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VOORWOORD
Patroon is 'n woont wat nie in Afrikaans al sy bctekenismoontlikhede opgeneem het nie.. Die
Hollandse woord patroon is ryk aan betekenis. Van Dale gee die yolgende aan:
~ 1.

beschenner, inz. toeziener, raadsman van ontslagen krankzinnigen enz.; -2.
beschennheer. begUnstiger: de bischop trod op als patroon van de stichting; titel door
makelaars, boekdrukkers enz. aan hun begunstigers gegeven; -3. beschennheilige:
Sint-Hubert is de patroon van de jagers; een patroon tegen vele kwaden; -4. voorstander,
verd~diger: hij trad op als patroon van de liberale begimelen; -5. (hist.) iemand die Mt
recht van voordracht heejt bij de benoeming van de pastoor of vicaris van een bepaalde
kerk; ~6. eigenaar van cen bedrijf met betrekking tot zijn ondergeschikten: de patroon
werkt zeJf mee; -7. (vandaar) hoofd, chev van cen zaak, baas; -8. (Zuidn.) gezagvoerder
van een vissersboot; -9. (Zuidn.) vreemd, wonderlijk man: dat is me een patroon!
Ten aansien van die meeste genoemde betekenismoontlikhede wil ek dit gebruik om my pa te
beskryf; veral-9. Hy verdra my ietwat boheemse Iewe al byna derti.gjaar - vir groat dele op sy werf
- en laat my nog altyd wcer dink. Ek sou hom na waarde wou bedank: my vader, my patroon.
Ons dra, al het ek dit aIlcen gedoen, hierdie studie dan op aan my nimmereindigende rna.
My dank venier aaIl dr Jackie Gmbler vir sy leiding, die RON vir die toekenning van 'n heurs, die
Verwoerd-familietrust vir verblyf tydens navorsing, Erna Bartleman vir onvcnnoeide tikwerk, die
Gesin-VANDENBERG op Orania vir fasiliteite en monding en vir Hedwig wat die wa op die ou
end deur die drif help trek het.
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INLEIDING
1.
"Kobus is in an abnormal trap. He believes that one day the world as he knows it is going
to come to an end The blacks are going to take over and lie will be done for. Chaos and
catastrophy will be loosed.

UThere is a ceiling on his people's future. He is certain that it will eventually fall. He is
uncertain when it will fall. His sinews are permanently stiffened to fight it off.
1IKobus is a middle Afrikaner. Neither thuggish or thoughtless on the one hand, nor
angelic or apologetic on the other, these are people who want a square deal for the next
man but not at the price of a raw deal for themselves.
"They want a better South Africa and don't know how to find it They want somewhere
to go, but don't know where it is. They want hannony to prevail but they don't know
how to get it. They only know how not to get it, and of this they have no doubt They do
not get it by giving in ....
"He has no target to achieve, only an inevitability to avoid. Life is borrowed time. The
question is how to borrow1more time. The natural answer is to batten the hatches. ~
result is a spiral of decline.
.
Politieke insiellings op al die verskillende vlakke voorsien die Struktuur waarbinne 'n gemcenskap
funksionecr, dit fasiliteer die geheel van 'n gemeenskap se sosiale lewe. Gevolgllk het ingrypende
politieke verandcring effek op die gemeenskap se hele verwagting van die toekoms. Wanneer sulke
verandcring noodsaaklik is, word dit in volksverband moeiliker verwerk as 'n vyandige bcdreiging
wat afgeweer moet word. omdat die volk se belang dan nie voor die handliggend is nie en keuses nie

1.

0 Beckett, The fallacy of Heroes. p 3-5

1

eenvoudig gemaak kan word nie. Dit kan gebeur wanneer die status quo nie ten reste deur 'n
gemeenskap gehandhaaf kan word nie, maar geen verandering daarvan voordelig lyk nie.
Afrikaners het in so 'n posisie beland Die sleutelrol wat hulle in die politieke ontwikkeling van
Sum-Afrika gespecl het, veroarsaak cIat hulle moreel bclas word mct die wanbalans wat ten gunste
van die blanke bevolkingskategorie bestaan. Afrikaner-rege..riugs, word geredeneer, het immers 'n
stelsel van minderbeidsregcring ondcrsteun en bedryf en deur rasso-apartheid in stand help bou; 'n
stelsel wat nie sander ingrypende verandering gedemokratiseer sou kon word nie.
Intussen is die geldigbeid van aUe Sliid-Afrikaners se strewe na politieke uitlewing oar die algemeen
in die blanke politick erken, a1 was claar 'n verskeidenheid van standpunte oar hoe dit gestruktureer
moes word. Waar sommige dit in een bestel wou opneem, was ander van mening dat volledige
vryheid ten beste afsonderlik bereik sou word. Die meeste Afrikaners het lank hierdie idee van
afsonderlike vryheid ondersteun en sou bulleself op grond daarvan kwalik as teenstanders van ander
se vrybeid beskryf.
Die standpunt het bems op 'n beeld van die RSA as 'blanke'. land ~t geografiese aanhangsels wat
deur verskeie swart volke hewoon word en op etniese grondslag onafhanklik gemaak sou word. Baie
Afrikaners het dit aangebang nog lank nadat dit min geloofwwirdigheid meer buite ,die blanke
politiek oorgehad bet. Omtrent vier jaar mi 16 Junie 1976 het Dr AP Trcurnicht nog as prominente
lid van die regering gese:
ItDie Afrikaner ken die kultuurkrisis wat deur die imperialisme op hom afgedwing is,
maar juis daarom bewys hy self die ~otste eerbied vir die kultuureie en kultuurbou van
die verskillende valke in Suid-Afrlka. t •
Die politieke model wat hierop gebascer is, het nie in die swart politick genoeg byval gevind am
volledig geiinplementeer te word nie en uiteindelik nie voldoende politieke en ekonomiese resultaat
gelewer am die meerderheid inwoners van die staat se erkende politieke strcwe te bevredig nie.
Die versnelde proses van verstedelildng in die sewentiger- en veral tagtigerjare in Suid-Afrika, het
die swart en wit gemeenskappe in werldikheid ekonomies en geografies integreer, al het apartheid op
sosiale en politieke gebiede van krag gebly. Intussen kon die swart tuislande as staatkundige
oplossing hoe langer hoe minder geloofwaardigheid monster. In plaas daarvan om institusionele
apartheid deur volkome politieke vrybeid op etniese lyne oorbodig te maatc en deur uitfasering in 'n

2.

AP Treumicht. Die Afrikaner in die Westust kultuurkrisis. in PO Nel (red). Afrik..erkultuur: fondament
en vergesia. p 11

2

nuwe perspektief te plaas, is 'afsonderlike ontwikkeIing' deur apartheid al meer in 'n slegte Iig
gestel.
Demografiesc fcite en ekonomiese vervlegting het van afsonderlike staatsontwikkeling·uiteindelik
net 'n retoriese oplossing gemaak vir 'n probleem wat heeltyd grater, dringender en meer konkreet
gewordbet.
In die lig hiervan en van politieke ontwikkeling sedertdien, kan mens kwalik nog die gevolgn-ekking

van die RGN-ondersoek na Tussengroepverboudinge in 1985 ontIcen:
ttDie slots om waartoe in hierdie verslag gekom word, is .dat die politi.eke reeling van
verhoudinge volgens die oorspronklike apartheidsbeskouing ·vasgeloop bet en dat
konstruktiewe verhoudinge in die toekoms nie venier op die basis uitgebou kan word
nie.u:r-'n Ander beeld van dicse1fdc Suid-Afrikaanse gemeenskap en geskiedenis het gevolglik toegeneem

in geldigheid en openbaar veld gewen. Dit is die beeld van die bestaande staat waarin verskillende
meganismes, soos apartheidsmaatrcels en tuislande, gebruik is om die bevOOITCgte posisie van 'n
bepaalde kategorie burgers (die blankes) ten koste van die meerderheid ander (die swartcs) in stand
te hou. Uit hierdie vertrekpunt kan dan 'n politieke model volg wat gerig is; op 'n meer regverdige
politicke en ekonomicse bestel binne die bestaande staatsverband, ten Koste van bepaalde
groepsbelange en -vooroordele.
Hierdie twee beelde en vera! die politieke modelle wat daaruit volg, sIuit mekaar uit cn dwing tn
kense af.
Die regering se keuse ten gunste van een onverdeelde Suid-Afrika het hom geleidelik en enigsins
bedek in die tagtigerjare voltrek en grootliks tot onsekerheid en die krag van die tweede beeld sc
aanspraak bygedra. Apartheidsmaatreels - wat byna vir die hele dckade nog vaardig was - was net
nog gerig op die kiesers en regering se voordeel en bet al meer teenstand op alle terreine gekry. Die
regering bet in 'n spiraal beland waarin die roekelose onderdrukking van die mobiliserende opposisie
afgewissel is met noodgedwonge hervonning. Tcrwyl die teenstanders oor al meer aantoonbare
morele grande beskik het, het die bestaande bedeling toenemend moreel bankrot geblyk.
Gevolglik het mense (noll terugwerkend) begin warstel met die vraag van 'voonbestaan in
geregtigheid wat ookal die teorie en moontIikhede van die vroeere NP beleid was, bet die
9
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3.

He Marais ea, Die Suid~Arrikaanse samelewing: werklikhede en toekomsmoootlikhede. p 182

3

halfuartige -uitvoer daarvan onverkwiklike resultate gelewer. Onder sulke omstandighed.e is dit aI
moeiliker om te onderskei watter mooiklinkende uitgangspunte, wat in goeder trou aanvaar is,
werklik opreg bedoel is en watter deur propagandiste vir reklame opgedis is. Dis veral moeilik vir 'n
volgende geslag rnense wat op oorlewering • van 'n volgende geslag propagandiste - moet staatmaak:
vir die inligting waarop hulle oordeel baseer moet word, terwyl die benadeeldes se negatiewe
ervaring op die voorgrond tree.
Hierdie twyfel dra by tot die gelykstelling van die yolk se politieke strewe met sosiale ongelykheid
en ongeregtigheid in die staat en 10k uiteenlopende reaksie by mense uit. Sommige is nie sensitief
genoeg om dit agter te korn nie, vir ander maak dit nie saak nie en party ontken dit bloot Van die
wat hulle weI daaroor kwel bly party lojaal op soek na

'n oplossing wat steeds aan die yolk se

. bestaansvoorwaardes voldoen terwyl andf~r kwaad. of vervreemd hulle rug daarop keer. Gevolglik
kon nasionalisme 'n omstrede ideologie word en baie mense het Iojaliteit aan die volk as 'n
ongernaklike, beperkende en benouende verband begin ervaar en verkies om in 'n groter, regverdiger
gemeenskap, wat die vraeer verontregtes insluit, op te gaan.
Stadigaan het 'n nuwe bestel begin vonn aanneem. Die skrap va.'l apartheidswetgewing, die
ontbanning van verbode politieke organisasies, die vrylating van leiers wat na jare in die tronk vir
die benadeeldes simbole van bevryding geward het en grondwetlike' onderhandeling bet uiteindelik
onafwendbaar geword en aan 'n bele nuwe apset institusioneel beslag gegee. Afrikaners wat vir 'n
geruime tyd effektief outonoom hulle eie politiek bedryf het, word vera! negatief geraak deur hierdie
totaal nuw.e speelveld waarop die bele Suid-Afrikaanse gemeenskap geplaas is.
Omdat strukturele burgerIike ongelykheid binne een staatsverband nie in stand gebou kan word nie,
kan Afrikaners binne Suid-Afrikaanse verband in die toekoms geen besondere posisie of
bevoordeling te wagte wees nie - nie op politieke, ekonomiese, sosiale of enige ander terrein nie hoe onmisbaar sommige hulleself ookal beskou. Terwyl bierdie proses van gelykberegtiging voltrek
word. ervaar Afrikaners, ten spyte van wat bulle ookal as regverdige aansprake beskou, die staat al
minder as 'eie' en die land a1 minder as eksklusiewe vaderland.
Hierdie politieke veranderings en mense se ervaring daarvan is wesenlik en ingrypend genoeg om
die gemeenskap se totale toekomsverwagting te affekteer. Die effek het inderdaad so groat geword
dat daar in die omvattende sin van 'n kultuurkrisis sprake kan wees. Dit beteken dat die grondslae
van Afrikanerkultuur - van die bele Afrikaanse lewe in Suid·Afrika - oorweeg moet word.
Het die Afrikanervolk 'n anachronisme geword? Is die nasionale benadeling nag bruikbaar in
Suid Afrika, of moet dit met iets anders vervang word? Het Van Wyk Louw se verbinding van
4
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nasionalisme met liberale waardes misluk soos Qlivier oordeel, en het dit nog enige .waardc? Maak
die paradigma-laisis van sogenaarnde 'volks'-riasionalisme wat Degenaar aantoon die hele
bestaansmoontlikheid van positiewe nasionalisme by een volk in 'n multi-kulturele land tot niet, of is
dit nog denkbaar in 'n post-apartheid Suid-Afrika?
Omdat dit die toekoms moet help bepaal, is heiderheid oor 'n 'eie Afrikaanse kultuurbegrip' ook n66
nadig. Hierdie studie poog om 'n bydrae tot die gesprek te lewer.

2.
NP van Wyk Louw was nie net 'n digter nie. Hy was ook- !n denker wat hom met sy volle
intellektuele vennee op sy gemeenskap en omgewing betrek het In die dertigerjare het hy as vurige
jong man rondom nasionalisme en literatuur 'n sterk stellende posisie ingeneem en die mees
blywendc bydrae gclewer tot wat die bltellektuele basis van Afrikanemasionalisme sou word.
In die vyftigerjare het hy weer 'n sentrale plek in die gespre~ nie net rondom die literatuur nie, maar
ook rondom nasionalisme ingeneem. Waar nasionalisme vrae&' 'n mobiliserende krag was en daarop

gerig was om Afrikaners hulle regmatige politieke selfbeskikldng te laat opneem, het dit mettertyd
op 'n nasionaal bewuste Afrikanerregeringo oar die Unie van Suid-Afrika uitgeloop. As
gemobi/iseerde krag wat nou ook oor regeringsmag beskik het, het Afrikancrnasionalisme nuwe
intellektuele eise aan die denker gestel. Stelling het oorbodig geraak, maar suiwering en v~ifyning
het noodsaakJik geword. Louw het hierdie skuif suksesvol gemaak sonder om die nasion ale beginsel
agter te laat en die duidelike verband tussen sy vroeSr en later werk bly sigbaar.4
In die negentigerjarc maak ten minste vier dinge Van Wyk Louw nog relevant genoeg vir
bcstudering:

Ecrstens, en miskien nie heeltemal regvcrdig nie, sy statuor as digter - sy •groot naam·. Nie
hecltemal regvcrdig nic, omdat dit nog niks noodwendig s8 van sy waarde as denker nie; en tog op 'n
manier in lyn met sy eie siening van groot kuns as bron van bcstaansreg vir 'n volk.
Tweedens sy kritiese integriteit en politieke onverbondenheid NSrcns in sy werle is 'n aanduiding
clat hy sy oordeel tcroghou of sy gewctc suspcndecr ten gunste van enige iets of icmand nie. Politieke

4.

Olivier dui nouktdrig die ontwikkeling aan tussen die twee fases in Louw se wert, maar beklemtoon dat
"[dlie verskille tussen die politieke idees van Lojale verset en Berigte Ie velde en die 'liberale~ Van Wyk
Louwegter Die oorbeklemtoon [mag] word ten toste van die kontinulleit Die."
G Olivier, NP van Wyk Louw: literatuur, tilosofie, poIitiek. P 421
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keuses het' hy weI gemaak, maar dit uiteindelik altyd as afgeleide waardes, sekonder tot die hoer
'.
menslike waardes wat hy aangehang het, beskou - met 'n konsekweotheid wat moeilik in die
praktiese politiek sou aard en hom min vrede daannee sou laat he.
Derdens sy verkondiging van 'bekering of oordeer waannee hy die volk se dag-tot-dag lewe en
langer tennyn politieke keuses aan die gewete wou bind. By die lees van sy werk voel mens of sy
profesiee in vervulling gaan, nie soos 'n steITewiggelaar wie se voorspellings. uitkom nie. maar soos
iemand wat die onheil sien kom hel - reeds in die Idem om hom teenwoordig kon sien - en probe,er
afweer het Oit gee aan hom iets van die bo-tydelike waarde van 'n Ou Testamentiese profect na Y.lie
se boodskap die yolk in verdrukking ootmoedig weer willuister.
Vierdens sy werle self. Louw het onpretensieus geskryf en enigiets van 'n eenvoudige gedagte tot 'n
komplekse literere beskouing verstaanbaar vir die gewone. Ieser aangebied, dikweis in Die
Huisgenoot (goeie ou dae). Die indrukwekkende belesenheid wat uit sy werk blyk, het nooit 'n
'leeslys voorai' veronderstel nie. Oit was deurleefde ke~s en insig wat oute~tiek vir die Ieser
aangebied is en vir gesag nooit op iemand anders se naam of reputasie teruggeval het nie. Hierin was
by deel van 'n Afrikaanse geesteslewe wat selfstandig in die groot gesprek oor die eeuc
declgeneem bet en nie sy gesag seos 'n kolonie van ~ inoederiand wou at1~i nie. As eg Afrikaanse
denker is sy werle altyd die moeite werd om weer gelees te word
In clke nuwe soeke na 'n vaste grondslag vir die Afrikaanse lewe in die toekoms, is Van Wyk Louw
se werk 'n onvervangbare fonds. Dit moet vandag weer ontgin word.

3.
Die doel van hiedie studie is •n eie Afrikaanse kultuurbegrip. Die betekenis wat bier gebeg word aan
kultuurbegrip, word ten beste verduide1ik in teenstelling met kultuurbeeld (al word dit vir die
argument 'n bietjie oordryt). 'n Beeld is dan meer statics en as 't ware 'n uitsig van buite op iets,
terwyl 'n begrip meer dinamies, betrokke en 'van binne" funksioneer. 'n Kultuurbeeld
verteenwoordig dan 'n uitsig op 'n ander kultuur, op die eie kultuur in 'n andcr tyd of op die eie
kultuur waarby die waamemer hom nie meer betrek nie, terWyl '0 kultuurbegrip die uitsig is waarop
diegenc wat binne 'n bepaalde kultuurverband betrokke is, hulle aktiwiteit basecr.
Afrikaners se politieke strewe van die afgelope dekades het hulle die rcputasie besorg van iemand
wat, vcral in nasion ale lenne, ook namens ander wou dink. Sonder om die merietc daarvan bier tc
probeer beoordeelt kan aanvaar word dat die posisie van politieke beheer wat dit moontlik gemaak
bet, vcrander bet Aan die een kant kan Afrikaners dus nie meer vir ander dink: nie t maar aan die
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ander kant moet.hulle dringend vir hullesclf dink. Die uitgesproke uitgangspunt,bly dat claar s~ 'n
belangrike strewe bestaan om die Afrikanervolk te laat voortbestaan.

4.
Geen. sosiale opset of uitsig ci.aarop kom ooit in 'n historiese lugleegte tot stand nie - veralnie waar
dit iets soos 'n kultuurbegrip aangaan nie. 'n Studie soos hierdie sal gevolgUk kwalik relevant
genocg wees om ernsdg opgeneem te word, as dit die ty1: v66r die omwenteling nie deeglik in
oenskou neem nie.
Terugskouend is die Afrikaner sc strewe na vryheid aI dikwels gesien as 'n Iyn wat onder meer deur
die Groot Trek, die Bocrerepublieke en die Vryheidsoorloe loop en 'n hoogtepunt bereik het by
RepubUekwording in 1961. Die politieke stabiliteit en ekonomiese voorspoed wat daarop gevolg bet,
bet 'n opsct tot stand gebring waarmee Afrikaners oar die aIgemeen tevrede kon wees. Die groat
strewe is volvoer, politieke probleme word in be~ame hande gelaat en die yolk kan 'n kultuurbloei
verwag soos seIde voorheen! So het mense geglo mtdat die onopgeloste probleem van ander
Suid-Afrikaners se strewe na vryheid hulle ingehaal het
In wat nou maklik na 'n euforie kan lyk, het Afrikaners hulle ook opreg vetantwoord oor 'die
Afrikaanse Iewe' en moes daar een of ander kuItuurbegrip in swang wces. Die eerste deel van die
studie is dus 'n terreinverkenning van gevestigde Afrikanerskap, sodat d8ar 'n hecld gevonn kan
word waarop "n eie Afrikaanse kultuurbegrip' nou meet volg.

5.
In DEEL EEN: 'n TERREINVERKENNING VAN GEVESTIGDE AFRIKANERSKAP is daar
gepoOg om 'n beeld te vonn van 'n tyd en lewe wat tot die verlede behoort, al het dit maar pas yerby
gegaan en is daar nag oral oorblyfsels van sigbaar. Vir die kultuurgeskiedenis is dit dus nag 'n nuwe
veld waarvan verwerkte en gesistematiseerde inligting nog nie beskikbaar is nie. Die voordeel is dat
dit die ondcrsoeker na bronne van 'n meer prirnCrc, binnestydse aard dwing; die nadcel is dat
~ba1anseerde oorsig nog ontbreek en voldoende afstand van ideologiese skennutselings nog-mocilik
geneem kan word. Dalk word hierdie hele poging later as nog meer van binne dan van buite di6 tyd
gesien.
Die beeld ·wat gevonn is, beros meestal op nadenke binne die gemeenskap ecrder as op die
oorvloedige bespreldng van daarbuite. Sover dit waar is, is 'n mate van lojaliteit aan die
Afrikanergemeenskap die enigste duidelike ooreenkoms. Waardevolle bydraes is onder mecr gevind
in die werk van JC Steyn, MJ Swart, WAde KIerk, JJ Degenaar. WP Esterhuyse, HO Stoker, C van
der Waal, CWH Boshoff, PS Dreyer en PO Nel. Prof Nel het opgetree as redakteur van twee bundels
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fakultcitslesings by die Universitcit van Pretoria wat die werk van 'n vcrskeidenheid outeurs met
bctrekking tot hierdie onderwerp insluit Terwyl goof Swart se werle die konvensionele inslagdie
bcstc vcrtcenwoordig, is die mees skeppende bydraes van heel uiteenlopende" aard en inhoud, by
.Proff Dcgcnaar en Boshoff aangetref. Waarde is in die aigemeen ook geput uit die verslag van die
Hootkomitce: RGN-ondersock na Tussengrocpverboudinge.
Oaar is gepoog om vas tc stel watter soort kultuurbegrip in die tyd in die gemcenskap vaardig was en
dit so billik aan te bied dat diegene wat dit beocfcn bet, hulle daarin sou kon tuisvind Vir die doel is
auteurs selfruim aan die woord gesteI. Daar is dus nie programmatics gcpoog om oorsake 'daar' tc
sock vir alles wat 'hier' fout is nie, omdat orientasie onder nu~e omstandi~ede nie noodwendig
volle vervrcemding van die oue veronderstcl nie. Die samebang van gebeure is in die geskiedenis
ook seIde tot so 'n gcrieflike snit van tyd beperk.

HOOFSTUK. 1: ASPEKTE VAN 'n ALGEMEEN AANVAARDE KULTIJURBEELO bied 'n
siening van kultuur onder ses opskriftc aan. Die struktuur word nerens in die branne as sodanig
voorgestel nie en is deur oorweging en grocpering van standpunte as insig verwerf. Oit Iaat hopelik
genoeg ruimte vir die denkers om hulleself daarin tcrug te vinci, en word as 'bepaaldhede' van
kultuur beskryf. Die uitkoms was dat Afrikanerkultuur as mensbepaald, religieus bepaalcl, histories
bepaald, etnies bepaaId en ruimtclik bepaaId beskou is, sander. clat die geintegreerde aard daarvan
ontken is. Omdat dit nie die uitgesproke basis van kultuurdenke was nie, maar van buite berken is,
word dit 'n kultuurbeeld genocm.
HOOFSTUK. 2: om AFRIKANERKULTUURGEMEENSKAP sny drie sake oor die gemcenskap
aan wat al heelwat rcaksie uitgelok het Oie eerste handel cor die afgrensing van die gemcenskap en
identifiseer die faktore taaI en ras, die twecde oor die gemeenskap se neiging om binne die brcer
Suid-Afrikaanse verband spesifiek apart te bly en die dcrde is 'n ondersoek na die kenmerkende
verband tussen kultuur en sttuktuur. Hierdie derde ondcrwerp het al baie meer kritiek as
verantwoording uitgelok, en hier word probeer am dit in betcr perspektief tc plaas.
HOOFSTUK. 3: KULTUUR EN NASIONALISME volg die struktuur wat in die ecrste boofstuk
voorgestcl is. en is gebaseer op 'n neiging om Afrikanerkultuur en -nasionalisme byna as
wisselvorme te gebruik. Oit is miskien die naaste wat 'n mens buitenstyds kan kom aan die
identifisering van 'n kuItuurbegrip. Dit kan dan as 'n nasionalistiese kultuurbegrip bcskryf word.

6.
Van DEEL TWEE: 'n VERKENNENDE TEKSSTUDm VAN DIE KUL11JURKRITIESE DENKE
VAN NP VAN WYK LOUW moet 'n paar belangrike dinge ges8 word:
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In die eerste plek is dit tn teksstudie en nie tn biografie of invloede-studie van Van Wyk Louw nie;

Dit is dus nie gerig op 'Louw as kultuurkritikus' nie, maar op kultuurkritiek by Louw; nie 'n Van
Wyk Louw-studie nie, maar 'n kultuur-studie.
In die tweede pIck is dit 'n verkennende teksstudie, 'n inleiding tot Louw se werk wat deeglik verken

is en tematies aangebied word. Hy het egter nie een of ander oorhoofse prograril of struktuur gehad
wat onder die oppervlak Ie en wag om aangetoon te word nie, en. wat aan struktuur toegevoeg is, was
in 'n poging om 'n groter volume werk as wat mense maldik lees, te ontsluit.
In die derde plek is dit 'n verkennende teksstudie van Louw se kultuurkritiese denke. Hoewel 'n
soortgelykc snidie seker met sy poesie en drama as grondstof aangepak kan wor~S kan die
besondere aard van die kunswerk daardeur maklik misken word. Uit 'n kultuurhistoriese of
-filosofiese oogpunt en sonder literSr wetenskaplike pretensies, is dit van pas om bier te konsentreer
op sy prosa. Sy versamelde prosa in twee dele is bier as bron gebruik.

Die belangrikste werk wat op hierdie terrein oor Van Wyk Louw gedoen is, was vir 'n geruime tyd
net die! van JJ Degenaar in sy reeks lesings oor Die politieke filosofie van NP van Wyk Louw,
oorspronklik voor die Universiteit van Kaapstad se Somerskool en later opgenee~ in Standpunte en
sy bundel Moraliteit en politiek, en Gerrit Viljoen se NP van Wyk Louw-gedenldesing oor die
aktualiteit van Louw se riglyne vir die nasionalisme, later opgeneem in Oopgelate kring. NP van
Wyk Louw-gedenklesings 1 - 11. In 1988 is Gerrit Olivier se merkwaardige studie NP van Wyk
Louw: 6teratuur, rdosofie, politiek egter toegevoeg en het die grcnse van die gesprek waardevol
verruim. Terwyl talle ander bronne sydeJings op bierdie studie betrckking het, is bierdie drie van
sentrale belang.
Dis louter vreugde am Louw se opstelle te lees. Daar is 'n eenvoud en helderheid in sy taal, wat
ookal die onderwerp is, waarby lesers maklik aansluiting lean vind. Om ook daarvan iets in bierdie
studie weer te gee, word hy dikwels aangehaal, soms redelik uitgebreid.
Hierdie deel bestaan uit vier hoofstukke waarin sy werk tematies samehangend aangebied word.

