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SABRA wens die Afrikaanse Studentebond van harte 

geluk met sy aanvoeling van wat dringend en aktueel op die 

terrein van volkeverhoudings in Suid-Afrika is, deur vanjaar 

'n studie van die Bantoe buite die Tuislande aan die orde te 

stel . Ons Afrikaanse studente doen sodoende voorbereidings

werk vir die kongres oor dieselfde tema wat SABRA hoop om 

self in September vanjaar te hou . Ek vertrou dat ons Afri-

kanerstudente se denke, ontleding en beplan van oplossings 

'n vrugbare bydrae en stimulus sal wees tot ons hele volk 

se worstelling met hierdie moeilike maar dringende vraagstuk . 

Suiwer denke en moeaige oplossings ten opsigte 

van die Bantoe buite die Tuislanae is abso1uut noodsaakJik 

vir die suksesvol 1e deurvoer van ons beleid van afsonderlike 

ontwi kke ling. 

Ek ,s dankbaar dat SABRA met hierdie vyf bydraes 

die AS B kan help in hulle studie en orientering oor die 

vraagstuk. Dr. Jooste se helder, eerlike en r.:eedoenlose 

ontleding van die demografiese gegewens, dr.Cdertze se nugter 

stel van die werklike feite, mnr. Tshungu se besielde oproep 

tot herbouing vol realistiese idealisme, prof. van der Merwe 

se praktiese 

Boshoff se 

benadering van 

ontleding van 

die ekonomiese eise, en prof. 

die morele aspekte behoort die 

probleemvelde vir u rnooi oop te dek, 

gee en u aan te spoor tot besielde en 

hierdie vraagstuk. 
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DEMOGRAFIESE ASPEKTE 

Die totale bevolking i n 1970 

Ban toe 

Blanke 

Kleurli ng 

Indier 

l 5 057 952 

3 751 32_8 

2 018 453 

620 436 

Sowat 600 000 burge rs van afhanklike state noord en suid van 

die Limpopo is by die Bantoebevolking ingesluit. 

oorwegend in die s t ede l ike geb i ede werksaam. 

Bantoe in die blanke gebied 

Hulle is 

In 1970 was nagenoeg 48% van die. Suid - Afrikaanse Bantoe 

in hulle onderskeie tuislande gevestig en 52% op plase en in 

dorpe en stede in die blanke gebied. Die ooreenkomstige 

syfers was 38% en 62% in 1960. Kontrakwerkers en ander wat 

gedurende die week weg van hulle huise af werk, is by die 

totaal in die blanke gebied ingesluit. 

Plattelandse en Stedelike Be vol king, 1970 

Blanke land Bantoelande 
Be vol king 

Ste de 1i ke 
Pl ase gebiede Platteland Dorpe 

Bl ankes 483 705 3 247 246 9 818 10 559 
Nie-Bl ankes 4 248 791 6 434 284 6 425 635 588 113 

(Ban toe 3 653 758 4 407 015 6 414 823 582 356 
Kleurl inge 516 37 9 l 488 928 7 566 5 562 
Indiers 78 654 538 341 3 246 195 

In 1970 was daar slegs 484 000 Blankes op die blanke platte

land gevestig, en saam met hulle 3 654 000 Bantoe,d.w.s. na

genoeg 8 Bantoe vir elke Blanke. 

In stede en dorpe was daar 3 247 000 Blankes en 4 407 000 



Bantoe, of 3 Bantoe vi r twee Blankes . As Kleurlinge en 

Indiers bygereken word, is daar op die Blanke platteland 9 

Nie-Blankes vir elke Blanke, en in stede en dorpe twee Nie

Blankes vir elke Blanke. 

Di§ verhoudi ng verskil in verskil lende de le van die land. Op 

Vrystaatse plase was daar i n 1970 bv. 62 000 Blankes teenoor 

804 000 Nie-Blankes, d.w.s. 'n verhouding van 1:13. In die 

afgelope dekade het Blankes op Vrystaatse plase met ongeveer 

3 000 verminder terwy l die Nie-Blankes met 120 000 toegeneem 

het. 

In klein dorp i es toon die Nie-B l ankes ook 'n stygende tendens 

terwyl Blankes in baie gevalle mi nder word. In dorpe met 'n 

totale bevolking van minder as 20 000 was daar in 1970 nage

noeg 300 Nie - Blankes vir e l ke 100 Bl ankes; in dorpe n-et 'n 

bevolking van 20 000 tot 50 000 was die syfer 190:100; en 

in dorpe en stede bo 50 000 slegs 175:100. 

Bantoe in stedelike gebiede 

Die getal Bantoe in Blanke stede en dorpe het sedert die 

begin van die eeu ononderbroke toegeneem en teen ongeveer 

1945 die Blankes in getalle begin oortref. 

Peri ode 

1936-46 
1946-51 
1951-60 
1960- 70 

Bantoetoen ame 

4n of 4,3 % p.j. 
29 ~ of 5,0 p.j. 
45 '.c of 4,0 'c p.j. 
29 :; of 2,7 , p. j. 

