HOO1F§l'UK 6: EVILTllTUIftKillKlI'ffiK~ DKJE NA§KONAJLlE lffilENAIDlElRKNG
Die nasion ale benadering is grundliggend aan Louw se k..ritiese werle Dit lei dikwels tot 'n
interpretasie van sy laitiese denke onder die opslaif 'nasionalisme', so os Van Rensburg se Die

nasionalisme as voedingsbron, Viljoen se 'Wat is 'n volk?': Die aktualiteit van Van Wyk Louw se
rig/yne vir die nasionalisme en Oegenaar se Die politiekefilosofie van NP van Wyk Louw.
Hier word die nasionale benadering heel ruim vertolk en nie aan die nasionalisme - met meer
ideologiese inhoud - gelyk gestel nie. Gevolglik word dit ondersoek aan die· hand van Louw se
organiese beeld van die gerneenskap, nasionalisme, die bestaansreg van 'n volk en die
Suid-Afrikaanse gemeenskap.

Om Louw se kultuurlaitiese uitsig as 'n 'organiese' gemeenskapsbeskouing te tipeer en dit daardeur
onder iets van

'0

ideologiese sambreelterrn tuis te wil bring, sou kennelik 'n growwe veralgemening

inhou. Degenaar verwys egter weI na 'n Idemverskuiwing in sy volk.sbegrip en toon 'n oorgang aan
van Oldie suiwer wil en daad van 'n 'organiese eenheid', no. die onsuiwer dade van tallose dom
individue. Die romantiese konsep word vermil vir'n meer analitiese."l
Olivier voer oak die "organiese geheel [as] 'n verdere motief in Van Vt/yk Louvv se politieke denke
gedurende die jare dertig" terug na die romantiese konsep met

s~'

oorsprong by YrIerder en Fichte. Dit

is dan deur later denkers aangegryp om ongelykhede binne die samelevving goed te praat, met die
gevolg dat die 'organiese geheel' saamhang met

'0

hierargiese struktutIT. By Lom-v verskyn dit juis in
'")

'n tyd van Idasseverde1.ing binnc die

1.

Afrikanergemeeoslc3.p.~

JJ Degenaar. Die politieke filosofie vall N? vall Vlyk Louw j (StmdrUli1te li21 29( l). Februarie 1976, p 31)

So os aangetoon sal word, is dit nie net in Louw se vroeer werle waar die organiese motief verskyn
nie. Om

rut

beter te verstaan, word die gewone Afrikaanse betekenis van die betroldce tenlle

ondersoek - 'n billilcer benadering as om sy denke uit te lewer aan gelaaide filosofiese konsepte war
hy darem internaliseer het voordat hy dit weer gebruik her.
Volgens die HAT beteken orgall1lnes;
1 VVat die organe betref: Organiese gebreke.
2 Van organe voorsien; bewerktuig: Organiese wesens.
3 So os 'n orgaan: ingerig soos iets wat leef: Organies opgebou.' i! Organiese skeikunde,
leer van die koolstofverbindinge. Daamit volg twee ander woorde naamlik 'orgaan' en
'organisme' .
On-g21tallfn beteken:

1 Deel van 'n lewende wese (plant of dier) wat ingerig en gebou is om 'n bepaalde werk
te verrig, byvoorbeeld die han, longe, oor, oog ensovoorts; 'n sintuig: Die spraakorgaan,
die orgaan van die reu/c.
2
Blad, tydslaif waarin 'n groep, party ensovoolts sy menings uit en sy belange
bespreek: spreekbuis: . n Orgaan van die onderwysvereniging.

O["gaH1lllSme beteken:
1 Wese wat organe besit: 'n lewende organisme
2 Geheel van saamwerkende organe of onderdele: Die nasie is' n organisme.
Die elemente van [ewe en samewer!cende onderdele gee dus toegang tot wat met 'organies beslwu'
bedoel lean word: dat die organisme, lewend en met samewerkende onderdele, as beskrywing van 'n
gemeenskap.
Deur dit as beeid te aanvaar, gaan vir die fonnulering 'organies beskou' die moontlikheid oop om
die status van literere vcrgeIyking eerder as ideologie of dogma te beldee. So gesien dien dit nie as
tipering nie, maar as invalshoek waaruit dele van Louw se werle belig lean word.

Die organjese mctief word op drie wyses identifiseer: eerstens in die vroeer fcrmulering wat sterk
met rangordening saamhang; tweedens in die later. versigtiger formulering wat op geen herkenbare
arde berus nie, eerder op wanorde; derdens in die taalgebruik dellr die loop van sy werle
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Die naaste wat Louw se werle aan iets van 'n organiese beskouing gekom bet, 'vvas in die opstel
Gelykmaak en rangordening uit lLi(}j2~e veJrset 3

By het begin deur die negentiende eense

'gelykheidswaan' te ondergrawe: "Die 'mens' is geen vaal, egalige abstraksie nie, maar 'n einddoos
Ideurryke verskynsel waarvan wesenlike en toevallige onge!ykheid sleering en inslag is." (p 83)
Hierdie verskeidenheid is egter nie blote chaos nie, maar vertoon struktuur war uit organiese oogpunt
sinvol word. "Daar moet 'n altyd suiwerder en sterker bauwerk van die paltre verhoudings: leierskap
en volgelingskap, aristalaasie en volk, ontstaan, met' n erkenning van die organiese verwantskap van
hierdie bloot-sleynbare teentellings." (p 85)
Op grond hiervan en met die estetiese ervaring in die letterkunde as voorbeeld, toon Louw by die nasionale kultuur 'n piramidevonn aan: '''n bree basis van die massa se kultuurbesit, en daarbo 'n gedurige styging en vereniging tot by die skerp toppunt van die hoe skoonheid wat bo uit glans." (p 86)
Met hierdie oog op die geheel lean basis of spits nie een belangriker as die ander wees nie. Dit
verander egter niles aan die belangrikheid van die rangordening as sodanig nie, want "[o]ok 'n
volksleultuur word in organiese rangordening opgebou. En mens verstaan die proses beter wanneer jy
daardie rangordening begryp as die ware vonn van die menslike samelewing en van die natuur self-"
(p 87)

Argumente teen 'n hark 4 is 'n later opstel waann die demokrasie teen 'n totalitere regering
opgeweeg word. Hierdie oorweging van die gemeenskap uit 'n politieke hoek, lewer 'n uitgebreide
gebruik van die organiese beeld op.
Die gemeenskap laat hom vir Louw nie meer ken in Sy bedekte maar ontblootbare struktuur nie,
maar word iets onbegryplik ingewild(eld: 5
"En hoe is die objele, die ding wat leer ken maet word, die gemeenskap? Dit is die
chaotiese wisseling van 'n groot sarnelewing: lewenstaing naas lewenskring kruis en
dwars oor en deur mekaar neergegooi. .. "(p 484)

3.

Versamelde pili"osa li,p 83 ev
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lLHoernne IIT!2sio71lfllisme, Versameide [WOS2i li,p 467 ev

5.

uegenaar se tipering h.icrvan as !Deer analities val vreemd op. Teenoor die bYDa meganieslO hierargic wat
Louw vroeer bcslcryf bet. !can hierdic as 'n meer eg organiese uil'iig beskou word.

Dan volg 'n bespreking van twee benaderingsmoontlikhede tot hierdie gemeenskap: totalim.risme en
demolaasie. Louw se tipering is betekenisvol - hier meer in terme van sy retoriek as van sy
waarde-oordeeI:
"[W]ant begryp dit goed: die totalitarisme is betteklik eenvoudig en reglynig, hy wil
'gelykskakel', alle vertragende maqte verwyder, alles vaartbeIyn lay, sodat die een
heerserswil sy trillings op die goustc deur die he Ie groot liggaam van die maatskappy
voelbaar lean maale. Die demolaasie is wesenlilc ingewilckeld; dis by vergelyking lamp'
log, vol haarde van verset, vertraging, koppige eiesinnigheid; vol stroming en
teenstroming. Dit lam trillinge nie net van bo af neerdaal nie, maar oak van onder
opstoot, en kruis en dwars reer. Die totalitere staat aard na 'n masjien; die demo1crasie
aard na die organisme." (p 486)
Oor die verskillende demokratiese organe - partye. kongresse, drukpers en ander het hy geoordeel
dat "geeneen van hulle volmaalc is nie - in 'n organisme is alies minder feilloos volmaak as in 'n
masjien ... " (p 487)
Taalgebruilc waaraan die organiese beeld ten grondslag Ie, kom op 'n verslceidenheid pleldce in
Louw se werle voor en enk.ele voorbeelde word hier aangehaal. Uir die opstel Volkskritiek die
volgende:
'''n Volle sonder volicskritiek is veriore. Die grootste gevaar vir die geestelike lewe is die
selfingenomendheid, en die lewe self is die ruf~elose, die mag wat ewig afbreek en
vemuwe ....
"Ons moet 'n volkslaitiek kry wat deel van die voli{ se groeikrag is, denkers wat hulle
nie bo die volie in onskuld verhewe dinlc nie, maar al sy gebreke as eie sonde voel en wil
uitdelg omdat hulle iets skoners in die toekoms uit daardie voile gebore sien word, maar
wat hulle ook S0 aan daardie yolk verbonde weet, dat hulle sy skande saam met hom wil
dra en saam met hom wil ondergaan as elit nie anders lean nie ....
"Maar miskien korn dit oar ons, daarelie laitiek wat altyd die mistieke vemuwing van die
geestelike Iewe is, die doodgaan-om-te-ontlciem." 6
Die skerp, soms finale laitiek wat van tyd tot tyd oor skrywers en lcritici uitgespreek 'lIard ell tot
onwaardige twis lean lei, het Louw beskryf as 'n pitseer "waar die liggaam pro beer om skadelike
elemente uit homself te vef\Vyder. Of anders lean ons

se dat dit 'n groeipunt is waar die geesteslewe

van 'n volle rotsbanke probeer splits am dieper en vaster te lean woneL ....
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In sy naskrif tot die reeks Die' mens' agrer die boek en 'n kart opvolgende briewewisseling het
Louw opgemerk dat hy soweI ingewikk.eld as maklik wou skryf om die ervare en onervare leser te
betrek:

"Maar hierdie stylaard aanvaar ek agterna ,.. en nie met berau as nare maar
onverrnydelike beroepsiekte van my joernalis-wees nie. maar as stylvonn wat feitlik aan
mens opgedring word wanneer jy binne 'n nog betreklike organiese kultuur skrywe ....
As ek meer Europees was, het ek miskien opskrifte vir beeidverhale as byvcrdienst§
gemaak, en verhandelinge Oaf die simboliese logika as persoonlik aktlwiteit geslcrywe."
Oak in Greshoff se intellektuele houdillg wat oorspronldik. in St21.li1lO1pIl.llJi1lte verskyn he!, word 'n
soortgelyke verwysing aangetref. Louw het Greshoff se anti-fascistiese, anti-totalitere houding wat
iets van 'n eensydige dwarsheid word en oortuigings wiI afbreek, beskryf en geoordeel:
"Binne die minder opgejaagde en - as ek die woord mag gebruik - die· meer arganiese Afril<:aanse
denke was hi~rdie denkwyse byna iets chemies, dood en dodends.,,9
Dit word dus duidelik dat Louw sy uitsig op die gemeenskap in tenne van organiese beeldspraak

uiteensit. sander dat dam-van

'0

ideologiese of dogmatiese organiese beslwuing sprake hoef te wees.

Nietemin speel hierdie organiese motief'n belangrike rol in sy kultuuricritiek.

Louw was veral in sy later werk versigtig vir 'n organiese beskouing en staan
organiese beeld, byvoorbeeld in Argumente teen

'Il

al

sterker op die

hark:

"Die beeld van die demokrasie as ' organisme' is soos aHe beelde onvolmaak (en kan
selfs gevaarlik vir die suiwer denk word): maar in cen opsig verhelder dit tog weer vir
ons , n wesenstre k .... ,,[0
Mens merk ook sy versigtigheid in 'n stelling oor die 'kultuurmens' in Kultuur en krisis:

"Ek het byna Ius am hulle die vitamines in die volksliggaam te noem ... maar ek is altyd
.
denl'
. d"Ie orgamese
( oor , n vo II"
c. I [
be d ug VIr
Oaarby het hy 'n duidelike afstand gehandhaaf van die Ietterlike organiese beskouing wat hy in die

literere teorie beskryf het as die biologiese verklaringsbeginseJ in die kunste. Volgens die

reeks

001'
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SV'laarte ernligteplUnte, Vers<1l1rnelde prosa L p 299
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Weegskaal, Vers2lmelde prOSE H. p 484

10.

Liberale l1@siOlili21lisme.Vers8inelde prosa L p-l-87

11.

!Liberale n8sin,mlisme. Velrsamelde prosa t p 463

beskouing sou biologiese verskille dan die wetenskaplike grondslag vorm vir studie van
uiteenlopende kunsverskynsels. Hy was egter van oordeel dar juis: "omdat ons weet dat sulke
verskille bestaan, daar by ons die gevaar [is] dat ons verder loop as wat die feite toelaat: dat ons
rasseteoriee opbou, of dat verklarings van geestesdinge uit rasseverskille aanneem waar die verskille
geen werldike verklaring bied nie." 12
Dit definieer die organiese beeld egter nog net ncgatief. Op soek. na 'n positiewe definisie daarvan,
merk mens die gebruik van die beeld as beslaywing van die verhouding tussen enkeling en groep.
Seker die mees 'organiese' beskrywing daarvan kom voor in 'n arlikel Oar dansliedjies. Hy het die
ontstaan van volksliedjies in die spontane omgewing van 'n boeredans verhaal:
"Baie versreels wat op so 'n nag gernaak is, sal swak gewees het en vergeet geword het
.... Maar hier en daar sal 'n paar reels ontstaan \vat onthou word: so mooi, so vol
moontlikheid, so vir elke mens 'n stukkie van sy eie lewe, bewus t;:!n onbewus. Die reels
sal onthou word en weer gesing word. 'Die volk' skep nie; maar hy voe! aan, hy sif, hy
onthou, hy kan nog herrangskik. (Die anonieme volk lean alles doen wat 'n groep kan
doen, maar niks van die dim'!:e waarvoor 'n individu noodsaaldik is nie - en 'skep' is nou
) ,,11- <maar een van d ·le d'lOge.
In Gelykmaak en rallgordening het Louw die spanning tussen enkeling en volk aangetoon as bloat
skynbare teenstelling wanneer die 'polere verhoudings' as 'organiese verwantskap' gesien word 14
en in 'n Gesprek waarin nih beslis word !lie het hy die volk afl1anklik gesrel van die "groat
enkelinge" wat die volle se begeene en pyn omskep tot hag. 15
Hierdie klem op die enkeling word bevestig in Sensuur of pornografie? waann Louw uit die
Europese tradisie tot twee belangrike gevolgtreld(ings korn: dat 'n volk se glorie

Ie

in die

~"kdom

van menslike ervaring wat hy in sy kuns lean vasle, en "die persoonlike vryheid, hoe gevaarlik hy
ookal mag wees, is die enigste bodem waa

''1

'n ryk geestelike lewe kan groei." 16

Die verhouding tussen enkeling en groep is dus 'n interaksie waarin Louw elkeen op sy beurt
beklemtoon

het,

maar

die

grondliggende

samehang

probeer

handhaaf

het.

Met

die

kultuurgemeenskap as die noodwendige grondslag vir 'n geesteslewe waarin die enkeling hom kan

12.
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uitleef, slaan die organiese beeld die brug tussen die voUedig individuele en die volledig algemene;
dit plaas die mens tussen ander mense - in kommunikasie. in taal. Gevolglik het

LOllW

taal beskou a~

die ten'ein by uitnemendheid waarap hierdie spanning tot skeppende eenheid kom:
"Binne een groep ", sit die literere kunstenaar onherroeplik vas, of hy wil of nie: binne
sy taalgroep - wat meestal ook 'n bepaalde volksgroep is. Dit is byna asof hier vir hom 'n
natuurlike vaskloup1ek tussen die twee afgfonde van die 'hele wereld' en die 'eie
ek-heid' gegee is. Of die ervaring wat hy uitdruk, van die wereld of van die ek kom - die
twee duisteres - hulle word al in die een bepaalde taal wat hy hanteer (en wat nie sy
alleen-persoonliJ:e besit is nie!) tot 'n sekere algemeenheid omgeskep.,,17
By nadere definisie van hierdie beperkte beeld. word dit dus duidelik dat hier 'n algemene saale,
naamlik die verhouding tussen enkeling en gemeenskap op die spel is, In terme van kultuurkritiek,
volg die behoefte om tot die essensie van wat Louw met die beeld te se gehad het, deur te dring.

1.3 ]])ie essensne van dlne orgaurnnese beeldl
Met die organiese beeld wou

LOllW

illustreer dat 'n veronderstelde onversoenbaarheid tussen

erJeeling en gemeenskap vals is en tot oorbeklerntoning van die een of die ander sal lei, teIVJyl die
twee verwanr en van mekaar afha.l1klik is,
Die mens funksioneer sinvol as enkeling noodwending in verhouding tot ander mense, binne die
geheel van 'n kultuurverband. Vir die enkeli:1g vorm gemeensaamheid die agtergrond waarteen sy
eie rol afgeteken staan, maar dis ook 'n belangrike bron waaruit hy put: die gemeo.::nskap is sowel
gehoor as medespelers wat sy rol tereg laat korn en dit waardeer. Hy tree dus volgens sy individuele
aard in 'n besondere verhouding met die gemeenskapo
Tegelykertyd vonn die kultuurgemeenskap 'n

SOOft

eenheid waarvan die enkeling 'n samestellende

dee 1 is - 'n orgaan waardeur hierdie geestetike 'organisme' sy !ewe voltrele, In Die ewige trek het
Louw verwys na die Afrikaner se geskiedenis wat 'n soort eenheid venoon wat bo die cnkeIing se
. .
d aarvan afl1aO_(
1 1'1'
WI'1 en I
leeuse'
Ultgaan, maar tog JlllS
1 <: 1S: 18
"Die toekoms van 'n volle word geskep deur die magtige spel en "Stryd van die wil van
tallose enkelinge. Oaar is die massas wat hulle nie oar die gemeenskap bekommer nie.
wat uittrek net om elkeen vir homself 'n nuwe plaas te lay, Hulle is die trek.kersgroep
wat deur die leiers bestuur en gemen moet word ... tol waar die weiveld erens vir hulle

17.

Moeilike lfllerklilldc. in Deu!'slwuende verbcmd. \.'ersame!de

18.