HOOFSTUK 4: DIE LEWE EN WERK VAN NP VANWYK LOUW dien as algemene agtergrond
sover elit biografiese en bibIiografiese gegewens aangaan t terwyl sy twaaIf prosabundels kortliks
bespreek. en in terme van bierdie ondersoek beoordeel word.

S.

Sien byvoorbeeld HP van Coller se Die DlSionale element in die skeppinpwerk van NP van W,.k LcMaw
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HOOFSTUK 5: KENTEORETIESE EN KRlTIESE POSISIE: TOEGAN'O TOT
KULTUURKRITIEK beskryf Louw se aarwoe standpuntinname ten opsigte van sekere grondvrae
en vertrekpunte. Sy siening van die Absolute en van tradisie word bespreek, terwyl die posisie wat
hy met betrekking tot die gemeenskap inneem, uit verskillende hoeke beskryf word.
HOOFSTUK 6: KULTUURKRlTIEK: DIE NASIONALE BENADERING is in politieke tenne
seker van die meeste belang. Sy grondliggende gemeenskapsbeskouing word aan die orde gestel en
die ontwikkeling van nasionalisme in sy werk word ondersoek. Die besondere standpunte wat hy
inneem ten opsigte van die bestaansreg van 'n volk word verder bespreek: en die hoofstuk sluit af met
sy uitsig op die Suid-Afrikaanse gemeenskap.
HOOFSTUK 7: KULTUURKRlTIEK: DIE Hoe LEWE VAN DIE GEES behandel versk:illende
ideaalbeelde van die mens en gemeenskap wat Louw geskets het. Die eerste is die aristokratiese idee,
wat implikasies het vir sowel die enkeling as die gemeenskap, die tweede is die intellektueel as
belangrike ontwikkeling op die aristokratiese persoonlikheidsideaa1, en ·die derde is die
gepaardgaande gemeenskapsbeeld, getipeer as 'n cop gesprek.

7.
Louw se werk is spesifiek nie forscer om in te pas in 'n struktuur wat maklik by die eerste deel sou
aansluit nie, maar op 'n manier toegelaat om self 'n struktuur te suggereer. Dit maak. 'n
gevolgtrekking as elegante kunsgreep van versoening tussen die twee dele onmoontlik en 'n
moeiliker, maar egte resultaat word afgedwing.
DEEL DRIE: OP WEG NA 'n EIE AFRIKAANSE KULTUURBEGRIP gaan van die uitgangspunt
uit dat 'n gemeenskap se kultuurbegrip bestaan in die gesprek oor sienings en standpunte van
nadenkende deelnemers en dat dit onmoont1ik op eoige tydstip volledig fonnuleerbaar sou weese As
bydrae tot hierdie gesprek word sake van belang uitgelig en beoordeel.
In HOOFSTUK 8: 'n WAARDERlNG VAN GEVESTIGDE AFRIKANERSKAP word die

oortuiging gebandhaaf dat die ondersoekte tyd nie eenvoudig as bron van huidige probleme benader
beboort te word nie, sonder om die aktualiteit van die problematiese buite rekening te laat. Met
hicrdie veronderstelling is die rcsultate van die eerste deel puntsgewys krities oorweeg en verwagte
groeipunte vir verdere gesprek word aangetoon.
HOOFSTUK 9: ELEMENTE VAN SPANNING GRONDLIGGEND AAN LOUW SE
KUL~K

toon die omvattende teenwoordigheid van spanning in Louw se kritiese werk

aan op basis van die resultate van die tweede decl. 'n Belangrike punt is die beskrywing van
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Spanning as nie bloot hui~nde konfrontasie nie,

maar as die bestaan van

ongelyksoortiJCof

teenoorstaande sake in mekaar se teenwoordigheid

HOOFSTUK 10: ENKELE PUNTE OP WEG NA 'n EIE KULTUURBEGRIP bestun uit 'n paar
kUrsorlese opmerkings wat voortspruit oit die voorgaande studie en van bellnl mag wees vir die'
huidigeverantwoording van die Afrikaanse lewe - in die toekoms.
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DEEL EEN: '0 TERREINVERKENNING VAN
GEVESTIGDE AFRIKANERSKAP

HOOFSTUK 1: ASPEKTE VAN '0 ALGEMEEN AANvAARDE
KULTUURBEELD
"Oor die begrip kultuur en ten einde die ware identiteit, betekenis en aard van die
Afrikaner as sodanig te bepaal, is al vee! besin. geskryf en verskil. Daar sal dan ook
kwalik hieroor volle ooreenstemming bereik kan word. Mistien is sodanige wer1dikheid
ook nie 'n fout nie, want solank gesprekke hieroor voortduur, word die gees van 'n volk
en 'n gemeenskap geslyp; bestaan daar 'n gelccntheid vir voortgesette nadenke. HiFt
kan daar weer varshede volg wat selfs 'n to tale sameiewing ten goede sou kon kom."
Ooreenstemming sal veral uitbly as ons die lewensomvattende aansprake van die ondcrwerp
'kultuur' in aanmerking neem. Daarby sal die ondersoeker se gesindheid en· sy verhouding tot die
kultuurgemeenskap 'n belangrike invloed he, terwyl die doe! wat hy voor oi! het, ook 'n rot sal speeL
Is dit byvoorbeeld 'n beskrywing van die kultuur en die. kultuurgemeenskap, of is dit 'n kritiek op
die gemeenskap? Is hy dee! van die gemeenskap of is hy 'n buitestaander? Verag hy die kultuur of
werk hy met deemis?
Om sake venier tc kompliseer, het prof HO Stoker kultuur voorgestcl as "nie net resultaat of produk

van menslike aktiwiteit nie, maar ook die aktiwiteit self. Kultuur is sowel aktiwiteit as resultaat,
sowel innerlik as uiterlik".2
'n Te.n:einverkenning soos hierdie wi! toegang gee tot 'n veelsydige onderwerp sonder om dit uit te
put of voor te gee dat die resultaat volle dig of finaal is. 'n Soort algemeen aanvaarde
, Afrikaner·selfbeeld' kan as vrugbare invalshoek dien en behoort tiperende, idealiserende en
beskrywendc clemente in te sluit.

1.

MI Swirl, ODS voortbestaan, p 7

2.

HG Stoker, Oorspronl en rigtinll, p 125
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So 'n algemene sclfbceld is gesoek deur 'n verskeidenheid bronne te raadpleeg enuitsprake van
verskillende denkers in die verband - meestal tradisionele arbeiders op die gevestigde 'kult1.lurakker'
- te versamel en te verwerk. Die doel was om a1 die inligting verteenwoordig~nd en sistcmaties weer
te gee sonder om uitsluitsel oor omstrede kwessies te probeer lay. Die werkwysc was om eers
verwante sake onder gemeenskaplike opskrifte bymekaar te bring en vervolgens die opskrifte te
vergelyk en te groepeer.
Die resultaat is nie 'n gedetailleerde beskrywing van elke invloed op elke kultuurhandeling of
produk nie, maar die identifisering van sekere faktore met 'n bepalende invloed daarop. Dit laat
ruimte vir verskillende standpunte oor die rol en prioriteit van bepalende falctore, maar ontsluit
darem die gemeenskaplike gespreksterrein.
Ten minste die volgende bepaaIdhede'behoort aan die orde gestel te word: die menslike, religieuse,
historiese, etniese en ruimtelike bepaaldheid. sowel as die integrcrende en integrale aard van kultuur.

1. Kultuur is mensbepaald
Afrikaners sien kultuur as die resultaat van menslike aktiwiteit. WAde KIerk het 'n soort
ontstaansmite geskep deur te vertel:
"Kultuur het begin toe 'n primitiewe mens op 'n dag '0 klip opgetel het, dit s6 beskou en
plots iets in hom vael roer het. Verwonderd oar homself miskien, het hy toe aan die klip
'n ouwe vonn begin gee. Deur versigtig daaraan met 'n aoder ldip te kap, de~ dit op die
regte plekke te laat afskilfer, maak hy toe van die ldip meteens - 'n werktuig.u
Stoker het die mens se kultuur-aard verduidelik aan die hand van die mitologiese koning Midas:

"In elk geval. wat koning Midas aangeraak bet, het in goud verander. So het die mens
ook '0 gawe - let weI; 'n gawe - alles wat hy aanraak word. kultuur. Orals waar hy staf,
plant en dier aanraak, ontstaan kultuur: Oit is asof die mens 'n towerstaf het om alles in
kultuur te verander. Hierin Ie 'n groot misterie opgesluit. Maar ook waar hy met mense
io aanraking korn, byvoorbe~ld in sy sedelike en regsverhoudings, of waar hy huwelik,
'
gesin, Yolk, staat en maatskappy vonn, vonn hy kultuur.'A
Die mens staan dus in

'0

kultuurverhouding tot sowel die natuur deur daannee om te gaan, as ander

mense deur verhoudings te fonnaliseer.
Dit het prof Elaine Bollia bevestig deur te se:

3.

WAde K1erk. Tyd van vernuwing. p 125

4.

HG Stoker. Oorsprong en rigting I. p 125
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"Kultuumeoefening is immers mensli1ce besigwees met die wereld waarin hy leef, sodat
die wCreId daardeur onder die heepkappy en die mag van die mens te staan kom en die·
vonn lOOn van mensli1ce ingrypett.
'n Faset wat hier begin om Idem te dra, is dat kultuur nie net eie aan die mens is nie, maar· daarby
eksklusief tot die mens behoort. Op grond daarvan kon Swart
6
skcpping, dan ook 'n kultuurwese is.

sa clat alleen die mens, as kroon op die

Die feit dat aIle menslike handeling tot kultuur gereken word, beteken egter nie dat alle kultuur die
mens tot eer st:rek nie. Botha bet beweer dat die vraag na die sin van mcnslike kultuurbeoefening in
die
verandetjnge in die
. afgelope dekades besonder,, akuut geword het omdat daar heel pertinente
.
kultuur na vore getree bet; veranderinge van so 'n aard, kwaliteit, tempo en intensiteit, dat dit die
mens tot verantwoording moes roep. Sy bet verwys na beelwat literatuur wat op die ekologiese krisis
bewkking bet en gese clat die booftema daarvan "die krisisverskynsels van die modeme samelewing
en die onrusbarende disintegrasie- en dekadensie-tendense inherent aan die modeme kultuurt is.'
Daar is dus sprake van 'n kulturele gewete of -strewe wat bepaal clat alle menslike aktiwiteit nie oor
een kam geskeer moet word nie. Volgens Swart veronderstel kultuur stryd teen geestelike
oppervlakkigbeid en die oorbeldemtoning van die stoflike en sinnelike. Daarom dat sekcre
kultuurprodukte as toonbeeld van die kultuurstrewe beskou is. 'lOis die uiterlike manifestasies van
die kultuur, om die hltuur ontwil, wat die ware diepgang van die kultuurstrewe van 'n volk
openbaar."S
Deur sy kultuurgewete herken die mens bomself in sy verwronge strewe. Gevolglik kon De KIerlc
verklaar dat "die omgewingskrisis Die primer 'n natuurkrisis [is] nie, maar weI 'n kultuurkrisis. Bier
gaan dit tog irnmers om die vrye optrede van die mens: om die vrye gebruik of misbruik van sy
intelligensie...9
Botha bet dit omvattend so gestel:

S.

ME Both., Is kultuurbeoerenina nOl sinvol? p 2

6.

M1 Swan, 001 voorbestaan. p 8

7.

ME Both., Is kultuurbeoefening nog sinvol? p 2

S.

M1 Swart, 001 voortbestaan. p 63

9.

WA de Klerk. Tyd van vernuwinlo P 82
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"Dit het n voldonge feit geword dat die kultuur van die modeme meriS~ die produk van
sy rasionele beheersing van die werklikheic4 'n grootheid geword het ten opsigte
waarvan duidelik standpunt ingeneem sal moet word Watter sin het die menslike
1rultuurbeoefeniog indien dit bloot lei tot verknegting en verslawing en rue meer dien tot
die bevryding van die menslike lewe of die ciaarstelling van lewenstuimte nie? Watter sin
het dit wanneer dit bloot lei tot die verryking van 'n deel v~8ie weteldbevolking terwyI
die res van die wereld van honger en gebrek moet vergaan?"
..
Y

Die mens word dus met sy eie kultuurproduk, sy eie maaksel gekonfronteer en tot verantwoording
geroep, van die algemene tot die besondere.

Vir die Afrikaner is kultuur gevolglik mensbepaald, nie net omc.iat die mens dit handelend met die
natuur en medemens voortbring nie, maar veral omdat die mens sigself daarin herken en daardeur tot
ver.an~ooDdinglaatroep.

2. Kultuur k religieus bepaald.
Die RGN se verslag oor tussengroepvcrhoudinge in Suid-Afrika het tot die gevolgtrekking gekom
dat "religie inderdaad 'n omvangryke samelewingsinstelling is met vera1 'n groot gemeenskaplike
basis in die Christendom, minstens nominaal. Terselfdertyd blyk dit dat daar taIryke verdelings op
rcligieuse gebied is wat in 'n belangrike mate saamval met verd.elings tossen
bevolkingskategoriee...II
Dinne die verband verbaas dit nie dat Afrikaners kultuur as religieus bepaald beskou nie. Die
beskouing berus egter nie in die eerste pIck op waameming van die grondliggende rot wat godsdiens
in hulle cie sowel as ander gemeenskappe se bestaan speel nie, maar ecrder op 'n gemeenskaplike
geloofsgrondslag:
"AIle kultuurarbeid is in sy diepste wese religieus bepaal, omdat God die Oorsprong van
alIe dinge is, ook van die aanleg van die mens om kultuur te vorm en ook van die
moontlikheid in die natuur om tot kultuur gevorm te word. Kultuurvorming is verder
religieus bepaal omdat God die mens na Sy beeld geskape het, tot kultuurvormers bestem
bet en (reg verstaan) hom as Sy 'mede-arbeiders' op aaroe geplaas het vir die vervulling
van Sy raadsplan. Ten slotte omdat die mens geroep is om ook kultuur te vonn tot eer en
verheerliking van God. die Allerhoogste. Kultuur is geen godsdiens nie, maar wesenlik
religieus bepaal. nit""

10.

ME Both., Is kultuurbeoefening DOisinvol? p 8

11.

He Marais ea, Die Suid·Arrikaanse samelewing.... p 39

12.

HG Stoker, Oorsprone en ripine I, p 126

IS

Die bclangrike ondcrskeid tussen kultuur en godsdiens het Stoker daaraan motiveer dat "die'menS
hom in sy godsdiens vertikaal. Da Bo; na die Oorsprong van alIe dinge,na God" rig, tcrwyl hy met sy
kultuurvorming hom horisontaal na die skepping, sy medeskepseis rig.
Swart bet die geloofsgrondslag bevestig deur te se: "In sy diepste wese en in die mees blywende
betekenis is kuJtuur vir die Christengclowigc 'n Skrifopdrag: bewoon, bestuur, bewaar, beheer die
natuur - ook die natuurlike aard van die sondige mens. ,,13
Die pIck en status van kultuur volgens die Christelik-gerefonncerde benadcring, wat Afrikaners
minstens nominaal oorwegend aanhang, word verder toegelig deur dr Comelis van der Waal se
onderSoek na die kultuuropdrag in die Skrif.14
.
By het tot die gevolgtrekking gekom dat die 'kultuurmandaat' (Gen 1:28) in feite tn
verbondsmandaat was. Adam was geen mens-in-die-algemeen, 'n Universalmensch nie. Hy was 'n
konkrete mens, begenadig deur die verbond:
"Wanneer ons dus spreek van 'n 'kultuunnandaat' moet ons in gedagte hou dat dit nie
afhanklik is van 'n natuurwet (die mens is gemaak om te arhei) nie. Die opdrag staan in
die leader van 'n gunsverbond Slegs as beeld van God lean Adam hieraan beantwoord.
Neutraliteit is bier onbcstaanbaar." (p 24)
Na die sondcval word die verbond van God met die mens nie tot niet gemaak: nie, maar bestaan voort
as 'n genadeverbond Oak die kultuuropdrag word deel van die genadeverbond:
"Die opdrag tot kultuur; in watter vonn ookal. staan binne die raamwerk van God se
verlossende korns in Jesus Christus. Dit staan in hei1historiese verband. Die mens Jean in
die lig van die toekomstige eeu die saad saai en die gerwe oes. Messiaans bcpaald Oeur
die profesie gestimuleer." (p 24)
Christus se koms en die nuwe verbond hef die kultuuropdrag dan nie op nie. maar stuur dit deur die
sendingopdrag die wcrcld in sodat elkeen wat deur die gelowige aanvaarding van Christus se
soendood die ewige Iewe verkry, oak die roeping ontvang om hier en nou tot Gods eer te lewe.
Hierdie roepingsbesef is deur PS Dreyer eksplisiet op die Afrikaner betrek;
"Wat in die Afrikanersiening van baie groat belang is, is dat die Afrikaner nie net
gemotiveer is deur selfbchoud of volksbehoud nie, maar deur 'n roepiogsbescf. Die
Afrikaner het homself gev~! as 'n instrument in die hand van God waardeur God sy
raadsplan ten uitvoer bring. II

13.

MJ Swan. Ons voorbestaan. p 8

14.

C VUl der Waat. Die wereld is ons waning. p 24
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Dit is bevestig deur uitsprake

5005 ~

"Ten diepste is kultuur relig;eus bepaald. Vir die mens wat in 'n geloofsverhouding tot
God staan, is vrye kultullrarbeid ejn£lik roepingsvervulling. En in die roepingsvervulling
1
is sy vrye kultuuraksie gegrond."
en
"Enige verwysing na 'n laisis in ons kultuur moet dus nie iets meer se nie as dat daar 'n
ontstellende versaking van die Christelike roepingsbewustheid is, dat daar naas
God-dienende kultuur, ook in 'n groat mate wan-kultuur bedryf word en dat hierdie
versaking en verloening die fundamentele spanning in ons kultuur-krisis is. 17
In die lig van die genadeverbond en met kultuuraktiwiteit as roepingsvervulling - al is dit .gebreldcig is iets

5005

die Gelofte in die Afrikaner se geskiedenis b.::skou as 'n lewende simbool van genade en

roeping:
"Dan kry die Gelofte oorkoepelende betekenis - van 'n yolk wat in sy nood tot God
geroep het en amdat hy uitgered is, sy b~staan as diens en roeping verstaan. Dan word
die Gelofte 'n binding van die voll( aan God - en nie God aan die voll( nie~ en dan wor~
dit oak 'n binding van die volk aan sy roeping - am te dien en andere tot seen te wees."l
Die standpunt dat kultuur religieus bepaald is, het dus nie bloat 'n empiriese oorsprong nie, maar 'n
sterk prinsipiele geloafsbasis wat

i11

die ontstaan en inhoud van die Christelik-nasionale

lewensbeskouing neerslag gevind het.
Boshoff het die

inhoud~like

aspekte daarvan in drie dele opgesom:

"(1) 'n Mens se lewe is 'n lewe in diens van God, enersyds deur die kerldike erediens,
die gewyde handelinge en huisgodsdiens en andersyds deur die onderwerping van
kultuur in sy volle omvang, insluitende die staatkunde, ekonomie, onderwys en alles. aan
die voorslcrifte van die Bybel.
"(2) 'n Mens is van wee die sonde uit homself tot niks in staat nie. maar vanwee Christus
se tussenkoms is hy weer tot 'n nuwe lewe van verantwoordelikheid-in-genade geroep;
die roeping word in 'n gees van dankbaarheid vir God se genade vervul.

15.

PS Dreyer (red). Afri!lUlllerliber::!i!isme. p 19

16.

F van der Stoep, Opvoeding tot idemireirsvemerwing, in PO Nel (red), AfrikailedmUuur: fOli1ld2iment ellil
vergesig, p 30

17.

APTreumicht, Die Afrikaner in die Wesrerse kuffUlirkrisis. in PO Nel (red), Afril,21oerlmltUtllr: fondlmil1el1lE

en vergesig, p 4
18.

CWH Boshoff. Die BOllwerk l'an die Ajrikanerl"olk. in Kemp K (red). Carel Boshofl em! sy
Afri!mnerdeIrnl;;e, p 76
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"(3) 'n Mens is ten nouste met sy voile verbind; die verbintenis is van 'n dwingende aard
en roep die enkeling op tot sy roepingsvervulling binne die volksverband.,,19
Vir die Afrikaner is kultuur dus religieus bepaald omdat 'n besondere geloofsbeskouing van verbond
en roeping elit ideeei ten grondslag Ie, soos dit uitgedruk word in die Christelilc-nasionale
lewensbeskouing.

3.

Kill~tn.unr

Es Unistories bepaaid.

Die historiese bepaaldheid van kultuur het met meer as net die voor-die-handliggende gest-jedenis te
doen. In die wydste sin beteken dit die menslike lewe en handeling dra die stempel van tyd. In die
eerste pIek, en veral op grond van die geloofsorientasie soos dit bespreek is, funksioneer tyd in
samehang met ewigheid.

In tenne hiervan kon prof Hennie Pie terse be weer:
"Die christelike geloof is inherent 'n geloof van pelgrims. Ons is reisigers - op pad na
ons bestemming. Paulus se ons woon hier in tente, ~ns is tydelik hier. Ons is eintlik
burgers van 'n ander Ryk en die is komende. Die ware aard van die lewe is die van
·
As c hri stene IS
. ons op weg na ons em
. tIilce bestemmmg.
. ,,20
verandenng....
Hier korn staan die ewigheid dus teenoor die tyd en relativeer die tydelike. Van def Waal

21

wou

egter hierdie tyd-ewigheid tee',lstelling transendeer deur die mens in heilshistoriese verband te plaas:
"Die hemelopvatting wat die 'ewigheid' teenoor die 'tyd' stel, het onnoembare skade aan
die uitlewing van ~ns roeping op aarde toegebring .... Ook die dialektiese
tydlewigheid-teenstelling het di. . . · ';urkragte afgebreek en verstrooi: Alles is tog maar
tydelUc. Niles het ' ewigheidswaarde' nie." (p 19)
1

Hierteenoor het hy die verbondsmatige kultuunnandaat gestel wat hier en nOil die gelowige tot diens
oproep:
"Die wereId is ons woning wei en daar moet ons in die kulturele en maatskaplike
branders koers hou .... Geen wereldmyding nie, geen dualistiese benadering tot die
skepping nie. maar 'n ;,;.el:'kvormig word aan Christus en hom fier, as soldate dien.(p 14)

In die tweede plek dra die menslilce lewe en ha..l1deling die stempel van tyd in die menslilee uitsig op
verlede, hede en toekoms.

19.

CvVH Boshoff ea, Die VoH{staat as Afri!,;:;nerbestemming, p 33

20.

rIJC Pieterse.

21.

evan der Waal. Die wereld is OImS woning, pp 19,14

Nadent"~

van 'n Afrihaner. p 23
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Swart het dit op die punt af fonnuleer, byna

'0

slagspreuk daarvan gemaak:

"Kultuur put uit die verlede met die oog op behoud in die hede wat as stulaag vir 'n
toekoms moet dien .... Kulruur is dinamies, bewarend, nuutskepper.d ... 22
Dreyer het dit weer in tenne

V<!.l1 '0

lotsverbondenheid beslayf: lede van 'n kultuurgemeenskap is

deur dieselfde geskiedenis gesmee, hoon in die hede bymekaar en sal in die toekoms saam leef of
23
ondergaan.
Van hierdie drieledige tydsaspelc is die toekoms die singewer. Dit is juis sy historiese bewussyn wat
die mens verby die bestaande die toekoms in laat projekteer. Daarom kon prof PO Nel se:
"Eers wanneer ~ns 'n geloofwaardige toekomsbeeld het, sal ons werklik weet waarvoor
am te beplan, wat om te offer, waarheen am te ontwikkel en wat die toekomstaak van die
Afrikanerkultuur moet wees." 24
Maar die bewuste opvoedingsaktiwiteit as sodanig is a1
toekoms~georienteerdheid.

'0

sterk aanduiding van

'0

gemeenskap se

Van der Stoep het die soort stelling verder met inhoud gevul:

"Vir die opvoeder geld dit byna as vanselfsprekend dat identiteitsverwerwing 'n
duidelike aanwysbare historisiteit veronderstel. In 'n apvoedingskonteks lean dit eintlik
nie anders nie as dar die begrip identiteit 'n bodem of herkoms van sin en betekenisse
beskikbaar stel wat projekteerbaar is vir die toekoms. Daar moet goed verstaan word dat
dit hier nie om tradisi~s of tradisionalismes gaan nie, maar om 'n gevestigde en kenbare
aorsprong waaroor die opvoeders oordeel dar dit die maeire werd is om te kontinueer ....
Vir die opvoeding is identiteitsverwerwing 'n aangeleenrheid van die dinarrriese gang
van die gevestigde in oorgang tot die ontplooiende, en slegs in hierdie opsig s!aan die
historiese dan in 'n aanwysbare relasie tOt die temportSre.,,25
Die derde wyse waarap kultuur histories bepaald is, vloei voart uit die liniere tydsbegrip van verlede,
hede en toekoms. en kan beslayf word as gesitueerdheid in die tyd-kontinuum. Ons tref elit s6 by
Dreyer aan:
"Werldik en pralcties moet ons egter altyd binne 'n konla-ete situasie van tyd en ruimte
waardecr [tot waarde-oardeel kom] en gehoorsaarn of ongehoorsaam wees aan die eise
van die geldige waardes. Die konkrete situasie van tyd beteken in laaste instansie
' .... ,,26
gescle
1· d
ems

22.

MJ Swart, OilS '1oortbestaan. p 7

23.

PS Dreyer (red), AfrilmR1erliber3Iisme. p 15

24.

PO Nel, Die AfrikanerkulwUT - en die toekomstaak. in PG Nel (red). Afliik21t1erlm!Hlur: fonoameli1lt eli?!
vergesig, p 70

25.

F van der Stoep. Opvoeding tot idemiteitswenvillg. in PG Nel Afri!u:.ner!mltuur: fondamEnt en
p 24
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vel'g~jg.