Die toename van die Bantoebevolking in blanke dorpe en stede 

was buitengewoon groot in die dekades dertig en veertig. Na 

1950 het strenge beheermaatreels die toestroming laat afneem 

en na 1960 het stedelike ontwikkeling in di e onderskeie tuis

lande 'n heeltemal nuwe tendens van Bantoeverstedeliking in
gelui . 
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Tot 1960 het Bantoeverstedeliking byna uitsluitlik in die 

blanke land plaasgevind. Toe was daar 31 dorpe in die tuis

lande met 'n totale bevolk ing van slegs sowat 50 000. Teen 

1970 het die getal dorpe verdubbel tot 63 en die bevolking 

het meer as elf maal vermenigvuldig tot 582 000. 

Die grondslag is gele vir verdere stedelike uitbreiding in 

die Bantoelande sodat die patroon van die sestigerjare in die 

sewentigerjare voortgesit sal kan word. As die groei in die 

blanke land van 29% in die afgelope dekade, op gemiddeld 25% 

per dekade gehandhaaf sou ken word en alle ander verstedelik

ing in die tuislande kan plaasvind, sal die verhouding teen 

die einde van die eeu nagenoeg 8,6 miljoen stedelike Bantoe 

buite en 14 miljoen Bantoe binne hulle onderskeie nasionale 

tuistes kan wees. 

Hoewel dit'n eerste mikpunt is om toestroming uit die Bantoe

lande geheel en al te beeindig, is dit nie voldoende nie. 

Die verwagting is dat die Bantoebevolking se gemiddelde jaar

likse aanwas van 2,4% in die afgelope sewe dekades in die 

oorb lywende drie dekades van die eeu minstens gehandhaaf sal 

word. 

Al word alle toestroming dus beeindig, kan die bevolking wat 

in 1970 in die blanke land was, op eie krag aangroei van 4,4 

miljoen in stedelike gebiede to 8,6 miljoen, en die 3,65 

miljoen op plase tot 7,1 miljoen teen die jaar 2000. Die 

getal Bantoe per 100 Blankes sal dan socs volg verander: 

Blanke plase 
Stede en dorpe 

1970 

755 
136 

2000 

1440 
152 

Die natuurlike aanwas van Bantoe in die blanke land kan selfs 

hoer wees vanwee die besondere geslags-/ouderdomsamestelling: 

mans en vroue is nagenoeg ewe talryk in die stede en dorpe 

(gaste-arbeiders uit reeds onafhanklike lande uitgesluit) en 

hulle is oorwegend in die produktiewe leeftyd: in 1946 - 60 
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het die getal kinders ender 15 drie maal verdubbel - hulle is 

nou in die vroee werkende leeftyd. hulle kwalifiseer oor

wegend vir permanente verblyf in die blanke land en hulle 
kinders kwalifiseer almal. 

Die be~indiging van toestromingsbeheer is dus slegs een sy 

van die saak - dit help om orde oor die kart termyn te skep 
en te handhaaf. Dit bied egter nie 'n blywende langtermyn-

oplossing nie. Daarvoor is 'n omvattende program van stede

like en nywerheidsontwikkeling in die Bantoelande nodig, 

d. w. s. op 'n skaal wat hervestiging uit die Blanke land 
moontlik sal maak. 

Verskillende vo lke 

Daar word meestal na die "stedelike Bantoe" as 'n eenheid 

verwys, as of dit 'n mensemassa sander volksverband is. Die 

tabel hieronder dui die posisie vir alle Bantoes in stede l ike 

gebiede aan. 

Getalle van die onderskeie volke in stedelike gebiede, 1970 

Vo lk Blanke stede Tuislanddorpe Totaal % 
stede l i k 

Xhosa 048 002 159 041 31 % 
Zoeloe 013 291 230 662 31 % 
Swazi 169 362 7 845 36% 
Noord-Ndebele 41 337 6 633 26 % 
Suid-Ndebele 75 082 5 122 34% 
Noord-Sotho 319 355 58 286 24% 
Tswana S97 287 79 981 39% 
Suid- Sotho 638 798 8 045 45 % 
Shangana;Tsonga 204 278 21 936 31 % 
Venda 62 640 2 797 18% 

In die Pretoria/Witwatersrand/Vereeniginggebied waar meer as 

twee miljoen van die Bantoe in blanke stedelike gebiede saam

getrek is, sien die prentjie soos volg daaruit: 
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Zoeloe 23% Shangana/Tsonga 8% 

Tswana 17% Swazi 4% 

Suid-Sotho 15% Ndebel e 4% 

Noord-Sothb 13% Vhavenda 3% 

Xhosa 12% Tota al 99% 

Die betekenis van Bantoe-aanwas i n Bl anke stede 

Die aanwas van die bevolking wat in 197D in Blanke stede en 
dorpe gevestig was, sal 'n verdubbeling van tans bestaande 

Bantoewoonbuurte vereis. Bestaande dienste en geriewe sal 
dienooreenkomstig uitgebrei moet word. 

Die inkomste en lewenspeil van die bevolking styg vinnig en 

dit vereis 'n verhoging van standaarde vir behuising en ander 
dienste en geriewe. Ekonomiese aktiwiteite sal toeneem in 

omvang en verskeidenheid sodat toenemende getalle Bantoe 

daarin betrokke raak as ondernemers en werknemers. Groot 

Bantoestede ontstaan so in die Blanke land wat op eie krag 

groei, terwyl di t groei in die tui s l ande s trem. 