Olivier mistifiseer die 'ecnheid' enigsins Jeur die oll-ll1diyiJut::k aspek wat Louw aangeloon het. as 'n
"kollcktiewe instink" te bcskryf. Dil sou meer blHik wel's (1m dit aan Lou\\' se singc\\O;ng aan die geskicdcnis
(sicn Hoofstuk 7 2.1) tc koppel.

prrJS3

H. p 377

goed is. Maar boleant hulie staan die Ideiner groep in elke volk wat leiding gee, die
mense wat nie objek, maar subjelc van die geskiedenis is.,,19
Sander enkelinge as soon: sou die geskiedenis onmoontlilc wees en sander spesifieke enkeiinge,
anner. Omdat hierdie geestelike lewe veelsydig en ingewikleeld is, is die organe nie eensehvig nie,
maar uiteenlopend en geskakeerd.

Maar verder: die tdem wat Louw geplaas het - juis ten gunste van die kultuu.\"verhouding - op
individuele vryheid, integreer hy met sy siening van die volk deur te se "'n volk is nie een. wese nie;
hy het geen eenheid van oorleg, geen eenheid van wil nie; hy maak nie een besluit nie. Hy bestaan
uit tallose individue, en waar hy dus 'besluit' of 'kies', is dit die resultaat van tallose oOf.\Negings en
·
hal we oorwegmgs
.
i'
".20
bes1·
lssmgs,
en 1am bes I ssmgs
Met betrzklcing tot sowel die voile as die enkeling wou hy veral later elke enlcelvoudigheid en
eer.i~lfiigheid

ontleen en ruimte maale vir

'0

uitsig op die wesenlilce iogewildceldheid van alle

menslike salce:

"'n Voile is nie 'n sekte nie, of 'n Idiek, of 'n vereniging met '0 program nie. 'n Volle is
'n bepaalde soort sIcepping, so ingewikkeld soos elke skepping van God; 'n land waarop
daar met Goddelike lanl-JTIoedigheid onkruid sowel as [wring geduld word tot die laaste
dag toe.
"En van die grootste vyande van die voile is die soort mense wat in 'n geestelike
eenrigting-verkeer lewe, en wat aan die voile sy eie Idein visie op tyd en ewigheid wi!
opdring ... wat deur een slootjie of voortjie wil laat vlaei iets wat deur God so wyd seos
die see gemaak is." 21

Nasionalisme word algemeen aanvaar as 'n sentrale motief by Louw. In 'n huldigingsartilcel by sy
vyftigste verjaarsdag skryf P du P Grobler in 1956:
"Sy werle is so ryk en ruim, het soveel skakerings dat ons verslceie be1angrike dryfvere
daaruit lean ~ei. Maar ek gio tog dat almal verband hou met een groat dryfveer: rue
nasionalisme." 2
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Lcjnne verseQ, Veli'S8rneicle prosa li, p 102

20.

J(ultuur en !crisis. in Liber@fie nasiona!isme, Versamelcle 13r038. t p 455
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Wat van ons lerterkunde .:', in DC!1fs!wuellde velllJand, V~rs8U11eide pnJs21
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P du P Grobler in PJ Nienaber. 13e(!ld vai1l 'n riiigter. p 54
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pp 382-383

Met groter oorsig toon Van Rensburg in 1975 'n byna programmatiese nasionalisme aan - meer as
die verslcraalde taal- of kultuurnasionalisme waannee verlee kritici Louw probeer 'verontskuldig'.

Hy betwis ook die populere idee dar Louw se nasionalisrne later sou afkoel en wyt dit aan mense wat
sy werle oppervlalddg lees. Hy toon weI aan dat omstanclighede tussen die dertiger- en vyftigerjare
verander het ten gunste van 'n sterker beredeneerde en minder stellende formulering, maar dat dit
wesenlik ewe nasionaal gebly het.
In die gloeiende beslcrywing van sy nasionalisme, staan ten minste een stelling - wat volg uit Louw
se genuanseerde en kritiese benadering - soos 'n pa8J bo water: "Louw het maar altyd teespoed gehad
met sy nasionalisme, by vriend en vyand." (p 52)
In Viljoen se NP van Wylc Louw-gedenklesing onder die opslrrif "Wat is ' n volle?" Die aktualiteit
van NP van Wy!c Louw se riglyne vir die nasionalisme 23 gaan hy van dieselfde standpunt uit en

bring; 'n hele Idomp toepaslike uitsprake in 'n Idinkende samehang onder

'n~.sionalisme'

bymekaar.

Olivier se oordeel lean hier bevestig word: Viljoen verdedig bestaande nasionalistiese uitgangspunte
met verwysing na 'n groot voorganger. Twee punte van laitiek wat hy weI op Louw het - en dis
minder triviaal as wat Olivier dit ag - is dat hy nie konselcwent die swart bevolking veelvolkig
benoem het nie, en dat hy opgeskeep gesit het met Engelssprelcende Suid-Afrikaners. Viljoen se
Icririek op Degenaar se verb and rossen Louw en die sogenaarnde 'volks' -nasionalisme sal later ter
sprakekom.
Teenoor Van Rensburg en Viljoen handhaaf Degenaar en Olivier 'n meer kritiese benadering, wat
ook met 'n sterker onderskeid tussen Louw se vroeer en later werk verband hou.

Louw

se

prosa

uit

die

dertigerjare

bevat

'n

byna

aggressiewe. fonnulering

van.

Afrilcanernasionalisme. Die oorkoepelende verbinding van nasionalisme en s!coonheid word s6
sentraal gestel dar Degenaar elit as estetiese nasionalisme tipeer. "Die gedagtegang loop van blore
voortbestaan (war biologies is) tot geestelilce voortbestaan (wat lcultureel is) tot geregverdigde
voortbestaan (wat esteties gefundeer is)." 24
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G van N Viljoen. ilm HI van Rensburg (red), Oopgelnte 1[riug. p 120 ev
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JJ Degenaar, Die polilieke filosofie vall NP vall Wyk wnw I. (StaridpMilie UF.. 29( 1). Fel.mlude 1976. p 25)
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Olivier plaas weer idem op die irrasionele element in Louw se vroee prosa, byvoorbeeld in Die

ewige trek waar die wi! en die daad die verloop van die geskiedenis bepaal tenvyl die rede nie in
staat is am tot lceuse te kom voor die ewewig van argumente en regte nie. Dit berus vir hom op die
verswee uitgangspunt van 'n kollektiewe volksgees waarin die individuele gees opgelos word. 25
Oor die 'ewewig van reg' oordee1 Olivier:

"Van Wylc Louw se siening van die relativiteit van die 'reg' is 'n voorbeeld van hoe
morele laiteria in hierdie soo11 denke opgeoffer word aan drange en drifte wat per
definisie nie intellektueel geken of beheer lean word nie." 26
Billikheidshalwe behoort opgemerk te word dat Louw die volie se geskiedenis nie sien :verloap ten

spyte van individuele Iceuses en motiewe nie, maar as gevolg daarvan - al is die geheel dan groter as
die samestellende dele. Verder het hy nie die afdwing van 'n volle se reg ten koste van ander bepleit
nie, maar die oortuiging gestel dat 'n volie sy eie reg moet afdwing, anders kan hy maklik ondergaan
met reg en al. Oit gaan dus nie oar die opoffering van morele lcriteria nie,

ma~

oor die toepassing

daarvan.

In Gedagtes oor nasionalisme en die kuns 27 het Louw sy beeld van nasionalisme belig deur te lcyle
na die oorgang van die lokale na die nasion ale, die gestalte van die nasion ale kuns en

l1a

nasionalisme en die sosiale gedagte.
Aile egte menslike Ie we funksioneer binne kuItuW"gemeenskap en die literatuur gee daaraan
uitdrul&,ing:
"Die literatuur wil die uiting van 'n volledige menslike lewe wees. Die volledige
menslike lewe, al reiIc dit uit na die lug van slcoonheid en waarheid wat bokam die
bloot-sosiale voer, is alleen binne 'n konkrete kultuurgroep, 'n volle, te vind. Hierclie
gebondenheid van die lot van elke mens is nie net 'n band nie, maar 'n verhintenis; nie
net 'n begrensing nie, maar 'n vonning van die persaonlilcheid wat daarsonder tot yite
sou vervlugtig." (p 15)
As dit egter waar is, waarom neig mense am die nasion ale kuns en lcultuur mindel te reken as die
sogenaamde internasionale? Louw wyt dit aan verwarde tenninologie en verhelc1er die begrip

nasionaal by wyse van kontras met lokaal. Die lokale het dan berre!ddng op die eienaardige en

25.

Die siening is n6li verwant aan Degenaar se 'yolle;' -nasionalisme wat Viljoen 'n karihruw- van Louw se
beskouing noem.
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G Olivier, NlF' van Wyli LOllW:
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13erigte ie veidc, VersmneRdlc prOS2 t p 15 ev
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88

tipiese van 'n gebied of gemeenskap, die nasionale op "die vol-menslike wat lconkreet geword het."
(p 15)

Die plaaslilce, eie dinge lay by die eerSlc bewuswording van 'n groep se volksgevoel besondere
waarde: ctinge wat vroeer gewoon ter hand of naby was, word nOli simbool van die nuwe bewussyn,
van eie identiteit en afgrensing van ander. Die yolk ken sin toe aan sy verlede en maak helde van
mense wat ook maar hulle bes gedoen het. "AI hierdie dinge was reeds vroeer daar, maar die
nasion ale gedagte skep hulle om tot iets splinternuuts. Dis werklike skepping; 'n nuwe waarde word
in die lewe van mense gebring." (p 17)
Hierdie nuwe waarde lean sigself egter nie voluit verwesenlik in 'n nuwe liefde net vir die bestaande
dinge nie. Nuwe liefdes en nuwe dinge moet geskep word om die nasionale tereg te laat korn:
byvoorbeeld die held as mens en die geskiedenis met meer dryfvere as net volLswording totdat die
volle Ie we in sy konkrete gestalte vorm aanlleem. So gesien loop die ontwildcelingsgang nie van die
nasionale na 'n 'Lilternasionale' kultuur nie, maar van die 10k ale na die nasiona' e, van die besondere
na die algemene.
Nasionale kuns is 'n gestalte van die nasionale bewussyn, 'n bewussyn wat \ eral op die voorgrond
tree wanneer die volic bedreig word, want "[gleen stryd om waardevolle clinge is denkbaar sonder 'n
neerslag in die kuns nie, en oak geen kunsbeweging wat nie kwaai na baie kante toe moet sldet nie.
In ons Afrikaanse kultuur sal die weerbare en strydbare nog lank noodsaaldilce elemente bly." (p 21)
Nasionale kuns het egter geen besondere vonn nie, maar is die gehee1 waarbinne aparte vonTIS
bestaan, waarbinne 'n nasionale strewe op een of ander manier konlaetiseer. Enige vvereldbeskouLi1g
begin met 'n paar naakte hoofbegrippe wat veral van buire onbegryplik lyic en niemand weet nag hoe
die "nuwe mens" en sy nuwe wereld sallyk nie. Die aanhangers daarvan strewe egter deurgaans na
grater helderheid, na 'n meer konla-ete beeld. Hielin is die kunstenaar se rol dan (en elit is nooit sy
totale rol nie):

"[O]m die blinde drif en verlange van sy groep deur sy hele wese te laat week; om alles
wat nog vaag of bloot intellektueel is, in sy eie hart tot 'n konlaete gestalte om te sit; en
om dan eenvoudig hierdie gestalte in sy werle mooi weer te gee. Dit is aI, maar oak die
beste, wat hy in sy volle se stryd lean doen." (p 23)
Binne die konla-ete geheel-ruimte van die yolk plaas Louw die 'sosiale' gedagte in perspektief. VVaar
die opkomende sosialisme net op die werkersklas konsentreer en neig om nasiona1.isme as kompetisie

te sien, wys Louw op die wesenlike sarnehang dUlli,!an: "Die

~

_siale drif 1s v/esenli1( in die

nasionalisme. Oorspronklik leon die twee dinge nie apart bestaun het nie; deur 'n sl;,eiding word albci
enger gemaak." (p 18)
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Wuar die Murxistiese denke na:-;ionalisme tot kapitalistiese bedrog maak am arbeiders mee te
manipuleer. en groot-kapitalisme veral in die negentiende eell gedagtes van liberalismc erl vryheid
gebruik het om eie bandelose konkurrensie goed te praat, was hy van mening dat "die r11sionale
gedagte ,.. nag net so sterk [staan] in sy reg so os die liberale gedagte van individuele vryheid." (p 19)
Oit ldop natUl'r!i.k. mel sy ~ebruik van die orgamese beeld en laat geen ruimte vir totalitere
nasionalisme nie.
Aan die einde hiervan het dan die fonnulering gevolg waarby latere vertj'ning van sy denke sou
aansluit:
"
omdat ons Ajrikaanse nasioflafisme vir ons jongeres n mag is wat dieselfde
volstrekte eise aan ons stel as 'n godsdiens, wat ons dwing om die hele persoonlikheid in
diens van 'n ideaal en van 'n menslike gemeenskap te stel, en wat aan ons 'n volledige
en mooi lewe voorhou om te volg." (p 25)
Louw se vroeer konseptualisering van nasionalisme dra dus die karakter van 'n credo, 'n betuiging
van geloof en lojaliteit, teenoor die meer handelende en skeppende hantering van die begrip wat later
by die meer gevestigde denker verskyn. Dit dien in hierdie
aan sy werk totdat

(lY

v~nn

as stelling-inname grondliggend

dit in Uberale Nasionalisme weer opneem en verder uitwerk.

2,2 ILiberaBe 11I3snoll'laliisme

As Louw in die denigerjare nasionalisme energiek gestel het, het hy dit in die vyftigerjare met
dieselfde energie veJfyn. Olivier merk reeds in
opstel in

lLoja~e

'I!

Wereldbeskouing vir' n rnoderne mens, die laaste

verset 'n draaipunt op omdat Louw bo die 'absolute eis van nasionalisme' wou

uitgaan na waardes bokam volksverbondenheid.

Vegparry of polemiek, wat in 1946 reeds in
StallTIcllllllll!l1lte verskyn het. Hier het die ooel van die polemiek, naamlik debat "nie siegs binne die
Die wending word na sy mening voortgesit
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redelikheid nie, maar om die redelikheid en ter wille van iets wat meer as oorwinning is: ware
insig,,28 die maatstaf geword vir die gesprek oor politieke denkbeelde in die Suid .. Afrikaanse
verband.

29

---------------------------~

28,

29.

------------

Liber31e ll~sionaJisme, Versarnelde pros;] L p 492

Dit abstraheer Olivier egler tot 'n poging om nJsionalisme re basecr
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sv litcrerc dcnke (as onhoudbaarl aangewvs her en vind dit onsuksesvol. Hv lees "nie slcgs
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Die waarde war bo spesifieke volksverbondenheid uitgaan. en waaraan nasionalisl11": ook gehoLl
moes word, sou dan die insig wees

uit die polemiek deur emqige waarhe.idsoekers verwerf

WJt

word. 30 Hiertoe \\'ou Louw 'n bydrJe lewer in sv behandeling van nasionalisme en liotraiisme op 'n
wyse wat na versoening neig. Waar

Afrikanemi'_':~()na1isme

te formuleer en dus by die plaas1ike vasgeharJ~

l!d,

nagelaat het am sy benadering algemeen

het die liberalisme versuim rm sy algemene

fonnulering in tenne van die betreklik homogene Europa in Suid-Afrika 'n plaaslike inhoud te gee
en te ]aat tuiskom.
· begnp
' ,naSlOnaa
.
,. 31
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L ouw gepoog om dIe
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versoemng
teweeg te bnng.

Opvallend behandel hy nasionalisme hier onder 'die begrip nasionaal, en hou dus die meer beperkte
ideologiese begrip aan sy meer algemene bron. Dit dui op die afgeleide waarde wat hy hiel' aan
nasionalisme heg.
V ir die velfyning van sy standpum het hy hier aangeknoop by drie moontlike bes ware teen sy 1936

opstel Gedagtes oar die nasionatismO! en die lams. Dit is dat hy nasionalisme as 'n soort godsdiens
vir die digter voorhou. dat nasionalisme maar 'n vergrote weergawe van ego'isme is en dat
nasionalisme te eng is om die grondslag te

v~nn

vir die geesteslewe van 'n hele groep.

In sy antwoord op die eerste beswaar gaan Louw apologeties te werle Hoewel hy nooit van gedagte
was om nasionalisme aan godsdiens gelyk te stel nie, herken hy die interpretasie-moontlikheid en
weeg die twee sake in elk geval teen mekaar op,32
Waar 'n religieuse wereldbeskouing die volledige mensliI<:e lewe en aile vlaldce van die werldikheid
wi! omvat, kan 'n sosiaal politieke oortuiging nie in <.iit:;:;elfde sin 'n wereldbeskouing wees nie. Die
politieke (in die hoe sin) !ewe lean hoe eise aan 'n mens tel, maar dit bly altyd van afgeleide waarde:
"hy stel sy eis aan ons aIleen kragtens waardes war bokam hom

Ie - waardes soos gere&tigheid,

vryheid en ander.

30.