Hierci.e kultuursiruasie is iets heellconlaeet en sluit vo]gens Swart dinge soos ras. vaderland, bodem,
staatstruktuur, politiek, sport en professionele beroepsvoorkeure in. "Hierdeur word kUltUUT se reeds
bestaande invloed bevestig. Op die lang duur bepaaI dit dan weer vorentoe die kultuurkarakter en
kulturele andersoortigheid van 'n samelewing.,,27
Stoktr het die Afrikaner se siruasie as horisontaal en vertilcaaJ Calvinisties bepaald beslcryf.
Horisontaal sien hy dit as historiese lyn en

~e

"ons volk is met hierdie Calvinistiese geestelike erlenis

gebore en het hierrnee grootgeword." Vertikaal sien hy dit as die verhouding waarin die
kultuurgemeenskap hom gedurende sy geskiedenis bewustelik tot God gestel het. 28
Die RGN se verslag oor tussengroepverhoudinge her ook na gesitueerdheid verwys:
"Elke gemeenskap het 'n paldcet basiese orientasies wat 'n bestaansregverdiging behels.
Hierdie orientasie bied 'n verldaring van die mens en groep se plek tussen andere en bied
sodoende 'n verstaansraamwerk wat onder andere die kontinulteit van die groep moet
verseker. Hierdie verstaansraamwerk is in mindere of meerdere mate geforrnaliseer in die
modeme samelewing en twee van die duidelikste vonns daarvan is die geskiedenis en die
religie. Die geskiedenis plaas die mens en die groep in verband met mekaar op gron~ van
historiese-kulturele feite, terwyl die religie dit op die grondslae van waardes doen. ,,2
Die rol wat die besondere siruasie as verstaansraamwerk speer word in die historiografie
demonstreer, want ten spyte van die eise van objektiwiteit en wetenskaplilcheid, weerspieel die
geslciedslaywing sterk uiteenlopende persepsies van die Suid-Afrikaanse samelewing. 30
Oegenaar het die 'mondigwording' van Afrikaners juis beskryf as 'n herwaarderinz van die
historiese proses wat 'n .bepaalde situasie tot stand gebring het, en 'n ooreenkomstige verstelling van
die verstaansraamwer1c.

31

In die vierde plek is kultuur histories bepaald omdat die kultuurgemeenskap in 'n bewuste
verhouding met sy verlede tree. Oit lean as geskiedenisbesef bestcryf word en verskyn by Stoker s6:

26.

PS Dreyer, Hedendaagse vryheidsideologieij in die Afrikaanse siruasie, in PG Nel (red),
fondalment en vergesig, p 39

27.

MJ Swart, Ons voortbestmm, p 15

28.

HG Stoker, Oorsprong en rigtiilg li. p 328

29.

He Marais ea, Die Suid-Afrik2l2liilse sameiewing .... p 67

30.

He Marais ea. Die Suid·Afril'2:mse samelewing .... p 77

31.

JJ Degenaar. Voortbestaan in geregtigneid, p 3-11
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Afril'<'lrr;H~T~mUn.nC!r:

"Elke mens, elke sarnelewingslaing, elke kultuurkring het 'n gesiciedenis. Oak nit die
geslciedenis bn die mens as enkeling en as samelewingskring ten dele leer wat sy
roeping is. Oak die gang van 2ns volksgeskiedenis eIn u lig' gesien) is 'n roepstem wat
ons na die toekoms heenwys." 2
Dreyer het gese dat 'n yolk altyd aan sy geslciedenis gebonde is, "omdat 'n volk is wat sy geskiedenis
van hom gemaak het. Wat die beste vir 'n yoile is, lean net uit sy gesk.iedenis besluit word. 'n Volle
wat sy geskiedenis vergeet of afswecr wat hom del.:!, die geskiedenis gedra het, is geen voile meer nie
maar het geblus tot 'n massa individue.,,33
Hierdie bewuste verhouding waarin die gemeenskap tot sy geskiedenis tree, laat mense soms wallide
heg aan gebeure wat verloop het sonder groot besluite of 'n bewustheid by mense dat hulle besig is

om geskiedenis te maale 'n Hele galery van simbole korn tot stand - heIde, gebeure, voorwerpe,
plekke en kan die geskiedenis as 'n lewende motief laat thrlcsioneer

'.':~I.n:;:ef

lcde van die

gemeenskap individueel of kollektief optree.
Die historiese bepaaldheid van kultuur vertoon dus vier aspekte: dat dit tot stand koen in 'n
tyd-ewigheid samehang; dat dit bestaan in 'n kontinuum van verlede, hede en toekoms; dat di, binne
'n besondere tydskonteks waardeer word, sowel by ontstaan as by herwaardering;

bewuste emosionele band tussen die (kultuur-)gemeenskap en die

;;fl

(kultuur~)geskiedenis

dat daar 'n

bestaan.

'''n Ontleding van die relevante wetenskaplike literatuur dui daarop dat etnisiteit die basis vir sosiale
kategorisering is wat r.oofsaaklik 'n kombinasie van die volgende

komponen~e

beliggaam:

'" 'n Gemeenskaplike kultuur. insluitei1de gemeenska!,like waardes en norme
':' 'n Gemeenskaplilce taal
~, 'n Bewustheid van groepsolidariteit
~-: 'n Bewustheid van historiese lotsverbondenheid
~:: Endogamie, dit wil se huwelilce binne die groep en 'n gevoel van bloedverwantskap
'i: Konsentrasie VR'1 die groep in 'n bepaalde geografiese gebied
,'. Genetiese afkoms
~, Emosionele ingesteidheid teenoor die eiendomlikheid, geskiedenis, ensovoorts.,,34

32.

HG Stoker, Oor:.prcil1Ig .....1 rigting L p 133

33.

PS Dreyer, AfIril(anerliberalisme. p 28

34.

He Marais ea. lDie Suid-Al'ril,33I1se samelewing ... , p39~40
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Die skrywers het egter beklemtoon dar die beslcrywing van etnisiteit nie )) 'n kategoriese wyse
benader kan word nie. Dit is eercler 'n proses as 'n absolute begrensing van 'n gedeelte

in 'n

bevolking - 'n proses war met verloop van tyd en na gelang van bepaalde omstandighede 'n
\,,;isseling in aard, intensiteit en omvang van groepsidentiteit kan vertoon.
Etnisiteit is dus 'n omvattende wyse van sosiale differensiasie, sodat die etniese groep

'il

duidelik

identifiseerbare sosiale eenheid is, herkenbaar aan besondere vonne van' kultuuruitdrukking, taal en
onderlinge verbondenheid sonder dat sy buitegrense finaal aanduibaar is. Hierdie sosiale eenheid
word ook 'n volk genoem.
Swart het gese: '''n Volk ontwikkel immers omdat sy eie kultuur binne sy eiesoortigheidskring
ontplooi,,35 en vol gens Steyn beleef 'n votk sy voUcsheid fisiek en kultureel. "Die volk ert' sy
liggaamlike kcnmerke van sy voorouers, maar daarby ook taal. godsdiens en kultuur, partylceer oak
'n grondgebied." Daarby kon hy Josua Fishman aanhaal wat se dat wanneer 'n volk sy etnisiteit
intultief, liggaamlik en kultureel beleef, dit 'n mistieke maar kragtige band met die verlede en 'n
energiewekker vir die hede en toekoms vorm.
Die RON se verslag oor tussengroepverhoudinge het

~tnisiteit

veral op die Afrikaner betrek:

"Etnisiteit as beduidende verskynsel binne blank Suid-Afrika kom veral voor onder
Afrikaners. Afrikaner-identiteit in die kemgroep berus nie net op taal nie (wat natuurlik
met Afrikaanssprekende bruinmense gedeel word) maar ook op ander falctore soos 'n
bepaalde Christelik-nasionale lewergbeskouing, 'n Cah inisties gegronde kultuurerfenis
.
en 'n bepaalde roepingsbewussyn."
'Identiteit' of 'volksidentiteit' word soms as tenn gebruik om

03.

die onderskeidende kultuurfasette in

samehang met 'n besondere bewussyn daarvan te vewys. Dit geld natuurlik op grond van kultuur se
rol as etnisiteitsaanduider. Om dus te se dat kultuur etnies bepaald is; is om te

se

dat die

kultuurgemeenskap of volk sy stempel afdruk op die kultuur wat dit voortbring en dat die
kultuurhandeling en -produk van een yolk onderskeibaar sal wees van die van 'n ander.
Van der Stoep het daarna verwys dat 'n groep mense, soos ' n gesin, familie of volk 'n
gemeenskaplike bestemming het wat vorm lay in 'n gemeenskaplike betroldcenheid by wereld en
lewe. Oaar is dan sprake van 'n lotsgenootskap of lotsverbondenheid wat die sorntotaal van die
gesamentlike onderweg wees na vore bring. 37 Hierdie ··gesamentlike onderweg wees" duj natuurli1;:

35.

MJ Swart. Ons voortbestmm. p 16

36.

He Marais ea,

Di~

w

Suid-Afril.a,mse samelewing .... p ..

op die gemeenskap se kultuurak:tiwiteit. Dit geld ook "die wyse waarop waardes en nonne in en deur
die volk gehoorsaam en verwerkli.k. word" waarna Dreyer verwys het toe hy die historiese
. . oorweeg het. 38
ontwilclce li ng van vo li(S1'd entttelt
Die verband tussen volk en kuituur wys duidelik uit as Swart van die Afrikaner se "sy kultuurlewe is
gekenmerk deur 'n nimmereindigende stryd om gewoon nie onder te gaan nie, om nie onherkenbaar
te verander nie, om nie op te hou bestaan nie, om ekonomies nie sodanig te worstel of dan
materialisties ingestel te raak dat die kultuur nadelig getref sou w(' ...d nie. ,,39
Maar hierdie verband is in die Afrikanergemeenskap soms vereenvoudig tot die saamval van
politieke- en kultuurstrewes. Dan is die politieke party as funl(sionele kultuurinstrument waardeer en
politiek begin die geheelbegrip van kultuur oorheers. Dit terwyl "partypolitiek en 'n staatsbestel
slegs deel is van 'n kultuurgeheel; gelylcwaardig saam met ander kultuurkomponente en ondergeskik
aan die totale kultuurbegrip ...40
Sonder dat sy hantering van die verhouding kulmur-politiek die Afrikaner altyd tot eer strek, is dit 'n
voorbeeld van die etniese bepaaldheid van kultuur. UTe veel Afrikaners beskou kultuur ook nog as 'n
optrede per geleentheid, as 'n veldtog teen iets of iemand, as 'n aksie c.eur 'n korrritee van stapel
gestuur en nie as die totale leefwyse van 'n hele voli( nie." 41
Taal funksioneer as kultuurhandeling en kultuurproduk en dien as sterk simbool

VII

etniese

identifisering. Steyn verwys na onlangse ondersoeke in Quebec, Wallis, Brussel en Friesland waaruit
dit blyk dat taal vir jong mense verreweg die belangrikste Iaiterium geword het op grond waarvan
hulle hulleself en ander tot 'n etniese groep reken.

42

Ook by Nel is taal hoer waardeer as bloot 'n kommunikasiemiddel:

37.

F van der Stoep. Opvoeding tot Idemireitsvenverwillg. in PG Net (red). Afri!\2it'1crlmlh.mr: fOl1l!1[ll21rnent en
vergesig, p 30

38,

PS Dreyer. Hedendaagse vryheidsideologiee I" die Afrikaner siruasie. ilfl PG Nel (red), Afril'~ll1lerh:l.l!hlmr:
fondamen t en vergesi g, p 47

39.

MJ Swart, ODS yoortbestaan, p 11

40.

MJ Swart. Oos voorthestaan. p 8

41.

MJ Swart. Die betekenis van die FAI( • tans ell if! die (oe/.:.oll1s. in PG Nel (red)
fOl1damena en vergesig. p 88

42.

Je Steyn. Trouwe Afrikaners. p 5

2"-~

AfriI~8:i'!er!mH,l..mr;

"Dit is die magtigste bindingslaag denkbaar, omdat dit die draer is van g~~dagte, gees en
idee. So oak is die Afrikaanse taal die geestesvonn waarin die Afrikaner se verwerking
van sy. eie lewenswerklikheid neerslag in ' n wye verskeidenheid van kuituurinhoude
vind"A3
De Klerk het taal beskou as lewens-essensie, of ten minste as simbool daarvan as hy Langenhoven se
toetrede tot die Afrikaanse taalbeweging bes1cryf. "Langenhoven se ontwalcing was dan oole
kenmerkend van wat taamlik algemeen met die Afrikaner as gemeenskap aan die gebeur was. Dit
was die heropstanding van 'n voile wat onder die dwingelandy van die Imperiale Idee sy essensiele
lewe ontneem is.,,44
Taal as die mees omvattende kultuurvorm, dra dus duidelik die stempel van etnisiteit. Etnisiteit as
wyse van sosiale differensiasie impliseer noodwendig een of ander voml van afgrensing. In die
verband het Swart beweer:
"Ook die Afrikaner se kultuur, dit geld immers vir alle kultuurgemeenskappe, moet sy
homogeniteit bewaar. Sou hy te oop, te ontvanldik, te opslurpend wees, kan hy ophou
om homself te wees. Hy kan selfs verdwyn. 'n Kultuur wat weer te verdraagsaam is, sal
algaande soveel vreemde elemente kan insluit, dat dit iets anders word, dat dit 5reemd
staan reenoor die eintlike kultuurgemeenskap vir wie illt oorspronklik bedoel is.,,4
Stoker, wat lrultuur as roeping gesien het, het gewys op die gedifferensieerde aard daarvan:
"Hierdie ryke verskeidenheid van roepings moet eerbiedig word; want dit is in God se
bestel .. 0 deur Hom gewil. Elke mens en elke samelewingskring vind in sy besondere
roeIJing sy besondere bestemuning op aarde .... Wie higr onderdruk, is skuldig aan
ro"pingsverlaagting en staan onder die oordeel van God.,,4
Die beskouing dat kultuur etnies bepaald is, spruit dus voon uit die bydrae wat kultuur as
konstituerende element tot etnisiteit lewer en kan afgelei word van: die kulturele uitlewing 'Ian
lotsverbondenheid deur die etniese groep; die noue samehang van die stand van die etniese groep op
besondere lewensterreine, byvoorbeeld die politiek, met die stand en ontwiklceling van kultuur in die
algemeen; die noue samehang van taal as omvanende kultuu..n.ronn met die meegaande emisiteit; en
die toepasbaarheid van etniese afgrensing op die kultuurgemeenskap en sy kultuurhandeling en
-produk.

43.

PG Net. Die Ajrikanerku/wur - en die toekomstaak. ill PG Net (red). Afri!'2medmHuur:
vergesig, p 7 1

44.

WA de Klerk. Tyd varn vernuwing. p 33

45.

MJ Swart,

46.

HG Stoker, Oorsprong en rigtii"lg K. p 134 - 135.
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voortbestaan. p 14
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"Another important factor was the land itself. The burghers and their descendants
trekked steadily away from Cape Town into the magnificent interior of mountains and
plains .... To this land the trekkers gave a fierce and possessive love. They caled it (after
the Khoi-khoi) the Karoo, a semi-desert land of space and freedom, of heat and rock and
thorn, with oases of coolth and green. How far were they now from the thous<:tnd
waterways of Holland! T!1i~ horse, this saddle, this rifle, this antelope running - this was
life, yet you would not find one hint of it in all the picture-galleries of Amsterdam ....
Did the Karoo import an element of hardness and toughness to the trekkersoul of the trek
farmers? It could well be so." 47
By hierdie ruimtelike faktore wat die vonning van die Afrikaners se gees bepaal het, het Pl Meyer 'n
saak met gewe1dige aktualiteit gevoeg:
"Benewens die bodemfaktore wat hierdie selfstandige uitgroeiiog [van die volle]
bevorder en 'n ander iohoud aan sy selfstandige volkskap gegee het, het veral sy
aanraking en botsing met die inheemse nie-Europese volkere van Suidelike-Afrika
meegebring dat die Afrikaner hom geesteiik rekeng;kap moes gee van belewings wat
vreemd vir Wes-Europa as sodanig was en nog is." 4
Dreyer het weer die invloed wat ruimtelike isolasie op die vonning van die kultuurgemeenskap
gehad het, beldemtoon. Hy het verwys na die liberalisme wat Europa ingeneem het en 'n mate van
invloed op Kaapstad en sy onmiddellike omgewing gehad het, maar haas geen indruk op die
geYsoieerde bewoners van die binneland gemaak het nie. Ook die Groot Trek wat rondom 1836 begin
het, was 'n geografiese uitwyking voor die invloedsfeer van die liberalisme.
Ver verwyderd van die Westerse geskiedenis en dig bevollete landskap, moes die boere van
Suid-Afrilca hulle pad vind. "Waarvan ons mense weI geweet het en baie goed geken het, was die
eensaamheid van die boereplase waar elke man sy eie baas was en waar hy net deur sy eie moed en
vernuf staande kon bly:.49
Oar hierdie bodem en mimte het Swart gese"[d]ie Afrikaner en sy kulruur sal na alles slegs aan die
Afrika-Suidpunt voortleef of hier tot niet gaan .... ,,50 Maar die ruimtelilce bepaaldheici van kultuur
word veral duidelik in die spanning wat ontstaan as die kultuurgemeenskap sy lewensruimte nie

47.

Alan Paton, The Afrikaner as f kllOw !lim. in ES Munger. The Afril~arlers, 18

48.

PJ Meyer, Nog nie die einde nie. p 55

49.

PS Dreyer. AfrH~anerliberalisme. p to

50.

MJ Swart. 01115 \'oortbestaan.
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Hieroor het Botha beweer dat "[ w]aar ooleal ter wereld twee tale of twee

kUltuurgroepe in een kultuurgebied wortelsbet, daar 'n magsverhouding [ontwildcel] waarin die een,
op v'atter grond ookal, die sterkere is." 51
Ook Boshoff het hom hieroor uitgespreek:
'''n Volk sonder 'n vaderland is op die lang duur onbestaanbaar. Afgesien van die staatsen volkeregtelike noodsaaldikheid, moet ' n volk ook 'n land he om in ander geestelilee en
stoflilce behoeftes te kan voorsien. Dit is byvoorbeeld die volle se bran van
lewensmiddele, dit bepaal sy kultuurontplooiing tot op 'n sekere hoogte, bind hom saam,
gee hom identiteit, voed sy nasionalisme, sterk sy geestelike weerbaarheid en sy ,vil tot
selfhandhawing. 'n Volk moet in sy land gewonel wees, geestelik en andersins, om sterk
te kan staan in enige stryd wat hy voer. Die land se volksbewarende laag verbroldcel
egter wanneer dit met ander volke of baie vreemdelinge gedeel word.,,52
Die fU'rntf'!Jce bepaaldheid van kultuur word veral in historiese sin aanvaar en gei1lustreer. Die
ruimtelike ordening van kultuurgemeenskappe in die hede bestaan of feitelik as 'n byna onbewuste
konteks vir kultuuraktiwitiet, of as hoogs gepolitiseerde strewe na selfstandigheid wat in
'kultuurgespreldce' versigtig hanteer word. By die ondersoek na me verband tussen kultuur en
nasionalisme, sal verder hierop ingegaan word. Intussen kan beweer word dat die ruirntelike
bepaaldheid van kultuur herkenbaar funksioneer op fisiese en staatkundige terreine, veral uit 'n
historiese ontstaan- en bestaansperspektief.

6. Kn.nllhll1llHi us n~aegll'mmn.
Sodra kultuur en die l..L1ltuurgemeenskap analiseer word, loop mens die risiko om die geihtegreerde
aard van alle onderskeibare fasette te onderskat of selfs mis te kyle Boshoff het duidehlc illustreer dat
dit onhoudbaar sou wees:
"Die sfullelewing van 'n groep mense is 'n geYntegreerde situasie. Die familielewe kan
nie losgemaak word van die skool nie; die skoel kan nie losgemaak word van die kerk
nie. Die politiek en die ekonomie kan nie as twee onafhanklike dinge wat niles met
mekaar te doen het, beoefen word nie. Die staat het as doel die ordening van die
gemeenskap w!annee die instellings van die gemeenskap gelyktydig en gerntegreerd lean
funksioneer. ,,5

(1'ydls~n'ifvn!j"

51.

ME Botha, Interkulturele verholldinge mel spesiale aandag aan die toekoms van Afrikaans,
geesteswetens[mppe 27(4), Desember 1987, P 267)

52.

CWH Boshoff ea, Die voUtstaat:as Afrilmnerbestemming, p 40

53.

CWH Boshoff. War is die rot van seljbeskikking ill grondwetlike verandering?, inI K Kemp {red),
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Stoker he! dit weer soos volg uiteengesit:
"Eerstens het elke mens aan talryke kringe deel; hy is byvoorbeeld lid van 'n huwelik,
van 'n gesin, van 'n volk, van 'n staat, van 'n aantal maatskaplike organisasies,
ensovoorts. Hierdeur is ' n differensiasie van besondere roepings in hom verenig.
Tweedens komplementeer roepinge mekaar en vul hulle mekaar aan. In die huwelik het
die man byvoorbeeld sy en die vrou haar roeping, maar binne die eenheid van die
huwelik vonn hulle tog 'n roepings-geheel wat mekaar aanvul. Dc:,dens hang roepings in
die sin saam dat hulIe van mekaar afhanklik is. Die een het in die beha..rtigi,lg van sy
roeping die ander nodig. So het die skool byvoorbeeld medewerking van ouers, staat,
maatskappy en kerk nodig; of as die staat nie reg handhaaf nie, hoe kan die roeping van
enkelinge na behore behartig word? Vierdens vonn die mensheid met sy taalc op aarde 'n
eenheid; die mensheid is in Adam uit een bloede een. en die herbore nageslag is in
Chrisms een. Ook hi?l0ries gesien, is menslike roeping 'n geheel as vervulling van Gods
raadfplan op aarde."
Opsommend kan ' n duidelike beeld van hierdie meersydige fenomeen ' kultuur' gevonn word, soos
dit funksioneer in die Afrikaanse kultuurgemeenskap. deur kultuur as mensbepaald, religieus
bepaald, histories bepaald, etnies bepaald en ruimtelik bepaald te sien, sander om die integrale, dus
die in-geheel-samehangende aard daarvan uit die oog te verloor.
Kultuur is mensbepaald omdat kultuuralcti\viteit tipies van die mens is, maar ook elcs14usief in
menslike handeling bestaan en daardeur tot stand gebring word: in sy handeling met die natuur sowel
as met sy medemens. Hierdie bepaaldheid blyk veral daaruit, dat die mens homself in sy
kultuuraktiwiteit herktn en daardeur tot verantwoording laat roep.
Kultuur is religieus bepaald omdat sy godsdiens die kultuurgemeenskap se seltbeeld en handeling
ten grondslag Ie. Vir die Afrikaner is kultuur in die algemeen verbondsopdrag en in die besonder
roepingsvervulling. Hieruit kom sy kenmerkende Christelik-nasionale lewensbeskouing voort.
Kultuur is histories bepaald omdat dit tot stand kom in ' n samehang van tye-'; en ewigheid, orodat illt
bestaan in 'n kontinuum van verlede, hede en toekoms, omdat dit binne 'n besondere tydkonteks
waardeer word en omdat daar 'n besondere band tussen die gemeenskap en sy geskiedenis bestaan.
Kultuur is etnies bepaald omdat 'n lotsverbonde gemeenskap

d:lt

tot stan9 bring. Ons sien dit aan die

same hang tussen die stand van die etniese groep op verskillende lewensterreine en die stand van die
kultuur in die algemeen. die sameh, ng van taal as kultuufVO'.m met die meegaande etnisiteit en die
toepasbaarheid van etniese afgrenslng op die kultuurgemeenskap en sy kulmuraktiwiteit.

54.

HG Stoker, OOiSprOl'lg en rigting t p 135
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Kultuur is ruimtelik bepaald amdat die ontstaan en voortgaan daarvan binne 'n fisiese ruimte. wat
sowel bodemgesteldheid as staatlmndige instelling behels, plaasvind.
Kultuur is integraal omdat dit uit interaksie voonkom.
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Met enkele perspektiewe op 'n algemene ku1tuurbeeld is dit vir 'n terreinverkenning van gevestigde
Afrikanerslcap belangrilc om die gemeenskap wat hierdie kultuur bedryf onder oe te probeer lcry.
Eenvoudig genoeg kan beweer word dat so 'n gemeenskap bestaan uit diegene war die algemene
kultuurbeeld, -aktiwiteit en -produk deel. Aspekte soos 'n hegte gemeenskapslewe, 'n gereformeerde
belydenis en Calvinistiese lewensbeskouing, 'n vryheidsgeorienteerde uitsig op die geskiedenis, 'n
bewussyn van volksidentiteit en 'n emosionele verbintenis met die RSA sou hierby ter spralce moes
korn.
In ag genome dat enige gemeenskap deelnemers het wat nader of verder van 'n soort 'kern' staan of
nie op elke terrein ewe veel konformeer nie, word dit al moeiliker am iets so wyd soos 'n
kultuurgemeenskap te probeer afgrens. Die vraag kan ontstaan presies hoe gereformeerd iemand se
belydenis moet wees, of hoe vryheidsgeorienteerd (en op wie se vr'jheid) sy uitsig op die
gesldedenis, am as Afrikaner gereken te kan "lOrd. Of enige verantwoordbare afsnypunte in teIme
van sullee karaktertrekke vasgeste1 sal kan word, 1yk hoogs onwaarskynlik.

Maar afgrensing vind in die algemeen tog plaas en het in die Afrikanervollc se geskiedenis definitief
plaasgevind, al was illt nie enke1voudig of op aile terreine rigied nie. Die ondersoekte bronne het
twee salce aan die lig gebring wat verder bekyk moet word. Dit is tWee maatstawwe waarvan die een
meer inldusief en die ander meer eksldusief toegepas word, naamlik taaI en ras. Dam'by funksioneer

die kultuurgemeenskap kenmerkend apart en georganiseerd.

.

Die eenvoudigste beslaywing van 'n Afrikaner bly steeds iets SOus Ettiene Leroux. se .idie
."
. d 1 01""• .iLeyn
~
wat Afril
. caans praat ", aI h et hy d.i t " so verve l'19, so ... tteng
g~vm·,
se
..,

wi~an
"I0 1aJ1Ke
.

Afrikaanssprekende". ~ Degenaar her in wese dieselfde beskrywing gegee in sy k.ritiese ondcrsoek na
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Afrikanernasionalisme, naamlik: "Afrikaners He white South-Africans whose mother tongue is
Afrikaans. ,,3
Taal en ras is dus die twee mees ooglopende kenmerke wat tot algemene definisie gemaak word. Vir
die res kan elke aspek van etniese identifisering positief of negatief waardeer word, maar hierdie
kenmerke plaas mens hinne of buite die waarderingsraamwerk as geheel. As afgrenser sluit beide
kenmerke diegene illt wat glad nie daaroor beskik nie, maar funksioneer versldllend waar daar twyfel
kan bestaan.

Die samehang van taal, etnisiteit en kultuur het reeds by die etniese bepaaldheid van kultuur ter
sprake gekom. Sonder om die filosofiese vraag na taal as omvattende lewensvorm en -uitdruJdcing
aan die orde te stet. kan hier volstaan word deur te

se dat !a.al, 'n essensiele kultuurvorm, die stempel

van etnisiteit kan dra. Dit het die RGN se verslag oor tussengroepverhoudinge bevestig deur taal te
beskryf as 'n etniese aanduider, sodat die enkeiing hom met 'n etniese groep lean identifiseer deur
met die taal te identifiseer.
Uit hierdie hoek was Afrikaners tradisioneel ontvanklik vir bydraes deur mense wat nie van
Afrilcaanse aflwrns is nie. Dit maak van die taal 'n kenmerk met 'n insluitende neiging en lei daartoe
dat mense wat Afrikaans goedgesind is, maklik by die kultuurgemeenskap ingereken is. Die
nuweling kon hierdeur toegang verlcry om praktiese redes van kommunikasie sowel as emosionele
redes soos welwillendheid en aanvr..arding. Taal as kenmerk het egteT in direkte samehang met ras
funksioneer.

