfs nie glo dat een party, een kerkgenootskap, of 
een w~ltter fragment van die voile oak al, die hele volle is nie ., .. 

<lit tog projelcsies van sy lruns en strewe. sy bewustheid en sekerheid. wat die ander in veel geringer mate 
besit het. 
G Dekker, NP \'an Wyk L~)U\v as Dertiger. iH~ FI] van Rensburg, Oopgelnte I.ring, p 23 

37. Daarin het sy "die beskouings [sienj voortspruit uit 'n a-priori-standpunt waarmee rue alic denkende lesers 
ten volle sal lean akkoord gaan nie", 
E Eybers in P J Nienaber.lBeeid van 'n digter, p 199 

38. Lojale versett, VersamelOie prosa li. p 150 

39. Die strewe van die jonger Afrikaanse poesie. in lBerigte te veide, Vefsamelde pfcsa K, p 45 
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"Hy wil nie Of leier, Of werktuig, Of spieeL Of bloat individualis wees nie. Maar soos elke 
gewone burger het hy die reg en die plig am hom met elke talent of !crag wat aan hom 
gegee is, in te meng in die sake van sy yolk en van sy gemeenskap". 40 

Louw wou as digter dus £1:ewoon deel wees van die volk en met die middele tot Sy beskikk.ine: en 
~ . ~ 

volgens sy eie aard asn die volkslewe deelneem. 

2.4 (H1l:erere) KriWms 

As vertcenwoordiger van 'die jongeres' aanvanklik en as literere wetenskaplike later, het Louw 

duidelik standpunt ingeneem oor literere kritiek en teorie. Daar ontstaan volgens hom op die terrein 

van die letterkunde drie gebiede wat l1y soos volg beskryf: 

"(1) Die skeppende aLtiwiteit van romanslaywers, digters, dramaturge, essayiste, 
joemaliste er wie hulle oak algar mag \Vees. 

"(2) Die literere kritiek ... van die eenvoudigste 'Ek hou VRn hierdie boek' af tot by die 
~kerpsinnigste waardebepaling deur '11 grc)Jt k ... riti}:us; en die Jiteratuurbeskouing van die 
eenvoudigste anekdotiese behandel van skrywers of werke af tot by die noukeurigste 
ondersoekings van die vakmanne. 

"(3) Die literere teorie wat 'n oodersoek is oa die begrippe waarmee 2 werk.'Al 

Van 'groat kritiek' het hy gese: 

"Kritiek is: diep en intelligent oor 'n boek: skrywe: en groot kritiele is die wat die 
filosofiese atmosfeer sleep waarin nuwe werle kan ontstaan, en die nuwe, vereers vreemde 
werk deur ander verstaan lean ,«ord: wat Coo) 'n hele gt'dagtewereld lean skep waarvan 
die literatuur die kUllsvonn is. ,,4~ 

Hieruit blyk dit dar die literere !eritiele nie ge'isoleerd funksioneer nie ... 'n sallie war nag duideliker 

word in sy beslaywing van die verhol.!ding russen letterkundige lai.tiek en ideelaitiek. '''n Boek leom 

uit 'n deel van '0 volk se gedagtelewe voort: eo laitiek op 'n boele is kritiek oak op die SUlk: 

gedagtelewe. Daarom is lairiek '0 tek~il van it:;,' ... ~ by 'r! volk:,..l·' 

40. Toespraak by geleenrlieid \'an dic roekenmng \'atl crelidllloadskap \'(/11 die Akudelilie \'il' vVe{cnskap ('11 

[(III1S, in Wecgskaal, VerS<Jimeide piosa H, p 512 

41. Gor lircrere {corie. in 'n \Vereld deur gbs, Versamelde prOS3 1. p :'.J.O 

42. Indil'idllalismc CIl J.:elJr('riJl~, in Lojale versei. Versamelde Pr!)3U L r 12..t 

43. f(w[/ai kriliek. in Swaarte- en ligpunte, Versamelde pros;] t p 2[6 

 
 
 



Die laitiek is vir sy bestaan van die skeppcnde aktiwiteit afhanldik sodat die skeppende proses 

outonoom en primer is terwyl die laitiese proses ewe outonoom, maar sekonder is. Daarom wurd die 

estetiese wetenskappe gekenmerk deur oordele wat net so absalum as die waarheid is, en tog nie 

bewys kan word nie.
J4 

Net so min as wat die skeppende slaywer die werldikheid kan uitput. kan die 

laitiesF- slcrywer sy 0bjelc tot finale spreke bring. Die kritikus lean hom darem daaraan troos dat sy 

eindpunt wesenlik onhaalbaar is en moet aanvaar dat die grootste rol wat hy lean speel, die van 
. . . 45 

ngtmgwyser IS. 