Dit Idop ook met Louw se insig op die menslike kompleksiteit wat Degcnaar aantoon in s~unchang mel die
ontwikkcling van sy politieke denice,
JJ 0egenaar. Die po/ilieke ji/osojie mn NP \'on Wyk LOilW 1JI. (SWillapunte 123.29(3). Augustus 1976, p 31)
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Aangaande sy beweerde rcpudiering \'an sy noccre 'Jb~o!ulisme' ("dieselfclc volstrckle eis as '0
godsdicos") ncig die teks om Van Rcnsburg sc interprclasie te OndCf'lcun: "Daar is net ccn vcrstelling wat
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"Die politieke relativeer nie waardes nie, maar die waardes die politiek. En soos elIce
ander politieke strewe moet die nasionalisme hom steeds weer voor die regbank van die
waardes verantwoord. Wanneer hy eise aan ons stel kan dit aIleen afgeleide eise \;/ee~ afgelei van die waardes wat hom sy bestaansreg gee.
. '''n Godsdiens is die nasionalisme nie en hy mag dit nie pro beer word nie. En as ek erens
iets gese het wat die teenoorgestelde be weer, dan het ek iets verkondig wat nie juis is
nie," (p 421)
Die kern van die saak

Ie

hier duidelik in die afgeleide waarde van 'n sosiaal-politieke idee soos

nasionalisfPe.
Die tweede beswaar, dat nasionalisme net 'n vergtote

v~nn

van ego'isme is, lewer twee belangrike

punte op. Eers het hy clie meerderwaardige geesteshouding herken en ben0em:
"Jy het gelyk: daar bestaan mense \vat so praat .. , of dinlc en hulle bestaan nie net in
Suid-Afrika nie. Oak: waar hulle in Suid-Afrika voorkom, is hulle nie alleen
Afrikaanssprekend nie!
"Maar vir hierdie geesteshouding bestaan daar geluklcig 'n woord wat anders IS as
'nasionalisme' - naamlik 'chauvinisme'," (p 423)
Omdar dit die swart engel van nasionalisme is, verskyn hulle omtrent altyd saam. Dit volg so maklik
op werklik groat nasionale prestasies en verskyn so by dIe groot volke, By die kleineres. wat met
moeite tot die besef van eie waarde gekom her. kom fluister die swart engel in "Jy is nie net so goed
as ander nie, jy's eintlik beter!",
Met meee duidelikheid oor wat nasionalisme nie is nie, het dit dan moontlik geword am uit te brei op
wat dit weI is: "'n Mens het 'n yolk lief, nie omdat hy heerlik en die beste yolk op aarde is nie: jy het
hom lief am sy ellende .... 'n Ware en bewuste naslOnale beweging ontstaan altyd waar enkeles 'n
groot agterstand by hulle volk gewaar." (p 424)
As opgeblaasde egoYsme nou nie nasionalisme nie, maar chauvinisme is, wat is nasionalisme dan op
individuele skaal? Louw se antwoord is: persoonlike liberalisme. Soos die liberalisme die hoogste
waarde heg aan die vryheid van die enkeling, heg die nasionalisme dit aan die vryheid van die volk.
In beide gevalle kan menslike boosheid

tot

verabsolutering daarvan en uitbuiting daardeur lei; en in

beide gevalle moet dit dus deur hoer waosdes relativt:er H:ord. "En tog _.. ons maet bly vashou ten
minste nan die relarieu'c waarcle
(p

Viln

daardie cis: die mens moet self die beste vir hOlllself soek.. "

426)

Hierdie sentrale verbinding wat Louw maak tllssen nasinna!ismc en liberalismt,
analoe beskrywing:

illu~treer

hy met

'il

"Nou ja; een van die edelste uitings van die ware liberalisme is vir my nog altyd daardie
woorde wat jy ken: 'Ek hou nie van jou standpunt nie, maar ek sal stry tot die bitter einde
vir jou reg am dit te verkondig'. Is die grondgedagte nie hier: 'Ek meen dat jy vericeerd
dink; ek sal IT. ~t jou redeneer am jau van die verkeerdheid te oortuig; maar jy sal dit self
moet insien; en as iemand jou van buite af met geweld wil dwing om anders te praar, dan
vat hy aan die diepste in jou en in my. Ons aIbei se geestelike groei moet deur ons eie
insigte bepaal word'?
"Hierdie gedagte kan presies so deur die nasionalis opgeneem word in verband met 'n
voile Hy kan se: 'Ek meen dat my eie voile ~ of ' n ander - verkeerde dinge glo; maar ek
sal my tot die uiterstt; toe daarteen verset dat hy deur geweld van buite af gedwing word
am te verander. Ek sal met die mense redeneer en hulle pro beer oortuig: maar 'n
verandering moet deur hulle eie beter insigte bewed:: word!" (pp 426-427)
Hierdie argument het dus die teemelling tussen nasionalisme en chauvinisme opgelewer en die
skeppende samehang van nasionalisme en persoonlike liberalisme tot stand gebring.
Die derde beswaar, dat nasionalisme te eng is, leon volgens Louw op 'n misverstand berus. Omdat
nasionale bewussyn op die voorgrond tree ten tye van bedreiging en omdat Ideiner voL.lee maldilcer as
grotes bedreig word, sien lede van groat voliee dit net by die Ideineres raale en nooit by hulleself nie.
Daarom kan hulle dink nasionalisme is klein en eng. Die kwessie sou dan wees of die ge'impliseerde
kwantifisering hoegenaamd draaglile is.
Diesdfde beswaar Ie vrae soos die volgende ten grondslag: "Waarom sal ek net een groep mense
liefhe? En as dit net een lean wees, waarom moet dit die een wees waarin ek self toevallig gebore is?
Waarom sal my simpatie nie tot aile onderdruktes uitgaan nie? \Vaarom nie tot die hele mensdom
nie? Om my belangstelling tot een toevallige groep te beperk, sou werldik eng wees .... n (p 429)
Maar daarmee het die nasionalisme geen fout te vind nie. Oit het Louw verldaar aan die hand van
twee soorte regte by die mens: individuele regte, soos om jou brood vry en behoorlile te vermen, en
nasion ale regte, soos onderwys in jou eie taal. Al word individuele regte algemeen erken, maar
nasionale regte dikwels buite rekening gelaat, beteken dit nie dat nasioT1ale regte daarrnee verdwyn
nie:
"Daar is geen volle, groat of Idein, vir wie die nasionale waardes nie bestaan nie. Maar by
die groteres (en die onbedreigde leleineres) bly die nasionalisme self onbewus .... Dit is
goed oak dat 'n groat of onbedreigde volk sy nasionalisme nie altyd helder-bewus
probeer hou nie: dit lean so maldik in chauvinisme oorgaan .... Maar die geluldcige voU;:e
wat hul nasionale regte as so vanselfsprekend kan aanvaar dat hulle onbewus is van selfs
die bestaan van sulice regte. het ook tog 'n swakheid. Hulle loon altyd die gevaar om
onderdrukkers van minderhede en swaldceres te word." (p 430)
Hierdie insig in die nasionalisme behoort dem die k1einer voU(e as intellektuele stelsel uitgewerk te:
word en verkondig te word as een van die groot beginsels van 'n juiste ordening van die mens se
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saamleef op aarde. As mens die waarde va.n nasionaie regte, nie aIleen vir jeu eie greep nie, maar
universeel, insien, is jy reeds uit die beperktheid van 'n eie greep uit en sal jy dit nie net vir jou eie
grOt

t-- opeis me.

"Die nasionalisme 1S n universele begrip - so universeel soos die begrip van die
geregtigheid self. Maar duarby sal ek alt., d erken: dit is tog 'n -isme. Dit is nie die een en
volle waarheid op die gebied van die menslike samelewing nie. Salons dit hierby kan
laat: dit is relatief waar? ... Waar, maar relatief: relatief, maar waar." (p 431)
Die hoe relatiewe wa:,rde van nasionalisme berus dus op d;.e enderskeid tussen chauvinisme en
nasionallsme, die verhouding tussen liberalisme en nasionali',me en op nasienalisme as handhawer
van nasion ale regte.

3. Die bestaaIl1lsreg van

'1111

volk

Skoonheid en geregtigheid het as temas by Louw reeds aandag gekry in die vonge hoofsruk
(Hcofstuk 5, 1. Die Absolute) waar die bestaan van absolute waardes in sy denke aangetoon is.
Ongeag die onontkolilbare menslike beperktheid, funksioneer dit as motief en maatstaf vir optrede.
Dit blyk onder meer uit Louw se denke oor die maniere waarop 'n volk sy bestaan kan regverciig. Dit
word deur Degenaar onder nasionalisme behandel en lei tot sy onderskeid tussen estetiese en etiese
nasionalisme.

3.R Estetnese bestaalITlsreg
Kuns en skoonheid as regverdiging van 'n volk se bestaan, verskyn as belangrike !.lotief in Louw se
vroee werk. Oit beteken egter nie dat die volk se waarde bloat afgelei word van die samehang wat dit
met Platoniese absolutes vertoon nie. dat dit dus op ideaIisme berus nie. Meer onder-maans berus dit
vir Louw op die integrale samehang van kuns en Iewe:
"Dit is nie 'n aangename spel of 'n tydkorting om ledige uurtjies te vul nie, 'n fraiing of
versierinkie wat buite aan die !ewe gehang word nie, maar die lewf nsvorm self
waarsonder ons as mense en ons Afrikaanse volk as volk nie 'n volkome mei1slike en
nasionale Ie we sou kon he nie.
"As mens van die magtigste lande hul groot en blywende kuns \vegneem, dan verloor
huile ~ul betek~l1is in die geskiedenis, dan wo.~~)hulle net enonne versi.1me~;ngs menslike
matenaal wat smnelocs aankom en doodgaan .. -
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Teenoor die neiging om in sullee uitsprake by Louw 'n verabsolutering van die estetiese te herleen,
lean mens oordeel sy standpume is eerder met polemiese stelligheid uitgespreek, en word illt met 'n
uitspraak soos die volgende in perspektief geplaas:
"Die kuns alieen lean nie ' n volk groat maal" nie, maar dikwels reeds in die geskiedenis
moes hy red wat daar oo~ebly het van die nasionale eer nadat politici en sak.emanne dit
onder hande gehad het; ,,3

Die gedagte dat hierdie estetiese morief net tot sy vroeer werk behoort, word ootleen deur sy oordeel
in Sensuur ofpornografie? 35naamlik dat as die moontlikheid dat groot kuns h~ ontstaan vemietig
word, die hoogste bestaansreg van 'n vail" daarmee vernietig is. Verder het Louw se oordee1 oor

K/ipwerk as 'n soo11 antwoord op die vraag van buite na die AfriJeaner se reg op be&taan in die
wereId, hierdie standpunt in praktyk bevestig.
Die individuele implikasie hiervan het Louw toegelig in 'n huldigingsartikel Leipoldt as digter in

1940.

36

By het 'n volk se reg am apart en vry te bestaan afhanklik gestel van sy vennoe am kultuur

voort te bring wat dit vir elke individu in hom moontlik maale om 'n menswaardige lewe te lei - en
die mens leef ten volle menswaardig aUeen in die gedurige verbruik van geestelilce goedere. As 'n

volle dan nie in staat is om sulke dinge te sleep nie, is dit beter dat hy in 'n vrugbaarder kultuur sal
opgaan.
So 'n geesteslewe binne 'n gemeenskap met ruimte vir persoonlike vryheid, bring 'n soort
kultuunnens voon:
"[N]ie aIleen die makers of skeppers van so 'n besit - denkers, wetenskaplikes,
kunstenaars nie -; maar oak die wat die besit waardeer, versprei - lesers, lcritici,
onderwysers, die beste soon joernaliste, knap tegnici, ekonomiese leiers en baie ander:
'propagandiste' in die oorspronklike en hoo gste sin van die woord ".
"En 'n vail" wat aan hierdie soort mense ryk is, versamel iets wat hom as volle die moeite
van die bestaan werd maa1e Dit is wat lean verhoed dat 'n lid van 'n voile wanhoop aan sy
besondere bestaan: die wete dat daar vir hom binne die volle 'n volledige lewe te leef
is.,,37

34.

Aristokratiese kuns en die volk, in lllerigte ~e

35.

'n Wereld dClLlr gla.s, Versamende pros2Ili p 408

36.

Opstelle

37.

[(ulruur en kFisis. in

001'

V(~!dle.

ons ouer diglcrs, Versamelde pros;]
lLi~)er2Ie

Versmneh]e pi'osa I, p 13

n. p223 ev

m1siom]iisme, 'V'ersmnelde rros8li, p 462
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Van die een kant gesien word die mens "enkeld, helder, mooi en waardevol aileen in soverre as hy
aan die geestelike lewe deelneem": van die ander kant gesien: " 'n groep word volk en waardevol,
kry reg am tt bestaan, aileen in soverre as hy geestelike lewe voortbring,,,38

.

Dit mauk die vraag na bestaansreg ook belangrik as dit van buite gevra word, soos Louw
gekonfronteer is: "Wat is juile? Watter eienheid het julle? Kan julie nie maar verdwyn sonder verlies
vir die wereld nie ... Wat beteken jul1e vir ons, die res van die wereld?"
Hierop het hy hom soos volg verantwoord:
"Vir my is dit duidelik; , 11 VO lk moet iets in hom he - en ek bedoel nie ' n ' volksaard' nie,
waarmee volks-'kundiges' kwansel, want ek glo nie dat so iets bestaan nie. Maar 'n volk
moet iets in hom he, al is dit die fynste nuanse van 'n openbaring van die lewe se
rykheid; dit moet ' n besondere instrument wees in die orkes van die geheel wat deur God
.
. se~ nou ons was g 1au me
'daar Ole.
. ,,39
ge d·mgeer
wor d ... an ders ... nou Ja:
.l

Dieselfde beeld verskyn by 'n bespreking Oar klassieke literatuur en oar verralillg
w~reldliteratuur

40

waar hy die

as 'n volle orkes, en nie 'n dun en eensame fluit nie, beskryf. Elke taal, selfs die

kleinste is dan 'n aparte instrument met 'n eie klankkleur. Literatuur wat daarin volmaale uitgespreek
is, word' n onvervangbare verowering van die mens; gaan dit verlore, lei die hele rnensdom ·skade.

3.2 lEHese iJesffi21lfl.sll'eg
Louw druk die etiese bestaansreg as negatiewe eis uit: waar die yoortbring van skoonheid
bestaansreg verskaf het, kan die afwesigheid van geregtigheid dit laat verval. Die volk sou sy
bestaansreg verloor as: '''n groat deel van ons volle in die gevaar sou korn am te meen dat ons nie ill

geregti';!heid met ons mede-vollee in Suid-Afrika hoef saam te leef nie: sou kon meen dat bloie
. ,.41
voortbestaan d'Ie h00 f sa al"
.;: IS, me regver d'Ige bestaan me.
Dic estetiese en etiese benadering as positiewe en negatiewe uitdrukking van die bestaansreg. hoef
mekaar nie uit te sluit nie, Die aansluiting daarvan by sosiale geregtigheid plaas dit op die
sosiaal-politieke terrein en dit word verder toegelig in Hoofstuk 6, 4 Die Suid-Afrikaanse
gemeenskap.

38.

Die idee van groOl kuns, in Lojule ... erset, Versamelde pros;] t p 16-+

39,

ROll1dom eie werle, Versamelde pro'ia IT, p552

40.

\Yeegs!uml.VersarncJde prosr'i

-+ 1.

[(ulllwr ill krisis. in Liberate nnSi0l13lisme, Versamelde pros3 K. p -+57

n. r ..+97

Louw drulc die nasion ale motief hier uit in tenne van individuele en nasionale implikasies met
clieseIfde skeppende eenheid as wat in 'liberale nasionalisme' benoem is. Hierdie eenheid, gerig op
die g:-oot waardes van skoonheid en waarheid, sou kon bydra tot die bevestiging van die
Afrijeanervolk se bestaansreg:
"Daar moet in ons land oak eenmaal n skoonheid korn waardeur enlceling en volle uit hul
verwarde tydsgebonde lewe tot' n helder ewigheid lean verhef word: uit hierdie stil land
moet oak enkeles deelneem aan die 'verhewe gesprek' wat die groat geeste deur die eeue
heen met mekaar voer; en a1 die pyn van ons volkword moet eenmaal onder die volkere
sin lay totdat hulle se: Daarom dan moes die volY..ie so swaar he en bly lewe ... dat hy so
'n skoonheid kan voortbring! ,,42
1

3.3 BestaalI1lsreg mfgerilWlilflg
Louw was van oOl1uiging dat bestaansreg nie iets is waarnlee 'n volle gebore word of wat hy as
geslcenk erens vandaan lay nie;

rut is iets wat hy oorspronldik self moet sleep en dan geslag na geslag

skeppend moet behou. Die gemeenskaplike volksbeweging is 'n tegniese middel am 'n gestelde doel
te bereik, terwyl die individuele kultuurslcepper reg aan die doel, en dus die beweging gee. 43
Daar gaan dus 'n appel uit tot individuele kultuurmense: navorsers, onderwysers en dosente,
kunstenaars, s~aywers en ander, om hierdie kultuurgoedere te sleep, am 'n vol geesteslewe te lei,
want "[j]uis hulle moet vir die volle die blywende kultuur maak wat hom die reg op 'n aparte bestaan
gee."M
Die Afrikaner se onvervangbare bydrae tot die menslike geesteslewe, hang direk met sy eie taal en
dus literatuur saam. Hieroor het Louw gese:
"En hier Ie dan die jammerte van die feit dat die Afrikaner nooit 'n diep, deurdagte teorie
van sy eie optrede gelewer het nie - iets wat ons sou kon noem: die filosofie van die Ide in
tale se reg. Met so 'n filosofie sou ens ons in die taalstryd aanmerldik versterlc het: ons
sou 'n intellektuele en redelike wapen gesmee het waarrnee ons die teestand kan
ontmoet. Maar meer nog: ons sou 'n bydrae tot die wysbegeerte van die menslilce
verhoudings gelewer het - 'n bydrae wat alleen deur een van die Ideiner vollce gelewer
kan word. En daarmee sou ons nie aileen ons eie lewe verryk het nie, maar oak die lewe
van die Europese kultuurlering waartoe ons behoof!. So iet.;; sou 'n verryking wees van
die begrip: menslike vryheid, of: vrye menslikheid.,,45

in Lojale verset, Versamelde weIlke IT. P 164

42.

Die idee van groOi

43.

Leipoldt as digter. in Opstelle cor ons ouer digters, Vers2melde prosa H. p 223

44.

Kultuur en krisis. Liberale nasionalisme, Versamelde prosa t p 465

45.

Die opkoms van Itlle. in Deurslwuende verb,md, \,-'ersamelcle prosZI It p 345
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Onder

normale

omstandighede

word

die

bestaansreg

dus

uitgeoefen

deur

daaraan

as

bestaansvoorwaarde te voldoen, deur onder meer skoonheid yoort te bring. Op bepaalde tye moet elit
egrer deur spesifieke wilsbesluite en teen besondere weerstand in Rfgedwing word. In Die ewige
46

trek

het Louw 'n argument hierrondom ontwilckeI en hiswries aangetcoo.

Teenoor die "valkame ewewig van argumente wat in albei rigtings aangevoer kan word, 'n ewewig
wat deur geen redelike oortuiging verander kan word nie" (p 99) en teenoor die "'reg' [wat] in sulke
lai.sisse net so fyn gebalanseerd is as die praktiese argumente"(p 100), is elit die skeppende wil en
daad wat die deurslag gee:
"Selfs 'n voile se bestaansreg is nie iets wat veilig op onbreekbare tafels geslaywe bly
nie, maar iets wat daagliks nuut deur sy wil en daad geslcep moet word. Die geskiedenis
treur nie oor 'n voile wat ondergegaan het nie, en beIcommer hom nie oor so 'n swalc
'reg' nie; agterna lyk dit of die ondergang vir die ontwilcieeling van die beskawing
noodsaaldik was en die bleke 'reg' aileen moet 'n slaale troos \vees vir die voile wat
daarvoor moes ondergaan." (p 101)
luis hierdie geloof om met oortuiging die eie reg te laat geld, word deur voortbestaan-in-onreg
ondennyn. S6 word dit 'n heel lconlaete bedreiging vir die volk se voortbestaan - meer as elie bloot
ideele bedreiging wat Degenaar, Viljoen en Olivier daarvan maale as hulle oordeel dat sullee onreg
die volle se morele basis lean ondennyn, maar op die fisiese voortbestaan geen werklike effek kan he
nie. Dit is wanneer eilee uitdruldcing wat oor die voile gaan deur die geYmpliseerde onreg oorheers
word en verlee venny word; wanneer die Afrikanervolk konsekwent 'n groep genoem word, en

Afrikaners net

Afrikaans~sprekendes

of soms Afrikaanssprekende blankes word. Hier tree Louw se

beeld van 'wanhoop aan die staat' in en die eokeling lean binne die voile geen moontlikheid op 'n
volle lewe meer sien nie.