Die tweede afgrensende kenmerk van die Afrikaner is sy rasse-aflcoms. Degenaar het dit histories s6
verldaar:
"These cultural, ethnic and religious differences, which coincided with social, political
and economic distinctions. came to be seen in the popular mind in dominantly racial
tenns, the racial factor being the most visible and easily conceptualised index of group
differentiation. ,,4
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Swart het beweer "die Afrikaner is blardc bewus" en bygevoeg "[sly kleurgevoel is op identiteit
gebou en nie op rassisme nie. Sy Wes-Europese afkomstrots verflou egter algaande. Hy gio steeds in
volkereskei~ng

en betwyfel veelras:;igheid .... Hy besef dat hy fisiek sal ophou bestaat, as hy as

Blanke sy p0i~tieke settbeheer verloor.',5
Dit is presies die punt wat Afrikaners die afgelope tyd sterk cnder druk geplaas het:
afkomsbewustheid het aan kulturele inhoud verloor en 'n politieke konsep geword, selfs primer 'n
politieke praktyk waarvan sy voortbestaan afhanldilc gestel is.
Degenaar het hierdie verdere ontwikkeling wat in Swart se stelling sydelings begin verskyn het,
eksplisiet beskryf:
"There are examples of nationalists speaking of a ' white South African nation'. U ndef
pressure from the blacks they are refonnulating traditional group concepts ... this
ideology of white nationalism is clearly based on race and colour, god the non-white
groups are excluded in favour of a white nation with a white identity."
.
Vir politieke aanwending moes die rasse-onderskeid institusioneel tot uitdruldcing leorn in 'n stelsel
van rasseklassifikasie. Onderliggend aan die onderskeid tussen 'blank' cn ' nie-blank', is egter ook
die uitsluitende bevoordeling V'i:-. die blanke kategorie as maghebber duidelik teenwoordig.
Ras het dus funksioneer as 'n eksldusiewe afgrenser in politieke en kulturele terme sonder dat die
twee duidelik te onderskei is; eksldusief omdat diegene wat die kenmerk nie dra nie uitgesluit word
ongeag hulle pogings, wil of strewe tot die teendeel.
Die instusior.aiisering van die rasse-onderskeid en die politisering daarvan sowel as die
getalle-verhouding van groepe tot mekaar in Suid-Afrika, het by die self-identifisering van die
Afrikaner prioriteit gegee aan blank bo Afrikaans.

"The frontier mentality thesis holds that the continued conflict with an ethnically distinct
group on the frontiers over a long period of time is llicely to lead to a 'frontier fear'
which becomes part of the culture of the group .... This resulted in the Afrikaner's
realisation that in order to keep his sepera~e identity intact he had to keep a safe distance
between himself and those who threatened his identity. This applied primarily to his
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contact with non-white races, the Afrikaner people themselves being descendants mainly
from white immigrants: GenTIan, Dutch, French and British." 7
GO Scholtz het die afgrensing van die kultuurgemeenskap histories nie net aan die hand van vrees
vir identiteitsverlies motiveer nie, maar het dit aangetoon as die bevestiging van werklike en
wesenlike verskille tussen die betrokke

groepe~

dus nie net negatief: vrees nie, maar oak positief:

selfbetuiging. Hy het dit so beslcryf:
"Sedert die eerste blankes hulle in 1652 aan die suidpunt van Afrika gevestig het, het
hulle tussen hulle en die nie-blankes op verskillende terreine van die lewe slcerp
skeidslyne getrek. Daar was in die eerste plaas ' n godsdienstige verskil; die blankes was
Christene en die nie-blankes heidene. Oaar was in die tweede plaas 'n kultuurversldl; die
blankes was beskaaf en die nie-blanlces wa~ onbeskaaf. Daar was in die derde plaas 'n
genetiese of rasseverskiI; die blankes het tot die Indo-Europese ras behoort en die
nie-blankes tot verskillende ander rasse. Daar was in die vierde plaas 'n politieke versldl;
die blankes was steeds ver in die minderheid teenoor die nie-blankes. 8
Hierdie beskrywing het natuurlik wyer gemik as net die stand van sake met die vroee
nedersettingsgesldedenis en verteenwoordig 'n benadering wat as historiese agtergrond vir latere
politieke differensiasie dien. Die gestalte wat dit mettertyd aanneem word beslcryf in die RGN se
verslag oor tussengroepverhoudinge:
"Die amptelike regeringsbeleid van 'afsonderlike en parallelle ontwikkeling' het in die
sewentigerjare op staatsregtelike en institusionele gebiede waarskynlik S) hoogtepunt
bereik met 'n oppennagtige blanke Parlement, 'n beperkte wetgewer vir bruinmen~e, 'n
adviserende raad vir die Indiers en selfregering vir die verskillende swart gebiede."
Die staatsregtelike implikasies van die aanvanklike 'slcerp skcidslyne' verteenwoordig 'n poging van
die Afrikaner-regering om die verskillende kUltuurgemeenskappe nie net institusioneel en op
plaaslike vlak va.'1 mekaar te sleei nie, maar om 'n volle geografiese skeiding teweeg te bring.
Boshoff het die lyn van denlce motiveer deur te se:
"Verder moet ons besef dat a1 die salce wat binne die geografiese gebied waarin jy woon
val, eie sake is. Omdat a1 die insteIlings waarmee mens te doen her, geintegreerd bestaa.."
lean daar nie runge in jou land wees wat nie eie dinge is nie. 10
o
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C~we~

Swart het hom uitgespreek teen die strewe na 'n oop gemeenskap en het Afrikaners se wens betuig
om as kultuurgemeenskap apart Ie wees:
"'n Oop, plurale, gerntegreerde samelewing word as ide ale patroon aangebied waarteen
kwansuis net die Afrikaner gekant sou wees. Volksregering, volicstaat, volksonderwys en
volksekonomie word met 'n oorkoepelende nasiebegrip pro beer vervang. Die idee van 'n
Blanke volie in plaas van 'n Blanke nasie 11 en ten koste van die Afrikanervolic, word
subtiel onderstreep." 12
Daar was dus by baie Afrikaners oar 'n lang tyd die strewe am vir die behoud van eie identitt. ne
kultuurgemeenskap apart te laat funksioneer. Hoewel politieke apartheid nie enkelvoudig
verklaarbaar is nie, kan dit onder meer as bewys van hierdie strewe gesien word. Dit het in elk geval
omstandighede meegebring waaronder die kulwurgemeenskap

ap~rt

funksioneer het, op infonnele

en fonnele wyse; informeel deur sponra.T1e intra-kulturele interaksie en fonnee! deur georganiseerde
kultuurakti wi teit.

Die ondersoek na die verband tussen kultuur en etnisiteit het aan die lig gebring dat kultuur 'n
etniese aanduider is. Dit kon natuurlik nie eweveel vir elke aspek van iets so veelkantig soos kultllur
geld nie, en dit is duidelik dat die meer onderskeidende aspekte hierby meer Idem sou dra. Dit het
dan maldik gevolg dat die onderskeidende en identifiserende aspekte daarvan vir die doel van etniese
differensiasie 'die kultuur' genoem is en op 'n sekere tyd as simbool van 'n volksbewussyn beskou,
gepropageer en gekoester is.
Hierdie deel van die omvattende kultuurspektrum dien as identifIkasiemiddel, veral in die
onderskeibare vorm wat dit het en aan die kultuurgemeenskap gee en kan daarom formele kultuur
genoem word. Informele kultuur is dan die kultuuraspekte wat nie so bewus waardeer en benoem
word nie, maar niles minder onderskeidend hoef te wees nie en 'n groter deel vail mense se daaglikse
lewe uitmaalc
Belangrik is dat die teenstelling nie gemaak word tussen spontane of gedwonge, vrywillige of
verpligte, ongcstrukrureerde of gestruktureerde, ongeorganiseerde of georganiseerde, natuurlilce of

11.

Die eienaardige idee van een blanke nasie en as deel daarvan, maar onderstceibaar 'n Afrikanervolk in 'n
gemeenskaplike vaderland, berus op die onderskeid tussen "'0 kultuur- en volksbegrip" en 'n "ruimte- en
staatsbegrip·'. Hoewel Swan beweer "[ dJaar hoef nie 'n keusc tussen die twee gemaak te word nie omdat dit
onvergelykbare eenhede is" slcyn dit 50 duidelik legitirnileit te verskaf aan blote rasse-apartheid. dat dit die
wets van die tyd nie kon deurstaan nie.
I

12.

NU Swart, Die Afrikaner en sy jdentiteit, in IE Pietersc (red), Folms 2, p 7

33

kunsmatige kultuur nie. Dit is weI 'n onders1ceid, meer as 'n teenstelling, Ulssen die kultuuraspekte
waarin 'n voile bewustelik sy onderskeidende vorm uitdruk en die wat minder selfbewus bedlyf
word; tussen formele en infonnele kultuur.
Die ander beskrywings lean van tyd tot tyd aan enige kultuuraktiwiteit geheg word. ongeag of dit
formeel of informeel is. Vir 'n Afrikaanse skoolYJnd lean Engelse teater byvoorbeeld gedwonge,
gestruktureerd, georganiseerd en selfs verpligtend wees sonder om volgens hierdie onderskeid

formele kultuur te wees.

Sowel die formele as informele kultuuraktiwiteit vind binne gemeenskapstrukture plaas. Die
strukture wat mile op 'n doel buite die oorwegend identiteits-georienteerde kultuurveld, waar
identifisering met dieselfde etniese vaband en strewe nie 'n voorwaarde vir deelname is uk, is die
ruimte waar iLlformele kultuura!:.tiwiteit plaasvind. Oit behels verbande soos die gesin, die leerk,
vriendekringe, belangstellings- en beroepskringe en -verenigings, onderwysstrukture en politieke
orgru:isasies.
Hierdie verbande en instellings is 'n onmisbare deel van die kultuuraktiwiteit en dit vertoon die mate
waartoe etnisiteit selfbewus geword he! by die deeinemers, die lede van die groep. Sonder
Afiikaanse gesinne, Afrikaanse kerke, Afrikaanse beroeps- en belangstellingskringe en wat meer,
kan daar nie 'n Afrikaanse lcultuurgemeenskap v/ees nie - ongeag hoeveel kultuurorganisasies aan
die werle is.
Gemeenskapinstellings wat infonnele Icultuur fasiliteer en vvaarvan die rol dikwels misverstaan
word, verdien spesifiek aandag. Dit is die kerk, die skool en politieke instellings.
Al die genoemde instellings is egter betrokke by die gemeenskap - in 'n sekere f;in IS dit die
gemeenskap - en lean nie 'n buite-kulturele rol speel nie. Dit dra noodwendig by tot die gemeenskap
se kultuurinhoud en -vonn en het dus te do en met die etniese bewussyn, maar staan nie daarin
sentraal nie. Die RON se verslag oor tussengroepverhoudingc het byvoorbeeld veIVIYs na religieuse
simbole war beide "'n vertolkings- en beoordelingsraamwerk en 'n motivering tot ooreenkomstige
handeling" verteenwoordig en het verder die koppeling tussen religieuse waardes en groepsbelange
ondersoelc
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Onder die opskrif Kultuur en die kerk het Swart hierdie koppeling tussen kerk en ku!tuurgemeenskap
in die geskiedenis 56 beskryf:
"Die Afrikaner was in sy kultu'..lrstrewe diep atl1anklik van die Woord van God, van
gemeentelike kultuurmeelewing, van die band tussen volk en godsdiens. Ons
susterkerke, taa! en geskiedenis is £esamentlik dee I van die Afrikaner. Vandaar die
besondere begrip van Christelik-nasi;naaL God en volk, kerklike !ewe en volkslewe".14
Onderwys wat op grond v~ln die koppeling Christelik-nas;onaal hierby aansluit, is volgens Van der
Stoep gerig op identiteitsvenverwing en dra dus binne 'n etniese gemeenskap 'n etniese stempel. So
is die volkseie Afrikaanse ondenvysbenadering uitgewerk in die CNO- (Christelik-nasionale
onderwys) denke. Steyn het verwys na die besondere byclrae wat die Afrikaanse kerke hiertoe
gel ewer het:
"Die Afrikaanse kerke het veral na die Tweede Vryheidsoorlog baie daartoe bygedra om
die verengelsing van Afrikaners te beperk. Veral in die stryd teen verengelsing deur die
onderwys was die kerke aan die spits - in die Vrystaat en Trai1svaal toe Engels die
enigste onderrigmedium in die staatskole was, en dekades daarna toe daar 'n stryd teen
Afrikaanse moedenaalskole gevoer is (in die 1940erjare).,,15
Swan het weer verwys na die bomenslike opheffingstaak wat Afrikaanse onderwysers en predikante

op hulle geneem het "Onderwys, in sy wydste betekenis en verband, her die Afrikaanse kultuurwese
'n beslag en krag gegee wat verstommend is. Elke skool was gewoon 'n kultuur-oase, want hier is
aardse en geestelike armoede gesruit, is opvoeding onderstreep en is volkstrou beldemtoon.,,16
Prof VE d' Assonville het die onderwys in krisis ondersoek en gevolglik twee belangrike
gereformeerde uitgangspunte gestel: dat die verbondskind aan God behoort en dat die skool aan die
verbondsouer behoort. 17 Dit staan teenoor die "neutrale" onderwysbenadering wat onderwys as blote
staatsfunksie sonder (sekere) ideologiese uitgangspunte sien. Van der Waal waarsku "deurdat die
CNO-beginsel as gevolg van allerlei redes al minder uitgeleef kan word, is die ondelwys steeds meer
op die praktiese behodtes afgestem. eo dreig dit am sy Christelike karakter te verloor.,,18
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Nieteenstaande die deurslaggewende bydrae wat onderwysinstellings tot die kultuur gelewer het en
steeds lewer, is sulke instellings uit sowel die Christelike as die 'neutrale' oogpunt gerig op meer as
net die etnies-identifiserende kultuurveld.
Mens kan die kerk sowel as die skoal dus as fasiliterende gemeenskapstrukture beskou waarbinne
informele kultuurakti',viteit plaasvind.
By die behandeling van die etniese bepaaldheid van kultuur is die identifiseling van die etniese
strewe, soos uitgedruk in die praktiese politiek, met die algemene kultuurstrewe, as verskynsel
aangetoon. Die gevaar is genoem dat die politiek ma..l(lik die geheelbegrip van die kuItuur begin
oorheers en veral kultuurinstellings lei maklik hieronder.
Die verhouding kultuur-politiek is egter meer as dikwels deur 'n pragmatiese benadering van politici
oorheers. Swart het enkele voorbeelde aangestip:
"Die neerlaag in 1914 met die Rebellie gely, het die Afrikaner na die destydse Nasionale
Party en na sy kultuur laa! gryp om sy republikeinse Afrikanerplek te versterk. In 1917
en 1930 is die republikeinse ideaal egter ter wille van partypolitieke strewes en vrese oop
en vaag gehou. Dr Malan, weer, wat nie 'n volle segregasionis en republikein was nie,
het in 1934 republikeinse onafhanklikheid en totale kleurskeiding aangegryp om ' n sterk
partypolitieke opposisie daarmee op te bou. Daardeur is hierdie twee begrippe hulle
kultuurgrondslag grootliks ontneem. Met ander woorde, die kultuurstrewe was dikwels
'n partypolitieke hulpmiddel. Politieke sukses i~ dun ook graag as kultuursukses
voorgehou, terwyl die teendeel dikwels waar was." 1
Uit die meer resente geskiedenis het hy aangetoon:
"Die verldesing van 1971 is na 1970 vervroeg om die nllWe HNP nie kans te gee om
sterk te groei er. goed te organiseer nie. Voar die hele land was partypolitieke
magsugtigheid dus opnuut besig om 'n streep deur Afrikaner-eiesoonigheid en 'n
gesonde kultuurstrewe te trek, want onder andere het die HNP homself as vesting van die
Afrikaner se kultuur aangebied. Sedertdien het Afrikaner-kultuur dikwels die ro1 van die
handige handlangers vir en teen en deur politici geword; tot nadeel van die vo1kskultuur,
..'Jure 00 k. ge be,U' het. " 20
net soos vroeer
.
Van koerante, met hulle geweldige iI vloed op die bree gemeenskap, het Swart meer lojaliteit aan die
'kultuur' verwag, ondanks hulle polit·eke doelwitte. Die teendeel het egter gebeur:
"Sommige koerante in Afnkaans het om partypolitieke redes die mooiste
kultuurbedrywighede verswyg l f verkleineer of as gevaar voorgehou. Soortgelyk. is
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kultuurleiers2fs vyande voorgestel en in die proses is die kuItuurstrewe van 'n volk
onderrnyn. "
Dit word dus duidelik dat die politieke instellings soos partye 'n sterk etniese inslag lean he, maar
sulke spesifielce en beperkte doelwitte nastreef dat dit die kulturele identiteitsveld nie volledig
genoeg tref nie. Dit mik naarnlik net op 'n beperkte deeI c:.aarvan en slaan die aspelc dan

so hoog aan,

dat enigiets gedoen word om die mag te verlay en (dalle nab) daardie doel te bereik. In die proses
word ander aspekte, of selfs die hele etniese grondslag ondergrawe. So is die doel am
Afrikanerbelange polities te beskerm nagestreef deur prioriteit te gee aan 'blankheid' bo
, Afrikanerskap , .
Politieke smlkture en organisasies kan dus ook beskou word as fasiliterende gemeenskapstrukture
wat onder mee:· bepaalde etniese doelwitte kan nastreef, maar seIde die etniese strewe as geheellaat
tereglcom en meestal pragmatiese oorwegings die deurslag laat gee. Volgens die voorgaande
definisie is dit dus strukture waarbinne infonnele kultuuraktiwiteit plaasvind.

'Formele lculruur' is beskryf as die deel van die kultuurveld wat bewustelik deur 'n volk as
onderskeidingsteken en bewussynsbron ontwikkel en aangebied word. Hiervoor word van tyd tot tyd
alle moontliIce gemeenskapstrukture aangewend, maar omdat heelwat van die strukture nie op die
identiteitsgeorienteerde kulruurveld - uitsluitlile of geheel - mile nie, is dit nie altyd voldoende rue.
Spesifieke instellings met spesifieke doelgebiede lean na gelang van omstandighede tot stand gebring
word en 'n hele netwerk van instellings en strukture

VlI

die bediening van verskillende

kultuuraspekte kan uiteindelik funksil)neer.
Die uitgebreide netwerk van Afrikaanse kultuurorganisasies het heelwat aandag getrelc:
"Binne en deur middel van sy talle en ta11e organisasies het die Afrikaner eweneens sy
mense opgevoed en lcultureel bygestaan. Vir haas e1ke groep het hy 'n liggaam gehad
wat '0 kultuurideaal nagestreef het. In 1918 is die Afrikanerbroederbond gestig, in 1929
die Federasie van Afrikaanse kultuurvereniginge (FAK), later die ATKV, die ATKB, die
Republikeinse Bond van 1930, die Calvinistiese Bond, in
1931 die
Voorue1deerbeweging, talle ander organisasies reeds genoem, in die veertigerjare die
geheime jeuggroep vir jong mans, Trekmaats, nag later die Ruiterwag. Verder is daar die
Helpmekaarbeweging. vroeg reeds die Akademie, die Rapportryerbeweging in 1961,
Junior Rappcrtryers, Akpol. die Christelike Kultuuralcsie, Dames Aktueel, long DaInes
Dinarniek en die AKVV.
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"Byna al hierdie organisasie het oak 'n tie spreekbuis - Die Taalgenoot, die Bondgenoot,
Heliograaf onder andere - waarin taal- en kultuurleiding gegee word, artikels van
historiq~ aard geplaas word. eie kunstenaars en hul werke onder die aandag gebring
word." ~'n Populere benadering, vera! uit die meer kritiese oorde, is am die veelheid van instellings vanuit
een bran te verklaar, naamlik die Afrikaner Broederbond. Degenaar het dit 56 beoordeel:
"The history of the role of the secret society, the Afrikaner Broederbond. in the growth
of the National Party and in Afrikaner nationalism has still to be written. The
Broederbond is based on a Christian-national foundation; membership is limited to
white, Protestant Afrikaner males, its purpose is. to create like-mindedness among
Afrikaners, to awaken self consciousness in the Afrikaner, to preserve his identity, and to
improve all the interests of the Afrikaner nation."
Om sy oordeel te bevestig llet hy O'Meare aangehaal:
"A picture emerges of an immense formal and informal network of influence at all social
levels and a powerful organisational bond forging strong group loyalties. For much of its
existence the Bond dominated the institutional, idcolcs-:ical and financial life of Afrikaner
~
nationalism. ,,23
Al het daar teen 1937 al sowat 300 kultuurinstellings by die FAK gcaffilieer. het die ekonomiese
terrein nag braak gele. Instellings so os die volgende is mettertyd tot stand gebring: Afrikaanse
Handelsinstituut. Reddingsdaadbond. Volkskas. Die Nasionale Raad van Trustees. Uniewink:els.
Voortrekkerpers,

Mynwerkersunie.

Federale

Volksbe1eggings,

Koordinerende

Raad

van

Suid-Afrikaanse vakbonde, SANLAM, SANTAM. Saambou, Yskor, Foskor, Bonuskor, Evkom en
baie ander.
Die Afrikanerkultuurgemeenskap het aIle soone gemeenskllpstrukture hy sy id.entiteitshandhawing
betrek en het duidelik oak oor uitgebreide netwerke van kultuurorganisasies op die fonnele
kultuurterrein beskik. Die morele dilemma waarin die gemeenskap sigself tans bevind plaas die
formele en infonnele strukture egter swaar onder druk en lei tot disintegrasie van samehang en
gemeenskaplike motivering en doelstelling.
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lHlOOJF§TUK 3: K1UJL1fUllJR lEN NA§KONAJLlI§MlE
Terme soos ku1tuur, identiteit, etnisiteit, ku1tuurgemeenskap, yolk en nasionalismc, is ooglopend aan
mekaar verwant. Wat presies die verwantskap egter behe1s, is nie altyd duidelik nie.
Al hierclie tenne, behalwe nasionalisme, is tot dusver al met betrelddng tot mekaar gebruik en
verduidelik. 'n Samehangende kultuurbeeld van 'n selfbewuste gemeenskap lean egter slegs gevonn
word deur die verhouding tussen kultuur en nasionalisme duideliker toe te lig.

1. NasfiOll]31llnsme
As eenvoudige definisie van nasionalisme, am daardeur toegang tot die ondervverp te lay. is Steyn se
"bewuste, georganiseerde ons-heid"

brui...~baar.

Dit beteken "[v]olksnasionalisme is bewllste

volksheid. Dit hOll onder meer in dat 'n nasionalis willens en wetens tot 'n yolk behoort en verldes
am lid daarvan te wees," AfrikanernasioIialisme is dan iets so os

'0

bewuste 'Afrikanerheid' wat

Afrikaners tot georganise . ie optrede aanspoor,l
Vir 'n beter begrip van die verslcynsel het hy dit nuttig gevind om te onderskei tussen verowerende
of aanvallende nasionalisme (irnperialisme) wat voorkom wanneer een volk hom ten koste van 'n
ander wil versterk, en 'n verdedigende nasionalisme wanneer
imperialisme of dreigende imperi,"lisme.

L
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voile weerstand bied teen

Die verband tussen enkeling en groep is deur die RGN se verslag oor tussengroepverhoudinge aan
hierdie 'verdedigende' aktiwiteit en die meegaande sosiale groepering gekoppel:
"Die meeste individue koppel hulle selfidentiteit aan die een of ander groep, maar dit kan
dilewels 'n heel passiewe vereenselwigingsproses wees. 'n Reeks spannings- of
stresfaktore, veral rPiskien die wat moreel onderrnyn, lean egter by individue 'n
verskerpte behoefte vir groepsidentifikasie skep.
"Die daaruit voortvloeiende 'etnisiteit' lean as geknelde identiteit beskou word, aangesien
dit eerder reaktief as spontaan is .... Oak moet die waarskynlikheid voor oe gehou word
dat nie aIleen psigiese spanning nie, maar ook maatskaplike spanning en sterk maar
gefrustreerde materiele en ander belange '0 selfbewuste etnisiteitsgevoel kan stimuleer.,,3
Degenaar het eweneens oa die belangrike rol van groepsbewussyn by die eokeling verWYs en drie
aspekte van die strukturele verhouding tussen individu en groep aangetoon. Hy het eerstens gewys
op 'n dialektiese verhouding tussen die twee omdat die individu bewus word van homself cleur
identifikasie met en onderskeid van die groep, tweedens op die gevoeI van sekuriteit wat dit in 'n
dreigende wereld verskaf om tot 'n groep te behoort en derdens na.die neiging binne 'n groep om
eenvormigheid na te streef. Hoewel mense tot meer as een groep behoort, neem een gewoonlik 'n
sentrale plek in. Sedert die Franse rewolusie is dit na sy oordee1 die nasie wat sentraal staan en kry
dit beslag in die ideologie van nasionalisme, gebaseerop die prioriteit van die nasie.
So het

Df'~enaar

4

dan met nasionalisme aangeknoop by die idee dat gesamentlike belang beskerm

word, maar dit filosofies begrond op 'n bepaalde siening van autonomie: die Kantiaanse begrip van
persoonlike outonomie en selfbeskilddng het op politieke terrein ontwildeel tot nasionalisme as
strewe na nasionale selfbeskikking. Fichte het Kant se individualisme naamlile laitiseer omdat dit die
mens sou isoleer en die nasie as organiese geheel waarbinne enkelinge huIles elf kan uitleef,
ingevoer. Herder het vervolgens die ' organiese geheel' op die verskeidenheid van volke met hulle
verskillende tale betrek. Deur taal word die enkeling dan van sigself bewus, identifiseer sigself met
'n voile en ontwikkel 'n morele en politieke alli"d. 5
Hieruit het Degenaar 'n sogenaamde 'volksnasionalisme' sien voortkom. Oit berus dan daarop dat 'n
bevolking hulleself as so 'n volk met eksldusiewe kulturele kenmerke sien, en die staat en politiekc
organisasie daarvolgens inrig. Vir die enkeling sou dit vo1le diensbaarheid aan die organiese volk
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impliseer en die eie outonomie daarin laat opgaan, terwyl dit vir die groep uitloop op die politisering
van kultuur. Die erfenis van Herder en Rousseau het hy kontrasteer met die liberale nasionalisme wat
op Locke se benadering baseer lean word. Dan gaan die enkeling nie in die nasie op nie, want die
nasie is daar om die individu se vryheid te beskenn. 6
Teen hierdie agtergrond kon hy se:
7

"Nation is a political concept and refers to a people in the state of consciousness of
sovereignty as located in themselves, i.e. they are aware of the value of the fact that the
highest political authority resides in themselves in a state (nation state). In a narrow
sense, a nation c0Irprises a homogeneous group of people, in a wide sense it includes
different peoples."
Steyn het uit 'n ander bron as Degenaar geput in sy beskrywing van nasionalisme. Hy sluit aan by
die idee van geknelde identiteit en het beklemtoon hoeveel grater die impale van meelewing met 'my
nasie in nood' was, as kommer oor 'my nasie se bedreigde identitiet'. By het dus nie primer vanuit
filosofiese konsepte vertrek nie, maar vanuit menslike betrokkenheid en interaksie:
"Dis seker onmoontlik om die bestaan van aIle nasionalismes na dieselfde oorsaak terug
te voer, maar heelwat nasionalismes is 'n reaksie op ingrypende veranderings in die
samelewing as gevolg van ekonomiese ontwildceling, oorlog of verandering in die
staatkundige struicmur. Sulke veranderings bring gewoonlik mee dat 'n deel van die
gemeenskap benadeel of agtergestel raale. 'n Nasianake beweging lean ontstaan om die
gemeenskap ekonomies, sosiaal en kultureel op te hef."
De Klerle het dit wyer gestel, maar essensieel nog in terme van menselil<e betroldeenheid en
interaksie:
"Elke nasionale renaissance kan gesien word as die soms gewelddadige soms geleidelike
herontwaking van awareness - van bewustheid. In sy wese is dit die besef dar die Ie we
van die gemeenskap op die een of ander wyse vertraag is: dat dit 'n verjonging m&l-ceer.
Om op die ou manier voort te gaan, is om in die dood te herus: 'n lewende doad." 1
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Soos Swart gebruik Degenaar oak die leone 'ras', 'volk' en 'nasie' met bioiogiese, IQJlturele en po\itieke
duiding. Waar Swart 'n heersende politieke bedelin)! wou bcstendig deur 'n 'blanke nasie' met meervoudige
kulluurinhoud te aanV:lar solanlc dit die 'volle' nie bcdrcig nie. het Degenaar 'n 'veelvollcige'
Suid-Afrikaanse nasie voorgestaan am so die Suid-Afrikaanse staatsgrense te bestendig.
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Etniese nasionalisme is deur 3i.eyn uiteengesit op 'n manier wat ons nie by Degenaar aantref nie. By
het dit gesien as ' n geestestoestand van:
1 getrouheid aan die volk, geloof in 'n gemeenskaplike verlede en hoop op 'n nasionale toekoms;

2 bewustheid van sommige identiteitskenmerke, veral bedreigdes; en
3 bewustheid van die volk se belange en die bedreigings daarvan.
Hierdie geestestoestand lei tot

1 die formulering van 'n ideologie as samehangende ideesisteem; en
2 'n georganiseerde beweging met die volgende oogmerke:
(a) stoflilze en geestelike opheffing van die volk;
(b) behoud en beskerming van die volk se identiteit:
(c) ontplooiing van die kultuur met die behoud van die volkseie; en soms
(d) die verkryging van selfregering, onafhanklikheid of'n eie staat. 11
Hierdie laaste moontlike oogmerk van etniese nasionalisme, naamlik die verkryging van
selfregering, onafhanklikheid of 'n eie staat, sluit nou aan by wat Degenaar die pamdigma-lcrisis van
volksnasionalisme in 'n veelvolkige staatsverband genoem her. Hierdie nuwe staatsregtelike of
geografiese dimensie kan volksnasionalisme daarna laat strewe om uit te gaan bo die impasse van 'n
staatsverbanci

waar die

enigste

ander alternatief die

relativering

van

etnisiteit

en

die

'demitologisering' van die konsep 'volk' is.
Om die waarheid te se: wanneer die veelvolkige staat as eenheid beskenn moet word te(n etnies
bewuste gemeenskappe se strewe na vryheid deur afskeiding, \\,Iord die behoud van die.::enheidstaat
as 'n soort (geografiese) staatsabsolutisme ervaar. Dan kan mens

'1'

paradigma-kri::;is van sy eie

daarvoor voorsien. Om egter nag die staat nag nasionalisme ie verabsoluteer, !n0et die relatiewe
waarde daarvan, dus die samehang daarvan met ander faktore gesien ·'vor,',. Hiervan is Boshoff se
beslaywing 'n voorbeeld:
"In die proses van vrywarding vind daar vooraf nasionale of
Hierdie identifikasie word binne vier bakens voliJ'ek:

voll\s-idt:'~1tifikasie

plaas.