Daarom dat die egte kritil::i.ls se werk uit 'n grondliggende lewensinsig eerder as formalistiese 

wetenskaplikheid voortkom: 

"[D]ie gebore laitikus 'leer' nie die 'val(' erens 'aao' nie, maar deur/eel elke dwaling 
van die laitiek deur eie dwaling, groei pynlik self uit elke llalwe waarheid uit, en ervaar 
daardie 'aanleg' van hom psigologies nooit as '0 tevredenheid dat hy nou die 'literere 
vale' ken, dat hy nOll 'n mening lean uitspreek' nie, maar aileen as rustelose soek in die 
literatuur van aile tye en tale wat binne sy ervaring kom na dinge wat altyd ' mooier' en 
altyd menslileer is, na 'n vae 'absolute sleoonheid' - of dit bestaan of nie - wat hy 
erens vermoed." 46 

Hierdie gesprele tv-ssen deelnemers, vind altyd binne 'n gemeenskap plaas en 'n sterk lcritiese en 

polemiese beweging gaan dikwels met 'n kreatiewe beweging saam - en dit geld net soveel vir 

letterkunde as vir politiek, godsdiens en ander vorms van die menslike aktiwiteit En omdat elIce 

deeinemer nie op elIce terrein ewe goed is nie, word die werk verdeel: 

"So 'n geslag dee 1 dikwe1s eFe onmoontlike swaar t3.ak. onder mekaar uit: een groep sal 
dilcwels die kritiese en poiem1ese werle verrig, 'n ~nder groep die sleep van nuwe waardes 
aanpak. Maar die twee groepe hang ten nouste met mekaar saam en werle aan een groot 
volkstaak." (p 221) 

Daarby het Louw die kritiek, met sy duidelike sosiale streldcing, as volkstaak, as nasionaal gerig 

bes1cou. Dieselfde geld vir literere teorie: 

"Die.lai~ek oor laitiek vonTI 'n v:;ct.enskap, of li~wer '~ bouwerk van die ,gees, \~,~t7sy 
geldigheld aIleen met verloop van Dllie tyd lay - dIe estetlese bewussyn van n volle . 

Die reilcwydte van die literere lairiek was dus vir hom selde tot die literatuur beperk. 

44. [(ririek 001' krilfe/.:. iLoj2le verset, Versarneide prosa L pp 138. 145 

45. [(riliek: Drif en nederigheid. in §waar~e- en ligptmte, Versame!de prOS2i L p 204 

46. [(riliek 001' kriiiek. in Lojale verset, Versamelde pros3 L p i45 

47. [(waai kritiek. in §wnarie- ern Iigplll'lte, Ve,samelde pros8 TI, p 220 

 
 
 



As daar oor een saak in Louw se werk en lewe konsensus bestaan, dan is dit dat hy die Ie,<vende 

vergestalting van sy intellektueel-ideaal was. Van Rensburg werk dit breedvoerig uit in sy NP van 

Wyk Louw-gedenldesing van 1974 en die uitgebreide weergawe daarvan in S'Vl'ewenrlie ewewng 

(1975), en toon dit aan in terme van 'n sentrale moment in sy intellektuele houding. Hier vefVv'ys hy 

na Louw se 'hanstog vir volheid' en direk daaraan verwant: sy Mkeer van eensydigheid' en herlcen 

illt in ' n verskeidenheid lewensfasette. 

Die vraag is oak nie hier na die tema van die intellektueel by Louw nie, maar na die kritiese posisie 

wat hy inneem. Waar staan hy dus as intellektueel? 

In die eerste plek is dit duidelik: teenoor die he Ie wereid - am te weet hoe die wereid is - en in die 

tweede pIek met 'n he Ie klomp struikelblold(e tussen hom en hierdie insig; -ismes en eensydighede 
4° wat oorkorn moet word. 0 

Dit is dus nie 'n derde staanplek naas die van digter en kritilcus nie. As persoonlikheidsideaal is dit 

eerder 'n algemenF; lewenshouding as 'n spesifieke wereldbeskouing en Louw streef daarna om as 

digter en kritiku5 intellektueel te wees - in sy hele persoon en teenoor die hele lewe. 