Die Afrikanervoik bevind hom binne 'n breer Suid-Afrikaanse samelewing waarvan die opset
bepalend vir sy eie lewensvonn is. Vera! die posisie van politieke beheer wat die gcmeenskap
verwerf het, dien as 'n oproep tot verantwoording. Van Rensburg toon
mag by Louw aan.leiding gegee het

tot

aaT1

hoe hierdie posisie van

'n veranderde trant in sy nasionale denke. Hy was nie meer

net verkondiger en verdediger van die nasionale benadering nie, maar wou dit ook deur kritiek en
. .
47
de bat mtsUlweT.

46.

Lojale verset, VerS<lmelde prosa l p 94 ev

47.

FIJ van Rensburg, Swe\-vende ew~v,ig. p 58

Die sentrale vraag is hoe die Afrikaner as volk binne die Suid-Afrikaanse gemeenskap tuiskom en
watter bydrae hy lewer tot die Inrig van verhoudinge. In die eerste plek word sy toepassing van die
nasionale benadering op Suid-Afrika aangetoon, twtedens 5y siening van die Afrikaner. derdens sy
oardeeI oor

Suid-Afrik;~

:.s swat en laastens die rigting waarin hy na

4.1 me nasnona[e lbeginsen irn

'0

oplossing gesoek het.

Suid~Afriha

Rakende die S uid- Afrikaanse gemeenskap het Louw reeds in 1946 verwys na die veel voUc.ige aard
daarvan en aangetoon dat die aanvaarding van die nasionale beginsel vir die Afrikaner, logies op die
erkenning daarvan vir aIle ander nasionale groepe in die land moes uitloop. Dan is die Afrikaners nie
'die volle van Suid-Afrika' nie, maar 'een van die volke in Suid-Afrika'. "Ons moet konsekwent en
radikaal aan die Unie dink as 'n multi-nasionale staat en ons vraagstukke begin deurdink binne die
grense wat vir ons deur die konkrete politieke situasie geskep is.,,48
By die Van Riebeeck-fees van 1952 het Louw sterk te velde getrek teen die idee dat die
Suid-Afrikaanse gemeenskap eintlik 'n blanke gemeenskap is: "As dit die doe! van ons blanke
voorgeslagte was, dan het hulle gefaaL Dan moet ons hulle liewer vergeet. ..49

In Die antwikkeling vall' tl Suid-Ajrik(!aJlse !lasianGle karakter (1961) het hy gewys op· die
twyfelagtige vertrekpunt van 'n enkele Suid-Afrikaanse nasionale karakter: "Maar hulle, of u, het my
gevra om te praat oar die Ontwikkeling van 'n Suid-Afrikaanse Nasion.lle Karakter .... Dis byna of
mens nie na 'n Hollandse of Franse volkskarakter vra nie maar na 'n \Ves-Europese. Ons is naamlik
'n multi-nasionale staat - nie bloat 'n veel-rassige nie.',50
In 'n rede voor die Akademie vir \Vetenskap en Kuns in 1963. her Louw sy nasionale uitsig op die
Suid-Afrikaanse gemeenskap bevestig:
"[D]ie Engelsc, Afrikaansc en verskeie Bantoe-volke in ons RepubLiek vorm tesame ons
wyer gemeenskap. Ons is nie ·n veelrassige volk nie, maar 'n v~elYRlkige,
multi-nasionale gemeer.skap soos Europa: baie nasies binne een gemeenskap.") 1 J_

48.

Y·egpo/"ty of polemid. in Liberale n@sionalisme. Vers"melde pros3 L r 502

49.

Mash.ers van die ems, Versamelde pr()sa H. p !):.

50.

Deurs!wuende verb:md, Versamelde prosa H. p :<'9..\.

51.

Weegs!,aal. Versnmelde prOS3 H.
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In mense se omgang met so 'n veelvolkige situasie is dit belaltgrik am Idaarheid oor jou eie volie te

!cry. Nie dat daar enige voldoende definisie van

dil~

Afrikaner by Louw te vinde is nie. maar van tyd

tot tyd het hy daaroor standpunt ingeneem. byvoorbeeld in 1938: "In die politiek wil eIc graag die
wydste basis van Afrikaner-wees

he. in die

kuns die wydste basis van die erkenning vail wat mooi

is. Maar een grens moet streng bewaak word: is jy eg of nie?"S3

.

Die oortuiging het hy dan oak gestand gedoen waar elit by die vraag oor die Bruinmenst:.gekom het.
In sy voorwoord tot DP Botha se lDfte o[[JI~wms

V2ln OlITIS

Deu'OIe §tan~ 54stel hy illt onomwonde:

"Die Bruinmense is 6ns mense. hoort by ons. Hoogtepunte in hierdie boele. waar me
trane in 'n mens se oe kom is die paar sober mededelings van hoe daar in die verlede
waar die Afrikaner gely het, sy Bruin broer by was om saam te ly ....

"WeI het eIc 'n innige begeerte - nee, 'n hartstogtelike wi! - dat my volle, Blanke en
Bruin, en die taa! wat ons praat, in hierdie land bly voortbestaan." (p 623)
Teenoor swart Suid-Afrikaners het hy hom egter duidelik eksldusief definieer:
"Vir ons Swart landsgenote: .... Die wit- en die Bruinmense besit 'n deel van hierdie
land. Dit is grond wat nooit june s'n was nie .... En moet nie glo as iemand se dat julle
ons stule van die land sal lean vat nie: dit sal so 'n slagtery afgee dat nie een van ons tv/ee
daarna sal asem he nie." (p 625)

Engelsspreleenue Sllid-Afrikaners is nie ewe spesifiek behandel nie, maar op ·grond van Louw se
taal-ori2ntasie het hy hulle duidelik nie saam met die Afrikaners gesien nie. Sydelingse verwysings
55

na die Engels-Suid-Afrikaanse slay"vers soos in By ons jongste prosa en na Britse imperialisme in
Suid-Afrika in Vegparty of polemiek 561aat Olivier verwys na "'n Anglofobie wat een van die mins
verkwildilee elemente in Louw se politieke denke is".57

52.

Hierclie ideologie van multi-nasionalisme is vol gens Degenaar Louw se teoretiese oplosslng vir die
teenspraal( waarin 'volks'-nasionalisme in 'n plurale samelewing beland. Omdat dit volgcns hom nie die
feitelilce situasie lcorrek wecrspieeI nie, lyle dit vir hom eerdcr na 'n 'prcs[criptiewe' as 'destaipticwe'
benadering. Dit sluit aan by die hele vraag na mag in die samelewing en die noodwcodige verband met die
resultate van apartheid. Hierna toon hy die paradigrnatiese !crisis aan waarin enige eksklusiewe nasionalisme
in Suid-Afrika beland.
JJ Degenaar. Die poJiriekejiiosofie van N? van Wyk Louw, in St2rH~plm~(; liZ3. pp 37-38

53.

Die jonger A!rikaG.1S(! iitereruur, in lLoja!e V2rset, Versamdde prose;. p 159

55.

Weegstmal, Versa:ne1de pros;?, H. p 522
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Vir Louw was die sentrale punt egter dat die Afrikaner geldes her om voon te bestaan - nie as
enkelinge nie. maar as voll..;:. Individuele bestaan sou nog moontlik wees binne die grater geheel war
hulle moes verswelg; party sou selfs goed daaraan toe gewees het, maar daar is verwag om op te

hOll

bestaan as 'n apane volie met 'n eie taal en 'n aparte plek tussen die nasies van die wereld. tn Stryd
van langer as 'n eeu is aan die Afrikaner opgedring; van buite deur die wat verldeinering.
verdrulddng en uiteindelike wapengeweld gebruik het am die volk te buig; van binne deur eie mense
wat met frases soos ' grootheid' en "n wyer wereldverhoog' die volk in 'n breer verband wou laat
opgaan. Teen hierdie aanslag het die Afrikaner sy 'dom' stryd van 'n eeu larue aangebind, sodat hy in
Suid-Afrika 'n lewende volie gebly het met steeds die kans op voortbestaan. 58
Olivier oordeel dat Louw se 'nasionalistiese antropologie' ten spyte van - of juis as gevolg van - sy
pogings tot redelikheid en algemene geldigheid ontoereikend was om die Engelse en die
Kleurling-bevollcingsdeel tereg te laat korn.

59

Waardevol van sy nasion ale benadering is egter dat die

Afrikanervolk dus nie die voile van Suid-Afrika hoef te wees nie, om definitief ook 'n volle te wees
wie se reg en gerigtheid op vryheid nie buite rekening gelaat kan word nie.

Ondersoek na die Suid-Afrikaanse gemeenskap, veral as die veelvoildge aard daarvan aa.'1Vaar word,
loop noodgedwonge op oorweging van die Suid-Afrikaanse staatsverband uit - die ruimte wat deur
die konlo-ete politieke situasie geskep is.
Hieroor het LouV-' beweer dat Suid-Afrika 'n 'kart begrip' van

cti~

modeme wereJd se probleme bied.

Hy noem die ekonomiese teenstellings wat volg op 'n idustriele rewolusie. die botsing van
tradisionele en modeme binne die kultuur en die newespannings van strydende wereldmagte en
ideologiee. Belangrikste is egter: "die nasionale, taal- en f3.ssevraagsmldee wat .aanmekaar gelmoop
sit binne die een kunsmatige staatsverband wat die Unie van Suid-Afrika is.,,60

56.

57.

lLabenn~e

n3.snOlfunlnsme, Versamelcl~ prosa li, pp 497 - 498

Hierdie oordeel sal vir sy billikheid aan 'n breer historiese uorweging onocrwerp moet word as wat by
Olivier (orhier) die geval is.

58.

Vegparty of poiemiel{, Vel'samelcle

59.

G Olivier, NiP' van

60.

Vegport)' ofpolemiek. in

Vvyl~ LOt~w:

prOS8

I. p 500

lnterahmr, finosofie, po!itie/" p 406

libcn~!e m~sim1a!isme.

VCis;:;me!de pros;;? TI, p 493

101

Die byna terloopse oordeel oor Suid-Afrika as 'kunsmatige staatsverband' het hy in 'n heel ander
konteks, by die bespreking van literere or.twikkeling herhaal. Waill" die rasseprobleem, met uitwys
van paradokse en anomaliee algemeen as tema behandcl is, het die volkeprobleem as meer eietydse
stelling nog min aandag gekry. Van enkele skrywers kon hy darem

se "hulle

het met di,; probleem

van baie volke se saamwoon binne een kunsmatige staatsverband begin worstel - al is dit nag maar
op klein skaal en tot die kleiner problf'em van die Bruinman beperk.,,61
Hierdie skaakmat van nasionaliteite, die veelvoUcigheid in cen kunsmatige staatsverband, kon
volgens hom net op twee maniere beeindig word: "of deur aparte ontwikkeling van die groepe - met
as einddoel iets anders as die huidige gese'1traUseerde Unie - of deur die toeploeg van die minder
talryke groepe.,,62 63
1'3.1'3 Uatweg uit

'1l1

dioodYoopstmat

In sy aanduiding van die rigting waarin Louw na 'n politieke oplossing gesoek het, was hy duidelik
onder die indruk van die radikale inhoud daarvan. Hy het verwys na die moontlikheid van "selfs die
konstruksie van 'n staatsvorm wat in Europa onbekend is - as dit daarop aankom die tomie
omskepping van die kunsmatige Suid-Afrikaanse 'Unie.,64
Dieselfde gesindheid blyk uit 'n oordeel \vat hy m 1956 uitgespreek het:
"[Dlat geen oplossing deur die wereld of delir ons eie geH'cte aanvaar sal word, wat nie
uiteindelik volkome vryheid aan albei, aan Swart. en Wit. waarborg nie. In sy hart der
harte weer hy ook dat die oorgrot~ meerderheid maarreels wat ons tot nog toe getref het,
lapwerk of buitelangs-dokter is.,,6)

In sy huldiging van Generaal Henzog het hy juis Idem geplaus op hierdie insig in sy strewe na
, billikheid':

61.

By OltsjOfJRSlC prosa. in Weegs!mal. Versamelde prosa H. p 522

62.

Ve gparty of polemiek. in lLiberale nasiOl1alisme. VClsamelde pross t p 505

63.

Olivier fioem hicrdic vooruitsig or moontlikc ondcrgang van die volk 'n 'politiel(c slaikllccld' omdat hy
rasse-integrasic slegs as 'loeploeg' of 'voikebrcdic' kon sicn en Van dcr Ross is VilI1 mening dat Louw "nie
geglo het aan die moontlikheid dat 'n Suid-Afrilcamlse \'olk kOIl en mces ontstaan of bCSlaan nie. Trouens.
dil sou bots met sy volksbcgrip."
RE van der Ross, Onvoldoende liberalisme, p 9
Da( die staat dus ontstaansgwnd vir 'n nuwe yolk mnes word. is implisiet uitgesluit.

64.

\ 'egparty of po/eJ)/i ek. in Libera!e nasionalisme. Yersamdde

65.
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"[T]oe ander nog set~ls in die Volksraad getel het, en die toevallige vermindering van
Bantoekiesers op die gemeenskaplike rol sit en bereken het, het genl Hertzog op 'n skual
so groat soos geen staatsman nOf! voar hom, nan die biilike verdelin!l van die land lD
blanke en BanlOegebiede begin w~rk.,,66
~
Die Tomlinson verslag het dan ook aangetoon dat die radikale oplossing van gebiedskeiding, wat
reeds algemeen eties aanvaar is, ook ekonomies moontlik kon word.

67

Omdat die dringendheid

daarvan na sy oordeel nie besef is nie, het hy van Hertzog gese dat hy van die probleem se oplossing
nag net die rigting gesien het en die eerste paar tree beweeg het, maar "vir ons eie tyd en vir ons
nageslag salons die praktiese uitwerking stap vir stap moet bereken en met dapperheid volg. Wat
Dns nie mag vergeet nie, is daardie rigtingwysers van genl Hertzog: nooit oorheersing van wie ook
oor wie ook al nie; die volstrekte billikheid.,,68
Olivier 69verwys na hierdie geloof van Louw aan afsonderlike ontwikkeling en oordeel "[v]yf en
dertig jaar later het hierdie geloof volkome onverdedigbaar geword." (p 417) Hy lean dan ook nie
positief antwoord op die vraag of die Afrikaner daarin geslaag het om sy 'aparte' taal en kultuur met
behoud van politieke en sosiale geregtigheid te behou nie. (p 428) Daarom

se hy:

"Van Wyk Louw se diskussie rondom voortbestaan is deur die tyd agterhaal omdat
daarmee altyd en uitsluitlik bedoel word die voortbestaan van die Afrikaner as 'aparte
yolk': dit is 'n uit en uit nasionalistiese probleemstelling, en bin'1e die Suid-Afrikaanse
situasie het die 'paradigmatiese krisis' van die nasionalisme, SOOS Degenaar (1976) dit
stel, lank reeds 'n politieke fei t geword." (p 430)
Hierdie standpunt is duidelik die resultaat van 'n verstaanbare gelykstellende koppeling tussen
Afrikanernasionalisme en apartheid. Die vraag wat nagelaat is am gestel te word, is of dft die enig<;te
moontlike toekoms vir Afrikanernasionalisme is, en of die moontlikheid bestaan om die nasionale
benadering binne 'n post-apartheid paradigma te bed.ink.

n . p6·W

66.

Celli Hert:og

67.

Prof FR Tomlillson se hf'SOef. £Ion Sdal'll!d. in S1ddlood. VerS3mclde pros;} II, p 59.t
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lHIOOIF§1'lUK i: KUlL1'lUUlRKJRI1'KEK: lOlKE HOe lUE'VFE v AN ])KJE GEE§
'n Persoonlikheidsideaal is die mees konkrete uiting van 'n nuwe wereldbeskouing omdat dit as
rigtingwyser vir die individuele mens in die toekomstige orde dien, as lees waarop die eie lewe
geskoei kan word om die nuwe orde tot stand te help bring of uit te bou. Uiteindelik verteenwoordig
elit die beste mens wat 'n bepaalde kultuur lean voortbring,

5005

"die Engelse 'gentleman', die

Indiese heilige, die Chinese beskaafde man, die Romeinse burger, ellceen 'n beeld van 'n hele
lewenshouding."l Hoewel nooit voltooi of afgesluit nie, taon hierdie ideaal aan hoe die nuwe
beskouing in 'n mens konlaeet word, en dit gee dan weer aan die kuns en die hele kultuur van die
groep sy kenmerk. So 'n ideaal is 'n magtiger wapen in die stryd van die groep (volk, godsdiens of
politielce beweging) as enige betoog.
Op hierdie terrein Ie die drie temas wat vervo]gens behandel word: die aristokratiese idee met
duidelike strekking tot die enkeling sowel as die gemeenskap; die intellektueel as ontwildcelde
persoonliYJ-leidsideaal; en die oop gespre!c as ontwikkelde gemeenskapsideaal.
Pretorius loods 'n ondersoek na Louw se w('rk - prosa en kunsskeppinge - met die intellektueel-idee
as sentrale knooppunt. Van sy prosa se sy: "As mens die begrip INTELLEKTUEEL eenmaal as
kemidee in Louw se prosasmldce herlcen het, is dit verbasend op hoeveel opvallende maniere dit
eintlik onder die aandag van die leser gebring word". 2
Vannit hierdie eenheidsbeeld identifiseer sy tot' n groot mate die i!1tellektuele en aristolaatiese idees
deur te verwys na die 'intellektuele lewenshouding' wat mense as 'n 'anstolaatiese iewenshouding'
behoort te kies. Sy herlcen die ontwikkelbare teenwoordigheicl ,em die imellektuele idee reeds in sy
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vroee werk. maar konsentreer daarvoor op . n Le . . .:cl1shouding vir' n moderne mens, wat Olivier iuis
as 'n draaipunt in Louw se beskouing aangetoon het. Buiten vir die ooreenkomste russen "l-}ierdie
twee inte llektuele besinninge oar die i ntelkktueel" (p 13) wys sy op die verskillende vergelykings.
naamtik met die soldaat in 1939 en die religieuse mens in 1961.
Olivier plaas meer Idem op die verskille grondliggend aan Louw se vroeer efi later werk en onderskei
dienoorecnkomstig tussen die 'gees telike aristobaat' en die intellektueeL Die geestelike aristolaaat
korn tuis in 'n hierargiese gemeenskap waarin die (bevoorregte) 'natuurlike elite' aanspraak maal;: op
inherente. hoofsaaklik verstandelike meerderwaardigheid; teenoor die intellektueel se 'redelilce' kyle
op sake. los van aile gevestigde belang. Oli'fier se onderskeid l;~~fU~ op 'n di.:idelike sosiaal-politieke
3

interesse wat die gevaar loop am die noue verwantskap van die twee persoonlikheidsideale. wat die
sterk klem op die enkeling se rol en bydrae tot die gemeenskap deel, te onderskat Hierdie studie
volg nietemin die<;elfde onderskeid. Sy hantering van die 'oop gesprek' volg uit dieselfde politieke
belang, wat sedert Pretorius se terloopse verwysing daama onontkombaar geword het en hier ook as
tem:l ondersoek word.
l

one aristo~~rratiese idlee

Die inleiding tot Berigte te Velde, waarin Louw die oenskynlike spanning tussen estetisisme en
nasionalisme verplaas na 'n spanning inherent aan die '<'JIle en die saInehang dan verhewig tot
bestaansreg van die volk, is ook vir hierdie onderwerp van sentrale belang. Die organiese heeld van
die yolk, wat die teendele en spanning nie net akkommodeer nie. maar

einthl~

daarop gebou is, sleep

hier die moontlikheid vir, en die noodsaak van die aristokratiese idee. Teenoor die middelmatige
massakultuur, wat in terme van die verhewe eis om skoonheid waardeloos is, kom die hoe ideaa! van
die aristokrasie in skeppende spanning te staan.

liJ Massafmlhmrr
Louw het, as voorstander van die uitnemende, begin deur sy kritiek te rig op die srrewe na gelykheid.
kenmerleend van die negentiende eeu in Europa, Hy het verwy:-. na die leuse van die franse rewolusie,
naamlik 'vryheid, gelykheid en broederskap" en gese dat uit gelykheid in daardie eeu 'n waansin
ontstaan het waarvan die wereld stadig sou genees.
Teenoor wat hy die wesenlike en toevallige verskeidenheid van die mens genoem het. het 'n strewe
kom staan wat aUes wau gelyk rnilcllc

~.