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

II,

JC Stcyn. Trouwe Afrikaners. p 13

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

"3 Se1fbeskildcing. In die proses van volksbou en identiftkasie is die noodsaakJikheid
van uiteindelike selfbeskildcing vir die volk onvennydelilc. Oeen volle gee gewilliglik sy
selfbeskikking prys of aanvaar vrywilliglik oorheersing van 'n ander nie. Hierdie drie
elemente bring ons by die noodsaaklilce resultaat van elke volle op sy eie grondgebied en
onder sy eie owerheid as die sleutel tot stabiliteit, vooruitgang en vrede. Wie hierdie drie
elemente wil ontken wil verskillende volke in die 'melting pof werp - 'n pot wat gedurig
oorkook.
"4 Lewens- en wereldbeskouing. Die vierde elemen~ wat die mense se diepste waardes
verteenwoordig moet egter ook by die patriotisme, nasionalisme en selfbeskikking
gevoeg word. Die lewensbeskoulike, die waardes of ook die mens se godsdiens
beYnvloed bostaande drie elemente grondig en bepaal die aard en die !crag daarvai1. Die
lewens- en wereldbeskouing van elke mens handel oor sy beskouing oor God, die mens,
die wereId, die Ie we en die dood." 12
So gesien is nasionalisme nie meer die enkele verldaringsbeginsel vir spanning in die vaste
saamgestelde staat nie, maar mede-bepaler en deel van 'n dinamiese vrywordingsproses van 'n
gemeenskap.

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

die rol van 'n individuele bydrae toegelig deur aan te toon dat verdrukking tot ontevredenheid lean
lei, maar sonder uitwerking lean bly as iemand die verdruktes nie oortuig dat hulle verdruk word en

die onreg beeindig lean word nie.
"Dit is veral die intellektuele wat vollee bewus kan maale van orueg, bedreigde tale en
tradisies, en hulle lean aanvuur om te stry vir vryheid en :eg - en mag! - en wat die
ideologie kan formuleer am die nasionale strewe vir die buivwereld en volksgenote te
regverdig. IntelIektuele help nie aIleen om 'n ingeligte openbare mening te vonn nie,
maar om houdings te beYnvloed .... Di bestaan van intellektuele is ' n voor-;/aarde vir die
welslae van ' n nasionale beweging.·' 1J
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Die verworwe nasionale bewussyn moet dan in stand gehou word in die vorm van 'n voortgesette
vryheidsin en -strewe wat enkelinge aan die nasionale gemeenskap verbind. Dreyer het dit
demonstreer deur te se:
"Vryheid, ook ons vryheid, is nie vanselfsprekend nie. Dit moet gedurig herbevestig en
werldik gemaalc word. Opvoeding van cns jeug en in 'n brei:: sin van ons volic tot
:dentiteit is noodsaaklik en mag nooit ophou nie, maar opvoeding tot identiteit beteken
ook opvoeding tot vryheid - ons vryheid. Ons bestaan is daarby betroldce.,,14
Swart het ook hierdie vryheidstrewe op Afrikaners, lede van die volk betrek deur te se "Ons wil
immers nie bloot 'n politieke blanke minderheid tussen 'n verskeidenheid ander nasies wees nie. Ons
is Afrikaners wat 'n Afrikanervolk in 'n vrye vaderland wiI bly.,,15
Uit hierdie opmerkings blyk dat Afrikanernasionalisme, soos kultuur, mensbepaald is.

Die ingewikkelde funlcsionering van godsdiens in 'n gemeenskap, maak dit moeilik om die presiese
verhouding daarvan met nasionalisme vas te stel. Die wisselwerking van hierdie (en ander) faktore

op mekaar, blyk duidelik uit die RON se verslag oor tussengroepverhoudinge:
"Binne sekere groepe (byvoorbeeld sekere denominasies van die Afrikaanse blanke
gerefonneerde tradisie) word religie beieef as die verskaffer van tydlose waardes wat
bestendigheid waarborg in 'n snel veranderde wereld. Die groepe ervaar hul posisie in
die samelewing as relatief gunstig en verkies om die huidige toedrag van salce nie te
versteur nie .... In ander groepe binne dieselfde tradisie, byvoorbeeld bewegings binne
die Nederduitse Gerefonneerde Sendingkerk (NGSK) wat gebruik maak van konsepte
wat deur die teologie van bevryding ontwikkel is, word relitfle onder andere verstaan as
'n waardestelsel waaraan die werldikheid moet konformeer." 6
Mense neig dus om godsdienstige fonnulerings uit te werk wat gunstig saarnhang mt"'t hulle
nasionale (of ander) belang. Van Afrikaners het Degenaar beweer:
"Nations were seen by these Afrikaners as a product of Divine Will. The Afrilcanervolk
was said to have a divine calling in South Africa."
en
"In South Africa the history of the Afrikaners is also described by nationalists in tenns of
the myth of the chosen people. The Afrikaner people are called 'the Israel of Africa.' The

14.
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Great Trek is seen as an exodus to the Promised Land. President IVfW Pretorius adresses
the Voortreklcers as 'the chosen of the Lord' .... DF Malan is quoted as having said: 'The
history of the Afrikaners reveals a determination and definiteness of purpo~e which md~e
one feel that Afrikanerdom is not the work of man, but a creation of God. We have a
divine right to be Afrikaners. Our history is the highest work of art of the Architect of the
centuries.' ,,17
Op hierdie soor! aanldag het Helberg nie verontskuldigend reageer nie, maar doen eerstens 'n oproep
tot gelowige selfondersoek. Daarby het hy die verskil verduidelik tussen wanneer 'n volk hom met
die verbondsvolk van ouds identifiseer en hom so laat verlei tot' n valse gevoel van eiewaarde, en
wanneer 'r voile hom spieel i.n die verbondsvolk se gebruike en daar-in 'n vennaning en bemoediging
sien om uit

me ge:1ade van God te leef. 18

Vervolgens het hy voU::skap in die Ou- en die Nuwe Testament behandel en tot die gevolgtreldcing
gek')m:
"Die Bybel is nie geYnteresseerd in die betaan van nasies as sodanig nie, maar in die eer
van God. Daarom moet die eerste en laaste vraag wees: Hoe word God verheerlik deur
die bestaan van onderskeie nasies? As 'n volle dit nie aandui nie, is sy aanspraalc op
Bybelse grond vir sy eie bestaan ongegrond .... Die eerste en die Iaaste doel is dat die
ondersIceie vallee God moet soek en Hom moet dien. Hulle volkskap is ondergeskik
·
. diens h·lervan. ,,19
en staan ten va 11e In
hleraan
Geloof en nasionalisme sluit meIcaar volgens Helberg dus me uit me, maar hang saam

ill

'n

verhouding soos uitgedruk in -'-ie Christelik-nasionale benadering wat hy voortgesit weu sien.
Behalwe vir die gesprelc random identifisering met ou Israel is die geloofsbepaaldheid van
Afrileanemasionalisme ook uitgedruk in terme van geloofsroeping. Hierop baseer Treurnicht die reg
op 'n eie volksbestaan:
"Verre daarvandaan dat ons ons aangematig het am mi Israel nou weer die uitverkore
volle van God ie wees, leef daar in die hart van die ge10wige Afrikaner die geloof dar
God weI hierdie volie tot 'n eie roeping verkies het - saam met ander en onderskeie van
ander." 20
en
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"In die politiek is hy geen oorheerser of onderdrukker nie, maar in sy vryheid tot eie
roepingsvervulling kan hy oak niemand anders se slaaf wees nie.,,2I
Die belangrike verband wat tussen roeping en vryheid gel€: is, tref ons aan by Boshoff en Stoker.
Oaar verskyn dan ook telkens iets soos 'n religieus-etiese gewete wat die nasionale strewe en
roepingsvervulling moet reguleer. Boshoff het getuig dat die Afrikaner se geloofsgrondslag hom
moet weerhou van "nasionale selfvergoding, van ongeoorloofde oorheersing of self~ uitviissing van
ander etniese eenhede en van roepinglose, selfsugtige voortbestaan waarin alleen eie-belang
bevorder word en aan die belang van onderontwikkelde volke nie aandag gegee is nie.,,22
Aan die een kant is beskryf hoe geloof en nasionalisme ten opsigte van mekaar behoort te staan,
maar aan die ander kant het Steyn as waarnemer dieselfde soon resultaat gekry: "Minstens twee
strewes van Afrikanernasionalisme

IS

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

van identiteit en 2) geregtigheid. Onder toonaangewende nasionaliste was nasionalisme weliswaar
ondergeskik aan die godsdiens." 23
Uit die voorafgaande word dit dus duidelik dat Afrikanernasionalisme, soos kuitIJUf, ook religieus
bepaald is.
Die besondere inhoud van hierdie bepaaldheid, naamlik die onderliggende Calvinistiese benadering,
staan teenoor Degenaar se beskrywing van moderne nasionalisme. Nasionalisme is volgens hom
onverstaanbaar sonder

'11

begrip van sekularisering. wat hy koppel aan individualisering en die

onttroning van God en sy orde deur die Verligting.

24

As dit meer wil se car die sekuh~re aard van

nasionalisme as oor die geskiedenis. ontsluit die religieuse bepaaldheid van Afrikanernasionalisme
vir die sensitiewe waarnemer nog'- 'n verstaansmoontlikheid.

2.3 AfrHC2lnemasnoKllaHsme HS histories llJelPaald
Oit lyk onnodig om nasionalisme as histories bepaald aan te toon. Die geskiedenis toon nasionalisme
aan as medespeler en -bepaler van die werklikheid soos dit tot stand gekom het en verander en ons
kan inderdaad be weer dat ten minste die moderne geskiedenis nasionaal bepaald is.
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n Enigsins retoriese uitspraak wat aandui dat nasionalisme ook 'n bowe-tydelike aanspraak kan
maak, tref ons aan by dr HF Verwoerd wat aangehaal word as te gese het "Die saak van nasionalisme
is ewig en sy ideale is 'n onJ.itwisbare vlam ... "
Oit is egter duidelik dat hierdie uitspraak

'0

bepaalde gesitueerdheid aandui. soos oak 'n interessante

bewerjng wat Oegenaar gemaak her:
"One should also keep in mir·j the fact that events which were not originally intended
nationalistically, nevertheless became such in the evaluation of those ~eople who
developed a-rffnse of history and integrated the past into the meaning-giving activity of
the present."~
Hier funksioneer interpretasie in die hede ook as tydsintegrerende element wat die verlene, he-de en
(implisiet) die toekoms oorspan. Treurnicht het egter ekspLisiet na die toekoms verwys deur te se dat
eLke lewende nasionalisme 'n gerigthtid op die toekoms is. 26
'n Uitspraak van Steyn sIuit hierby aan en mauk melding van 'n emosionele binding aan sowel die
eie geskiedenis as die eie toekoms:
'''n Nasionalis het gewoonEk 'n historiese bewussyn: hy heg 'n bepaalde betekenis aan
die verlede. Daarby kan hy onmoontlik onverskillig staan reenoor die toekoms van sy
volk. Besorgdheid oor en selfs wanhoop aan die toekoms hoef nie die nasionale gevoe1
by enkelinge tot nier te maak nie .... Tog kan 'n algemene wanhoop aan die toekoms
vemietigend vir die nasionale voortbestnan wees.',27
Afrikanemasionalisme, soos kultuur, funksioneer in 'n tyd-ewigheid sarnehang, het 'n duidelike oog
vir die tydsverloop in verlede-hede-toekoms, toon duidelike tekens vaIl gesitueerdheid en het 'n sterk
geskiedenisbewussyn. Nasionalisme is egter 'n srerk tydsintegrerende motief wat saamhang met 'n
spesifielce emosionele verbintenis aan en gerigtheid op die toekoms. Oit is in elk geval duidelik
histories bepaald.

2A

AfrHmIrlem2Lsioli1a~llSme i~i etnies bepaaJd.

Alar, Paton het sy simpatieke deelname aan die Voonrekkereeufees en die ontnugtering waarop dit
uitgeloop het, beskryf. Nlltgesweet en warm kom hy by die storte aan walli' 'n kaa! bebaarde
Afrikaner hom vra; "Hetjy al die mense gesien?
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gaan ons die Engelse opdonder!"

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

It was a lonely and terrible occasion for any English-speaking South African who had
gone there to rejoice in this Afrikaner festival."
Hierop het hy vervolg: "It was the end of my love affair with nationalism. I saw it for what it was,
self-centered, intolerant, exclusive. ,,28
Nasionalisme as gerigtheid van 'n selfbewuste gemeenskap, het ons vroeer al gesieo, orienteer
sigself dikwels op etniese lyne en word dan duidelik eksklusief ervaar.
Van binne gesien kan dieselfde verskynsel egter heel anders lyle en Steyn het verwys na "die gevoel
vir jall 'eie mense' wat hulle in ellende bevind" as "die sterkste en edelste dryfveer vir nasionalisme"
en dit ook op ander, maar spesifiek op Afrikanernasionalisme betrek en dit dan uitvoerig toegelig.
Hy

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

geformuleer het toe hy geslcryf het dat 'n ware en bewuste nasionale beweging altyd ontstaan waar
enkeles 'n groot agterstand by hulle volle gewaar. Belal1grik is dat dit nie net oar st.)flike eUende
gaan nie, maar oak oor vooroordele, Ideinlikhede en geestelilee agterstand.

29

Hieruit blyk die verband tussen die gemeenskap se lotsverbondenheid en nasionalisme, sowel as die
same hang tussen die stand van die gemeenskap en die varm van sy nasionalisme.
Oar die verband tussen taal as etniese duider en nasionalisme, het Steyn die volgende waameming
gemaak:
"Wat al hiercir- .~frikaners aangespoor het om te ywer vir hul taal, is die bereidheid en
begeerte om d.e Afrikaners as volie te laat vaortbestaan en hul welsyn te bevorder.
Hierdie gesindheid is die hoofeienskap van Afrilcanemasionalisme.,,30
Afrikanernasionalisme is dus duidelik - eintlik reeds per definisie, maar aantoonbaar

111

sy

verskyningsvarms - 'n voorbeeld van etniese nasionalisme. Oit is naamlik etnies bepaald, soos
kultuur, in terme van die gemeer,sieap se lotsverbondenheid. stand en situasie, taal en afgrensing.

28.

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

29.

JC Steyn, Trouwe Afrilqmers. p 7

30.

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

Kultuur vertoon sigself as ruimtelik bepaald in fisiese tr: staatkundige sin en vanuit hisW1-; i
perspektief. Dit beteken die vonning van die gemeenslcap en sy voorafgaande kultuuraktiwiteli:" ;
ruimtelik in fisiese en staatkundige terrne plaas en vertoon dit as gesitueerdheid.
Waar die historiese bepaaldheid van kultuur hierdie gesitueerdhcid uit 'n ander hoek onderskryf h:-,
en as bewuste binding met die geskiedenis venoon het. het die Idem by die historiese bepaaldht:ic'
van Afrikanemasionalisme oorgegaan na 'n aktiewe en uitgewerkte toekornsgerigtheid.
Die ooreenkomstige ldernverskuiwing vind plaas in terrne van die ruimtelike bepaaldheid -n. it
Afrikanemasionalisme. Waar dit by kultuur hoofsaaldik op historiese gesitueerdheid berus. n~em di I
by die nasionalisme 'n historiese (tydsgewyse) gerigtheid op die toekoms aan. Dit word veral
duidelik in nasionalisme as vryheidstrewe. Die vaderland word dan meer

a~ r.et

'n voedingsbron van

nasionalisme, dit word die doel of mikpunt van 'n gerigtheid.
Steyn, wat nasionalisrne terugvoer na 'my voLk in nood' het hieroor gese:
"Die bestaan van 'n agtergestelde gemeenskap en die bedreiging van idenriteit korn veral
voor waar 'n voile nie seggenskap oor sy salce het nie. Daarom kan nasionaliste soms
streef na selfregering, staatkundige onafhanldiYilleid en partykeer 'n eie staat wat afgcskei
is van 'n groter staat waarvan dit deel is."
Dan haal hy Kohn aan war die fundamentele eis van nasionalisme beslcryf as 'n eis am: (1 i
afsonderlik en; (2) onderskeie van ander volkere te wees, asook (3) onafhanldile van ander en (.:1)
gelyk met hul1e. 31
Boshoff het 'n standpunt ingeneem wat dit in terrne van die Afrikaner ook bevestig:

"As

(politieke) oplossing word 'n totaalslenmg van vollcere-eiesoortigheid,
volkerevryheid, volkeresamewerking en volkereruimte voorgehou. Wat die strukture vir
Blankes, Kleurlinge en Asiers ookaJ. uiteindelik sal wees, sal ruimtelike ordening ook ten
opsigte van hulle vestiging en groei van belang bly.,,32
Hieruit blyk die ongemaldikheid waarin Afrikanernasi.onalisme hom kort gelede nog in Suid-Afri:,.
bevind het duidelik: dit is 'n volksnaslonalisme wat sy eie vryheid reeds vervv'erf het en nou prob('"
behou deur 'n spesifieke nasionale gerigtheid by ander gemeenskappe te stimuleer.

31.

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

CWH Boshoff, AJi'j ,hlntrc(lIhcid ell die :1 ',·.Vll1.s. inK Kemp (red l. Card l8osboIT eli! sy . .';.\'ri1(2ITHon':r:
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Intussen word die verhouding tussen patriotisme en nasionalisme as aparte entiteite duideliic in die
ruimtelike bepaaldheid van AfrikaJlemaslonalisme.
Die t'Jenemende aandag wat Afrikanersepera;..isme in verskillende vorrns vandag trek, word
aan6"etoon in die lys van volkstaatbewegings wat hulle daarvoor beywer. Die volgende kan genoem
'."0rd:

die

Vereniging

van

Oranjewerkers,

Die

Afrilcanervolkswag.

Die

Afrikan er-

Weerstandsbeweging (AWB). SABRA. die Tfllnsvaalse Sepe!"atiste. die Boerestaatkomitee, die
Afrikanervryheidstigting (A VSTIG), en die Boere-Vryheidsbeweging (BVB).33
Afrikanernasionalisme is dus ook daarin ruimtelik bepaaJd dat dit 'n patriotiese strewe bevat.

2.6 AlfrnITmrnerrmsDollllaHnsme is ill1iegraal
"AfrikanerruJ.sionaliste was nooit 'n eensgesinde leer nie; am verdedd te marsjeer was
meer tipies van hulle as om verenigd te staan. Oar talle, miskien aIle. belangrike sake het
hulle 'n verskeidenheid van menings gehuldig" 34
Hierdie stelling dien egter nie bloot om die verdeeldheid van nasionaiiste, en glad nie om die
verdeeldheid van nasionalisme aan te toon nie. Eintlik juis die teenoorgestelde. Oit toon die
veelsydigheid van Afrikanemasionalisme aan wat tot uitdruldcing korn

10

die verskeidenheid van

mense wat hulle daaraan verbind.
Degenaar beskryf nasionalisrne as "a complex pht:nomenon which means that most of these factors
will operate within

qn

organic whole." Die faktore wat hy identifiseer. is gemeenskaplilce afkorns,

ge.::-kiedenis, tradisie, gewoontes, gebied, taal, godsdiens, sosiale organisasie, ekonomiese belang,
politieke inrigting en 'n gemeenskaplike wil. Hy is van mening dat die spesifielce rol val1 elkeen van
hierdie faktore aangedui kan word. maar sander een uit:
"Of paramount importance is the common \\Ii11 to be a nadon. This is a reference to what

I have discribed as the decisive political consciousness which transfonns a people into a
nation. because the people acquire and develop a consciousness of group-sovereignty,
i.e. they become conscious that the highest political auth0rity resides nowhere else than
in themselves. ,,35

33.

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

34.

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

35.

JJ Degcnaar. The Roots of :'-Jationalisrn, p 12
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Die nasion ale gemeenskap is dus 'n geheel wat groter as sy samestellende dele is en in
gemeenskaplike strewe be die enkeling uitgaan. Die eenheidsfaktor is nasionalisme: mensbepaald,
religieus bepaald, histories bepaald. emies bepaald en ruimtelik bepaald. Hierdie bepaaldhede stel
nasionalisrne uit verskillende hoeke aan die orde, maar vertoon dit op grond van die gemeenskaplike

wil en gerigtheid a~ integreerder.
Nasionalisme bring die uiteenlopende be1ang en sienings van uiteenlopende rnense

In

een

gemeenskaplike orientasie tot die soswle werklikheid saam.

3.

Afrikall1lerlmUuUlr en nasiorna!llsme

Aan die hand van die ooreenstemrnende bepaaldhede van AfrikanerkuItuur en -nasionalisrne wat uit
die voorgaande ondersoek geblyk het, sowel as die besondere ldemversk.ille wat duidelik geword het,
kan Afrikanernasionalisme beskt-yf word as 'n besondere uitdrukking van AfrikanerkulnlUr.
Kultuur is naamlik die ornvattende begrip vir die handeling en produlc

Vai1

mense in gemeensicap met

meleaar. Dit vertoon die waardes van die gemeenskap en 'A'ord sigbaar as produ..l( van die geskiedenis
volgens die aard van die ffiense en hulle fisiese orngewing.
Nasionalisrne korn voor by so 'n kultuurgerneenskap wanneer ctie mcnse tot selfbewuste ecnheid
oorgaarl in die besef van die gebreL;:; \'an

'[1

bepaalde hi5tonese srtuasie. Dit ontwila.el tot ideologie,

tot strcwe na 'n beter stand van sake en 'n gemecilskaplike wekoms en pleas dus besondere Idem op
die gemeenskap se lotsverbondenheid in terrne van wat tyd:.;gewys \.-oorle.
Teenoor die lrnellende situasic en magte neem i1asionalisme 'n duidelike strydvaardigheid aan wat
mense tot die hoogste offers lean inspireer.
Nasionalisrne is essensieel energiek omdat dit dinge tot stard bring wat vroeer nie (so) was nie. "'n
Suksesvolle nasionale beweging skep altyd nuwe bronne,,36 en lewer so as stimilus v.eel' 'n
besondere bydrae tot die algernene kultuur.
Die verhouding tussen nasionaIisme en kultuur korn tot uitdrukking m 'n beskrywing van
nasionalisme as selfbewuste. enel'gieke en strydvaardige kultuur.

36.

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

lHOOfSTUiK
Inleidend

tot

~:

DKE l.E"WE

E~

WERK VAN NJ? VAN VVYK JLOUVv

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

wees. In hierdie hoofstuk word dit van twee kante af aangepak: van die een kant af met 'n algemene
biografie wat enkele hoofmomente van sy lewensloop aansny en van die ander kant af deur die
ben-okke tekste kortliks bekend te ste!.

'n Biografiese oarsig dien hier nie as 'n paging om die skrywer se werle vanuit sy persoon te verldaar
nie; dit funksioneer bloot as agtergrnnd waarteen die werk gelees kan word, nie as sleutel tot die
verstaill1 daarv'an

11['::.

Een moomlike indeling van Louw se ryk geskakeerde lewe - war deur elke opsomming en indeling
verontreg sal word - kan onder
1906 - 1920,

Kaaps~ad:

geografies~

opskrifte gedoen word. Oit bestaan dan uit: Sutherland:

19211 - 1929, KaJPstad: 1929 - 1950, Amsterdam: 19)0 - 1958 en

Johannesburg: 1950 - 1970.
tR SUltrfmeriandi:

~906

- 1920

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

Hy was die tweede van vier seuns van Bismarck von IVloltke Louw, 'n welgestek".' prukureur (.p die
dorp en Martha Hendrina Johanna Frederika van Wyk. ' n plaasdogter uit die
sy eerste skoolondenig met Engels as eerste en

1.