Sulke stede sal die blanke stede in groott~ oortref en die 

im•mners sal geletterde ontwikkelde mense wees wat hulle 

langs die Blankes in die Blankes se land sal wil uitleef en 

hulleself hier sal wil laat geld. Dit sal politieke vraag

stukke skep omdat hulle weg van hulle onderskeie volke af 

ontwikkel, vervreemd raak en in staatloosheid kan verval. 

Politieke aansprake in die Blanke land sal daaruit voort
vloei. 
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SOSIOPOLITIEKE ASPEKTE 

l. INLEIDING 

Die vraagstukke rondom die Bantoe in stedelike gebiede tel 

onder die mees aktuele probleme van die huidige tyd. Dit be

hoort daarom met he lderheid, insig en daadkrag aangepak te 

word. 

Die kernbegrip waaruit die koers vir 'n oplossing bepaal word 

is die kennis vanuit die Volkekunde dat mense wat lank in een 

gebied nou saamgeskakel woon noodwendig, al duur dit gener

asies, tot een volkseenheid saamgroei. In Suid-Afrika is 

die onwilligheid van die Blanke om sodanige samegroeiing met 

die Bantoe te aanvaar, 

saak is dus eenvoudig: 

'n aksiomatiese werklikheid. Die 

As ons nie met die Bantoe in ons 

midde mettertyd een volksverband wil vorm nie, moet ons begin 

dink aan die noodsaaklikheid om hierdie Bantoe-persone fisies 

na geskikte posisies in hulle tuislande te verplaas en om as 

Blanke 'n bereidwilligheid te openbaar om sonder hierdie 

arbeid klaar te kom. 

2. FEITE 

2.1 Dit word minder algemeen besef dat die totale kapitaal

belegging wat in 'n stede like Bantoewoonbuurt van onge

veer 855 ha (1000 mg.) bele word, van R6 000 000 tot 

RlO 000 000 beloop. Die normale bevolkingstotaal vir 

hierdie oppervlakte beloop ongeveer 76 000 individue.Die 

ondervinding het geleer dat die totale arbeidertal wat 

uit so 'n woonbuurt vir die ekonomiese bedrywighede in 

die stede beskikbaar word, selde meer as 30% van die be

volkingstotaal beloop. Die belegging van 'n minirrum 

van R6 000 000 vir die verkryging van slegs 22 800 ar

beiders lyk opsigtelik na 'n onrealistiese belegging. As 

6. 



2.2 

'n mens nou nog hierby in ag neem dat dit meesal so is 

dat slegs 30% van hierdie arbeiders werklik in die ver

vaardigingsektor van die ekonomie arbeid lewer, raak 

sake nog meer bedenklik. Ruim 70% van die arbeiders 

wat uit stede like Bantoewoonbuurtes kom, lewer gewoon-

lik diens as bediendes en arbeiders, in private diens, 

aan die handel en aan plaaslike owerhede en die staat. 

Hulle lewer dus 'n bydrae tot die relatief onproduk

tiewe dele van die ekonomie waar hulle na my oordeel 

geredelik vervang of ontbeer kan word. Die belegging 

van 'n minimum van R6 000 000 vir 'n effektiewe lewer

ing van slegs 7 600 arbeiders in die vervaardigingsektor 

van die ekonomie van die land, is na my oordeel 'n swak 

belegging. Elke stedelike Bantoewoonbuurt is dus in 'n 

sekere sin 'n monument vir die gemaksug van die Blankes 

in Suid-Afrika. 

In die ouer Bantoewoonbuurtes rondom die groter stede 

het opnames getoon dat so veel as 58% van die Bantoe-

persone bo 16 j aa r reeds in die stedelike woonbuurtes 

gebore is. Van die oorblywende 42% woon 88% dikwels 

reeds vi r meer as 10 jaar in hierdie woonbuurtes. Dit 

is ook reeds duidelik dat die toenemende aanwesigheid 

van Bantoevroue as die eggenotes van manlike arbeiders 

sorg baar. Vir Johannesburg is dit bereken dat indien 

alle verdere toestroming van Bantoepersone stop gesit 

word daar reeds genoeg Bantoevroue aanwesig is om dan 'n 

groter aanwaspotensiaal onder die aanwesige Bantoebe

volking te vorm as die aanwaspotensiaal van die Blanke 

bevolking van Johannesburg. Deur toestande dus slegs 

te bevries kan nie veel meer aan die kern van die prob

leem verander word nie. 

2.3 Hierdie langdurige aanwesigheid van Bantoepersone in die 

Blanke stedelike gebiede laat sommige mense na hulle 

verwys as die stedelike Bantoe, net asof hulle deur 

hulle blote aanwesigheid hier 'n afsonderlike bestaans-
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reg as groep het. So 'n bewering gaan nie op nie want 

hierdie mense behou nog steeds hulle bande met die volke 

van hulle herkoms. Dit is ook onmoontlik om na hulle 

as 'n afsonderl i ke groep te verwys op grond daarvan dat 

hulle verwesters het en reeds onstam het. 