G Olivier. NP y;.m Wyk LllI!W:

liter~tuuj',

filosone, politie!., rr )lJlJ-J!'+

"[D]ie liberaliste eis algemene stemreg (een stem per mens) afgesien van bekwaamheid
am te oordeeI. ems of verantwoordelikheid: die 'filanu'ope' eis (bv in Suid-Afrika)
gelykheid tussen blanke en swart russe, afgesien van hulle ontwildcelingspeil: die
komrnuniste wil almal in 'n kleurlose gemeenskap gelykrnaak met die proletariaat; die
voorvegter v~l. die 'regte van die vrou' wil die geslagte gelyk mame, afgesien van die
versldl in funksie. Ellen Key en ander opvoedkundiges wii in ' n denkbeeldige ' eeu van
die kind' die kind gelykstel aan die ryper volwassene. Hulle is almal broers, die liberme
demokrate, 'filantrope', kommuniste en pedagogiese gelykmakers, en almal kinders van
een vader: die 19de-eeuse gelykheidsgedagte." 4
In Die aristokratiese ideaal 5 het Louw hierdie gelykheidstrewe beskryf wat hand-aan-hand gegaan
het met 'n tegnologiese samelewing waarin nuwe verhoudings sou geld. Die ontwikkeling van die
mediese wetenskap en nywerheid het ' n ongekende bevolkingsgroei tot gevolg' gcr.i.td en
geboortebeperking by die intelligentste deel van die mense het die vrugbare massa minder
intelligentes bevoordeel:
"Alles dreig om gepeupel te word .... Stoflik en in getalsterkte het die massa dus 'n
voorsprong gelay soos nog nooit tevore in die geskiedenis nie. Toe het die algemene
skoolplig en algemene stcmreg van die negentiende eeu hom nog die geestelilce en
politeke wapens in die hand gegee. Hy word koning, keiser, nog meer as keiser: die stem
van die massa word werklik die stem van God." ( p 80)
Bewus van sy mag het die massa ingedring op plekke waar hy in vraeer eeue slcroomvallig
verbygeloop het: in die kuns en literatuur, die wetenskap, die wysbegeerte, die hoer lewe van die
gees. By die Afrikaner is die beweging versterk deur die instroom van 'n gemengde en ontwortelde
uitlandse bevolking. sowel as die eie ontworteling wat met verstedeliking gepaard gegaan het. Die
kultuur het massakulruur geword en die meeste mense, selfs van die beste mense, het in 'n nuwe sin
van die woord massamense geword:
"Die massamens het sy besondere geestesgesteldheid en waardes. Sy
persoonlikheidsideaal is 'die leld(er kereI': die allemansvriend, die egte demolaaat, die
man wat nooit ' anders' as die res is nie; bo alles vrees en haat hy die afsydigheid en die
trots wat grense tussen mens en rltenS in stand hou. Sy enigste maatstaf van waarde is die
populariteit: 'n boek wat baie ui,gawes beleef, is 'go~d'; 'n gedig wat almal gen.iet is
'mooi'; 'n toneelstuk waarna alma~ gaan kyk. die moet hy ook sien; 'n skildery waarvan
afdrukke in elke huis hang, of l11u"iek wat alma! liefhet en fluit. is die 'beste'. Daarom
oak: as hy intelligent is, is sy Vl rnaamste dael in die !ewe: yooruitkoITl, deur baie
goedgekeur en geprys word. En viI hom is die volkome maatskaplike arde die v.;aarin
elkeen heeldag 'lekkl:'r' spook om v!'oruit te kom - op die plaas, in die handel. op skool
en aan die universiteit - en niemand ooit tyd het om 'diep' of 'alleen' te wees nie: '0,
brave new world1" \p 81)
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Teenoor die massamens kom die ongelykvormige enkeling te staan. Nie met blote trots en
afsydigheid nie, maar met die drang en verantwoordeiikheid om trou te wees aan homself; met 'n
geloof aan die ewige geestelike goedere en die geloof dae hul1e waarde onafhanklik van die goed- of
afkeur van mense is; met die weerbaarheid teen massa-waardes om die geestelike skatte haag te hou.

(p 81)
Wesenlik is dit dus nie 'n uitsluitlik individuele strewe nie, al is rut 'n eensame een. Dit reil;: uit na
waardes bokant die enkeling: waarheid en skoonheid, volmaaktheid binne die grense van die taale. In
die volksverband is hierdie lewenshouding nie vereiste of voorbereiding vir die geestelike lewe nie,
dit is dif' geestelike lewe self. "AUe ku]tuur leorn van enkeles wat hulle in daardie gees aan hulle malc
wy; en geen massa-maat"taf reik werklik daaraan toe nie." (p 82)
So gesien staan die aristokI"aat nie vreemd reenoor die volk nie en het die aristo1cratiese ideaal net
soveel sosiale as individuele implikasies:
"Dit is geen verwaandheid nie. Die verwaande is trots op sy werkJike of vermeende
prestasie - nie op sy taale nie. Hy aanvaar juis die rnassamaatsaf van ~ukses. Nag minder
is dit individualisrne wat van die gemeenskap afgekeer is. Dit is in ::;y wese die hoogste
diens aan die gerneenskap. Dit is 'n Ie we binne die gemeenskap, m:lar gedurig op ewige,
geestelike waardes daarbuite gerig. Eike groep het 'n minimum aristolcrasie in hom
noclig, mense wat hulle stewig aan die tank van die kuItuurop'oou wy en afsien van
tydelike sukses. Wanneer die massa so groat en magtig word dat hy hierdie enkeles verclring en vernietig, verrot sy eie lomp liggaam soos 'n stuk vleis 'vat ongesout is." (p 82)
Die ruistolaatiese Iewenshouding, soos hj dit sien en aanhang, "is die sintese en die versoening van
gemeenskapslewe en individualisme." (p 81) Ons tref dus hier die spanningsverhouding aan wat
Beneke aantoon as altyd minstens pc .ensieel dinamies. aktiverend en intensiferend. 6 Olivier koppel
verskillende spanningspare tel' toeligting van die geestelike aristokraat, soos jeug en ouderdom soos
in Suid-Afrika as ou land, kultuurmens en organisasiemens soos in Kultuurleiers sonder kultuur,
burger en kunstenaar soos in ' n Toneelopvoering in [(aapstad en Burger en kWlstenaar en mense

'10..\1

die daad en 'sieners' soos in Die ewige trek. Hierdie insig is waardevol solam:: d.it nie sy dialektiese
lcritiek-waar-dit-nodig-is in 'n cnleele skem<l pro beer forseer nie.
In Louw se fel aanvalle op die burgerlikheid sien Olivier telkens 'n "satiriese oordrywing van
drogbeelde wat opgestel word om die positiewe eienskappe van die kunsrenaar aan die lig te
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bring.,,7 Hierdie oordrywing, wat natuurlik met die polemiese aard van sy werk saamhang. lean men
ter versagting van oak ander byna kru uitsprake rakende die massamens en die arlstokraat.

Die eksplisiete en selfs ietwat krasse siening van die anonieme massamens in LouV/ se bespreking
van die aristokratiese ideaal, word getemper in sy oorgang na die intellektueel-ideaal. In Argumente
teen' n hark, 'n reeks opstelle waarin die demokrasie verdedig word. bely hy iets van 'n bekeIing:

'''n Tweede moontlikheid is am te se: Die mens is dam en gebonde en onredelik; hy
moet gedwing word of met skyn gelei word soos die klein ldompie slimsres dit goed
dink. Dit was Plato se op'Jossing, en die van baie grates. Miskien was dit eenmaal myne
OJk; en nou is dit joune."S
.
Hierdie oorgang van een ideaalbeeld na 'n ander, is 'n beJangrike deel van sy ontwildceling in die
bree en moet gebalanseerd beskou word. Belangril< is dat die gee.;telike aristolaaat gopstelike
waardes hoog moes hou, veral in die kuns en die literatuur, en nooit in po'itieke tenne uitgewerk is
nie. Hier moet mens waak daarteen om nie meer uit die beeld te haal as

w[

t die slaywer daarin gesit

het nie. Die verskuiwing is nie in wese van 'n minder demolaatiesf na 'n meer demolaatiese
politielce uitsig nie, maar van 'n gerigtheid op kuns er. die volie na 'n gerigtheid op politiek en die
volle. Verder dui die verband wat hy vroeer weI gele het tussen nasionalisme en sosialisme, oole op
politi eke solidariteit met die' gepeupel'.
Die 'epistemoiogiese' omwenteling wat Olivier 9 aandui van die wil en die daad na die rede, wat
vroeer die ewewig van argument en reg nie kon deurbreek nie, lyle in die lig van Louw se sic[1ing
van die absolute (volgens die interpretasie in Hoofstuk 5, 1.) nie meer so skouspelagtig nie. In terme
van die bestaansreg van 'n volle (Hoofstuk 6, 3.) moet die intellektueel vir die gemeens1cap reg en
waarheid verower, sodat die volk wat aan sy positiewe bestaansvoorwaarde voldoen. nie dallc by die
negatiewe eis faa! nie.
Die 'intelIektueel' o\T'sluit die essensie van die 'aristokraat', maar berus op 'n belangrike wending

weg van 'n hierargiese samelewingsbeeld. Op die pad van hierdie ontwikkeling tref mens die 'helde
van die gees' aan.

-------------------------------------------------------------------------v~m
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2.1 I-liehlle

VZlll1l

dine gees

In Die held en helde 10 het Louw die algemene 'helde van die daad' beskryf, wat na 'n proses van
karaktervonning onder besondere omstandighede, deur die geskicdenis tot diens geroep word en dit
dan met onderskeiding verJul. Teenoor hulle het

LOlJW

die helde van die gees be:skryf, wat die

geestelike lewe op een of ander tydstip skeppend verryk deur nuwe skoonheid, waarheid of wysheid
te maale: wat daardeur 'n nuwe uitsig op die werklileheid skep. Kenmerkend is dar hulle nie op die
geskiedenis wag nie, maar as't ware self na die wereld toe uitgaan, dat hulle in stiIte en ongemerk
werk, dat hulle seIde erkenning as loon ontvang - dat hulle moeililee en grootse taale self hulle loon
is. Hulle is: "die wetenskaplike wat waru'heid openbaar waarvoor die wereld nie gereed is nie, die
komponis wat 'n nuwe en vreemde skoonheid sicep, die godsciienstige leier wat hom teen 'n koue
verstarde religie verset - hulle ken feitlik altyd verontag5aming, spot en selfs veIilolging." (p 576)
Sy later ondersoek van die begrip 'daad' kan dien as 'n ontmoetingspunt van hierdie twee, sodat die
intellektueel oak hierdie spanning transendeer het Dit plaas 'n bepaalde Idem op die "ander" in die
voorslcrif tot UllJeralle 1l1lasio1l1lallnsme, "Omdat ons niks anders kan doen nie, moet ons dink", Die
beskuldiging van daadloosheid teen die 'kultuurrnens' 11 het hom tot die volgende oonveging gelei:
"Van die woord 'Daad' het ons - ek weet dit maar te goed - reeds 'n soort afgod
gemaa...1.c.(Daarom slcryf ons dit graag met 'n hoofletter.) En by die Ideinste aanleiding tot
grootspraak praat ons van "n Daad wat so as dander slaat'. Maar war sou dan die dade
wees wat so 'n meteorologiese uitwerking het, so 'n groat gell1id maak? 'n geweer gryp
en skiet? kommando-ry? slaeeu op vergaderings? ' n vuishou slaan?
"Die wat dit glo is verlore, a1 sou hulle eU.ce apane oorlog wen.
"Voar die swyende trots van die manelare het eenmaal 'n groat Ryk tOt nederheid
gestort." (p 452)

In die politiek van 'n geordende gemeenskap het Louw net twee soorte dade as toelaatbaar gesien:
am met redeliY-lleid onderling te redeneer oor wat die ware feite is en wat die juiste beleid moet
wees, en om na diep ondersoek van die eie hart 'n stem uit te bring vir die beieid wat OOliuig.
Hierdie oagpunt maak die intellektueel se dade herkenbaar:
"Die woord self is 'n daad - gOt'd of sleg: en die \voord wat soos 'n sagte windjie karn, is
dikweis magtiger as die wat soos donder slaan.
"Bid is 'n daad.
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is 'n daad wat magtig en oorrompelend lean word.

"Niles-doen, of liewer; weier-om-te doen, is self 'n claad"" (p 452)
Met hierdie wete moet mense vasstel watter dade hulle geskik is om te doen, "en dan moet ons leer
om aan elkeen die greot vemntwoordelikheid oor te laat van watter dade hy gaan doen in die klisis
van sy volie" (p 453)
Hiennee wil Louw by wyse van ooreenkoms ruimte vir die intellektueel sleep, eerder as om

rut

eensydig op te cis, soos dit by die aristokratiese idee gelyk het.

2.2 Due

nll1ltennefdl!..llee~

as Mens

Die intellektueel as mens is op twee pleldce in besonderhede uitgewerk. Die eerste was tydens Louw
se intreerede as Buitengewone Hooglcraar in die Suid-Afrikaanse Taal, Letterkunde, Kultuur en
Geskiedenis aan die U niversiteit van Amsterdam in 1950, onder die opslaif Die digter as

intellektueel.

12

Die intellektueel het hy beslayf as:
"die mens wat aan homself ten minste die ideaJe van die wetenskaplike denlce
objektiwiteit en versigtige oordeel oor goed waargenome en so volledig as moontlik
versamelde feite - taamlik konstant voor oe hou, en nie binne een gebied nif':, maar by
eli(e aanraldng met die werklilcheid .... Die intellektueel (in hierdie sin) se btlangstelling
is dit: om te weet hoe die wereld i:.. Hy is honger na die aard van die synde." (p 416)
Dit word 'n strewe wat altyd 'n wyer blil( op die waarheid wil k.ry:
"As die intellektualiteit by hom waarlik tot suiwerende hartstog geword her, sal dit verai
oortuigings wees, teenoorgesteld van sy eie, wat hy sal uit50ek om te ondervm:
lewensgebiede wat hom uit hoofde v;J.n sy temperarnent en ontwildceling vreemd is, wat
hy wii gaan ontdek. Dit sal m~"· stal d~e v.~'and wees wat hy opsoek em nit te vind hoe dit
in die se vreemde wereld gestcld is. En niks sal hy minag behalwe sy eie beperking nie."
(p 422)

Hierdie

W~$

vir Louw geen passiewe benadering me - hy moet die teendeel verower, homself oopstel

of selfs oopbreek; dit is geen hooghartige benadering nie - sy basiese oortuiging i:- die beperlctheid
van eie insig, eie lewe; djt is geen skepsis of relativisme !lie - eerder die samespel van twee
oonuigings, naamilk dat ware oordele moomlik is, maar dat hy van n;lture nie in die ryk van die
waarheid lewe nie.
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Die intellektueel se onbeperkte taaic is dus om deur te breek deur alle eensydighcid, ellce
denk-konstruksie, elIce -isme; om soveel waarheid te verower as wat met sy beperkings verenigbaar
is . (pp 422-423)
in 'n rede wat Louw gelewer het by 'n promosieplegtigheid van die Universiteit van Pretoria in

1961, het die intellektueel-ideaal tot die hoogste viaic van konlcretI::ering gekom. 13
Hy het as uitgangspunt gestel dat "geeneen van ons die reg het om te se: ek IS 'n intellektueel nie;
maar die lot van ons voUe kan van ons eis dat ons hanstogtelik se: ek wfl 'n intellektueel wees!"