N~derlands

om~":~'iing,

Hier het hy

as t'.veede tauJ ontvang. Hl)ewel

Blograticsc gegcwcns in hicrd;e hoofsluk is geneem Uil CJ Beyers. Suid-Afri!manse biografiese
\'\loordeboel;: [V. pp 334-':<1,7. en uie hihljograrie~c gcgC'wcns Uil J Biezen ca. \'oortbeSld<ln im
gerechtigheid, pp 12~- 136
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Afrikaans min formele beslag gehad het, was dit die omgangstaal van die omgewing se mense en
Engels het maar min spontane aftrek gekry.
Die omgewing se gei"soleerdheid het 'n suiwer en oorspronklike taal tot gevolg gehad en Louw
verwys later waarderend terug na die vonnende invloed daarvan - nie net in tenne van taal en
taalgebruik nie, maar as 'n hele kultuuromgewing. Sonder radio en buiteverrnaak was die
gemeenskap vir ontspanning op sigself aangewese en die gevolglike ryk sosiale interaksie het vir die
kind ruim sosiale orientasie- en identiflkasiemoontliYj,ede gebied, veral ondersteun deur ' n spontane
en ontspanne gesinslewe. Daarby het Louw op 'n jong ouderdom die vreugde van die geskrewe
woord ontdek en as kind baie Nederlands en Engels gelees.

In 1920 het die Louw-gesin na Kaapstad verhuis en Van Wyk sy skoolopleiding aan die South
African College-skool, in 'n oOIwegend Engelse atmosfeer voltooi. Van 1923 af het hy aan die
Universiteit van Kaapstad studeer en 'n MA-graad in Duits behaal. In die tyd he't hy heelwat geskryf
en eksperimenteel in die Universiteit se kwartaalblad publiseer. Nadat hy vir 'n jaar lanle in 1927 op
Steynsburg skool gehou het, het hy in 1928 weer aan die Universiteit van Kaapstad ingeslayf vir die
graad B Ed en in 1929 daar 'n aanstelling as Iektor in die fakulteit opvoedkunde gekry.

Louw het hom nou in KaapstuG gevestig en besondcr skeppende jare brf:"ek vir hom aail. Sy eerste
bundels poesie en laitiese opstelle hct in 'n rid van geesdriftigc, byna koorsagtige intellektuele soeke
in die godsdiens, politiek en filosofie verskyn. Hy het hom ingewerk op die Armblankevraagstuk van

die dertigerjare en sy belangstelling in die opvoeding van 'n volie het hom tot leeswerk in onder meer
ekonomie, sosiologie, staatswetenskap en wysbegeene gelei.

Df":UI

die loop van hierdie jare het

Louw toenemend 'n rigtinggewende rol in die Afrikaanse literere en kulturele lewe gespeel en daar
ontstaan random hom en sy broer WEG Louw 'n soort beweging. 'n literere vriendekring wat 'n
leidende rol in die toekoms sou spee1.
In 1930 is hy getroud met Joan Isabeau Wessels en twee dogters word gebore. Die huwelik lei egter
skipbreuk. Vanaf 1930 het hy bydraes gelewer tot Die iHIUtBsgeI!1l0ot, die
Afl!"i~manilse

rune

st{ryv/e:rsn{ring, Die Burger, IDie Sufidlers1l.em en iBralfH:llWag. Vun hierdie bydraes is

versame1 en verskyn in 1939 in twee bundels, naamlik Berigte

'n AfrHu121i1ise

lffi2lSnolllale lLeUer~mE1de.

!m~hmr§trewe

en

AJKeens]]lf<1lm~~

oordleel oor

J@airliJoet~ V21Iru

OIi1S

[<2

veh.lle.

en Loja~e verser. KriUese gedl21gies

oor cine ndee ,,/aIiil

GDII OIrlL5 A,rrrn~m21!i]§e

Eterere b('weging, Intussen het daar ook twee digbundels verskyn. naamlik

in 1935, Dne iiuniwe i(rirng in 1937 en die versdro.ma Die

'fill. voH~

Op§te~~e

in 1938. In 1940 het hy bygedra tot
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Gmo~

t.1k~jpekA j]e~~. 1lfil S[!]e~ "if@lfil

die

NeClerhHHl! en rneegewerk aan

'fu..nssell1l die engLes.

'nTi

Afrika21!l1se versameHng ten behoewe van Necle!rlandlse skrywers wat by

HAUM verskyn het. In die tyd het hy ook oar die ouer Afribanse digters geskryf.
In 1941 is Louw weer getroud met Truida Poh!. 'n Dogter en 'n seun is uit die huwelik gebore en dit
het van krag gebly tot met sy dood. Oit was oak die jaar waarin een van sy bekendste werke, die
versdrama lRaka verskyn het, opgevolg deur die digbundel Gestaltes en diere in 1942. Verder het
hy in hierdie tyd ook inleidings tot verskillende boeke geskryf en in 1945 begin bydra tot die nuwe
tyskrif Stult1idpulitte in die vann van poesie, drama en prasa. Gedurende die volgende jare het van sy
belangrikste werk hienn verskyn.
In 1948 het besondere erkenning vir die waardes wat hy verteenwoordig Louw te beurt geval toe die
Universiteit van Utrecht 'n eredaktorsgraad aan hom toegeken het.

1.4 Amsterdam: 1950 - li9S8
Louw is in 1950 weer uit Nederland vereer; hierdie keer met 'n aanstelling as buitengewone
hoogleraar in die Afrikaanse taaI, 1etterkunde en kultuur aan die Universiteit van Amsterdam. By sy
intrede het hy die belangrike rede onder die opskrif Die digter as intelle/.:.weel gelewer. Gedurende
die volgende agt jaar moes hy hom formeel teoreries verantwoord en stel hy homself deeglik op die
hoogte van die heersende literere teone.
Utter, in lRoUldom

e~e wert~

het hy waardercnu d:!ama verwys da( hy

n.i~

te g(lu met te veel teorie

beweeg egrer gemaklik op die terrein en her

Hy
heelwar daarvan in die Afrikaanse literere wereld

ingedra, deels deur die prominentc studente

onder hom gewerk het en deels deur sy voortgesette

--e:ekonfronteer is nie

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

deeiname aan die openbare gesprek.
In Die lHluisgenoot het hy 'n gereelde rubnek onder die opskrif Die oop gesprek hanteer en sake van
belang, literer en andersins, nadenkend bespreek. By het ook bydraes tot
en AJgemeeilI

lHlanole~shi2dl:

Amsterdam en later

tot :'\Ia\vee[cpos

Vier bundels opstelle het if'. hierdie tvd verskyn. naarnlik

'fyds~~rif

vir lLelt~er~mlilC!e

en die SAUrC gelewer.

M3S~(eIrS

van die

Ei'lI1S

in 1955 en Ulbemlie

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

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

dan ook ilan hom toegeken.
Louw het ook ilktlcf gebly

~IS

dlgter en in

195·~

;\:uv,e Verse en in 19Sh (;ennaII1!Blms gepubliseer.

'frrlls~Jia

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

voortgekom uit hierdie tyd en atmosfeer.

Met Louw se terugkeer na Suid-Afrika In 1958 is hy aangestel as hoof van die Departement
Afrilcaans-Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand. Hy het die po's tot met sy dood op
18 Junie 1970 beklee. Verskeie bydraes het in die tyd uit sy pen verskyn, onder meer in

§~21llildljplu!llTI1te,

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

tot DP

se ]])ue 0lPkOfiIls vall'll

O!TIS

derde St21i1d1 geskryf en in 1964 tot V/rrlllldlroGs, 'n bundel

kortverhaIe van resente skrywers. Vermnwnll1g in dine pfosa het in 1961 verskyn en R.ondlom eie
werk in 1970. Na sy dood is nog vier prosabundels uitgegee, naamlik Oll!'sttenne GOI!" Oll1lS

in 1972, lDeuursfwUllemlie verlba;rndl in 1977 en
Pll'o~21

§Ede1t~oodl

en

Weegs~ull2lg

dlngters

O1!.ller

in 1982. Sy Versamelldle

vr,rskyn in twee dele in 1986 by Tafelberg en Human & Rousseau onderskeidelik.

Op literere terrein het Lou w in die tyd veraI dramas en hoorspele gelewer: in 1961
§oll(l]aat: 'n hcorspeR; in 1962 Dne hellO! en lLeweJrnslyn: 'n frnoolrslP:efi, in 1963
oOjp ellll

2ltuller

rrnooll'slPe~e

lI)laglboerr~

~(nnger lblree~~

van 'n

((jjne pmdl

en in 1965 Asterioll1l . UlimeUo vnr ll'adlnofoll1lnese opera. Postuum het ook

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

'J[]

Hoorsp:efi in 1974, Olin wide and sad

~alllld

'n vertaling van gedigte deur Adam Small in

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

Tussen 1939 en 1982 het daar t\Vaalf pro~.:;.bundels uit Louw se pen verskyn, waarvan vyf postuum
uitgegee is. Dit bestaan uit opstelle, briewe, dialoe, inleiciings, radiopraatjies en enkele toesprake wat

met verloop van tyd meestal eers in '0 ander verband ge1ewer is, en later saam gebundel is. Hieruit
yoig nie aIleen 'n gesprekstrant in sy werle nie, maar die per nog: 'n gcspreksaard. Sy eerste bundel
het hy voorgestel as "berigte te velde - nie Der Totale Krieg nie"? en dit geld eweveel vir die res
van sy prosu.
Hans Ester, wat Louw se denlee kenmerk as denken in dia/Dog beslcryf sy essays as "stelling en
tegenwerping in

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

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

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

2.

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

5S

a:gument, tegenargument met alle aangename anekdotische onderbrekingen tot de eigenlijke natuur
. h,oort. " 3
van zu lke conversanes
In 1986 is Louw se Versame~de lProsa in {wee dele uitgegee. Oit sluit 155 onderwerpe - dus opstelle
en reekse opstelle - in en beslaan gesamentlik meer as 1 200 bladsye. 'n Kort inleiding tot elke
bundel met tematiese waardering in terme van hierdie ondersoek, maale die ander deel varl die
inleiding tot sy kritiese prosa uit.
2.1 Berigte te velde. Opstelle oor die idee van 'n Afdkaanse n2lSiollla!e lleHerlmiilldle. 1939.
Pretoria: JL van Schaik. 88p
Die litel van hierdie bundel gee reeds te kenne dat dit hler in die eerste plek gaan oar salce ralcende
die literatuur. Die meeste opskrifte bevestig dit oak: Die rigting van die Afrikaatlse letterkunde,

Aristokratiese kuns en die volk, Gedagres

~Ol'

die nasionalisme ell die kUflS, Wi/lem Kloos 1859 "

1938, Die strewe van die jonger Ajhkaanse poesie en Literatuur in die !oyt.
War egter oak uit die titel blylc, is die sentrale plek wat die nasionale idee inneem. Terugskouend (by
die saamstel van die bundel) het Louw as grondslag van al die opstelJe die neiging gesien om twee
standpunte saam te vat wat anders sterk teenoor mekaar gestel word: aan die een kant 'n geloof aan
die deurslaggewende belang van die skoonheidsidee in die kuns; aan die ander kant dat so 'n suiwer
estetiese kuns 'n beslissende faktor in die lewe van 'n volk is, dar dit bestaansreg aan die volk
verleen.

Die

4

moontlikh~id

am hierdic tV.'f'e sake

saa~:,

+,

vat, hcL hy geskep dem die censlcynllke

SpallJ1in~

tussen die 'estetiese' en die 'naslOna!e' in die Kuns tc verplaas na 'n grondliggende spar::-ling binne
die volk self. Daarvoor het hy die aristokr::tiese idee gebruik, Dan beteken

"na aan

die volk" in die

literatuur nie "populer" nie, maar eerder "gegryp uit die hewigste ervaring van die volk" - wat nie
noodwendig vir ;1.1mal ewe aantrekli.k of toeganklik sui wees nie.
Hierdie nasionale element staan vir Ester ook sentraal tot die bundel, maar funksior.eer nooit eng of
beksompe nieS en Eybers verwag vrugbare polerniek daaroor. Enigsins profeties sluit sy af:
----------------------~~-----~~- . ---~---------

r b:'

3.

J Biezcn c a, Voortbeslaun in gerech tigheid,

4.

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

.'i.

J S!C/.ell ea, Voortbe-;twn in

gerechl!~heict,

r h2

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

2.2

lLoj21~e

verset KrilLiese gedlagtes our OIl1S

Afri~~aanse kulh.lllllfstrewe

en

OfI1S

mer ere beweging.

1939. [(aapstad: Nasionale Pers. 203p
Die bundel lLojaie verser is kenmerkend strydvaardig, in hedendaagse terme: betrok..i<e. Waar
Berigte te veldle oorwegend uit beskrywing van standpunte besta:.ln het. kan mens se dat standpunte

hier gevoer word: Louw spreek weer die literatuur sowel as die breer kultuur aan met 'n helderheid
en skerpte wat indertyd opgeval her. Hy tree as leier van 'n nuwe bewcging na vore. "[o]ok omdat
daar niemand van hulle dit so glashelder en met soveel oartuiging kan fonnuleer nie ... daar sal nie
veel in ons letterkundige wereldjie wees wat nie telken::; die voorslagpunt naby die gevoelige d-:-el
van sy Iyf vael kom nie". 7
Die omvang van sy kritiese benadering blyk uit sy voorskrif tot die bunde!:
"Opstand is net so noodsaaklik in 'n volk as getrouheid. Dlt is nie eers gevaarlik dat 'n
rebellie misluk nie; wat gevaarlik is, is dOlt 'n hele geslag snnder protes sal verbygaan."
Dit is dan oak

al

die gevestigde waardes wat teen stagnering

gl~~oets

en heroorweeg moet word en

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

mUir

Dle opstelle se trunt is skerp krities en ":ltiries. gecig teen ve ,wkte waardes ter wille van nuwe
dinamiek. Oit blyk veral Ult Suid-l'.jj·iJw as

01/

land, f(ufruurleiers sonde!

kultuur en

n

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

[(ritiese skofe in terme van Jie gevestigde lilerere gemeenskap.
Positiet' fonnuleer Louw 'n wi! tot w<lTIde en \\a;lrdering in die iiteratuur so weI as die breer
kuhuurlewe, ste ..~ds met die nasiomJe ben:.ldering as vertrekpunt. Oit word uitgespreek in opstelle
soos Gelykmaak

ell

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

mens. Die wil tot wa:.lrde word konkrete gest:.llte gegee in

'11

opstel soos Die Ilris[okra[iesl' ideuul \Vat

6.

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

7.

G Dekker. Rescilsie

tl.

SlIld·AjriJ.:(/

\'U/1

(IS IiII/alld.

Lojale \ use!. in P.J.

:\!C!1,lbt":r \ fcLiI.

Beelc1 van 'n djgter. pp .:ll'i·.:'.(H-

in LojaJe verset. \'ersamelde prosa I. [167

57

'n persoonlikheidsideaal begin fonnuleer
Oole sy siening van kliliek en sy eie

\VJ.t

kriti~se

onderliggend in l1eelwat van die werle teenwoordig is.
posisie kom

kririek en Volkskririck. Mee;:;tal bied hy dit aan as
Ii teratu ur',

'f[

Uln

die orde in opstelle

500S

Krir;'ek oor

soon self-stelling van 'die jonger Afrika,lnse

Loja!e ver~et bevat die kragtige srellinginname van 'n jonger, vestigende skrywer en stel 'n
verskeidenheid temas aan die orde. Olivier beskryf hiel'die opstel1e .'5 polemies van aard met 'n
programmatiese inslag:
"[H]ulle is daarop gerig am 'n nuwe literere en kuiturde beskouing aan die Afrikaanse
leser ruis te bling, en hulle sou dekades lank hulle slaankrag behou as verdediging van 'n
Afrikaanse literatuur wat met die beste in Europa kan vergelyk,,9 .

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

MlasHiers van dlie ems bestaan uit 20 opsteUe van omtrent gelyke lengte en sluit geen opstclreeks in
nie. Die werk swan in die lig van Louw se buitelandse verblyf en sluit 'n paar
(nostalgiese) piaaslike vertellings in, soos Europese prenljie:

II

Europese en

massa, [(illdeljantasie en

Oujaarsaand.

Al die opstelle in die bundel is hier nie ewe tcepaslik nie, maar belangrike temas wat wei aangesny
word is tradisie, die intellekrueel-idee en die oop gesprek in onder meer Die vensrers oop! en Ons

trcdisie, Is ons 'n intelfekwe!e vo/k? en Dit oop gesprek. Die veel\'oUcige aard van Suiel-Afrika se
bevolking korn vir die eerste keer duidelik tel' S1'rakf. in onder meer Alma! sefees.
Oor die algemeen is dit dus 'n mindel' srrydvaardige en meer nadenkcrlck bllndel

wat

belangrikc

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

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

123p
Soos uit die subtitels blyk, kan die twee bundels, veral uit 'n
Die bllndels Ie spesifiek op die

liter:lluur\\'eteI~sbplikt'

diese!fde jaar verskyn het, meer kultuurklities
en lLoja!e

9.

v~rset Wilt

G Olivier.

~p

\,~ln

nie·h~erere

oogpunt. saam geJees word,

terrein, ter\vyl Liberalle iil3SHOH12!isme wat in

aard is. Die patronn herinner aan Beri&;te te vekle

ook in dieselfde jaar mel Ixeedweg

di~:ielfde

van \Y,\k LillI": lileratuur,lilosolie. poiiliek, p %

inhoudelike onderskeid verskyn

her, maar teen 1958 her die velde JI verder uitmebar bev.;eeg. Gevolglik was
en

'IT]

Swaart~-

en Ingg.Hlirilte

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

te veide.
'n Belangrike

uitgang~PlJnt

word hier duidelik onder woorde gebring, naamlik Louw se geloof aan

die bestaan van absolute wuardes. Dit het reeds vroeer verskyn, maJI is hier as uitgangspunt vir
literere teorie en kritiek verhelder. Daaruit lei hy egrer geen vaste waarheid of steisel af nie, maar stel
Iiewer elke gewaande sekerheid opnuut us probleem. Hy beklemtoon telkens die menslike
beperktheid wat die absolute waardes nie helder kan deursien nie en dwing die (literere) kritikus to(
nederigheid.IOAnder punte van belang wat hier verskyn, is sy Iaitiese posisie en 'n waardering van
tradisie.
In Svvaa.rte- en Ingpunte venoan Louw sy hag in polemiese gesprek terwy! hy in 'n Werelldl deur

gias sake meer algemeen en konseptueel polemise;::r. Dit sien mens <11 aan die langer opstelreekse in
hierdie bundel. Kenmerkend van albei die bundels is die vorm wat die strydbaarheid van vroeer
aanneem: dit is nou milder. maar finaler met meer gesag en waardigheid. Die twee bundel.) neem 'n
minder sentrale, maar belangrike plek in saver dit hterdte ondersoek aanga.an.

205 lLiberaie Nasionalismeo Gedagtes oor die nasiol!1ainsme~ Illbera~nsme en tmdisie vir
Sui.ruuAfrHmlillers, met '111 Imllh.rrrelle nadirupo 1958. [(aapstad: Nasionale Boekhandel. 132p.
In iUberale n3sionalisme bereik Louw se ku!tuurkritiese werk 'n hoogtepunt. Met dieseIfde
polemiese krag as in Swaarte- en Hgpunte en 'n 'VVereldl dellir glas wend hy hom tot 'n
uiteen 10pende verskcidenheid sake

\\~t

wesenlik nuwc temJS sprakc me, wat
groet mate

h:iW'

berrekking her op die AfIikaanse kultuurlcwe. Bier is nie van
b~tcken dlll die

speelveld van sy breer kultuurderd\.e tot 'n

uitgemerk is.

SJ.ke wat uitvoerig behandel word is \Veer die nasionille benadering soos in Uilhoek en rnidde/pullt
en Rondom die hegrip 'I1Llsio/laal'; ::-Jeiisie

SOliS

tn Leuc

[(if

'n irudisie en Heide: die oop gesprek en

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

.\Illire P BrinK het tiit> llllJ1del in 1t))l) re-;en,~el'r
Suid-AfrikaJrtse bestJan.

Ll.H1W

st'

(JIT1::,lJl:: 1l1:::'l

ell

11l)t'1l1 Liit 'n ~)J1ders,)ek na die grnndslae van ons

die pmblelllatiek het h:' so geskets·.

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

,. '11

oneindig verwildeeld is; dat die glasheldere 'Pad van Suid-Afrika' net nie bestallil nie.
Maar die oplossing is daar weI: dat die denkende mens sal dink, dat hy soekende sal
biy; dat hy in sy polemiek en standpunte telkens sal aftas na die wortels. En al sou die
resultaat dan maar negatief wees, dan nog was die soeke waardevol, omdat antwoorde
nie !categories te vinde is ni.e en omdat antwo(Jrde in die laasre rnstansie menslik is - en
verwikkeld soos die mens." 1 f

lrHoerale J.]asno!fl21~nsme is van sentrale belang vir hierdie ondersoek en byna eHee opstel \llord ontgin.
In die langer reekse opstelk behandel Louw belangrike temas meer uitgebreid as in die eerste drie
bundels en dit lewer 'n 'ierder ontwikkelde en meer verlynde resultaat.

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

nllTl Ol!1IS

plI"Osa

IS ' n

bundel opsteUe en opstelreekse wOOn Louw literere lcritiek

fOnTIuleer. Dit is 'n voortsetting op die uitgangspunte wat reeds gestel is en word hier op Afrikaanse
prosa betrek. Oar ons Afrikaanse prosastyl is 'n historicse ondersoek na die ontwikkeling van
Afrikaanse prosa sedert die Eerste Taalbeweging en sluit heelwat teksverwysings in. Stils:and in ons

prosa beoordeel die bestaande situasie en wys waar die ontwikkeling vasgeval het. In Die prosa: waf
beteken vernuwing word tipes en moontlikhede van vemuwing ordersoek, terwyl Nakaart oar
vernuwings enigsins apologeties vernuwing wat weI plaasgevind het in besonderhede aan die orde
stel. In drie losstaande opstelle word 'n toepaslike Nederlandse boek voorgestel, motiveer Louw sy
laitiek en sluit hy af met 'n waardering van die taale wat vO('r\e.

VerrrM.llWTIl!1lg

[ITlI OIITtS

prO§21 is nie van direkte

beb,~g

onder~oek

vir hierdie

me en hoef uit 'n

kultUllSkritiese oogpunt eintlik net yoHcdigheid~halwe gelees te word.
2.1

1Ro~dom

lRoli1ldlorn eie

eRe wertL 197{}. IXaapstad: Tafe/berg. l02p
weIT'~~

bestaan uit nege radiopraatjies war vroeg in 1970 deur die §,tlJUE. llitgesaai is en

drie artikels war !aat in 1961 in lOne SOliTlclagb;acl verskyn het. Die

koer~ntillLil(ds

het oor 'n aspel(

van die rradisionele volkskuns, na<l1Tllik dansliedjies geg3.a..'1 en aaogesluit by 'n deel van Lou\'! se eie
poetiesc werk. naamlik [(lipH'erlc in Ges1ta~ies en G1ien~. Die radlOpraatjies was meer omvattend van
aard, so os blyk oak uit die opskrif Oor de werk en pro!JIeme.
Die nadenk,: in hierdie reeks, na JQn die einde vD.n sy !ewe en met 'n oorsig oor sy lewenswerk, k::m
in sekere opsigte as 'n sluitstuk vir sy kritiese illbeid beskou word. By betree sy uitgemerkte
-.-.-~

II.

P J Nienaber. Beeld

Y:.lfl 'il

digter. rp

..

-~--.----

J79-~iW

......_-- -

-

...-.-

speelveld glad nie sistematies of ternaties nie en sy kritiese posisie en die estetiese regverdiging van
die volksbestaan kom die duiddikste ter sprak.e. Sy laitiese posisie word hier eksplisiet in terrne van
kultuurkritiek uitgedruk en kan selfs as 'n senrrale sleutel tot die interpretasie daarvan beskou word.
Oit her dan ook betreIddng op sy siening van nasionalisme. lerwyl sake soos lewensbeskouing,
waarheid en die intellektuele houding, spanning, en die bestaansreg van 'n voile in die praatjies
sydelings aangesny word.

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

2.3

Opstell~e

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

Opste~Ye 0011" 01I1l§

Oller angters is uit 'n verskeidenheid bronne saamgestel en postuum uitgegee,

versorg deur prof J du P Scholtz. Die werle het tussen 1936 en 1958 ontstaan en sluit literere laitiek
sowel as huldiging van die digters in. Oit begin met twee opstelle oar voli(spoesie in die algemeen,
sluit drie losstaande en 'n reeks van vyf opstelle oor Jan CiUiers in. ses opstelle oor Louis Leipoldt
en 'n reeks van agt opstelle onder die opskrif Geestig heid in ons poesie oar AG Visser.
Buiten vir die inleiding tot Louw se bespreking Leipoldt as digrer hoef Opste!le ODr ons ouer digters
vir hierdie ondersoek oak net volledigheidshalwe gelees word.

2.9

Jl)eQ.lirrs~{Om~JrlJd!e

verball1ldl. 1977. l(aapstad: Human & Rousseau. 146p

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

verskyn en bestaan uit 'n reeks radiopraatjies oar literatuur en verwaJ1te onderwerpe in Deel I en vier
openbare redes in Ded II. Die 25 racliopraatjies

gespref.:. oor

R21a~o

W<lt

in 1956-57 as deel van Lo~w se reeks Dip

GOp

HBverSlllED. se \vereldornroep uitge:saai is, ver.:eenwoordig 'n wye literere belang

en sluit besprdJ:J.gs van die f.h.~'i-'erimentc:~ poesie in Nederland tot gedigte in Ncger-Engeis en die
wetenskaplike gewete in. T\',ee reekse handei oar die Afrllcanse en ander taalbewegings, en dje
vraag oar moeilike letterkl'nde. 'n Fral1tjie wat vir die SAU[( geskryf is War vall ons letterkunde? is

aa.n die einde van Jie n:eKs bygevoc:g.
Die vier toesprake best<1an uit LoU\\! se intreeredes Clan die Universiteite van Amsterdam en die
Witwatersrand. 'n mespaak by 'n ,§.ladeplegtigheid Van die Universiteit van Pretoria en 'n
voor SABRA oor

'[1

n~feraat

Suid-AfrikaJnse nasionale kJrakter. Ole toesPLJ.h . " oor Amsterdam en PretorIa

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

van groat waarde.

61

speeiveid glad nie sistematies of tematies nie en sy kritiese posisie en die estetiese regverdiging van
die volksbest.l.an learn die duiddikste ter sprake. Sy Iaitiese posisie word hier eksplisiet in tenne van
kuItuurkritiek uitgedruk en kan selfs

liS

'n sentrale sleutel tot die interpretasie daanran beskou word.

Oit her dan ook betrelddng op sy siening van nasionalisme, terwyl salce soos Iewensbeskouing,
waarheid en die intellektuele houding, spanning, en die bestaansreg van 'n voile in die praatjies
sydelings aangesny word.