Die waarheid is dat die proses van verwestering wat 

onder die Bantoe rondom Blanke stede plaasvind, ook in 

die tuislande plaasvind. Dit is reeds dikwels onmoont

lik om oues van dae in die tuislande te vind wat nie van 

12 na 20 jaar as arbeiders by Blankes in diens was nie. 

Van hierdie ouer generasie word die invloed van die 

Westerse beskawing al duideliker hoe jonger die indivi

due word. Trouens, die beoogde ontwikkeling in die 

tuislande word juis op die suksesvolle 

'n versnelde program van oorname van 

kennis gebou. Tussen die Bantoe in 

deu rvoe ring van 

Westerse tegniese 

die stedelike ge-

biede en die in die tuislande is daar na die omvang van 

die oorname van Westerse kultuurgoedere slegs 'n graad

verskil. 

2. 4 Dit word ook minder algemeen besef dat die Bantoe in 

stedelike gebiede 'n aansienlike verbondenheid met die 

tuislande behou het. 'n Mens moet in alle redelikheid 

toegee dat persone wat vir meer as een generasie in die 

stad is of vir twintig jaar hier g,:werk het, nie meer 

altyd sal weet onder watter kaptein hulle in die tuis-

land ressorteer nie. Om dit egter as bewys van ont-

stamming te aanvaar, is onsinnig. Onlangse opnames in 

die oudste Bantoewoonbuurtes by Blanke stede het getoon 

dat hierdie sogenaamde ontstamdes sander huiwering hulle 

lidmaatskap aan die groter etniese verband, soos Zulu, 

Tswana, Venda ensovoorts, erken en hulle belangstelling 

in tuislandontwikkelinge het. 

2.5 Dit is 'n erkende feit dat staatkundige ontwikkeling 

dikwels deur drie fases ve rloop: Vanaf aanvanklike ad-
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viserende rade word daar na verteenwoordigende rade en 

uiteindelik na verantv1oordelike bestuur gevorder. Sedert 

19z3 bestaan daar vir die meeste stedel ike Bantoewoon

buurtes Adviserende Bantoekomitees vir advieslewering 

aan die verantwoordelike Blanke Stadsrade. Sedert 1960 

kan hierdie komitees in verkose verteenwoordigende 

liggame omskep word, aan wie mettertyd verantwoordelike 

pligte toegeken kan word. Die kan die Bantoe in stede

l ike gebiede nie verkwalik word dat hule na sulke 

.,beloftes", vir verdere .,regte" binne die Blan1<e gebied 

agiteer n1e. Die Blankes het self die vordering op die 

pad van advi serende, ve rteenwoord i gen de en ve ran twoorde-

1 i ke bestuur as 'n moontlikheid uitgewys. Daar is egter 

blykbaar'n hele aantal Blanke persone wat hierdie aspi

rasies van die Bantoe aanmoedig en selfs probeer koers 

gee. Sodanige persone wat aan die Santee in stedelike 

gebiede 'n andersoortige politieke toekoms as hulle 

groepsgenote in die tuislande wil aandui, is met voorbe

dagte rade besig om die geleidelike integrasie van die 

Bantoe in stedelike gebiede by die Blankes in Suid-

Afri ka te bevorde r. 

versi gti g wees. 

3. TOEKOMS 

Vir hierdie persone moet 'n mens 

Die toekoms van die Bantoe in die Blanke stedelike gebiede 

gaan bepaal word deur die Blankes in Suid-Afrika se bereid

willigheid om vir hulle eie afsonderlike ontwikkeling te 

sorg. Dit is eienaardig dat die Blankes in Suid-Afrika wat 

hulle hoop vir die toekoms op die sukses van 'n beleid van 

afsonderlike ontwikkeling bou, met so min entoesiasme sy be

reidwilligheid te kenne gee om sy eie afsonderlike ontwikkel
ing te behartig. Indien ans as Blankes bereid sou wees om 

sander die dienste van 'n groat deel van die Bantoepersone in 

die stedelike gebiede klaar te kom, behoort in die meeste ge

valle die getalle Bantoepersone random die stede met tot 70% 

te verminder. Hierdie stelling is geen wensdenkery nie. Dit 

is 'n harde feit; 'n aanklag teen die vermoe van die Blanke 

om sy eie hande uit die mou te steek. Dit is 'n moontlik

heid waaraan elkeen kan meewerk om dit werklikheid te maak. 
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Enige plan oor die hantering van die Bantoe in die Blanke 

stedelike gebiede wat nie daadwerklik met die fisiese ver

plasing van hierdie mense na die tuislande rekening hou nie, 

is 'n fopspeen. 'n Mens sou jou daarmee kon troos. Die ge

volglike noodwendige samegroeiing van Blank en Bantoe in die 

stede sal daarmee nie afgeweer kan word nie. 'n Mens mag vir 
jou daaroor geen illusies maak nie: Die moontlikheid om die 

Bantoe in die Blanke stedelike gebiede na die tuislande te 

skakel, is daar. Trouens, die kontak is reeds bewys. Dit 

word op die oomblik kragdadig uitgebou. Die vraag is werk

lik nou of die Blankes so 'n terugskakeling sal steun. Die 

jongmanne en -vroue van vandag sal 'n antwoord op die vraag 

nie kan ontduik nie. 