(p 388)
Geleerdheid en intelligensie was ook nie vir hom absolute voorwaardes hiervoor nie (hoe wei dit
beslis sou help), maar weI die strewe "am by elke saale redelik te dink, biIlik te oordeeI, aarselend te
veroordeel, en die eie mening met 'n bietjie nederige selflm tiek te beskou." (p 388) In

die sin is om

'n intellektueel te wees eerder'n morele as suiwer-intellektuele lewenshouding.
As rigtingwysers na hierdie ideaal, wat by elke mens sy eie vorm sou aanneem, het Louw 'n paar
reels neergele:
"l.[O]m elke saalc altyd aileen op meriete te beskou: vir jouself vooraf te vra: Het ek
moontliJ.::: hier erens 'n vooroordeel? Dien ek hier my eie saIc.ie?;
2.om jou mening nooit verder te laut saek as die bewese feite wat jy besit nie;
3.om by 'n teenstander altyd die moontlikheid in te sien dat hy daH,: gelyk het en jy nie;
4.[O]rnjuu eie mening telkensjaloers-krities te ondersoek (jaloers, Ja wantjou hele wese
is daarmee gemoeid);
"Ten slotte: om nie bang te wees vir 'n waarheid nie, al bring dit vir jou nadeel."
(pp 390-391)
Hierdie is 'n hartstog wat baie in gemeen het met die godsdiens en die religieuse mens het baie met
die intellekrueel in gemeen. Hulle dra 'n swaM en eensame persoonlike verantwoordelilcheid en kyk
nie na mense vir goedkeuring nie; hulle erken 'n hoer inslansie bokant hulleself en hulle wereld; hul-

Ie kan nie se: 'ek is dit' nie. aileen: 'ek hoop dat ek die genade ontvang om dit te kan wees'. (p 391)
In sy afsluiting met die soort keuse wat dit verg am die ideaal te kies, h-:-t hy di e idee van 'n mQrele

lewenshouding gestand gedoen en dit amper propagandisties aangebied: "!£]k gaan nie meer
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saamskreeu met die skreeuers van die wereld nie. nie saamskel met die skelders, saamhaat met die
haters nie: ek gaan daardie versmade ding wees: 'n inte llekrueel." (p 392)

Louw se besondere gemeenskapsbeeld het hom nie toegelaat om 'n persoonlikheidsideaal uit te werle
sonder om die sosiale aspek daarvan te bedink nie. Een van die eerste opstelle waarin die
intellektueel-tema behandel word, was Is ons 'n intellelctuele volk? 14 Hy het die vraag verfyn na
"[oJ£ 'n groot genoeg persentasie van ons inteIlektueel is am 'n aktiewe kultuurlewe a.an die gang te
hou" (p 57), wat 'n duidelike verwantskap met die aristokraat-idee venoon.
Hier het hy die intellektueel beskryf as iemand wat in idees en hulle waarheidsgehalte belangstel. tot
so 'n mate dat hy sy eie en ander lcrities ondersoek. Hierdie benadering korn alleen tereg in
gemeenskap

met

ander

soekende

geeste,

sodat

hy

dit

spesifiek

by

jongmense

aan

opvoedingsinstellings verwag het. (p 58)
Die afwesigheid daarvan is 'n gevaar vir 'n gemeenskap, en Louw het hom daaroor gelcwel dat die
intellektuele mens' n seldsame uitsondering kon word of ontuis laat voel sou word:
"Sonder wrywing en botsing sal die geesdrif selfs by die paar enlcelinge uitsterf; en die
yolk sal van bloedarmoede kwyn of Hewer: hul1e sal hulle teen hul voile keer in
vyandigheid; die spel, die botsing van menings wat hulle nie van binne die groep kan lay
nie, sal hulle vind in 'n botsing teen die groep van buite af. En vir ons voile is daar niles
so gevaarlile as dat sy bestes, sy aktiefstes, hulle teen hom wil wend nie. Ons geskiedenis
het reeds voorbeelde hiervan; en of ons die verlies nog verder sal lei, hang af van die
geestelike Idimaat wat daar vir die beste breinlaag, by ons jongeres geskep word .. , by
ons lean 'n ontevrede jongmens wegloop - vyandig; of op die minste, nutteloos." (p 58)
Oit staan in direkte verbarld met die twtede 'werklike' laisis wat Louw identifiseer het in Kultuur en

krisis, naamlik dut die yolk. en dan venll die intellektueles, begin twyfel of die voile moet
voortbestaan.

15

Mense keer hulle rug op die volk wanneer hune voel dat die geesteslewe van die groep nie meer vir
die individu genoeg is om van te bestann nie. Oit gebeur as die EToepslewe vir die enkeling 'n
gevangenis geword het: die taa.! te min bied om die hanger verstand te versadig: die gangbarc
gedagtes van 'n yolk verstarrend geword het en mense isoleer van die ruim wereld buite ....

\'erb~md.

[4.

Deuf5!wuende

15.
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Die intellektueel se taale is dan, baie soos die van die 'nasionale' digter vroeer, om gewoon die vol
lewe wat vir hom natuurlik is, te lei en die volk se bestaan cenvoudig as reg te beocfen. Dan word
eU(e politieke Imsis nie 'n besraanslcrisis nie: "Ook in Suid-Afrika is ons besig om iets op te bou wat
bokant die dae en hulle gebeurtenisse sal uitreik. Dit sou onsettend wees as ons self toelaat dat
hierclie werk 'n dag lank onderbreek of vertraag word deur watter gebeurtenis van die dag oak al."
(p 466) 16

3. Due {}OP geslPlt'ek
Die intellektueel se sosiale plek en rol stuur duidelik af op 'n beeld van die gemeensicap wat daarmee
korreleer. Louw se beslaywing daarvan neem duideliker vonn aan wanneer mens die gemeenskap
nie sien as een of ander fisiese grootheid nie, maar abstralc as die resultaat van menslike interalcsie nie bloat mense wat saam . fl gemeenskap is, maar mense wat in gemeenskap {ewe, wat gemeenskap

voer. Hiervoor het Louw juis die organiese beeld nuttig gevind:
"So noodsaalclik soos die bloemdsomloop vir die liggaam is, so noodsaaldik is die
sirkulasie van gedagtes vir 'n volk. Die sirkulasie van gedagtes: dis die vrye uitspreek
van eie mening en die aandagtige luister na die mening van ander, sodat 'n
wisselwerking ontstaan ... en mettertyd miskien 'n wederkerige begrip en 'n mate van
gemeenskaplike oortuiging; dit is die "oop gesprele" nie alleen tussen individue nie, maar
oole tussen groepe.,,17
In hierdie gees het Louw vroeer meegewerk aan die oprigting van die tydskrif St@lfHj!pUI1l~e en in die
eerste redalcsioneie kolom geslcryf:
"Ons gio dat die rykste klliture ontstaan in tydperke waarin 'cens\vccs' en 'ja-se' nie die
hoogste waardes is nie, en waarin die naas-mekaar-bestaan van botsende
wereldbeskl"l):logs nie as teken van dekadensie beskou word nie ....
"Ons verwag dus alleen dat die Afrikaanse leultuur sy deelname aan die stryd van
wereldbeskouing met trots en vreugde as menslilce reg sal aanvaar • nie as noodlot nie.
Die blootgestel-wees aa~ 'weer en wind' wat vir individue noodsaaklik is, is ook
1
noodsaaldilc vir 'n volk."

16.

Olivier se gevo!gtrekking dat Louw sc inlcllckluccl-iJeaa! geswig hel dcur vcor die eis van geregLigheid nie
eerder van die yolk weg Ie kecr nie (p 36:1), berm or terugskouende polilickc wysheid en 'n bcgccrte om
LoU\v se nasion~ismc Ie onlkrag. Aan die besonderc opslel en wat hy weI daarin wou sc. lam hy so nie reg
geskied nie.

17.
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SWnciptlntel: Vlln die red'lksic. in

VV eegska~~I.
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Deur geestelike aktiwileit en inspanning kan teenstellings en verskille dan in gemeenskap tot insig
veredel word:
"W..i[ op die vlak nn die bloot-biologiese lewe net die stryd op lewe en dood van
organismes is, word op hoer vial<: 'polemiek' en die begin van 'n intellektuele lewe. En
hierin jui.s Ie die verre moontlikheid van die mens! - die polemiek. die intellektuele stryd.
het in homself twee lewensvorme in die Idem aanwesig: op die laagste vlak kan dit feitlik
blate stryd wees, bakleiery, die 'geestelike swaard', die propaganda; maar byna
onmerkbaar kan dit oorgaan - net hier en daar oorgaan, weliswaar net by enkele persone
dalk, en tog oorgaan - tot 'n srryd wat nie slegs binne die redelikheid gevoer word nie,
maar om die redelikheid, en ter wille van iets wat meer as oorwlnnlllg is: 'n ware
. . .,19
mSlg.
Hierdie soort deurbraak vind seIde plaas. omdat dit sulke hoe eise aan die gesprekvoerders stel.

Dri~

deelnemers wat op individuele skaal die oop gesprek kan kelder. is dan iemand wat te gebonde is aan
sy eie uitgangspunte om dit te kan raaksien en oorweeg, iemand wat vael sy waardigheid is op die
spel en eerder homself as sy standpunte verdedig en iemand

\,VJI

alles in tenne van wins en verlies

van een of ander klein stryd bereken?O

Op sosiale vlak kan die oop gesprek van buite. deur totaliter.: magte bedreig word, maar groter
gevaar k.om van binne. Selfs in sogenaamde demokratiese gemeenskappe reel partye en
belangegroepe sake so dat hul1e aanhangers aIleen die 'regte'

m~nings

skrywers lees en hulle kindel's na hulle 'eie' skole stuur, met

di~

hoor, hulle 'eie' koerante en

gevolg dat aile botsing met ander

menings en al die vormende laag daawan verlore g:Jao. Mettertyd word dit se1fs as sIegte maniere
beskou om, by die seldsame kontak met andersdenkendes. sake JJn te roer waaroor mense verskil en
word volle isolasie bereik.
Louw het gevolglik ook me die demokrasie aan 'n bepaalde stelsel gekoppel me - me

n

parlementere stelsel, algemene stemreg, proporsionele vel1eem\ oordiging, of wat oakal kan mense
teen eensydigheid beskerm nie. Die onmisbare by elke werklik demokratiese stelsel, is die sirkulasie
van idees:
"'n Demokrasie - watter staatsvorm hy ooka1 besit - vernnderstel dat daar besluit word
aIleen na die wydste mate van meningswisseling. Die suiwer demolaasie is regering dem
oorreding; en, gemeet met hierdie maatstaf, is daar helu.as nag weinig demokratiese
regeringshanddinge in die \vereld vandag. \1aar hoe '[1 mens ook al hierdie ideaal as
onbereikbaaI mag verwerp, niemand S;J] kan betwis dm die dernokrasie !lie is: regering
deur g,\\veld of regering dellr massa-propaganda \Vat aileen aan een kant toefestaan
,,~[
wor d .
-~~----

[9.
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luis die feit dat Louw nagelaat het om die struktuur van die 'oop gesprek' te oOf\veeg, frustreer

-,.-,

.

Olivier.-- Louw se vooDNaardes Vlr sukses het almal om die deelnemers se gesindheid gedraai,
terwyl die strukturele verhouding waarin deelnemers teenoer mekaar te staan korn, vir hom
belangriker is. Selfs gelyke kanse aan deelnemers kan waardeloos wees in 'n gemeenskap met 'n
drastiese wanverdeling van mag. In die Suid-Afrikaanse konteks sal, volgens hom, hierdie
maatskaplike voorwaardes, sowel as die effek van 'n totalitere regime in berekening gebring moet
word voordat daar sprake kan wees var: enige poging am die oop gesprek te laat herleef. Verder
beklemtoon hy dat geen keuses vooruit as onbevraagbare uitgangspunte voorgehou lean word nie - en
illustreer dit eufemisties genoeg met 'n voorbeeld uit die literatuur. Olivier toon in elk geval

duidf'~il(

die moontlike aktualiteit van Louw se denke in hierdie oorgangsfase van die Suid-;Afrika'mse
samelewing aan, en vind die oop gesprek ' n meer bruikbare aanknopingspunt as die nasionalisllie.
Oit hang saam met sy uiteindelike keuse vir 'n nie-rassige demokrasie.
In sy ondersoek na sy politieke filosofie, waardeer Degenaar ook Louw se keuse ten gunste van
demolcrasie, maar vind dit in die Suid-Afrikaanse verband onversoenbaar met sy nasionalisme. As
alternatief stel hy '..;i;:eppende voonbestaan' op die basis van 'plural.lsme' eerder as nasionalisme.
Om ten aansien

V~1~1

Louw se werle tot hierdie beslissings te kon korn, is (soos aangetoon is) sckere

sentrale waardes oODNeeg en agter gelaat. Die vraag wat egter nie afdoende beantwoord is nie, is of
die samehang van liberale en nasionale waardes wat Louw tot stand gebring het. noodwendig
vorentoe onbestannbrl(lr is. Dit is 'n vraag van senrrale belang vir bewuste Afrikaners wat die basis
van hulle voortbestaan nou weer ondersoek.

m~sion3!isme.
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lHIOOlF§1flIJK 8: vYAAlRDElRJNG VAN GEVE§TKGDE AJFRKKANlER§KAlP
Die ondersoek nu gevestigde Afrikanerskap het resuitate gelewer met 'n algemene waarde en
toepasbaarheid. Dit het saamgehang met dio feit dat Aiiik"oers vir 'n dekude of twee tot rus kon korn
en sekere uitgangspunte forrnuleer, rneer algemeen en nie net toegespits op een of under spesifieke
lcrisis nie. As sodanig lewer dit 'n bydrae tot 'n algemene uitsig op kultuur en nasionalisme, maar is
nie in elke opsig onder aIle omstandighede ewe aktueel nie. Om J.ktueel te wees beteken natuurlik
min anders as om met 'n probleem te doen te

he - as deel van die probleem of as deel van die

oplossing. In tenne van die spesifieke prablerr'.Utiek wauroar Afrikaners hulle tans moet
verantwoord, is dit duidelik dat bepaalde u:,pekte van gevestigde Afrikanerskap wei aktueel sal wees,
en dit word in die waru"dermg wat volg aan die orde gestel.

n.R

li-Cu.nfitl!Jill.Jlr as

mensoe~)[~;]jid

Die voor-die-handliggende

insi~

dat k.ultuur mel1sbepaald is, het die waardevolk implikasie dat

kultuuraktiwiteit en -produk as maatstaf

Vi.ln

mense

~e

gesamemlike ul-ltrede kan dien. Dit kan dan

positief of negatief waardeer \vord en rigting help gel' ,Ian rnense Sc keu<:': '; en optrede.

Die kultullrteOretiese werk van die ondersoekte tydperk mllak egter min van die neerslag wat dit sou
kon vind op die terTein van menslike verhoud:ngc en die strukturering vu.n die Suid-Afrikaanse
samelewin!!. Hierdie vraagstui\. is gerieflikheid-;hal\\e Jan die 'politiek' oonzeLi:.lt, tervwl orobeer is
--

'-....

_.....

orn 'kultuur" nie-polities te bedryf. Die onderliggt>nde

op die duur
kultuur

onhoudba~ir

imussen

\'an aIle

~L~pckte

gelllJak en diL veilige 'kultuurwrin{ (lupgd")red,.

olwgepolitiseerci

kul tuurvraa !!~tllkke \' an die da!!
......

s~li1lt'hang

l.-

geraak

heL

,,:e~ i nd i~.

'-.-

.....

i I (1

het

I,iit

rnin'-.tens

'"

van kultuur het clit

I'll~C\\ci

nadeI'

1

:_wn

instiLU:iiondc

die

v,t'rUikc

Die siening van kultuur as religieus bepaald, ~ou te algemeen wees om iets te beteken. as djt nie met
spesifieke inhoud gevul is nie,

Die gereformeerde ChI1stelike standpunt wat kultuur as

roepingsvervulling beskryf het en tot die fonnulering van die Christelik-nasionale idee gelei het,
verskaf 'n maatstaf van 'n hoer orde wat veral op etiese gebied funksioneer.
Die bron van hierille tradisie

word egter nie eenduidig interpreteer Ole en spesifieke

betekenisinhoude hang dilcwels saam met sosiale en politieice belang. Die ongelulddge gevolg is dat
godsdiens onder veranderende omstandightde makliker kultuurbepaald raak as andersom. 'n
Duidelike voorbeeld uit die afgelope tyd is nie net die enkelvoudige (en oog10pend 'tydige')
belydenis van 'apanheid' as sonde nie, maar veral die wedersydse onverdraagsaamheid van partye
wat mekaar hieroor op sulke duidelilce en vaste gemene grond nie kon vind nie. Op baie mense het
illt 'n vervreemdende effek sover dit sowel kerk as kultuur aangaan.

Om kultuur as histories bepaald te beskou, het waarde omdat dit spesifielce leultuur op grand van
historiese gesitueerdheid in verhouding tot ander kultuuruitdrukr,ings en !culture plaas. Oit bring mee
dat geen kultuurhandeling of -produlc gekanoniseer lean word om vir tyd en ewigheid onveranderd te
bly nie, of ingrypend verander word sondeI' om die verlede en toekoms daarv;m in aanlncrking te
neem nie.
Aspekte hiervan wat onder die huidige omstandighede belangweId<end lean word, is die vraag nn
gesitueerdheid of historiese konteks, die verbaIld russen 'n kultuurgemeenskap en sy geskiedenis en
'n positiewe toekomsverwagting as vooDNaarde vir konstruktiewe lculturele aktiwiteit. Politieke
voorstelle wat nie voorsiening maak vir 'n uitsig op hierdie sake waarin mense hulleself kan vind
nie, sal Afrikaners geestelik onder dnuc plaas, op die duur as neerdrukkend ervaar word en
uiteindelik bevrydende reaksie uitlok.

Die siening van kultuu1' as etnies bej)aald, is in Suid-Afrika vandag

'[1

besonder aktueie punt

Beslcu!digings van die 001'- en onder'Jcklerntoning daarvan as politieke fwetor word algemeen
gemaak en die Afrikaner word spesifiel\ as etnies bewuste groep aangewys, Al is baie Afrik8J1erS
bereid om etnisiteit as politieke faktor te minirnaliseer. is baie
die rol en posisie van Afrik3ans,

1 17

v~n

dieselfde rnense o[JverseUik ocr

Die konsep 'lotsverbondenheid' wat met etniese bewussyn saamhang, kan onder nuwe politielce
omstandighede waarin die Afrikaner nie meer outnnoom funksioneer nie, c pn uut belangrik 'Nord en
politieke gebeure affekteer.

Die stelling dat kultuur deur die fisiese ontstaans- en bestaansruimte daarvan medebepaal word,

Idinlc heeltemaal te gemeenplasig om be]angrik te wees. Tog is dit 'n sentrale faktar by die kOliflik in
multi-etniese samelewings. In Suid-Afrika het illt bygedra tot die implementering van apartheid en
die strewe van afsonderlike omwildceliIlg, en hoewel hierdie denlc....rigtings nie meer die toon 3.altgee
nie, bly die probleem van 'n diep verdeelde samelewing in een geografiese verband nog staan. Dit
volg dus nie onverwags dat daar onder ernies bewuste Afrik3ners reeds 'n strewe na aparte
staatsvorming begin posvat het nie.

Sonder 'n duidelike bewustheid van die integrale aard van kultuur sou die voorgaande analise.,
ongeag hoe aldcuraat en noukeurig dit gedoen is, misleidend gewees heL Wat hierdie insig verder
besonder waardevol maak, is die verband wat dit illustreer tussen kultuur en die faktore wat dit
bepaaJ. Dit is naamlik almal onafuanklike faktore, groothede wat bo die besondere kultuur uitgaan en
dit relativeer - in verhouding plaas tot waardes en omstandighede waarvan dit nie los lean
funk:sioneer of gesien word nie. Hierin

Ie

die moontlikheid om kultuur nie Of te verklein tot die

aktiwiteit van beperkte kultuurorgunisasies en -geleenthede nie, Of te vergroot tot.dat dit aHe menslike
handeling, goed of sleg om't ewe, sonder maatstaf vir beoordeling insluit nie.