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

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

oor

OInlS

ouer ruigters is uit 'n verskeidenheid bronne saamgesteI en posruum uitgegee,

versorg deur prof J du P Scholtz. Die werk het tussen 1936 en 1958 ontstaan en sIuit literere kritiek
sowel as huldiging van die digters in. Oit begin met twee opstelle oar volkspoesie in die algemeen,
sluit drie losstaande en 'n reeks van vyf opstelle oor Jan Cilliers in, ses opstelle oor Louis Leipoldt

en 'n reeks van agt opstelle onder die opslaif Geestigheid in ons poiisie oor AG Visser.
Buiten vir die inleiding tot Louw se bespreking Leipold! as digter hoef Opste!!e oar ons ouer digters

vir hierdie ondersoek oak net yolledigheidshalwe gelees word.
2.9

lDleil.rdrs~wu.neIIHlle

verbamli. 1977. J(aapstad: Human & Rousseau. 146p

IDemrsfwUlemlle verb~md! het ook postuum, maar 'n paar jaar later as O[psteHe cor IOns olllleJr' dlig~ers
verskyn en bestaan uit 'n reeks radiopraatjies oor literatuur en verwante onde"Jlerpe in Deel I en vier
upenbare redes in Deel II. Die 25 rarliopraatjies W:lt in 1956-57 as deel van Lo~w se reeks Dip oop

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

eh.~'i-'erimente:..;

poesie in Nederland tot gedigte in Ncger-Engeis en die

wetenskaplike gewete in. Tv,ee reekse handel oor die Afrllcmnse en ander taalbewegings, en die
vraag oar moeilike letterkt'nde. 'n Prllatjie war vir die SAU[( geskryf is War van

OilS

letterhmde? is

arm die einde van Jie rc:des bygevocg.
Die vier toesprake bestaan uit LoU\v se intreeredes ;lan die Universiteite van Amsterdam en die
Witwatersrand, 'n (oespaak by 'n gladepleg(igheid van die Universiteit van Pretoria en 'n i-efemat
voor SABRA oar 'n Suid-Afril..:aallSe nasioIlllle LlElkter. Die toe'iprllke vocr Amsterdam en Pretona
het gehandel oar die intellektueel-idee en is Slllll11 met (be voordrJ.g by SABR}\ vir hierdie ondersoek
van groot waarde.

hi

2.W 'V\/eegskaal. 1982. Kaapslad: Human & Rousseau. 148p
en
Skietioorl. 1982. f(aapstad: Human & Rousseau, lOlp
Weegskua! en S!deUood is s~~J.mgestei uit 'n verskeidenheid verspreidc stLlkke wat by \"yse van

voorwoorde of bydraes tot b(wke en tydskrift,= gepubliseer is, rnJ.:.lJ' nie Triter vir die 1eser maklil:
bekombaar was nie. Me'! Truida Louw het toenernrning tot die publikasie gegee op \'oorwaarde dar
Prof] Ou P Scholtz die finale keurv;erk doen, sodat net stukke wat herdruk regverdig . opgeneern
word. Die stof is in twee bundels gepla<ls: 'VVeegskaal met stukke van letterkundige belang en
S!deUood met stukke van mcer algemene en sosio-politieke aard.

'n Ondememing van hierdie aard is 'n

~root

aangevoel is. Die eerste sewe prosabunde[s

verJ.ntwoordelikheid - een wat duidclik deilf mev Lom\:
tot

met Verrauw:ng in

OIllS

prosa :let Louw "elf gekeur

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

dig~ers

-

ternaties elkeen 'n baie sterk eenheid vonn. Selfs Deurskouende verband !TIet sy een reeks praatjies
..::n vier belangrike toespmke, vorm 'n eenheid in tema en ondertooil.
Die eerste probleern waarop die

s~lrnestellers

van nog twee bunde[s

posisie was om die rneeste van hierdie werk self in

~,y

bundels op te

mOLS

afkom. is d:n Louw in 'n

ne~'n

of desnoods meer bundels

uit te gee. Dit geld in elk geval die sruk1:e wat uit tydskrifte en koeram ~ en van die radio oorgeneem
is. Die streng selfdissipline waalinee LOllw geskryf en publisc'c'f het. lam mens vennoed dar hy van
die werle nie self wou uitgee nic.
te staJn: ebt daar werk van
Hierteenoor korn twee anwmente
'-

:lOe

hvaliteit en JL::ernene belanp.: vir
'-

~

lesers onverkrygbaar was en herdruk regveniig het: die ander .'·;at deeJ:.:: hierop teer: dat al Louw
beskikbare werk. of ten minste soved

muontlik

J.S

d:till~v'J.n,

~e

vidledigheid.;!1a[vv'e ingesiuit behoort (e

word. Oit is duidelik van bejang vir elke ernstige le::.er en stude:1t van sy \\erk.
Opstelle soos 001' k!(]ssifkc hreranwi' eft
nt.lflstring uit VVeegska31 en

\',lOn\()O;-c!

()Ol'

\'i.!/'[(.dillg, E.I ons jongs!e

1m: Dil.' o{Jkonls

I'WI

Of1\' Dl!l'tie Srund, t\\CC opstelk ter

huidiging van Genl JBM Hertzog, prof FR Tomii/lS(JII se hCSrJl'K uun .Veder/ul1d
die kU!lste uit S!detlood regverdig
toegevv'yde [eser trek die \'()orcieel

~gter
V1Il

er. P/erkruig of'

pr,l.\U

die pllblikJsie van die [\\ce

blllld(,[~

til

S{uutsteUtl (Jan

hedr"!TIal en die

volledigheid. 'i,\'eegskaal en Skidlood i-; \'an bebng \ir

hierdie ondersoek, maar swan nie \entraal nit.

HOOFTUK 5; KE~rfEORET1lE§E E;\1 KRKTlilESE lPOSKSliE; TOlEGANG
TOT KUlLTUlJRKlRJTKEK
Louw se kritiese prosa bevat geLn

o~enlike

of bedekte 'kultuurkritiek' in die sistematiese sin :an die

woord nie. War hier as kultuurkritiek ondersoek vvord, is dus nie een of ander ekstra bedryf naas wat
hy reeds as literator onderneem het nie, of 'n apaI1e afdeling van sy werk nie. Dit is \vel 'n spesifiek~

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

na die bree volkslewe -

l1Ll.

die ku1tuur waarvan literatuur 'n onderdeel is. In 'n poging om hierdie

ui[sig te verwci' was dit waardevol om te probeer vilsstel op \vatter bewuste uitgangspunte

LOLl\\"

:-,y

kritiek baseer het. 1
lets van 'n kritiese stelling-innanw \vord onder die drie punte wat volg aan die orde gestel. Oit i..,
geen forrneel uitgewerktl'

;:\l"'i~ic \\C\,lI'OP

hy verden: cknksisteme baseer nie, en verskyn selt\

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

tot

~n

\onrtgesene onder:-.oek. Hindie 'tclling-inname word

sy kultuLlli\Jiuck nie,

m~IJr J:-;

daarVLlil. Eerstens volg 'n soon kenteoretiese

desl di.l.JIvan en in 'n

~uildpunt

seker.~

IHe ond'~rsoek ih

sin i.l.S ontdekking

sover dit die Absolute Lungaan. Tv,<:ecien:--

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

Die

~y

\\ aardtting van tradisie :.IS kellIlisbron ondersnek

Ahsoh.1~e

In lRondo[1Jl eie

wer!~

ontkcn Lou\\ hefti~ eln~e bc\Vuste "basie:.t' piltroon" en h'

.,

patroon op die model \'an l-kgel. \\ ,It lieU]' krill,,', <tJn hom

1.

Onllit~,~s['n)kl' 1l11~:l!\:'::"PllI1lC ";',"

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

JiC \\ ,II \CrIlulll :~
,

,ken

UII'. ,."!

n ,I!l1C '11

loe~eskr} t h~ H~)(_'\\cl

,kn:,!'i,ccr \\,:rd, k

dialekLle',,'

liy hier

:~ ~; ;(C dk' .I\' ~-:

i10[

, :

I

d:

inhoud va!1 literere werL:. verwys. kan ons aanvaur dat dieselfde vir sy kritiese. arbeid geld, naamlik
dat hv- ~geen dialektiese model nagestreef
het nie.
~
Sonder am dit dus tot sy program te maak, kan daar tog iets van herken word in sy omgang met
absolute waardes. Oat teenstellings neig am te verskyn, erken hy selfs as le.;venswaarheid 3 en dat die
denkende mens poog om dit oj:) te hef, kan volg sander am dialektiek
omgang met absolute

waarde~

tot

dogma te verhef. Louw se

word vervolgens nie in te1'lle van tese, antitiese, sintese beskryf nie,

maar as moontlike interpretasie hoef dit nie buite rekening gelaar te word nie.
1.1 Dne Slwne, dine "Yare erlL dlfte Goeie

Louw het hom in sy kritiese werk nie ten doel gestel am rue Absolute filosofies te bewys of tot
spreke te bring nie, maar dit weI aanvuar as deel van die ra,lmwerk waarbinne sy denke vonn
uunneem en dit verdedig teen relativisme as alternatief. By sy vfi'eer denke oor kuns en nasionalisme
het die Sk.;:me prominent verskyn, by die vestiging van literere illtiek en teorie die Ware en by sy
later verantwoording van nasionalisme, die Goeie.
Dit is egter geen aggressiewe indeling waar een idee die ander

t.lt

niet wil maak nie en hy het reeds

in een van die 1939 opstelle die drie langs mekaar gehandhaaf:
"Maar die kuns, dit moet ons onthou, is net een van die gfl'..:ipunte in die kultuur: daar is
nog ander, daar is ook nag die ontwikkelin~ van 'n velle tot waarheid en nuwe
wereldbeskouings. tot nuwe sedelike insigLe .... "
Later het hy weer na die estetika venvys, "wat hom so borend

: ~let

die 'Skone' - of ten minste die

Kuns - besig hou; wat vir die Skone sy plek naas die Goeie en die Ware aanwys; wat soms die kuns
help verdedig teen die aggressie van die twee ander en magLige idee."S
Vir die doel van die ondersoek word daar kortliks gekyk nu sy hantering van die Skone, die Ware en
die Goeie.

In sy bekende inleiding tot Berigte

~e

veidle het

LOllW

skoonheid gestel as van sen trale waarde in die

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

3

Rondnm eie werle Versamelde prosa 1. p 569

4.

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

S.

Oor lill.'r(;r(' leonc.

ill '11

Vl,.'ereld deur glas. Versamelde pn,,<.;a L r 335

bo-tydelike konsep waarvan hy kon se "[d]ie waarheid van die onsterflikheidsmite
onsterflikheid nie, maar die tydloosheid van die skoonheid".

IS

hIe die

6

Die skoonheid, soos die waarheid, bied die hoe maatstaf - bo alle menslilce maatstawwe verhef waaraan die geestelike aristolaasie sigself meet,7 en in die poesie is geen wette bokam die skoonheid
geldig nie. 8 Die kunstenaar se diens aan sy volle bestaan dan daarin dat hy die drif en ve:rlange van
sy groep in hom opneem en dit dan mooi weergee, dus tot skoonheid verhcf. 9

So word die

besondere nood en strewe tot iets a1gemeen verhef en buite die eie situasic herkenbaar en
verstaanbaar gemaak. Die voile se bestaan is dan meer as 'n toevallige gebeurtenis en word m: dee!
van die Skone 'n algemene reg. 10

Dne Waure
Louw het waarheid in absolute sin aan die orde gestel as gronr,slag vir juiste literere oordee!. By
streef naamlik na die moontlikheid van objektiev;'e aorneel wat nie maar net meer se van die lcritikus
self nie, maar V;ln die waarheid wat hy as inherent aan die teks as sodanig beskou het. Dit sou dan op
volle wetenskaplikheid kon aanspraak maak.

In Oar Uterere teorie het hy die verskillende metodes in die literere wetenskap oorweeg en
uiteindelile die 'deurskouingsmetode' as oplossing voorgeste1.11Dit veronderstel 'n aanskoubare kern
van waarheid en Olivier verbind sy '-isme-lose' soeke daarna aan 'n Husserliaanse fenomenologiese
metode.

6.

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

7.

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

8.

Berigte tl! velde, Versamelldle pros2Ili, p 46

9.

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

10.

Olivier se ondersoek na die Skone, veral in die ongewone samehang van die die estetiese met die nasionale,
lei hOill om te onderskei tussen 's!wonheid as volledig outonoDm' en 'skoonheid ns purifikasie Villi konIcre~c
ervaring', dus ideeel en lconlaeet. Hy Haem Louw se denke oor skoonheid en skepping 'n eldektiese geiBei
en onderskei vier fasette daarvan, maar laat die intcgrerende aspek rue tereg lmm nie. Later se hy dat Louw

in die tyd op twee gedag[~s hink wat analities onderskeibaar is, maar in een sin voorkern. Mens mOet GUS
aflei dal hy dit nie as suksesval geYntegreerd beskou nie, en hy berei die lerrein voor om, in suInehang met
die twee waarheidsbegrippe wat hy identifiseer, die nasi0i1ale element wat hy daaraBS! verbind, te
disIcrediteer.
G Olivier. NIP va)] \V} It LGuw: literatuur, filosofie, poWcier~. pp 102. 124, 149-150,4-13

11.

'ill

Wereld deur glas, ·Versl.meelrile prosa I, P 373
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Dieselfde grondliggende beslcouing blyk. uit sy antvJoord op die vraag hoe illt rnoontlik is om
letterkunde uit 'n vreemde agtergrand positief te waardeer:
"Ons kan groet literatuur uit 'n ander (selfs vyandige) wereidbeskouing waardeer emdat
alIe goeie en groat kuns iets waars omU'ent die wereld se." 12
'n Ander invalshoek is sy beskrywing van die Wetenskaplike gewete en die absolute eis van die
13
waarheid. Voor sy gewete staan die wetenskaplike verplig tot die waarheid: verplig om dit te
probeer vind, seIfs al is wat hy vind enaangenaam: verplig om illt uit te spreek, ten spyte van die
14
gevolge; verplig am dit te betrag, selfs al sien niernand anders dit vir waarheid aan nie.

Terwyl die Skene en die Ware direk deur Louw aangesny is, sou die behandeling van die Goeie hier
'n bietjie na sistematiese oorgretigheid kon lyle. In ag genome dat Degenaar naas skoonheid en
waarheid nag na "goedheid (etiek), heiligheid (godsdiens) en regverdigheid (politiek),,15

verwys,

kon ander en meer opslaifte gebruik word am die punte wat volg aan die orde te stel. Dit word egter
in samehang onder die Goeie genoem.
In absolute sin vind ons die Goeie terug in Louw se beslcrywing van moontiilce 'nasionale krisisse',
Die derde soort !crisis wat 'n volk se bestaan effektief kan bedreig, het hy self tipeer as "eties of selfs
metafisies" en beslcryf as die versoeking "am te glo dat blote voortbestaan verkieslilc is bo die

voortbestaan in geregtigheid ." 16
Die tweede verwysing met etiese implikasie wop.J. deur D.,,,genaar duidelilc uitgewys. Dit is Louw se
beskrywing van nasionalisme as liefde vir 'n yolk am sy ellende, nie sy verdienste nie. Hy slayf:
"Maar ons gebruik die woord. liefde in hierdje verband in 'n baie vreemde sin ... dis
eerder soos die liefde V>! aarmee mens ' n kind Hefhet. Djs nie in hoofsaak gerig op

12.

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

14.

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

l5.

JJ Degcnaar. Die poUtieke filosofie vall NP vall Wy/c LowV' lII,

16.

[(ultuur in kTisis. in Liberane tlI8siolU'lUnsme, Ve,samel1:le pf053 1, pp 460-463
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(S~2Fld[iJI'.HiI!1e

12.3. 29(3)AugLlstus1976, P 35)

deugde of laag of skoonheid nie. maar op swakheid, verblindheid, hulpeloosheid en ' n
blote moontlikheid." 17
Degenaar noem dit 'n oorgang van estetiese na etiese nasionalisme en beskryf dit as 'n "hoogs etiese,
··
houdi ng. ... ,,18
se Ifs re 119J.euse,
.
Die derde punt ter sprake is die intellektueel as persoonlikheidsbeeld wat in Hoafstuk 7 as terna
ondersoek word. In 'n beskrywing van Louw se beeld van die intellektueel, tipeer hy dit as "eerder 'n
morele as suiwer intellektuele lewenshoucling.,,19 In 'n netwerk van begrippe sluit dit ook aan by die
'kultuurmens' en die 'oop gesprelc' waama Louw in absolute terme venvys het. Daannee bestaan die
absolute vir hom nie net absrrak en passief nie, maar word dit konlaeet as dryfveer tOt handeling.
Van die roi wat die kultuurmens behoort te speel, se hy dat "[dJie kultuurrnens moet altyd bewus
wees van hoe absalum sy werk is, hoe relarief en verbygaande die ' groot gebeurtenisse' van die
tyd." 20 21

Die veronderstelling en aanvaarding van die Absolute lean egter uit verskillende

ho'~ke

onder skoat

kom, byvoorbeeld: wat van die ervaring dat die hele geestelilce lewe, natuurwetenslcap,
geesteswetenskap en selfs filosofie deur die korn en gaan van modes oorheers word? Hoeveel ruimte
laat dit nog vir die Absolute?
Louw het tot die gevolgtreklcing gekom dat rut sowel die eindeloosheid van die ken bare as die mens
se beperktheid van insig aan die orde ste1.

22

Die bestaan van die absolute is vir hom dus nie van die

mens se vennoe am dit te bemeester afhanldik nie.

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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

21.

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

23

Twee strewes na die Absolute illustreer die punt: die digter en die intellektueel staan beide veor die
werklikheid met 'n hanger na die aard van die synde, die intellektueel wil dit weet, die digter wiI <lit

vonn. Die intellektueel moet weet dat waar oordele moontlik is en bereik kan word, maar ook dat
onwaarheid moontlik is en dar die mens nie van nature in die ryk van die Ware lewe nie; die digter
moet weet dat groot kuns moontlik is en bereik kan word, maar dat die lewe te beperk is om dit uit te
put. Hulle deel dus die altyd beperkte toegang tot die Absolute· "dit is in hierdie lewenshouding vol
anrus dat die digter en die intellelctueel mekaar ontmoet. ,,24
Maar verloor die absolute deur sy ondeurdringbaarheid nie mettertyd al sy veld ten gunste van 'n
volkome relativisme nie? Louw aanvaar dit nie:
"Dit is die tragiese van die menslike intellek: hy weet dat hy in die rjk van die relatiewe
leef, maar hy durf nie, lean nie se: ek is finaal en ewig relatief nie; selfs met so 'n
uitspraak sou hy iets relatiefs beweer; selfs sy bewussyn van eie relativiteit impliseer
reeds tog iets van 'n absolute." 25

1.3 lP'olieIllI1lne~t26
Die term wat Louw aangewend het vir die gelyktydige handhawing van uiteenlopencl.\"! aanspralce, is
'swewende ewewig,.27 Dit sou retories heeltemal 'n bruikbare uitkoms uit die teenstrydigheid van 'n
gelyktydige geloof aan die Absolute en die menslike beperktheid wees, maar is eintlik min anders as
'n herlormulering van die pro bleem.

22.

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

23.

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

24.

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

25.

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

26.

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

27.

Die 'mens' agter die b()ek. in SW2:lrte·

ell

iigptmtre, VerS2Imelde p,'053 1. P 285

6n0

In Vegpart)' of polemiek karn hy egter tot

se

'0

rylcer hantering van hierdie spanning. Van die waarheid

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

vanselfsprekend: en dit is 'n gemeenplaas omda! dit aan aile pleld::e en tye gemeen is". Maar aan die
ander kant is waarheid duister omdat dit so moeilik gaan om die aparte helder waarhede saam te
dinle, am hulle saam vas te hou en ewe veeI te laat geld. 28

In die sin is die waarheid "geen glas nie maar 'n swart laistal: vol onrus en vol spannings, en
uiteindelilc rustig net vanwee die straw we ewewig vaIl alles." Dan volg 'n sleutelstelling: "En juis
omdat die waarheid van die aard is, kam clit uit die polemiek te voorslcyn." 29

In die polemiek word die spanning tussen die absolute en die beperkte dus nie tot niet gemaaIc nie,
maar tot motief, tot dryfveer vir handeling: en damn bring hy die teenstelling tot hoer eenheid. Op
die basis kon Louw dan beweer, is die absolute

:·:1

die gewone lewe te vinde:

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

en oar Idassieice literatuur in sy inleiding tot Due vrroue

V21li1I

'JI'rroje:

"Is so 'n Idassielce wereld1iteratuur nie die enigste voorstelbare beeld van die Absolute
waarvan die wysbegeerte soms cl 'n voorgevoel gehad het nie?,,31
Die tec:;nstelling van die absolute en die relatiewe, die algemene en die besondere word dus in die
kenmerkend menslike geesteslewe transendeer. Olivier skat dit egter nie na waarde nie en hy vind
gevolglik die handhawing van beide 'n blote teensrelling en onbevredigend.

2.

Kri~nese

posTIsne

Om tot beter begrip en aanwending van Louw se laitiese werle te korn, is dit belangrilc om va.s te stel
in watter rol hy homself gesien het, waar hy staan as hy met en oor die volk pram. Dit behoort die
toegang tot sy denlce te gee wat lesers dikwels met biografiese gegewens wil yerby. Sy eie

28.

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

29.

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

30.

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

31.

't-Veegs!mal, Versamelde prosa R p 497
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beskl-ywing van sy kritiese poslsle word as deel van sy breer kultuurkritiese stellinginname
onder~()ek_

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

Afr~~mIrler:

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

die boek' begin verstaan. Hy het gevolglik self min oor sy persoon te se gehad. Die uitsondering
hierop was 'n reeks radiopraatjies wat in 1970 onder die opsk.t."if Oor eie wake en probleme

32

uitgesaai is, v.aarin hy professioneel sy werk bespreek her, oak binne die spesifieke ontstaansituasie
V;ln sy besondere lewe.
Die tweede van nege praatjies het hy ingelei met '''n paar stuld(e geluk wat my reeds by my_geboorte
getref het" en

vervolgens sterk identifiserend met die eg Afrikaanse omgewing waarin hy sy

vormende kinderjare deurgebring het, omgegaan. 33 Hierdie identifisering het hy verder bevestig
met sy verduideliking van hoe die volksverse in Klipwerk, Nilliwe verse, 1955 ontstaan het. Hy
verwys na sy verbIyf in Europa na die Tweede Wereldoorlog en se:
"In nierdie wereld wat soos 'n magtige musjien sy wiele bo-oor en rondom ons draai,
was ek een goggatjie, - in my Sutterlandse taaL '[1 meirietjie .... "(p 551)
Dit het die vraag na die bestaansreg van 'n volk in sy andersheid, na die besoildersheid van sy eie
Idein volk op die voorgrond gestaot en 'n samehang het vir hom duideW( geword:

"Ek het begin voel hoe ons be~ondere soon lewe (of een openbaring van ons besondere
soort lewe) die was waarin ek as kind apgegroei het - die voorreg gehad het om in op te
groei .... " (p 551 ev)
Op sterkte van hierdie byna terloopse opmerkings. kan gese word dar Louw - sander enige
grootdoenerigheid - homself as gebore Afrikaner beskou het.

2.2 Verlbolllidle Afrfikanerr
Aangaande sy persoonlike verbintenis het Louw homself eVie min op die voorgrand geplaas en mens
is selfs meer as by die vorige punt op 'n byna terloopse verwysing aangewese. Die derde praatjie van

32.

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

33_

Rondom eie wer!\. VerSamelde prosa ll. p 537

C\

7()

Oor eie werk en probleme sluit hy af deur die volk en die volksdigter te oordink. Terugskouend
beoordeel hy sy eie deelnamc aan die volk, sy oorpeinsing en laitiek en sy onheIT()eplike verbintenis
daaraan:
"Keer op keer in my skrywerslewe het eic voor die muur van mening gekom; dat ons,
hier teen 1935, of 1950 of 1970 presies weet hoe die wereld is of moet wees. Wat is 'n
voU,? het ek begin oorpeins, en die antwCoord het gekom: Ons weet wat 'n volk is! Dis
jou plig am vir ons te se hoe groot en goed ons is - wat my nag meer Iaat dink. het oor
hoe vreemd gemeng die ~fJs is wat ons 'n volk noem, waaraan ek jonk al my lewe
onherroeplik verbind het."
Hierdeur word die verbondenheid wat implisiet so duidelik in sy werle tee,1\voordig is, eksplisiet deur
homse1f bevestig.

2.3 lDngterr

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

~,y

bitiese denke nie - en tog is dit een mens se werle waarvan 'n spesifielce deel ondersoek word. Sy
bewuste stellinginname ten opsigte daarvan kan dus verhelderend wees en terwyl dit sy eie oorwoe
standpunt met betrelddng tot sy rol as digter is en nie uit sy poesie afgelei word nie, 1e dit binne cie
raamwerk van hierdie ondersoek.
Louw het opgetree as mondstuk van 'die jongeres' in die jare dertig, en hoewel hy nooit na sy eie
digterskap verwys het of sy eie werk bekend gestel het nie. is hyself tog daarby betrek. 'Die
jongeres' was geen georganiseerde groep namens wie enigeen streng gesproke standpunt kon inneem
nie en Deldcer het die uitsprake direle van

34.

35.

36.

LOllW

self aanvaar. 36

Hierdle opomerking het duidelilc betreldcing op die borsing tussen Louw en Verwoerd random Die
lP~lI.nnlill1ls2:ad waai ver. VersldUende interpretasies daarvan doen nou nog die rondte, soos Van der Ross se
!mppeling daarvan met die kwessie random die 'Kleurling··stem'. Dit verba as mens egter om in Olivier sc
andersins goed verantwoorde srudie 'n totaal onberedeneerde beskuldiging van Venvoerd as 'kultuurbarbaar' raak te loop. Daarrnee openbaar hy meer emosionele ideologiese betrold<cnheid as wat hy in die res
van sy studie laat blyk het.
Steyn (JC Sleyn, Die Plu:msaad-polemiek (Suid-Afrilmanse Tyds!.rifv3r J:Culh..ll.!i'ge5!deaeflEs, 4(2) April
1990, pp 75-87)) gee 'n goed verautwoorde weergawe van die polemiek en plaas dit histories in perspektief.
Uit sy beslaywing blyk dil duidclik dat Verwoerd se gewraakte vcrwysings in sy feesrede van 31 Mei 1966
nie eenduidig op Die pluimsaac1 w2!ai ver gcmik was nie en in 'n breer literere lconteks gelces behOOft te
word. Dit het egter weI gelei tot 'n stroam minder en meer sinvolle kritick op die stule. W,\t op versldllende
maniere by Verwoerd se uitspralce aangesluil het. In die net meer as dric maande wat Verwoerd nog daarna
gelewe het, het hy nie in die openbaar na die saak verwys nie, terwyi die polemiek nag '0 geruime lyd
daarna voortgeslcep het. Die algemene verwysing na 'n 'Verwoerd- Van Wyk Louw-twis' wal sedertdien
posgevat het, toon maar hoe grof bevooroordeeld en manipuleerbaar die 'gemeenskaplike geheue' is.
ROi1lclorrtl eue werk, Versamelde prOS2

1. p 548

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

71

Olivier noem Eiizabeth Eybers se afstand ven sekere nasionalistiese inhoudl'; by Louw en verwys bes
moontlik na die genoemde resensie van lReidgte ~e ve~de in On'1lS ene lBoek, van Desember 1939. 37
Ongeag namens wie anders Louw dus gepraat her, het hy duidelik weI namens homself standpunt
rngeneem.
In sy opstel Die jonger Afrikaanse Literatuur beskryf hy 'die jongeres' as nie avant garde- denkers,
bloat vir die nuwigheid daarvan nie; as nie ideologies individualisties nie; en as nie massagerig nie.
Hulle werle korn wel voort uit
elkeen staan.