Naas die wil om te handel is daar enkele sake wat om die 

praktiese deurvoering van die program te vergemaklik, aandag 

moet gen i et: 

a. die etniese aanhorigheid van arbeiders in stede en dorpe 
naby tuislande behoort so na as moontlik met die tuis

land in verband gebring te word. 

b. Enige terugplasing van Bantoepersone na die tuislande 

sal rekening moet hou met die noodsaaklikheid om daar 
fasiliteite wat die by Blanke stede benader, te skep . 

c. Dit is vanselfsprekend dat 'n mens by 'n program van te

rugplasing sal begin met diegene wat geheel buite die 

arbeidsmark staan. Daarna behoort daar aandag gegee te 

word aan diegene wat in die onproduktiewe dele van die 

ekonomie in diens is . Pas hierna sal daar behoefte wees 

om produktiewe arbeiders te verskuif. 

d. lndien die oogmerk om gesinshui?vesting hoofsaaklik in 

die tuislande te laat plaasvind, deurgevoer word,sal die 

beskikbaarstelling van 'n vinnige passasiersvervoer tus

sen die tuislande en die vernaamste beskikbare nywer

heidsentra noodwendig moet volg. 

e. Diegene wat vra waar die geld vandaan moet kom, moet 
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onthou dat elke stedelike sentrum binne die volgende 30 

jaar ten minste twee na drie keer die bedrag wat reeds 

aan Bantoebehuising bestee is, vir verdere behuising sal 

moet bestee, indien die ou bedeling bly voortduur. Dit 

sal vir die meeste grater dorpe en stede die besteding 

beteken van bedrae wat van R6 000 000 na R30 000 000 

wissel. Daar is 'n keuse waar die geld spandeer sal 

word, - maar dat dit tog gevind sal moet word, is seker. 

Waar 'n wil is, i> 'n weg. 
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HERBOU ING VAN DIE MURE EN POORTE VAN JERUSALEM 

,,Ek het in die nag deur die Dal poort u i tger_y en na die kant 

van die Slangfontein en na die Mispoort toe: en ek het die 

mure van Jerusalem besigtig wat stukkend le, en sy poorte wat 

deur vuur verteer was ...... daarna het ek vir my mense gese: 
,Julle sien dat Jerusalem verwoes le en sy poorte met vuur 

verbrand is; KOM LAAT ONS DIE MUUR VAN JERUSALEM HERBOU '. '" 

Dit is hoe Nehemia sy taak gesien het en uitgevoer het. 

Vandag staan die Afrikaanse Studentebond voor 'n soortgelvke 
uitdaging. Die Bantoevolke is besig om die verwoeste stad 

van hulle samelewing in hulle afsonderlike tuislande te her
bou. Elke Bantoevolk - Noord-Sotho, Tswana, Suid-Sotho, 

Zoeloe, Xhosa, Venda en Tsonqa - is besig om die verbrande 
poorte van sy taal, kultuur, tradisie, herkoms en volkseie te 
handhaaf en uit te bou. 

Die Bantoe het sy heupe gegord met vasberadenheid vir die 

taak wat voorle. Dis nie 'n maklike taak nie. Die strvd 
sal lank duur maar niks sal horn stuit op hierdie weq ne. Sy 

hele toekoms le opgesluit in die sukses wat hy gaan behaal in 
die uitvoering van hierdie reuse taak . 

Die Afrikanerstudent bevind homself in die plek van ;1ehemia. 

Die verwoeste stad en verbrande poort le voor horn. Gaan hv 

sy hande in onskuld was of gaan hy sy moue oprol en, soos 
Nehemi a, se: ,, KOM LAAT ONS DIE VERWOESTE STAD HERBOU'.". 

Elke Bantoevolk het vroeer in s_y eie tuisland geblv waar hy 
homself uitgeleef het volgens sy eie tradisies en volksge

bruike. Die kaptein se woord was wet. 8ie vaders het in 

die ,,kgoro" (stamhof) vergader om wette te maak, sake te ver-
hoor en vonnisse te vel. Die moeders het die koring gemaal 
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om seker te maak dat voedsel en bier die sorglose lewe aan 

die gang sou hou . Die stamskole het daarvoor gesorg dat die 

jeug behoorlik toegerus word vir die verantwoordelike toe

komstige taak wat volwassenes in die samelewing moes verrig. 

Misdaad was 'n vreemde gogga wat dadelik uitgeroei moes word. 

Probleme was daar min te midde van ontelbare seeninge .... 

Toe die Blankes egter hulle deel van Suid-Afrika beqin ont

wikkel het, het hulle na die verskillende tuislande aekvk om 

die nodige mannekrag. Eers was dit die myne en later indus

triee. Die swart stroom uit die tuislande het al hoe sterk

er gevloei na die blanke-gebiede. Dag en nag het treine 

swart werkers na hierdie blanke gebiede vervoer - uit Tswana

land en Swaziland, Basoetoeland en Bapediland, Vendaland en 

Tsongaland, Xhosaland en Zoeloeland, Nyasaland en Damaraland, 

ja, uit elke hoekie van ans land en van oar sy grense - almal 

na witmensland ..... 