3. 1I'raOinsne 

Sowel Louw se kenteoretiese as kritiese posisie stuur af op gesprek of polemiek, op intellektuele 

sosiale interaksie as toe gang tot perspektiewe op die waarheid. Olivier noem illt "onbelemmrnerde 

meningswisseling met ander waarheidsoekers".49 

As die finale waarheid dan die enkele denker nie toekom nie - "Waarom sou die waarheid steeds in 

jou hoede wees? " en "waarom moet alIe waarheid juis totjou voordeel wees? Is die wereld dan vir 

jou gemaaJc?,,50 - is dit ewe aanvegbaar as 'n bepaalde tydperk daarop aanspraalc maale "Sal OflS tyd 
~ 1 

dan van blote wysheid saamgeweef wees?") 

48. Die digter as intellektueel, in Del1rslwuen de verb:md, Versamdde prOS8 H. pp 416, 423 

49, G Olivier, NP van Wyl\ tOllW: tmHuur. filosofie, politiek p 443 

50. War is'll imeflekrueei? in lDeur5~wuellde ve:rband. Versamelde prO'i8 R p 391 

51. Lew!? llit 'f! tradisie. in Liberale fl2siona:isme, Versamelde prosaK. p 437 
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Hierdie benadering beskryf Van Rensburg as Louw se "'temporale' kulturele perspektief'. Dit berus 

vir hom op meer as historiese belang~telling: historiese besef betrek die verlede in 'n omvattende 

kulturele perspektief sodat nie net die bestaan nie, maar oak die waarde van tradisie tereg kom. Oit 

bepaal dan byvoorbeelc sy benadering: tot iets 5005 oorspronklikheid.52 

In die forrnulering van sy standpunt oar tradisie is 'n ontwiklcelingslyn, so os deUT die polemiek 

afgedwing, duidelik. Sy waardering daarvan is vroeg reeds implisiet teenwoordig, maar hy het dit 

spesifiek aan die orde gestel tydens die Van Rieber:ck-fees in 1952 en dit later na aanleiding daarvan 

in polemiek bedink en velfyn. In 1963 word die bree standpunt weer in ' n ander verband bevesngend 

gesteL 

3.li Tradlnsne ter slPrake 

In sy opstel Cahiers van II kraikusS3 het Louw te velde getrek teen die, oorbeldemtoning van 

oorspronklikheid as literere deug en die netwerke van invloede wat op skrywers inwerk, aangetoon. 

Hy was van oortuiging dat een of ander tradisi;:: alle letterkunde ten grondslag Je. 

Oit kom egter eksplisiet aar! die orde in sy nadenke rondom die Van Riebeeck-fees in 1952. In Die 

vensters oop!54 toon hy aan hoe Afrikaans as deurgang tot Nederlands, en daannee saam die hele 

Europese geesreswereld kan dien - iets wat vir die eentalige Engelssprekende geslote bly. In hierdie 

opstel her hy uitgebrei op tradisie as venster op 'n onbekende wereld. 

Waar hy eers uitgebrei het op tradisie as vensrer, het Louw dit in Ons tradisie55 as bron ter sprake 

gebring en die sentrale plek van die Afrikanervolk se Nederlandse verband beklemtoon. Die kort 

geskiedenis sedert volksplanting in Suid-Afrika, het die Afrikaner volgens hom met die vraag na die 

wese van sy tradisie konfronteer. Hy het 1652 as 'n nuwe !callS in die geskiedenis beslcryf - en om 

daarvan gebruik te kon maul< het eeue se voorbereiding geverg. Die Afrikaner, wat ULt die ryk 

Nederlandse tradisie voortgekom het. vergelyk dan met 'n kind uit 'n ryk ouerhuis: 

., 'n Kind van '[1 ryk vader besit miskien <;elf nog niles nie, maar as erfgenaam is hy tog 
oak nie, sonder meer, 'arm' nie," 

52. H J Van Rensburg, Swewendle ewewig. pp 29-32 

53. 'n Wereld deur glas, Versamelde prnsa ii. p 303 

55. Mtas/(ers Y~m die erns, Versamc\de prosa n. r 69 C\' 
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Die gevolgrrekk.in g is dan di!: 