'0

liefde vir die taal, 'n strewe na skoonheid en die volle lewe waarin

38

Op hierdie vollewe het hy hulle aanspraak C)p nasion ale digterskap baseer: enersyds omdat poesie 'n
heerssugtige streep in hom het, dit nie lean verdra dat enige deel van die taal of werldikheid daarvoor
gesluit bly nie en andersyds omdat die digter altyd tot 'n volle behoort. "Ons glo dat die menslilee
hom altyd in nasionale vorm uit - nerens op aarde bestaan daar 'n 'algemene mens' nie, net altyd
konlaete mense wat tot 'n besondere voile behoort en 'n besondere taal praat.,,39
Nasionale kuns is dan die werle van iemand wat s6 binne sy voile staan en watter aspek ookal van die
omvattende lewe in taal tot skoonheid maale - al neem dit dan die grootste verskeidenheid venne aan.
Louw het die nasion ale verband egter nie aanvaar as 'n manipulerende eis wat deur die volk aan die
digter gestel lean word nie en verwerp die digter as leier van die voile, maar ook as volgeling en
naloper van die volk. Oak die boheem of individualis is onaanvaarbaar. Die digter behoort hom teen
alle eensydigheid te verset:
"[H]y mag nooit 'n fragment van sy voile vir die geheel aansien nie; nie die ryke of die
anne nie; die 'heogste' of die laagste nie; nie die intellektuele of die eenvoudiges nie; nie
die blonde of die bruine nie. Hy durf selfs nie glo dat een party, een kerkgenootskap, of
een w~ltter fragment van die voile oak al, die hele volle is nie ., ..

<lit tog projelcsies van sy lruns en strewe. sy bewustheid en sekerheid. wat die ander in veel geringer mate
besit het.
G Dekker, NP \'an Wyk L~)U\v as Dertiger. iH~ FI] van Rensburg, Oopgelnte I.ring, p 23
37.

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

38.

Lojale versett, VersamelOie prosa li. p 150

39.

Die strewe van die jonger Afrikaanse poesie. in lBerigte te veide, Vefsamelde pfcsa K, p 45
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"Hy wil nie Of leier, Of werktuig, Of spieeL Of bloat individualis wees nie. Maar soos elke

gewone burger het hy die reg en die plig am hom met elke talent of !crag wat aan hom
gegee is, in te meng in die sake van sy yolk en van sy gemeenskap". 40
Louw wou as digter dus £1:ewoon deel wees van die volk en met die middele tot
~

. beskikk.ine: en

Sy

~

volgens sy eie aard asn die volkslewe deelneem.

2.4 (H1l:erere) KriWms
As vertcenwoordiger van 'die jongeres' aanvanklik en as literere wetenskaplike later, het Louw
duidelik standpunt ingeneem oor literere kritiek en teorie. Daar ontstaan volgens hom op die terrein
van die letterkunde drie gebiede wat l1y soos volg beskryf:
"(1) Die skeppende aLtiwiteit van romanslaywers, digters, dramaturge,

essayiste,

joemaliste er wie hulle oak algar mag \Vees.
"(2) Die literere kritiek . . van die eenvoudigste 'Ek hou VRn hierdie boek' af tot by die
~kerpsinnigste waardebepaling deur '11 grc)Jt k.riti}:us;
.
en die Jiteratuurbeskouing van die
eenvoudigste anekdotiese behandel van skrywers of werke af tot by die noukeurigste
ondersoekings van die vakmanne.
"(3) Die literere teorie wat 'n oodersoek is oa die begrippe waarmee 2 werk.'Al
Van 'groat kritiek' het hy gese:

"Kritiek is: diep en intelligent oor 'n boek: skrywe: en groot kritiele is die wat die
filosofiese atmosfeer sleep waarin nuwe werle kan ontstaan, en die nuwe, vereers vreemde
werk deur ander verstaan lean ,«ord: wat Coo) 'n hele gt'dagtewereld lean skep waarvan
die literatuur die kUllsvonn is. ,,4~
Hieruit blyk dit dar die literere !eritiele nie ge'isoleerd funksioneer nie . . 'n sallie war nag duideliker
word in sy beslaywing van die verhol.!ding russen letterkundige lai.tiek en ideelaitiek. '''n Boek leom
uit 'n deel van

'0

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

gedagtelewe. Daarom is lairiek

'0

tek~il van it:;,'. . ~ by

'r!

volk:,..l·'

40.

Toespraak by geleenrlieid \'an dic roekenmng \'atl crelidllloadskap
[(III1S, in Wecgskaal, VerS<Jimeide piosa H, p 512

41.

Gor lircrere {corie. in 'n \Vereld deur gbs, Versamelde

42.

Indil'idllalismc

43.

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

CIl J.:elJr('riJl~,

prOS3

in Lojale versei. Versamelde

\'(/11

die Akudelilie \'il' vVe{cnskap

1. p :'.J.O

Pr!)3U

L r 12..t

('11

Die laitiek is vir sy bestaan van die skeppcnde aktiwiteit afhanldik sodat die skeppende proses
outonoom en primer is terwyl die laitiese proses ewe outonoom, maar sekonder is. Daarom wurd die
estetiese wetenskappe gekenmerk deur oordele wat net so absalum as die waarheid is, en tog nie
bewys kan word nie.

J4

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

laitiesF- slcrywer sy 0bjelc tot finale spreke bring. Die kritikus lean hom darem daaraan troos dat sy
eindpunt wesenlik onhaalbaar is en moet aanvaar dat die grootste rol wat hy lean speel, die van
.

.

. 45

ngtmgwyser IS.

Daarom dat die egte kritil::i.ls se werk uit 'n grondliggende lewensinsig eerder as formalistiese
wetenskaplikheid voortkom:
"[D]ie gebore laitikus 'leer' nie die 'val(' erens 'aao' nie, maar deur/eel elke dwaling
van die laitiek deur eie dwaling, groei pynlik self uit elke llalwe waarheid uit, en ervaar
daardie 'aanleg' van hom psigologies nooit as '0 tevredenheid dat hy nou die 'literere
vale' ken, dat hy nOll 'n mening lean uitspreek' nie, maar aileen as rustelose soek in die
literatuur van aile tye en tale wat binne sy ervaring kom na dinge wat altyd ' mooier' en
altyd menslileer is, na 'n vae 'absolute sleoonheid' - of dit bestaan of nie - wat hy
erens vermoed." 46
Hierdie gesprele tv-ssen deelnemers, vind altyd binne 'n gemeenskap plaas en 'n sterk lcritiese en
polemiese beweging gaan dikwels met 'n kreatiewe beweging saam - en dit geld net soveel vir
letterkunde as vir politiek, godsdiens en ander vorms van die menslike aktiwiteit En omdat elIce
deeinemer nie op elIce terrein ewe goed is nie, word die werk verdeel:
"So 'n geslag dee 1 dikwe1s eFe onmoontlike swaar t3.ak. onder mekaar uit: een groep sal
dilcwels die kritiese en poiem1ese werle verrig, 'n ~nder groep die sleep van nuwe waardes
aanpak. Maar die twee groepe hang ten nouste met mekaar saam en werle aan een groot
volkstaak." (p 221)
Daarby het Louw die kritiek, met sy duidelike sosiale streldcing, as volkstaak, as nasionaal gerig
bes1cou. Dieselfde geld vir literere teorie:
"Die.lai~ek oor laitiek vonTI 'n v:;ct.enskap, of li~wer '~ bouwerk van die ,gees, \~,~t7sy
geldigheld aIleen met verloop van Dllie tyd lay - dIe estetlese bewussyn van n volle .

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

krilfe/.:. iLoj2le verset, Versarneide prosa L pp 138. 145

44.

[(ririek

45.

[(riliek: Drif en nederigheid. in

46.

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

47.

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

001'

§waar~e-

en ligptmte, Versame!de prOS2i L p 204

As daar oor een saak in Louw se werk en lewe konsensus bestaan, dan is dit dat hy die Ie,<vende
vergestalting van sy intellektueel-ideaal was. Van Rensburg werk dit breedvoerig uit in sy NP van
Wyk Louw-gedenldesing van 1974 en die uitgebreide weergawe daarvan in S'Vl'ewenrlie ewewng

(1975), en toon dit aan in terme van 'n sentrale moment in sy intellektuele houding. Hier vefVv'ys hy
na Louw se 'hanstog vir volheid' en direk daaraan verwant: sy Mkeer van eensydigheid' en herlcen
illt in ' n verskeidenheid lewensfasette.
Die vraag is oak nie hier na die tema van die intellektueel by Louw nie, maar na die kritiese posisie
wat hy inneem. Waar staan hy dus as intellektueel?
In die eerste plek is dit duidelik: teenoor die he Ie wereid - am te weet hoe die wereid is - en in die
tweede pIek met 'n he Ie klomp struikelblold(e tussen hom en hierdie insig; -ismes en eensydighede
wat oorkorn moet word. 4°0
Dit is dus nie 'n derde staanplek naas die van digter en kritilcus nie. As persoonlikheidsideaal is dit
eerder 'n algemenF; lewenshouding as 'n spesifieke wereldbeskouing en Louw streef daarna om as
digter en kritiku5 intellektueel te wees - in sy hele persoon en teenoor die hele lewe.

3. 1I'raOinsne
Sowel Louw se kenteoretiese as kritiese posisie stuur af op gesprek of polemiek, op intellektuele
sosiale interaksie as toe gang tot perspektiewe op die waarheid. Olivier noem illt "onbelemmrnerde
meningswisseling met ander waarheidsoekers".49
As die finale waarheid dan die enkele denker nie toekom nie - "Waarom sou die waarheid steeds in
jou hoede wees? " en "waarom moet alIe waarheid juis totjou voordeel wees? Is die wereld dan vir
jou gemaaJc?,,50 - is dit ewe aanvegbaar as 'n bepaalde tydperk daarop aanspraalc maale "Sal OflS tyd
~

dan van blote wysheid saamgeweef wees?")

48.

1

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

49,

G Olivier, NP van Wyl\

50.

War is'll imeflekrueei? in

51.

Lew!? llit

'f!

tOllW:

tmHuur. filosofie, politiek p 443

lDeur5~wuellde

ve:rband. Versamelde prO'i8 R p 391

tradisie. in Liberale fl2siona:isme, Versamelde prosaK. p 437
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Hierdie benadering beskryf Van Rensburg as Louw se "'temporale' kulturele perspektief'. Dit berus
vir hom op meer as historiese

belang~telling:

historiese besef betrek die verlede in 'n omvattende

kulturele perspektief sodat nie net die bestaan nie, maar oak die waarde van tradisie tereg kom. Oit
bepaal dan byvoorbeelc sy benadering: tot iets

5005

oorspronklikheid. 52

In die forrnulering van sy standpunt oar tradisie is 'n ontwiklcelingslyn, so os deUT die polemiek
afgedwing, duidelik. Sy waardering daarvan is vroeg reeds implisiet teenwoordig, maar hy het dit
spesifiek aan die orde gestel tydens die Van Rieber:ck-fees in 1952 en dit later na aanleiding daarvan
in polemiek bedink en velfyn. In 1963 word die bree standpunt weer in ' n ander verband bevesngend
gesteL
3.li Tradlnsne ter slPrake

In sy opstel Cahiers van

II

kraikus S3 het Louw te velde getrek teen die, oorbeldemtoning van

oorspronklikheid as literere deug en die netwerke van invloede wat op skrywers inwerk, aangetoon.
Hy was van oortuiging dat een of ander tradisi;:: alle letterkunde ten grondslag Je.
Oit kom egter eksplisiet aar! die orde in sy nadenke rondom die Van Riebeeck-fees in 1952. In Die

vensters oop!54 toon hy aan hoe Afrikaans as deurgang tot Nederlands, en daannee saam die hele
Europese geesreswereld kan dien - iets wat vir die eentalige Engelssprekende geslote bly. In hierdie
opstel her hy uitgebrei op tradisie as venster op 'n onbekende wereld.
Waar hy eers uitgebrei het op tradisie as vensrer, het Louw dit in Ons tradisie 55 as bron ter sprake
gebring en die sentrale plek van die Afrikanervolk se Nederlandse verband beklemtoon. Die kort
geskiedenis sedert volksplanting in Suid-Afrika, het die Afrikaner volgens hom met die vraag na die
wese van sy tradisie konfronteer. Hy het 1652 as 'n nuwe

!callS

in die geskiedenis beslcryf - en om

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

ULt

die ryk

Nederlandse tradisie voortgekom het. vergelyk dan met 'n kind uit 'n ryk ouerhuis:
., 'n Kind van '[1 ryk vader besit miskien <;elf nog niles nie, maar as erfgenaam is hy tog
oak nie, sonder meer, 'arm' nie,"

52.

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

53.

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

55.

Mtas/(ers Y~m die erns, Versamc\de prosa

n. r 69 C\'
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Die gevolgrrekk.in g is dan di!:

"Laat ons in hierdie land van ons. ten minste wanneer daar oar kultuur, cor geestelike
grootheid. iets gese word, met biydsleap getuig: dat ons uit 'n groot tradisie voonlcom, 'n
tradisie ewe oud en ewe ry le en ewe roemryk as die van wie ooleal in hierdie land." (p 70)
In terme van die Afrikaanse taal hel hy dieselfde aansprafu'c op , n lang geskiedenis gebruik

i:l..

argument om die gesamentlilce dosering van Afrikaans en Nederlands aan Suid-Afrikaansf
universiteite te handhaaf. Oit verskaf historiese perspektief en bly 'n vonnende laag in moderm
Afrikaans, want "taal is nie net 'n werktuig nie, illt is ook 'n naelstring." 56

3.2 'fradlisie bedlnll1~c
Na moontlike laitiek op Louw se deelname aan "hierdie oratoriese warrelwindjie" oor "ons roemryI\);
verlede, oar ons ' groat tradisie' en eindeloos oar kultuurbande", het Louw sy standpunt noukeurige'
.
1 57
uttgewerc.

Eers is tradisie vaagweg definieer as "iets te doen met h)-.: vroeer gehandel, gedink en gevoel is il
die kultuurgroep waartoe 'n mens behoort." Vervolgens het hy maniere identifiseer om met tradisi::
am te gaan.
Eerstens die lewe van tradisie (soos 'n rylunanskind van sy re'.He) of in tradisie, in die sin dat

di~

tradisie mens gevange hou en niemand toegelaat word om daarbuite te be'W.'eg nie. Tweedens die
lewe buite tradisie, kenmerkend van die mode me half-geletterde wereld waar waarde-oordele gar s
verward raale en massamcdia 'n rnanipulerende rol verwerf omdat daar geen maatstaf buite

die idei 1

wereldjie aangele lean word nie.
Louw het hieroor soos volg

g~oordeel:

".1y moet nie vir my vra om een van hierdie twee te kies nie. Jy moet ni.;; eers vra dat ek
se watter van die twee die gevaarlikste vir ons is nie; saam of apmt lean hulle vir ons die
voislae kultuurloosheid verskaf." (p 434)

As derde moontlikheid het hy die lewe uit tradisie identifiseer. Omdat daar op die geestelilce vlak
geen sekere vooruirgang is. soos dit soms in die natuurwetensleappe lyk nie, Ie die groat insigte oar
die eeue versprei en steek hier en daar tussen die dwaling nit. Lewe nit 'n tradisie is dus 'n
v()ortgesette debat met die verlede: "Debar ja - nie aanvaarding nie. Dit is in die voer van hierdie

56.

Werkruig of lIae/slring?, in Weegs1mai, 'Versamelde prosa H, p 560

57.

Lewe uit 'n rradisie, in Liberale iilrlsionalisme, Versamelde prosa K, p 432 ev
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debat dat die hede se wysheid Ie. Om elIce groat moment van die verlede te kan oproep wanneer elit
as gewone ervaring nodig word - dit is Ie we uit Tn tradisie." (p 437)
Oar die v00rtdra van tradisie was Louw van mening dat dit nie 'n kwessie van bloed of afstamming
is nie, hoewel dit toevallig 'n groot rol daarby speel: "[E]:-' sal maar se dit is 'n stroom waarin daar
baie dinge spoel - en wat baie sytakke het; en dan: die bpdding is die taal. ('0ieer in hoofsaak, ja;
want tog nie uitsluitlik nie)." (p 441)

Die geestelike inhoud van die Afrilcaanse tradisie beslcryf hy in die breedste terme as vier lyne wat in
komplekse samestelling en interaksie funksioneer, naamlik die Bebreeus-Grieks-Romeinse lyn, deur
die godsdiens gedra; die Nederlandse lyn deur die taal gedra; die Engelse lyn, as gevolg van
voortgesette wedersydse teenwoordigheid; en die Afrika-Iyn as gevolg van ons geografiese
ge:;itueerdheid. 58
Louw se stellinginname ten opsigte van tradisie het duidelik direkte strel&...ing op sy breer
kultuurlcritiek. In wese plaas dit hom polemies binne die verloop van tyd, in gesprelc met
geskieden:is.

58.

Die web, in Liberane nasiol1~!isme, Versameide pross

t p 446

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

2.

G Olivier. N lP' van

Wy1~

Lmnw: liter3lUllf, filosofie,
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po~itie~,.

pp 70-71

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

4.

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 ....

6.

lLoj2l1e verse\:, Versamelde pros3 K, pp 166-167

7.

[(waai /..Tiriek, in
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en ligplIllte, 'Versnmelde J!.lros@ TI, p 220
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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'

8.

SV'laarte ernligteplUnte, Vers<1l1rnelde prosa L p 299

9.

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.

'ill

Wereld diellir gins, Versamelde prosa lL pp 362-363

13.

Rorndom eie wer!,. VersameJdc prosa i. p 592

14.

Lojak' verset, Versamelde prosa I. p 65

15.

Berig~e

16.

'I]

te Yelde, Versamelde prosa

Werdd aeur

gl~s,

t p 62

Vers<Jmelde prusa L p .39\f

}\..j.

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

19.

Lcjnne verseQ, Veli'S8rneicle prosa li, p 102

20.

J(ultuur en !crisis. in Liber@fie nasiona!isme, Versamelcle 13r038. t p 455

21.

Wat van ons lerterkunde .:', in DC!1fs!wuellde velllJand, V~rs8U11eide pnJs21

22.

P du P Grobler in PJ Nienaber. 13e(!ld vai1l 'n riiigter. p 54

26

n

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

23.

G van N Viljoen. ilm HI van Rensburg (red), Oopgelnte 1[riug. p 120 ev

24.

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.

26.

G Olivier, NlF' van Wyli LOllW:

27.

13erigte ie veidc, VersmneRdlc prOS2 t p 15 ev
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:7i!osofle, poliatic[" p 59
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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
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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

~aar om die rcdclikheid" en imerprclccr (lit dan as "Olll die redelrkhei,f'. •
G Olivier. NP \'~U1 Wyk LClUW: literaluur, filosofic, politick. p 372 cv
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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
I n R on d am d le
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L ouw gepoog om dIe
,
.
.
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)

31.

LilJerale nasionalisme, Versamelde prosa t
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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
hy lalcr jarc aan sy nasionalismc mocs aanbring' en in wcrklikllciJ \Vas dit gecn \'crstclling rue. maar die
rcgstelling V,ID 'n misvcrsland \1./a1. SOllS hv lOegec. ton nntstaan uit 'n ongcluk.kigc foltnulcri;)g,"
FI1 van R~nsburg. Swewende ewewig. r S'i -

r --1-21 ev
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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 .. -

33.
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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
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Aristokratiese kuns en die volk, in lllerigte ~e
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Opstelle
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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
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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
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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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literatuur, mosofie, politick.
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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

~.
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"[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.

10.

Versnmelde plosa H. p sn cv

11.

[(ulwlIr

01

krisis. in Liber<lle nasionalisme. Vers3melde pros::! L p 450 ev

lOt)

"Stil di!1le,

~elfs,

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.

Versa meld e pros", t pp 505-50n

I 1i

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.

21.
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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.
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Afrikaners beleef tans 'n ingrypende omgewingsverandering. Die dernokratisering.van die
Suid-Afrikaanse staat berus nie aIleen op die formele afskaffing van rasse-apartheid nie,
maar hou ook grootskaalse politieke, ekonomies..: en sosiale herstrukturering in.
Afrikaners, wat gedurende die afgelope dekades 'n dorrunante rol in die Suid-Afrikaanse
samelewing gcspeel het, wou outonoom bly en hulle eie lewensvorrn beskerm deur die land
op etniese Iyne te verdeel. Deur hulle vryheidstrewe te verbind aan 'n politieke model wat
uiteindelik nie die gewensde resuitaat gelewer het nie, het die gemeenskap se
toekomsverwagting in gedrang gekom. Die gevolglike neiging om Afrikaners se
lrultuurstrewe eenlynig met apartheid en sosiale ongeregtigheid te identifiseer, eis verder
kritiese verantwoording en herorientasie van lojale Afrikaners.
Hierdie studie wil deel uitmaak van die gesprek en tot 'n positiewe toekomsvenvagting
bydra. !n die eerste deel word die era tussen repubJi.ehvording en grondwetlike hervonning
ondersoek en 'n beeid gevorm van die uitgangspunte wat kultuurprosesse in die tyd ten
grondslag gele het. Dit stel dus die beginpunt vas vanwaar 'n kultuurbegrip onder nuwe
omstandighede moet ontwikkel. Die tweede deel stel die kultuurkritiese werle van NP van
Wyk Louw aan die orde as 'n inset van buite die buidige tyd en knnteks, maar as 'n hoogs
aktuele bydrae om oorweeg te word. In die derde deeI word daar dan sake uitgelig wat vir
die vorming van 'n eie Afrikaanse lcultuurbegrip onder ingrypend nuwe omstandighede,
bespreelc sal moet word.
In die eerste deel word 'n pas afgelope stule gesldedenis ondersoek en aspekte van
'n algemeen aanvaarde kultuurbeeld is afgelei van 'n verskeidenheid lektuur uit die
betrokke tyd. Afrikanerkultuur is naamlik beskou as mensbepaald, religieus bepaald
histories bepaald, etnies bepaald en ruimtelik bepaald, sonder dat dit geIntegreerde
aard daarvan ontken is. Die kultuurgemeenskap word vervolgens van naderby bekylc
en daar word spesifielc aandag gegee aan afgrensing van die gemeenskap, die
nelgmg om binne die breer Suid-Afrikaanse samelewing spesifielc apart te bly,
en die lcenmerkende verhouding tussen Afrikanerlcultuur en struktuur. Die
J
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besondere verband wat Afrikaners gele het tussen kultuur en nasionalisme word ook aan die orde
gestel en word ondersoek ann die hand van die struktuur wat in die eerste hoofstuk voorgestel is.
Die tweede deel stel Louw se laitiese werle ternaties aan die orde. Na 'n aIgemene biogrmese en
bibliografiese agtergronc, word Louw se oorwoe standpuntinname ten apsigte van sekere grondvrae
en vertrekpunte beslcou. Sy siening van die Absolute en van tradisie word bespreelc, tervilyl die
posisie war hy met betrekking tot die gemeenskap inneem, uit veiskillende hoeke beslayf word. Sy
grondliggende gemeenskapsbeskouing word aan die orde gestel en die ontwiYJeeling van
nasionalisme in sy werle word ondersoek. Die besondere standpunte wat hy inneem ten opsigte van
die bestaansreg van 'n volk en sy uitsig op die Suid-Afrikaanse gemeenskap kam oole tef sprake. Ten
slotte kom verskillende ideaalbeelde van die mens en gemeenskap wat Louw geskets het aan die
beun, naamlik die aristolcratiese idee, die intellektueel en die oop gesprek.
Die derde deel wil

'0

bydrae lewer tot 'n eie Afrilcaanse kultuurbegrip, maar aanvaar as uitgangspunt

dat so 'n lcultuurbegrip bestaan in die sienings en standpunte van nadenlcende deelnemers en dat

rut

onmoontlik op enige tydstip volledig formuleerbaar sou wees. As bydrae tot hierdie gesprelc word
salce van belang uitgelig en beoordeel. Die oormiging word gehandhaaf dat die ondersoekte tyd nie
eenvoudig as bron van huidige probleme benader behoort te word nie, maar wil die aktualiteit van
die problematiese nie buite relcening laat nie. Met hierdie veronderstelling is die resultate van die
eerste deel puntsgewys lcrities oorweeg en verwagte groeipunte vir verdere gesprelc aangetoon. Van
Wylc Louw se werk word vervolgens oorweeg vir punte van besondere belang, en veral sy hantering
van spanning is waardevoL Spanning funksioneer nie net as huiwerende konfrontasie nie, maar as
die bestaan van ongelyksoortige of teenoorstJande salce in mekaar se teem"'oordigheid. Ten slotte
volg 'n paar kursoriese opmerkings wat voortspruit uit die voorgaande studie en van belang mag
wees vir die huidige verantwoorcting van die Afrilcaanse lewe, nou en in die toelcoms.
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Afrikaners are experiencing a radical change to their enviroD-rnent. The democratization of the South African state not only involves the formal abolishm.ent of racial apart~
heid, but also large-scale political, economic and social restructuring. Afrikaners, who
played a dominant role in South African society during the past few decades, wanted to
remain autonomous and protect their own way of life by dividing the country along ethnic boundaries. By linking their striving for freedom to a political model that did not
eventually render the desired result, the community's expectations for the future were
jeopardized. The subsequent tendency to identify the cultural objective of the Afrikaner singularly with apartheid and social injustice demands further critical accounting
and a reorientation from loyal Afrikaners.
The study forms part of this discussion and contributes towards a positive expectation
of the future. In the first section the era between the establishment of the RSA and
constitutional reform is examined to provide an image of ihe premises on which
cultural processes in this period were based. It provides a starting point for the
development of a cultural concept under new circumstances. The second part involves
the culturally critical work of NP van Wy1c Louw as an hput from outside the present
time and context, but as a highly topical contribution to be considered. In the third
section issues are highlighted that will have to be discussed with a view to forming a
uniquely Afrikaans cultural concept under radically new circumstances.
lin the first section a period of recent history is examined and aspects of a generally
accepted cultural profile is derived from a variety of literature . .Afrikaner culture is
viewed as people specific, religiously specific, historically specific, ethnically specific
and spatially specific without denying its integrated nature. A closer study is
subsequently made of the cultural community, and particular attention is given to the
delimitation of the community, its tendency to remain separate ,vithin the broader
South African society, and the characteristic relationship between Alrikaner culture
and structure. The special relation Afrikaners identify between culture and nationalism
is also examined on the basis of the structure provid..;d in the first chapter.
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lIn the second section LawN's critical work is discussed thematically. Mter a general
biographical and bibliographical background has been given, Lauw'g considered
standpoint on certain fundamental questions and premises is studied. His views on the
Absolute and tradition are disr.ussed, while his position with respect to the community
is described from various viewpoints. His basic social views are highlighted and the
development of nationalism in his work is studied. His specific standpoints with respect
to a nation's right to existence and his views on the South African society are also in~
eluded. Finally, different ideaJ images of man and society sketched by Louw are
discussed~ namely the aristocratic idea, the intellectual and the open discussion.
The third section contributes to a vniquely Afrikaans cultural concept~ but the premise
is that such a concept exists in the views and standpoints of thinldng participants and
that it could never adt;quately be formulated. As contribution to this discussion; topical
matters are highlighted a!1.d assessed. The conviction is that the period under
investigation should not be approached simply as a source of present prob1ems, but
that the actuality of the problematical should not be ignored. On the basis of this
supposition the results of the first section are considered critically point by point and
expected growth points are identified for further discussion. Van Wyk Louw's work is
subsequently considered for points of specific importance, and his handling of tension
is particularly valuable. Tension functions not only as imminent confrontation, but as
the existence of dissimilar or opposite issues in one another's presence. Finally, a few
cursory remarks are made on the basis of the above study that might be of interest to
the present accounting of Afrikaans life, now and in the future.
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