G~en voorsiening is gemaak 

massas. Die mynmagna te, 

vir die vestiging 

die fabriekbase, die 

van hierdie 

spoagerige 

huiseienaars het nie eintlik omgegee wat van hierdie werkers 

na werksure ward nie, gewoonlik was hulle tevrede as hulle 

.,doer anderkant die ri vi er", verd1,yn' om 1,eer die vol qende 

dag hulle werk te kan voortsit ..... 

Dat hierdie swartmense aan verskillende volke behoort, volke 

wat mens met Europa se bevolking van Duitsers, Belqe, Neder

landers, Franse, Portugese, ens., kan vergelvk, het nooit 

hulle wit base binnegeskiet nie. Die skitterende diamante, 

die glinsterende goud, die onweerstaanbare klank van aeld het 
die witman verblind. 

is'." was sy l euse. 
ont1vi kke l . 

.,Geld wat stom is, maak reg wat krom 

Die geldbase het hulle dinge maar laat 

D12 swart werkers is toe maar deurmekaar gegooi en in een sak 

gestop soos mielies. Die gevolge was ernstig en selfs tra

gies. Die mooi tale van hierdie volke het vervaag,sy volks
eie het verdwyn, sy persCJonlikheid vertroebel. Soos 'n 
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mamba slang het 'n vreemde taal (tsotsi-taal) onder hulle op

gespring, soos kweekgras het vreemde gebruike by hulle pos

gevat en geweier om te sterwe ..... 

Tuis is 'n mengelmoes van tale gepraat terwyl ,.fanaga lo" 

{daardie gogga onder ans tale) by die werk gebruik is. Hoe 

kan dit anders as 'n Mopedi se bure niks anders as Zoeloe of 

Shangaan kon praat nie? 

Die deurmekaar lewe het by die dag versleg. Die getal werk

ers het grater en grater geword totdat die witman besef het 

dat daar 'n reus voor sy deur staan -'n reus wat geheel-en-a l 

vreemd aan die land is, 'n reus wat n6g by die wi tman n6g by 

die verskillende Bantoevolke tuishoort~ 

Hierdie reus praat 'n vreemde taal en hy stel onmoontlike 

eise'. Die witman skrik wakker: lets moet gedoen word'. Maar 

wat? Wat is die antwoord? Is dit brood of gewere? Hulle 

moet onderhandel: Maar in watter taal en op watter grand-

slag? Wie of wat sal help? Ons weet hoe verskeie wit en 

swart polisiemanne terwyl hulle probeer het om wet en orde in 

die krotgebiede van hierdie werkers te handhaaf, hulle lewens 

verloor het. 

Aan hierdie ,.reus" was daar geen self te smeer nie 

Die stad was verwoes. Vaders in die stedelike gebiede was 

vervreemd van hulle gesinne in die tuislande. Die ,.Kgoro" 

het leeg gestaan. Die stamskool het verval. Die vrugbare 

grand het verwaarloos, die vee het vergaan - die huis het in 

duie gestort : Die stad is verwoes en die poorte verbrand ... . 

Die toekoms het daar troebelrig en onseker uitgesien. Alles 

was verlore 

Dit was toe dat Nehemia, Dr.H.F. Verwoerd, die verwoeste stad 

besigtig het en gese het: ,.Korn laat ans die mure herbou'." 
Syne was 'n onbegonne taak. Waar begin 'n mens te herbou as 

die hele stad in duie gestort het? By die volkseie. Elke 
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mens, dit maak nie saak hoe ontworteld hy van sy eie mense is 

nie, besit daardie trotse verlange diep in sy hart om 'n 

trotse lid van 'n eie volk te wees, om aan 'n land te behoort 

waar sy taal eerste kom, 'n land waar hy sy eie helde kan 

huldig, 'n land en volk waarvan hy deel is en in wie se werk-

saamhede - die wel en wee - hy kan deelneem. Toe Dr. Ver-

woerd op die toneel verskyn, was daar nog net 'n klein wanke

lende smorende vonkie van hierdie trotsheid oor. Hy het 

daardie vonkie aangeblaas en laat herleef en, vandag, is dit 

die ene vuur en vlam'. In die stedelike gebiede is die werk

ers hervestig op 'n grondslag van etniese groepering. Bantoe

dorpe is orals naby die groot stede gebou. Elke volksgroep 

kry toe sy eie skool waar sy taal vernef is tot voertaal . 

Elke volksgroep het homself begin hervind,herbou, herleef en, 

ja, hernu vir die taak wat voorle. 

Maar Dr. Verwoerd se grootste taak is egter in die tuislande 

verrig. Nuwe lewe is in 'n vergar,ende volk en sy land ge

pornp. Groot ontwikkelingskemas is in die tuislande aangepak. 

Grensnywerhede is gestig. Opleidingsentrums is in die lewe 

geroep. 'n Woestyn is in 'n blomtuin omgeskep, in rnoedelose 

volk is tot 'n trotse vooruitstrewende volk verhef. Die ou 

.,kg6r6" is opnuut gestig en uitgebou. Die kaptein se woord 

bou weer 'n muur (so se ons in Noord-Sotho: Lentsu la kgosi 

le agelwa lerako'.). Selfbestuur word aan die verskillende 

Bantoevolke toegeken want .,skep u eie toekoms" 

leuse wat Dr. Verwoerd vir ons nagelaat het. 

is die goue 

Vandag is die 

stedeling met sy tuisland verbind deur 'n kapteinsverteen -

woordiger. Sy rustyd bring hy in sy eie tuisland deur. Sy 

politieke regte geniet hy in sy eie land onder sy eie mense. 