Enige gemeenskap het en beoefen die reg van afgrensing en sluit diege:1e uit wat nie aan bepaalde
grondliggende eise voldoen nie. 'n Gerneenskap wat sigself op 'oopheid' beroep, verwerp
byvoorbeeld met ingewildcelde (en s..nder) sosia1e meganismes diegene wat sy oopheid bedreig. Die
reg tot vrye assosiasie veronderstel logieserwys 'n reg

tot

disassosiasie. Dat 'n gemeenslGlp hom in

die verlede afgegrens het, en dit in die toekoms nog wil doen, hoef geen negatiewe refleksie op
daardie gemeensbp te werp nie. Oaar sou egter weI vrae gestel kon word na die meganlsmes en
norrne wat daarvoor aangeIe is.
Kritiek wat nou teen die Afrikaner ingebring word. Ie op hierdie terrein. Oat byvoorbeeid endog::U11ie
(wat in minder populere terme iets so biologies as voorkeur vir rasgenote impliseer) dem die

lIS

meerderheid Afrik1ncrs beoefen is. word oor die algemeen net gekritiseer in soverre dit deur die wet
afgedwing
i<; en die integriteit van mense en £esinne aangetas
het.
....
....
'--

Hier

Ie juis

'-

'-

die essensie van die sallie die institusiollalrsering van afgrensmg wat bowendien me

konsekwent op kulturele of etniese nie, maar op biologiese lyne deurgevoer is, en war in effek:

'0

koloniale onderskeid tussen bevoorregte en onbevoorregte staatsburgers, 'wit' - en ·swart'mense.
setlaars en inboor!:!1ge bevestig het. (Die [Uitiek tec:n wat is word maar moeilik weerle met wat sou,
kon of wou gewees het as ... )
Die konsep van 'n blanke l1(Jsie naas(bo!onder!apart van/insluitende die Afrilcanervotk het maldik tot
die reklameset gelei \vat die grense van die 'volk' vir teenstanders van hierdie politieke bede1ing wou
sluit, ongeag alle under faktore. Sommige politici probeer dit nou nog doen. Die vraag na afgrensin[
van die Afrikanergemeenskap is problematies genoeg om as besonder aktueel bestempel te word en
sal in 'n post-apartheid Suid-Afrika uit verskillende oorde met noukeurige belangstelling gevolg
word.

2.2 AlPartre funksnonering yarn die kultulUrgemeenslmp
Die apane funksionering van die Afrikanergemeenskap hOli uiteraard direk verband. met die
afgrensing daarvan. Onder nuwe omstandighede sal daar van owerheidswee geen steun voor wees
nie en die gemeenskap kan f'erder teenstand verwag. Die werklike inhoud en ems van hierdie strewe
sal onder sulke druk uitwys. As dit uitgaan b0 sosiale en kl<.lSSC-\'KSklusiwiteit wat deur welvarendes
bekostig kan word, sal dit direk saamhang

me~

die invloed van die ruimtelike bepaaldheid van die

kultuurstrewe en kan dit stukrag gee aan 'n eie staatstrewe.

2.3

me kultm..llrgemeell1skap ('!1 strukture

Meer duidelikheid

oar die

Afrikanergemeen~,kap.

besondere

verhouding

tussen

is van waarde. Dit toon die basis aan

W;laf0P

kultuur en

struktuur

1I1

die

bepaalde gemeenskapsverbande

selfstandig en gelyk naas die volksverband kan staan en \vu:mieur mense hulle desnoods teen
yolksabso!utisme kan verset. Uit die kuituurhoek

g~:-;ien

is dit die fasiliterende en infonnele verbande

so os die ges1I1, die skoal, die kerk. politieke gro('pering;.;

'~n

andere, wat appel !:lUal( up waardes wat

nie uitsluitlik van die volk self afgeki word nie .
Formeie kultuurinstellings. \\uardeur ondersk.:idcnde
ont\vikkel en JJngebied word, ht.,t 'n kenmerk val1 die

kliitullr~lktl\\itcit

as

br~)!1

van etnie:o;e

.~tri~~lnnlllltuurgemt:en~kap

enigsins \Tee moe verskynsd i<; 'n direkte gevlIlg \'In kultulli'h,lildhawint; in 'n land
kultuurgel11eenskap allce!1. of self;.;

~)l)n\,'q;end JIln'!1

be'.\ ,),"11 \\;ord nie.

ge\"nrd. Hierdic
\\:It

(}r~ani""J. . . . ie~

kOil1penseer vir die afwesiglieid \ ~111 'n fisiese kllltuurbaSl'. nf eic \'aderbnd en

he\\u~:;yn

nie clem lile

i.., gestig,)m

~ie

le

ver\vantskap

dil;lrV~,~1

met

institusionek

~PJxthejd

duidelik.

IS

Net

n

stdsel

wallnn

die

volk

:,e

minderheiehhesetting vall's)' vaderland' die llloontlikheid van politieke dominansie inholl, kan so
surT0:;i.l~t

organisatOliese

'11

bt vredigend IJat lyk, In 'n post-apilrtheid Suid-Afrika met Afrikaners

minder as tien persent van 'n gelykberegtigde bevolking, sal sulke kompensasies kwalik nog die
illusie van' n eie v<lderland in stand kun hou.
Hoewel formele kultuur nooi[ sal of moet verdwyn me. kan dit nle onbepaald

d~e

plek VCln 'n

vaderland in die kultuurontplooiing inneem nie en sal die volk hom van die 'broeikas' moet bevry.

3. Waardering van kuHulJr en l1asionalisme
3. I Nasiolrl3LlDsme

Nasionalisme kan 'n bebngrike polititke faktor in 'n staat se geskiedenis wee.). As mobiliserende
!crag roep dit mense op am die eis van nasionale seltbeskikking af te dwing, gebaseer op die
outonomie van die nasionaie gemeenskap. Nasionalisme ontwik.1cel meestal by 'n etniese groep en
berus op etniese

Q~\vussyn.

Hiervun is Afrikaners 'n goeie voorbeeld. Sonder am die waarde van

ondersoek na die tcoreties-filosofiese grond:-;1ae van verskilLende vormc van nasionalisme te
onderskat, is dir Vii hierdie konkreet historiese omsrandigbede van meer waarde dat 'n bepaalue
emi":se nasion3. 1i sll 1 e as't

\Vi.m~

elll:<iies UndcrSljek en beskT}f i~.

Veral die aspekte v:m geloof aan 'n gemeenskaplike verlec1e en toekoms, die formulering vun
gemeenskaplike

ideologie

of

s(lme~langende

ideeststeem

die

en

strewe

ni.l

'[1

selfregering:,

onafhanh.likheirl of 'n eie staat kan hoogs Jktueel word. Waar nasionalisme enersyds a e
onaanvaarbare ideologic gesien word, en

~ndersyJs

deur bemiddelde groepe in die Suid-Afril<:1:mse

:-;umelewing u<lngelung word - en aanhl.lng onder druk kan vergroot.
ignoreer of te verabsoluteer. Gevolglik is die re!utivering daarvan
seltbeskikking en 'n gedeelde lewens- en

m~reldbeskolling

SOLI

tot 'n

dit onwys wees om dit te

samchang met patriotisme.

wo.ardevol en behoort die verband in die

gesprek. oor Suid-Afrib. se politieke toekoms oorweeg te \vord.
3.2 Afrikatnemasnona!isme

Die toc:komsgerigte en integrerende Jard
van lae toekomsn:rW:.lgling nuwe
voorsr~~andcrs

beskryf

IS.

vir hulk

;':In

Atrikancrnasiunalis!11l'.

l1lo~)ntlikhede kan

.:gter noukeurig die grondsbe daJ:'v;,lf1 moet

is elit vee'heggend dar elke bepai.lldhcid

!1a:-.i~)[1alisP'e

k:lll -",-ld.

Plhil1C.t [l,,[c~;('n

verQnnde is en dJJrJJ.n gel1l1u kan \\\',rd
nasionali~l1le

open en

gcd(\en

l~.

bvvnllrheeld

\\ll

dil

in die:

liir

'rl

f:lktor WJ[ ten tye

~anh;lll~ L,,1!1 nlllll .... ter.

toCh

Ih:u\()ur sa!

Sl'nder Jat dir ,tlilll1We atdoende

\an .-\fnkJnc'h . . !~ kultum kCllfl1nkend

dJt

:';C.~:\!ll·t'

1l1<lak

r'.i"I;)Il,tii:-'lill'

herd,eil dit

~·I';!\lll'k.

,:\1,(

liJl

(It)k

ooL

l.j~l ilil':dl~' .!Iler \\.l:lrdc:,

alit.'"

11n;,!I1,.

i~,

I)"lt

In

"f' J:'

dll'

1,.•LlJ11 \'Jr:

'·::.:::1liH!

\,1l1

AfrilcanerkultuUf, van die Afrikaanse lewe in die algemeen, geplaas word. Hierdie sam(;;hang '-vat tot
dislueditering van die kultuureie gelei het. sal deegliker in aanmerkir!g geneemmoet word, veral in
tenne van wat paiitieke propagandiste taegelaat word om dausmee te daen.

Die beslcrywing van nasionalisme as selfuewuste, energie ke en strydvaardige kultuur open vir die

nasionale uitsig op kultuur in 'n post-apartheid Suid-Afri:ca meer moontlikhede as net 'n strewe na
die herstel van blanke politieke dominasie. 'Natter moontlikhede dit wel gaan open en hoe dit benut
gaan word sal grotendeels afhang van die gesprek onder Afrikaners wuanoe hierdie studie 'n byclrae

wil lewer. Wat egter reeds in die politieke mobiliserir.g en hergroepering wat tans plaasvind duide!ik
word, is dat nasionalisrne in Suid-Afrika en onder Afrikaners nag nie dood en begrawe is nie. Watter
imellektuele geloofwaardigheid dit egte:- in die toekoms sal kan monster, sal tot

'[1

groat mate afhang

van die eerlikheid en ems waarrnee die nuwe ruimte waarin dit moet tuiskom. so weI as die vonn war

dit moet aanneem, bedinlc sal word.
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HOOFSl'lUR( 9 : IEJLlEMENTlE V AN SPANNKNG GIRONDLKGGlENlD AAN
lOtFN §E rrcUlL'IUUlRKRrrfEK
Louw se kritiese prasa is verken en in drie hoofsrukke uit 'n kulruurfilosofiese hoek aan die orde
gesteL lets wat reeds by die infonnele lees van sy

opstei~e

geblyk net en in die tematiese ondersoek

heeltyd elementer teenwoordig was, is 'n l)esondere sensitiwiteit vir spanning en teenstelling. Dit
word hier aangebied, nie as omvattend.; verldaring3beginseI van sy werle (wat aan die begin sou
hoort) nie, en oak nie as uiteindelik gedistilleerde essenSle van sy werle nie, maar as 'n ben-eldik:
losse mete-tema wat dikwels verskyn en dalk vir die kUltuurgesprek van die dag 'n paaT viaarclevolle
perspektiewe lean open,
'Spanning' as term moet vir die doel egrer duideliker ornskryf word, Hier funk 5ioneer spanning nie
bioot as huiwerende konfront:lsie nie, m;mr eerder as die bestaan van ongelyksoortige en
t~enoorstaande

sah:e in rnekaar se teenwocrdigheid met die skeppende moontlikheid van

transendering tot ' n hoer eenheid en samehang:.
1. SpUltU]llng ilril terme va:rn absolute waardes

Louw

~e

hantering van absolute waardes het in so 'n

~.andboekvoorbeeld

ontaard dat mens verplig voel om skepties dUiliteenoor te

stall11.

van

'0

dialektiese pan-oon

By het Absolutes aanvaar - noem

selfs die klassieke Skone, Wilfe en Goeie . as \'errrekpunt en mikpunr van menslike handeIing, en
onafhanklik van die ITIEnS se vermoe om dit te bemeester Ole mens se beperkte toegang daartoe srd
net die regte spanning daar vir 'n skemi.ltiese sintese deur polemick,

IllJilr

is tintlik be[ekenisvol in

heel konkrete terme as verldaling van die gemengde aard van menslik·, insig.
Hierdie uiteensetting het meer te se

001'

LOl1\\ J:'I oor die kuItllurvraagstukLe van die dug (en dallc die

meeste oor die ondersoeker self), Oit bied

Louw se verrrekpunte

J\

J:;

agterffCind eper

'[1

mel'r mo[iveerb<lre samehang

V~1

by\'oorbecld OJ']vin :'Ie blott kontr2.':terin:; van geabstTaheerde uitspralce oor

lets soos

v..,aarh~id,

wat dan op grond van olldl110die..;e filosofiese inhoud sink en 'n paar ander

ongerietliLe begrippe 1sao:.; nasinnJ.li"me)
2.

SJJI11

aftrek.

SpaH1!oilflg in terme van tradisie

L0UW

se siening van tradisie hang dirr:k

nasionaiisme en het baic te

se vir

S'W.In

met die histoliese bepaaldheid van kultuur en

'n gemeenskap wat van sigself moct rekenskap gee in 'n tyd van

ingrypende verandering. Waar elke moontlike aspek

V;,ln

mcningsvoflmng aan sociaL enXineering

blootgestel kun word, is daar vir die kritiese enke!ing vashouplekke nodig wal buile hierdie direkte
omgewing uitgaan. Tradisie, die debat met die verlede wat die huidige genoeg kan relativeef om
selfstundige oorded te behou, is so 'n vashouplek en Louw se oproep tot die vQortse'"ting daarvan is
waardevo !.
In

'0

gemeenskap onder druk is tradisie nie 'n bloot teoretiese 'mite van oorsprong ter wille van 'n

respektabele seltbeeld', wat op 'n veilige afstand oor 'n glasie rL)oiwyn bespreek \vord nie, Dit is 'n
sentrale bran vir die algemeen menslike strewe om bo die besondere en beperkte insig en lewe uit te
guano Die strewe word venti belangrik as besluite met implikJsies wat die enkele lewe oorskry,
meno;;e tot verantwoording roep, Dan word tradisie aktiverend en die verlede weer waardevol..
3. Sparrullung in

tf'pn£ V3n

die gemeenskap organies beslwu

Louw het, hoe later hoe meer, 'n oog gehad vir die ingewikkeldheid van die ve:lOuding van m..::nSe
onderling en tot die kultuurgemeensbp of volk wa:.trtoe hulk behoort. Jui" daarOlTI het hy het dit met
'n organiese beeld beskryf. Hierdie bt::nadering het sy (nasion_lie I lewensbeskouing te:1 grondslag
gele en is vir die politieke gesprek van besonLlere belang,l

Hy het die organiese beeld betrek op die \'olk, wat bestaan uit (in) al die uiteenlopende en
teenoorgestelde mense vv'at daaraan dee!. Hierdie men<.;e hLt of n<"<::m dee! <..lan dieselfde
kul tuurgemeenskap op grond van' n gemeenskapl ike
g~meenskaplike

verstaall~raamwerk,

taal neerslag vinci. So gesien venn die

vol~

wat

tot . n

groot mate in die

'n omvJttencte geheelruiI11te \\'aarin

elkeen wat die atloI11s dee! of dnrmee iclentifiseer en \'ir die toekoms daaraan wil verbind, sigself
kan uitleef - in soveel h:.tr1110nir

I.

In Lou\\' sc

cle

lemll'

srannin!; 'net vo!ksgenole as \\at hulk k.ies om te he,

I, da,lr h~ 1](1111 '(~r;lkc' '. ,1I1 'Il Illk'ilddllL'k k\\,'rbi],'u.l.l: ~ ell

lcwcn~/Jesk(lill/l!.'· anJcr~

hy bcslaan hel··. \\

.;1

as \',lll Rc'lbhllrg sc "alk\,ll1l\':lIlCIlJc il,l,((lnallsmc"

JIIlL'I~ (11ll rllL'l L..,~U\\ \c

hc\kr\ \\

\\al

'n

,\I~l'kllk

"Jjt'

111~ '''\11 'n k\\Clbli,III,IIIIl; ()(lfCCllIC

rU!l1HC

,lcm,

nasiilnalc
'.vas v. «<Ilin

Die volk. soos immers tnige gemeensbp van mense, hoef geen danig mistieke eenheid te wets om
as geheel ult te gaan bn die sorntulJJI van sy samestellende dele nie. Bv LaLl\\' verei" deeiname Jan
....

<--

..

...

-- -

die yolk ook nie vroeer of Llter 'n 'onderdompeling' Vart die eic per';lll)nliLheid of individuali[elt om
te kan funksioneer nie, Inteendeel.

a~;

die enke!ing sigself nie meer as l!t1ke!ing in die ruimte volkome

kiln uitleef nie, sou die yolk volgens Louw sy best:.wnsreg vcrloor.
Die organiese beeld van die gemeenskap beskryf dus die grondiiggende

sp~.u1fltng m

tem1e van

individueel en sosia:ll mens!ike sake, In teoretiese tenne moes dit by Louw duidelik uitlaop op die
'multi nasionale' of veelvo!kige uitsig, wat in praktiese tenne deur onder meer ekonomiese en
demografiese faktare verhoed is om tot bevredigende politieke en staatkundige uitdrukking te kom,
Die bepaalde politieke llitsig en verwagtings mag dJardeur onvoldoende bewys wees en sekere
uitgllngspunte relativeer. maar maaIe die grondliggende insig nie tot niet n:e.

4. Spalllming in terme van nasionalisme
Nasianalisme is by LOllW meer

a~

net etniese bcwussyn. Etnisiteit kan in sy

ter.~-:e

'n bloat lokale

bewussyn wees \Vat berus op spanning tussen die bekende en die onbekende terw:: l iHlsionalisme nie
meer deur vreemdheid oorheers word nie, maar die eie en die ander in voile reg tot ;neIeaar laat staan.
Lomv was dus nie genee om alles wat onder rlie vaandel VJn nasionalisme aangebied word te
aanvaar nie. Daarom het 11: e;;,rc

na~ionalisTn':'

gelykwi.wrdigheid en gelyk.:: uanspraJk op vlyheici
Wanneer onewewigtige spn:1ing nasionale

~-::gte

dit vir Louw op die yolk sc weg om dit te

~n

(e:~td

teenoor l:hauvinism-.: wat v0lke se

inv..::nsruimte implisiet of eksplisier. bedreig,

hf"clreig en die inter-tlasioflale ewev.:ig . . .:r:-teur,

besk~;-m .