"Laat ons in hierdie land van ons. ten minste wanneer daar oar kultuur, cor geestelike 
grootheid. iets gese word, met biydsleap getuig: dat ons uit 'n groot tradisie voonlcom, 'n 
tradisie ewe oud en ewe ry le en ewe roemryk as die van wie ooleal in hierdie land." (p 70) 

In terme van die Afrikaanse taal hel hy dieselfde aansprafu'c op , n lang geskiedenis gebruik i:l.. 

argument om die gesamentlilce dosering van Afrikaans en Nederlands aan Suid-Afrikaansf 

universiteite te handhaaf. Oit verskaf historiese perspektief en bly 'n vonnende laag in moderm 

Afrikaans, want "taal is nie net 'n werktuig nie, illt is ook 'n naelstring." 56 

3.2 'fradlisie bedlnll1~c 

Na moontlike laitiek op Louw se deelname aan "hierdie oratoriese warrelwindjie" oor "ons roemryI\); 

verlede, oar ons ' groat tradisie' en eindeloos oar kultuurbande", het Louw sy standpunt noukeurige' 
. 1 57 uttgewerc. 

Eers is tradisie vaagweg definieer as "iets te doen met h)-.: vroeer gehandel, gedink en gevoel is il 

die kultuurgroep waartoe 'n mens behoort." Vervolgens het hy maniere identifiseer om met tradisi:: 

am te gaan. 

Eerstens die lewe van tradisie (soos 'n rylunanskind van sy re'.He) of in tradisie, in die sin dat di~ 

tradisie mens gevange hou en niemand toegelaat word om daarbuite te be'W.'eg nie. Tweedens die 

lewe buite tradisie, kenmerkend van die mode me half-geletterde wereld waar waarde-oordele gar s 

verward raale en massamcdia 'n rnanipulerende rol verwerf omdat daar geen maatstaf buite die idei 1 

wereldjie aangele lean word nie. 

Louw het hieroor soos volg g~oordeel: 

".1y moet nie vir my vra om een van hierdie twee te kies nie. Jy moet ni.;; eers vra dat ek 
se watter van die twee die gevaarlikste vir ons is nie; saam of apmt lean hulle vir ons die 
voislae kultuurloosheid verskaf." (p 434) 

As derde moontlikheid het hy die lewe uit tradisie identifiseer. Omdat daar op die geestelilce vlak 

geen sekere vooruirgang is. soos dit soms in die natuurwetensleappe lyk nie, Ie die groat insigte oar 

die eeue versprei en steek hier en daar tussen die dwaling nit. Lewe nit 'n tradisie is dus 'n 

v()ortgesette debat met die verlede: "Debar ja - nie aanvaarding nie. Dit is in die voer van hierdie 

56. Werkruig of lIae/slring?, in Weegs1mai, 'Versamelde prosa H, p 560 

57. Lewe uit 'n rradisie, in Liberale iilrlsionalisme, Versamelde prosa K, p 432 ev 
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debat dat die hede se wysheid Ie. Om elIce groat moment van die verlede te kan oproep wanneer elit 

as gewone ervaring nodig word - dit is Ie we uit Tn tradisie." (p 437) 

Oar die v00rtdra van tradisie was Louw van mening dat dit nie 'n kwessie van bloed of afstamming 

is nie, hoewel dit toevallig 'n groot rol daarby speel: "[E]:-' sal maar se dit is 'n stroom waarin daar 

baie dinge spoel - en wat baie sytakke het; en dan: die bpdding is die taal. ('0ieer in hoofsaak, ja; 

want tog nie uitsluitlik nie)." (p 441) 

Die geestelike inhoud van die Afrilcaanse tradisie beslcryf hy in die breedste terme as vier lyne wat in 

komplekse samestelling en interaksie funksioneer, naamlik die Bebreeus-Grieks-Romeinse lyn, deur 

die godsdiens gedra; die Nederlandse lyn deur die taal gedra; die Engelse lyn, as gevolg van 

voortgesette wedersydse teenwoordigheid; en die Afrika-Iyn as gevolg van ons geografiese 

ge:;itueerdheid. 58 

Louw se stellinginname ten opsigte van tradisie het duidelik direkte strel&...ing op sy breer 

kultuurlcritiek. In wese plaas dit hom polemies binne die verloop van tyd, in gesprelc met 

geskieden:is. 

58. Die web, in Liberane nasiol1~!isme, Versameide pross t p 446 
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