Sy taal is verhef tot amptelike taal in sy eie land. 

Die stroorn na die stedelike gebiede is gestuit. Die is nou 
die tuislande en grensnywerhede 1,at die s,,art mannekrag be

nodig. Die eenheid van die gesin is gerestoureer. 'n Skiet

ende sterretjie glinster in die verte - ja ons toekorns lyk 
rooskleurig en versekerd. 
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Maar die huis is nog nie voltooid nie. Die stewige fondament 
verwag dat daar voortgebou sal word. Die Bantoevolke doen 
dit self, maar as die drag te swaar word en die son te warm, 

moet die helpende hand van die Afrikanerstudent daar wees om 
horn te stut en te versterk. 

Soos Nehemia is u geroepe om die stad te help herbou. Dis 

nie 'n maklike taak nie. Daar is baie twee-been jakkalse wat 

u werk sal probeer verydel. Baie keer sal hulle wat die hulp 
met dankbaarheid behoort te ontvang die rug op u draai, baie 

keer sal sommige van hulle wat prysliedere behoort te sing en 
hulle seening te tel, met u spot en u probeer verkleineer 

Maar die taak is aan u opgedra en u moet dit deurvoer. 

Indien u volhard, sal hulle wat gekom het om te spot, bly om 
te prys. 
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EKONOMIESE ASPEKTE 

1. INLEIDING 

wanneer daar van stedelike Bantoes gepraat word, d.w.s. 

Bantoes wat hulle in stedelike geb i ede bevind, is daar'n paar 

feite wat in gedagte gehou moet word. 

Eerstens, is daar stedelike Bantoes in die Blanke gebiede van 

Suid-Afrika en ook in die verskillende Bantoetuislande. In 

1970,was daar byvoorbeeld in totaal 4,4 miljoen sulke Bantoes 

in Blanke gebiede en 0,6 miljoen in die verskillende Bantoe 

tuislande. Dit beteken dat 54,7 persent van die totale 

Bantoebevolking van al die verskillende tuislande as stedelik 

geklassifiseer is. · 

Verder is dit van belang dat bykans die helfte {46 persent) 

van die 4,4 miljoen stedelike Bantoes in Blanke gebied, hulle 

in die Pretoria-Witwatersrand-Vereeniginggebied bevind het. 

'n Ander belangrike feit wat beklemtoon moet word, is dat die 

Bantoe wat hulle in stedelike gebiede bevind,tot verskillende 

volke behoort. {Kyk in die verband na die afdeling oor de

mografiese aspekte hierbo, die tabel op bl .4) 

Elkeen van die volksgroepe kan in minstens duidelik onder

skeibare kategoriee ingedeel word, naamlik - {l) enkellopende 

Bantoe wat as kontrakwerkers vir 'n bepaalde termyn in stede

like gebiede diens doen, en wie se gesinne en/of families in 

die verskillende tuislande woonagtig is, en (2) Bantoe wat 

deurlopend in Blanke stedelike gebiede woon en werk of net 

woon. Na raming is daar 187 DOD Transkeise en Ciskeise 

Xhosamans, 5 DOD Tswanamans, 80 ODO Noord-Sothomans, 36 ODO 

Shangaanmans , 24 DOD Vendamans, 124 ODO Zoeloemans en 371 000 

"vreemde" Bantoemans wat onder die eerste kategorie ressor

teer, wat dus in totaal 3,6 miljoen Bantoe laat wat onder die 
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tweede kategorie ressorteer. Die voorgaande tweeledige 
onderskeid is om verskillende klaarblyklike redes maar veral 
om politieke en ekonomiese redes van die allergrootste be-

1 ang. 

2. INDIENSNEMINGSEKT0RE 

Sensusgegewens omtrent die nywerheidsindeling van die stede

like Bantoebevolking in 1970, is ongelukkig nog nie beskik

baar nie, maar resente gegewens omtrent werkverskaffing in 

sekere nie-landbousektore wat wel beskikbaar is, gee nietemin 

'n redelike aanduiding van die omvang van Bantoe-indiensnem

ing in stedelike gebiede. Sodanige gegewens verskyn in 

tabel l. 

Die gegewens in die tabel toon dat die grootste gedeelte van 

die arbeidsmag in feitlik al die sektore uit Bantoe bestaan. 
Die enigste uitsonderings is die motorhandel, fin ans iele 
sektor, die Poskantoor en Provinsiale Administrasies. In die 

geval van die mynbousektor, maak Bantoe nie minder as 89,6 
persent van die totale arbeidsmag uit nie, terwyl Bantoe in 

die geval van die fabriekssektor en die konstruksiesektor ook 

ver in die meerderheid is. 

Bo en behalwe indiensneming in die sektore wat in tabel 

gemeld is, is daar natuurlik ook groot getalle Bantoes wat as 

huisbediendes in stedelike gebiede diens doen. Gegewens van 

plaaslike arbeidsburo's wat deur die Departement van Bantoe

administrasie en ontwikkeling verwerk is,toon byvoorbeeld dat 

daar op 30 Junie 1970, 561 635 geregistreerde Bantoe was wat 

as huisbediendes diens gedoen het. Hiervan was 449 481 vrou

likes en 112 154 manlikes. 