Die enkeling \Nord dan ter wille van sy

gemeenskap, a:; sy cit bestaansvoorv.':larde, betrek om s,-! 'n reg
ewewig herstel is, skuif vir

l;~1.. ~nkeling

le

t~

h:1l1dhaaf of at' te dwing. As die

sy illuividuele beLlng en spanning billne en random die

gemeenskap weer op die vGorgronrl en die inter-Insiona!e opser word aan spesifieke agente

V,Hl

die

gemeenskap oorgeLlJ,t.
Nasionalisme wil dus die (een\voordigheid van versklllende en teen:-.tellende kulruurgemeenskappe
in dieselfde volkeregemeenskap be\\aar, Ot'ur die handhawing

V,lI1

imer- nasionale ewewig word die

skeppende spanning terug\,erplai.h nJ die enkek mens '.', at deur sy kultllurgemeen"kap aan die
algemeen menslike kwe ded hel.
Hier is dit weer duidelil-.. Lillt Lou\\ :,e

insi~

ganse mensdom - en in ell.. gC\,lll die det!
in seltbC\Vllstc
ontkcn dar

\(1ILl' l.'l1

besraande

liaar Iwq;ei1,l~imd

deur die snkiedcnis nie

daar\,~lfl \\J( ill

IJf "llcilte \

J-,

Suid-\frik cl

\oldnende hewys is nie. Dit:
\\Oni: -

l)lbrJ.te lJltcen nil'. Dll Lan

\'olke hes[a~\11 \\ al

illl \T\

12·\

heid stred nit' -

III

\al :lil' net een\oudig

e~rer

\\ t'n nit' die feil

dle g'I!1'.e \\ \;r~~!d~rl in

Suid-Afrikll - en dat dit ten minst p dee! van die politieke werklikheJd is wllt staaLkundi l!
~

beslll~
~

moer

kry.

5. Spanil1iing in terme van die bestaansreg ran 'n vulk
Die twee vcr-eistes wat Louw g':':stel her in tenne van dIe bestJansreg van n volk Ie presies op die
spanningslyn tussen enkeling en volk

am

kW1S

\Velt

in sy organiese beeld tot llltdnllcking gekurn het. Die eis

en skoonheid voon te bring is uiteindelik atl1JnkJik van ....genoes: ruimte en vrvheid
vir die
.
'-

'-

skeppende enkeling om sigself volledig uit te leef. As die Yolk. deur midae!

v~n

owerheid of

gemeenskap, die enkeling onder d\vang plails of hierdie rlJimte Ontse, sou hy teoreties kon ophou
bestaan.
Louw se eIS am voortbestilan in geregtigheid sou ook beskryf kon word as 'n els om egte
nasionalisme en weerst:md teen chuLlyinisme. Die yolk \vat op ander se nasionale regte oortree - en
dus oak op ander mense se reg om hulle volkome uit te led - loop die risiko om
herken te word en die slllgoffer

v~n

:lS

onderdruH:er

hulle nasionale mobilisering le word. Mense wat hulle eie yoU<-

as sodanig herken, bn hulle vlln hom wegkeer en uitcindelik sy bestnnfl daarmee in die weegskaal
plaas.
Nie een van hierdie twee else
waarskuwing gerig teen

'[1

yolk

IS

sommer uit die bloUle deur Louw 0rgetllwer nit, maar as

w~arin

hy ten minste so 'n moontlikheid (tut sowel skoonheid as

onreg) gesien het. Die tyd \Vat intussen vedoop heL het geleer dat meer as net 'n teoretiese of ideele
bestaansreg op die speJ is. Die morek onhcllldbJ.arheid vall die Suid-Afrikaunse opset en die
Afrikaner se werklike en vermeencle :landed daaraan het inderdaad van sy beste reeste vervreem en
'n krimpende uitsig aan sy rnense gebied. Inhoudryke lOjale AfrikanersLip het skaars geword.
Ma,U' nOll geid die cis am die H'if tot :\f:-ikanerskap - as dit meeT voortbestaan - so sterk as ooit. en
onder die dade wat dit maet realisecr, swan Lou\\' se 'sti! dink' hoog uit.

6. Spanning llrl termt van die Suid-Afrikaanse gemeenskllp
LoU\v \vas uitgesprolc daaroor dat die senu'ak bron van polltieke
samelewiflg die

kUIlS11l~ltige

~;panning

in die Suid-Afrikaanse

Suid-.\friknme st:.l:lls\t:rhand \\ as. Op grond van sy nasionale

benadering het hy die staat beskou :.is veranderlike faktor (en aansien \an die uiteen\n;Jemit- naSiOllClle
aard van die be\'olking. Juis omdJt die 'paradignla-krisis
voorsienbaar was, het

LlHl\\

':olksnasiunalisl-:1t'" in ten staat so

'n radlLlk standpunt Ol1r dit' \'erlklin.!; van die land gehi.lndhaaf. Hierdit.:

impkmemering van 11,::,ionalisrll(
die algell1ene

V;ln

S~lU

dan die

\Ta~g fl,l sl1~iale ()rdcnin~,

sranl1;l1~ \...l)n~trukli,'f

clan\\ l'nd en

'11

h\'drJ;': !ewer tot

Hoewel bepaalde omwikkeling op die gcbied wei p!aasgevind hel. is die probleem steeds: onopgelos.
Dit verhoed baie Afrikaners egter nie om steeds radikaai te ~·link en bo die beperking van die
bestaande staatsgrense uit te gaan nie. As hiccdie lyn van denke met ekonomiese en demografiese
falctore in die reine kan korn sonder om op politieke absolutisrne uit te loop, is daJI steeds 'n reI vir
die nasionale benadering in Suid-Afrika te speeL al is dit rninder algl;meen en omvangryk as wat
Louw en ander hulle dit voorgestel het.

7.

Spallull~ng

hi! terme van die intellektueel en die oopgespre!c

Die intellektueel en die oop gesprek is aangetoon as kante van dieselfde rnunt en korn dus saam ter
sprake. Die oop gesprek-kant het duidelik vcrrykende politiek~ moontlikhede en dis opv&11end da.t
dit i.n bespreking van Louw se prosa hoe larer hoe meer aan cUe orde korn. Een (ede is dm dit as
ideale aanknopingspunt kan dien vir politieke ontwikkeling deur onderhandeli:lg en graag aan die
, verligte' nasion ale standpunt gekoppel word. Behal we dat die benarning hnofsaaklik v if propaganda
doeleindes uitgedilli<. is (om met 'verkramp' te kontrasteer), is dir gekoppel aan oorwegend
pragmatiese, teenoor prinsipiele, politieke standpunte. 'n Radikale denker soos Louw sou hom maar
hier en daar met sullee middelmatigheid kon vereenselwig.
Sulke misbruik maale dit egter nie ongeldig om die oop gesprek op die huidige politieke
ont\Vikkeling te betrek nie. Olivier verrUlm die begnp byvoorbecJd

wu~devol

deur die vrae na

struktuur en magsvelhoudings in en om die politieke gesp:ek aan die ordt re stel. rAet die

(ln~

op die

oop gesprek in Suid-Afrikaame verband her hy in 1988 die institusionele ongelykheid

V3...'1

deelnemers en die ingrype van 'n totalitere regering as sOllikelblokke- aangetoon. Verder het hy
Louw laitiseer vir die verskansing van sy nusionale

uitgang~punt

mens maar hoop dat dcelnemers aan die politieke gesprelc wat

as 'redelik' en 'waar'. In 1992 lean

nOli

wyer en meer oop is as vQ0rheen.

nie op dieselfde manier van een Suid-Afi"ika 'n onbevrJ.ilgtekenbare uitgangspunt sal maalc nie, sodat
die spanning van verskillende en

teenstel1ende

belange en gemeenskappe

in

mekaar se

teenwoordigheid ook struktureel aangespreek Lln word en op meer as konfrontasie s2.l uirloop.

HOOlFSTUK 10: E~KELE
KU1,TUUR13EGlRKP

PL?~TE

OlP VVt.G NA

~n

EIE AFHJKAAN§E

1.
N,lmate hierclie smdie ge vorder het, het
geweier om

VOTIn

'11

fYli en voUedig geformulcerde kulruurbegrip as resultaat
1

1

aan te neem. 'n Kuituurbegrip is nog meer kompleks en onuitputlik as

byvoorbeeld 'n mens se selfbeeld. Dit is deel v;m iets wat in mense se koppe aangaan, wat gevorm
word deur interaksie in verskillende verbande en war keuses en optrede help bepaai op so 'n manier
dat daar onderling 'n soon samehorigheid bestaan.

Die belan g:rJ.~~te
Die l-lek

',1,J.M

g~vo;

gtrekki ng is dus (bt

'!1

kullUurbegTI p be:;t.:lan. maar wesenlik 0 n uitspree1dik is

dit hicrrue mgewikkelde bcstaan voer, is in die (hopelik: oop) gesprek russen mense

er grot:pc in die yolk. Alles wat dus in hierdie studie opgeteken is. Ie erens op die \veg van 'n eic:
Afrikaanse kultuurbegrip ·;n die enkele kursoIiese opmerkings wat daaruit volg kan dalk hier of da:lT
iemand se gedagte" prikkel.
2.

D:'..af is vir eers geen gerusstellende abstrakte rmt'Noo:--de vir die bestaansvrae v~m die Afrikaner meer
oor nie - dit is alles gebruik am tot in die huidige konfrontasie met die werklikheid te kom.

'Ian Wyk

LOllW

het probeer am Afrik~mers se posisie van politieke beheer aan die gewete te bind,

maar dit h~t 'n hele geslag politici daJIm nie verhoed am deursJaggc\vende probleme r1t"":[ retories op
te los nie, en 'n ges!J.g kiesers dallilla nie verhoed om die politici te steun nie. (jerietlikheidsho.lVve is
sy waJIskU\vir~gs ori-

J.S

fctoL1es ,nterpreteer. Die resultaat was dar hierdie (kultuur

e
)

produk v;m

gesamentlike optrede as 'n orlbcvredigende werklikJleid tcenoor rnense se gnv'~k l~om ~t:,JJ1 heL '~n
rneer voldo'~nde en konkrete :J.:Jt\v,\.lorde eis.

12--:

3.

or

Godsdiens her defir.itief 'n groot vo!'mende invloed
le\vensomvattende aanspmke waf.

di~

Afrib.nerkultuur gehad. gebaseer op die

maul: en eise wat veral dif: C::tlvinistiese tradisie stel. Dit is

egter nle 'n eenrigting beYnvloeding nie en die godsdiens neem oak iets van die vonn aan Wilar dit
inheems word. Die probleem ontst;lun dat die godsdiens soms met kulturele inhoud gevul word,

tot

so . f1 mate van politieke cliensbaarheid dar dieselfde geloof en belydenis luter vir verskillen ie
standpunte geen gemene basis meer bied nie. (Dis natuurlik ten minsre net so

gro~)t

probleem vir die

geloof as vir die kul tuur.)

Waar kultuuruitsprake gcvolglik clikwels in godsdienstige wal gemllak word, tref ons die gebruik
glad nie by LOll\v aan nie. Hy stel die oortuiging duidelik dat politieke beskouings soos
nasionalisme, nie so omvattend

godsdiens moet probeer wees nie. Die senrru.!c ruimte daarvoor

<is

laat hy by die individu en verwag dar die implikasies daar uitgewerk moet word.
Die benadering het waarde dailfin dat dlt die implik:lsies van 'n individuele geloofskeuse as
dissipline aan die enkeling stel, maar is problematies daarin d;lt geloof ook ge{()()j~Remee!ls!wp inholi
ell in enige gemeenskap belangrik is. Mens kan maar hoop dat die gesprek op hierdie vrugbare
terrein meer 'inteUektuele' insette sal kry en

tot

'n waardige polemiek sal oorgaan.

4.

Die implikasies daarvan dat 'n geTT!eenskap

hi~lOries

gesitueerc.i is, kan vir die

dedn~rner

daaraan 'n

waardevolle relativerende insig wees. Die relativeer die eie tyd en 8ITlstilndighede tOt die verleJe en
tot gehf":ure buite die enkeling of volk :-;e beheer. In 'n ingrypend veranderende opset soos die
Suid-Afnkaanse samelewing

tan~.

open dit 'n uitsig: op iets anders

J.S

net die volk ::,e ondergang. Dan

bestaan nit die geskledenis of die toekoms net uit onver::mderlih groot11ecte nil' en op grand van
Louw se 'debat met die verlede·. kan besluite oor wux l)ehou. hersIt:1 of veranda moet word, help
vorm gee aan die toekoms.
As A!:'rikaners besluit om as

AJi-ii~Ulli!rs

VlH)rt

te bcstaan. dus die .-\frikaanse \'olk le bestendig. open

hierdle uitsig die moontlikheid d0.arvnor.
5.
Etnisiteit

j"

tog 'n ncemdt' dint:. In

SUj(.i-.-\frik~\

i . . lilt ,leI'\-.. hl'kk!l1tOoti

geplaas om pc-litid"'L onatl1anklikheld te

;lama~lr.

eenheidstaat afgedwlf1g. In Suid-.\frikJ \·eg.

ll1t'llV:'

111 Uo,>-Europa

"1 llr;lk
IS

i:-.

l1p :2crneen:-.l~app"

elnhiteit olliken

t"1l

'11

tcell \(rdeliflg van dll' Llnd I:'n in ()'h-!<lf(lpa

forseer niL.
Aanduidings i~ Egler dat Afrikaners

onrwikkelde emiese be\Vu "syn het,', Jt

'11

'lVe'er 0;::'

die \\ "Jrgrond

begin tree \vaar dit geknel word. Afrikaners tel ook onder diegene \vat nie In iernlnd Jllde:\

:;e

stdsd

in forseer kan word nie.

6.
Die effek wat fisiese omst.mdighede op gevestigde kultuur heL Lm

tot

'n konfrontasie van die t\,vee

sake lei en daarop uitloop dat die gemeenskap se leefruimte in 'n besondere sin ook ku!tuurbepa:lld
raak. Dit is wat Louw in die vyftiger- en sestigerjare in die oog gehad het toe hy ve[\vys het nil die
"erdeling van die 'kunsmatige' Suid-Afrikaanse staat.
In die negenrigerjare is die Afrikaner in 'n

w~senlike

ander politieke opset en rol, maar die essensie

daarvan kan behoue bly sodat die ruimtelike implikasies van sy vryheidstrewe, al is dit dan anders,
tot uitcirukking kan kom,

7.
Die yolk

IS

n gemeen::,kapseenl!cid

\OVOll

tegely"-

afgren~

en lntegreer: v:al binne s:. omvang e1kc

denkbare teenoorgestC'lde be vat sonder om idcntiteit te ver10.)r. Oit \'vard dik\vcls vcrklaal' met 'n
beeld van die volk as konsentriese sirkels met 'n duiclelik herkenbJIe kern en 'n uitkringende afname
van 'identiteit' sodat die buitegrense :.lltyd vaag en onbepaalbaar bl}'. As bepcrkte bedd is dil
bruikbaar om ver:l.l die moeite random die vraag van ufgrenslng te verklaar. maar uit

'il

ander hoek

verskaf dit probleme.
Om deel te wees van 'n duidelike kern, is ook om tot 'n algemene norm van oplrede en standpunte te
konforrn~er.

Oit verskaf weI

dit mOJntlik muak

OIll

dil~

noodsaaklike kontinuYteit \\ at die gemecnskap bat voortbe:-:taan en

teenoorgesteldes in te

~;IUll.

maar bied geen ruimte \'ir tiit uit·qcktnde

skeppende enkeling n;e. Kreati\viteit konfofmeer nie. H!ndie Qt'eld wcrd
am die skeppende enkeling,

\\;}t

die algerneen aanvufck

n\1l111t'

nit

Sl~

\'ci gteo:::r dat dit neig

f1l1UgC"Ct

,lanh:lfl; nit,

uit

die

sogcl1aalTide kem uit te sluiL
Louw se sieninf. plaas hierdie skcI'l't'nde men:"., Jllis In die.' kern
Feestcsk\\t wat hulk \'oo:r. bcta,U1',rc:.:

~

~

a;111

Liit \'l)lk \ LTskaf

\JTl

lilt \(\1: . . (k',r,tlt die kuliuur ,:n

Sonder dut die waarde van die gen-oue konformiste onderskat word, moet die kJem op hulle funksie
(en nie hulle funksie alleen nie) as bron van kontinuiteit gepbas word. f(onrimdteit moet egter nie

aan voorrgong gelyk gestel word nie en hulk kan nie tot kern van die volk verhef \vord nie.
Voongang

Ie

in so\vel die behoud van sekere bestaande dingc '-is in die sleep van nuwes. Lomv <;e

organiese beeld van die volk her dus breer toepasbaarheid as die beeid van konsenrriese sirkeloS.

8.
Hieruit kan vir die kultuurgemeenskap enkele toepaslike riglyne afgelei word wat saarn met baie
ander meer en minder voor die handliggende norme moet geld. Die kultuurgemeenskap:
- mag nie skrik vir kritick nie, dit is 'n onmisbare deel van die Iewe
- moet vir mense ruimte en aanvaarding bied, 'n tu;ste wees
- moet aanvaar dat al sy mense nie eners is of moet wees nie
- moet sy waardes blootstel aan interaksie en die ' oop gesprek'
- moet weerstand bied teen die kort tennyn wins van 'tydige' een:,ydigheid - veral in die vorm
van politieke diensbaarheid.

9.
Louw het die eis gestel dat 'kultuunnense' hulle tallk moet bly Gitvoer ten spytc van krisisse en
paniele. omdat dit iets tot stand bring wat bo die twyfd daarl/an uitgaan en waarde gee 2.<1n die
voongang daardeur. Behalwe

d~r

dit

nOll

so wepaslik j" y ;-.,it vQorneen, is uit in slJIlce tye 8ck

belangrilc om van daardle dirlge k.ennis Ie neem. Daar i", J.i 'n .:l.frikaanse !ewe gevoer '.,'at 'n

sterb~r

grondslag gele het as wat een geslag se kense teen vryheid tot niet kall mJill,;:. Da:.1T ;5 iets groter as
die krisis, maar as die wiI en strewe om dit in vryheid op te neem

geh~el

en al verdwyn, sal die voU<-

mettertyd net tot die ge:Jeiecknis behoort en 'n paar kolonialt raritfite in Afrika agterlaat.

10.
Die gesprek random die herstrukturering v:ln
Afrikanergeledere de.ur

die Suid-Afrikaanse

politieke

'Jpset.

is

in

profe~onele politici oorheers en in die weerswnd teen verandering het

blanke groepsbclang tot dusver nog die botl'on gevoer. Kultuurinhoud was byn3 gehed en a1 afwesig
en begin

n(1U

eers deel word van die debut. Die leelnte

\\ilt

in AfriL.l.ners se polilieke uitdrukking

gel<li.lt sal word met die oorgang na 'n mt'-rassige stelsel. sal met meer ku[tuur-geor"ienteerde
meganismes gevul moet word as Afrikaners hulk vo!kskap polities relevant \\il rnaak.

1_~ [I

11.
In tenne van kulturele seltbeeld kan dit in die toekoms vir Afrikaners belangrik word am uitsluitseI
te lay oor die ware aard en inhoud van nie oorgang van aparrheid na afsol1derlike ontwikkefing.
Historici kan hieraan aandag gee ter wille van· n meer gebalanseerde aordeel
propaganda van die dag toeiaar.

Ul

c.1.S

wat die politieke