Die voorgaande ontledings toon baie duidelik dat Bantoe

indiensneming in Blanke stedelike gebiede groot afmetings 
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aanneem, en dat Bantoe veral in die primere en sekondere 

sektore 'n bel angri ke rol speel. 

Uit 'n politieke en sosiale oogpunt, skep die Bantoe wat in 

die mynbousektor werksaam is egter nie probleme nie, omdat 

feitlik almal nog tuislandverbintenisse het, op kontrak diens 

doen en op 'n enkellopende grondslag deur die myne self ge

huisves word. Dieselfde geld vir 'n redelike aarrtal Bantoe 

wat aan die fabriek- en konstruksiesektor verbonde is. 

Hoewel dit aanvaarde Regeringsbeleid is dat die Bantoevolke 

soveel moontlik in hul eie tuislande moet werk en woon,ag die 

Regering dit egter ook belangrik dat algemene nywerheidsont

wikkeling en die ontwikkeling van die Blanke gebied nie in 

die proses van werkverskaffing in of naby die tuislande ge

skaad moet word nie . In die lig hiervan en in die lig van 

feite omtrent die ontwikkelingspotensiaal van die tuislande, 

moet dit aanvaar word dat daar in die Blanke gebiede in die 

toekoms steeds van 'n groot aantal Bantoe-arbeiders gebruik 

gemaak sal moet word. 

Die voorgaande impliseer egter nie dat daar nie van minder 

Bantoe-arbeiders in baie sektore gebruik gemaak kan word nie. 

lewens, dit wil blyk asof aansienlike verminde~ings moontlik 

is in byvoorbeeld die handel en dienstesektore, sander enige 

nadelige gevolge vir produksie en ekonomiese groei. 

3. TOE KOMSBLI K 

Die verwagte afname is die fisiese volume van goudproduksie 

gedurende die tagtigerjare en Suid - Afrika se behoefte aan 

ingevoerde kapitaalgoedere maak dit gebiedend noodsaaklik dat 

die uitvoere van nywerheidsprodukte aansienlik verhoog moet 
word. 

Sodanige verhoging hang in 'n groat mate af van die mededing
endheid van Suid-Afrikaanse nywerheidsprodukte op die inter-
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nasionale markte, soos bepaal deur die kostestruktuur en pro

duktiwiteit in Suid-Afrikaanse nywerhede vergeleke met die in 

ande r l ande. 

Gegewens ten opsigte van die jare 1960 - 1970 dui egter op 

sterk stygings in arbeidskoste per eenheid opbrengs,sodat dit 

baie duidelik is dat daar 'n dringende noodsaak is om produk

tiwiteit te verhoog. Een van die klaarblyklikste maniere om 

die arbeidskoste per eenheid produk te verlaag en daardeur 

groter uitvoere moontlik te maak is die doeltreffender be

nutting van Bantoe-arbeid ,wat in die Blanke gebiede veral aan 

bande gele word deur beperkings op die vertikale irobi l iteit 

van Bantoe-arbeid. Di t skyn dus onvermydelik dat daar toe

gewings in die voorgaande verband gemaak sal moet word,d.w.s. 

dat Bantoe in die toekoms in 'n toenemende mate toegelaat sal 

moet word om werk van 'n meer geskoolde aard in Blanke 9':" 

biede te verri g. 

di t geree l word? 

Die vraag wat egter ontstaan is, hoe moet 

Vir my wil dit voorkom asof daar as 'n eerste stap daaraan 

gedink moet word om vertikale mobiliteit onderhewig te maak 

aan tuislandbewoning op'n deurlopende grondslag. Dit sou 

dit vir Bantoe moontlik maak om in 'n tuisland te woon en 

hoer geskoolde werk te verrig in (a) Blanke grensgebiede, (b) 

Blanke metropolitaanse gebiede en (c) Blanke stedelike/dorps

gebiede, wat s6 naby 'n Bantoetuisland gelee is dat Bantoes 

op 'n daaglikse grondslag tussen hul werk- en woonplekke kan 

rei s. 

As 'n tweede en latere stap, kan oorweging daaraan geskenk 

word om vertikale mobiliteit te koppel aan tuislandburger

skap . Dit sou stedelike Bantoe wat tuislandburgerskap aan

vaar het, in staat stel om in 'n stedelike Bantoewoonbuurt in 

Blanke gebied te woon, en werk van 'n hoer geskoolde aard in 

sodanige gebied te verrig . 

Die voorgaande reelings sou in die eerste plek 'n ekonomiese 
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premie op tuislandbewoning en tuislandburgerskap plaas. In 

die tweede plek, sou dit tot hoer inkomste en verbruikstan·· 

daarde in die Bantoetuislande lei en via die werking van die 
vermenigvuldiger ook tot versnelde ekonomiese ontwikkeling. 
In die derde plek sou dit tot produktiwiteitsverhogings en 

kosteverlagings aanleiding gee. In die l aaste plek sou dit 

die tekort aan geskoolde Blanke werkers aansienlik verlig. 

21. 
















