
Santoe buite 
die Tuislande: 

Riglyne vir 
die Toekoms. 

Prof. G. van N. Viljoen. 

Uitgegee deur die Suid-Af11kaanse Buro 
l.ir Rasse-aangeleenthede, Pretoria. 

-



Of'...,' ~r,,p··:i l\,.,. " . ..,..,ri" ,, " ~ 

. '" "' 'r:n.~ .. !T . ( ) r: '. )~.~t~'"" ·'•.!' .. I-' 
- - -- ~----•--
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RIG LYNE VIR DIE TOEKOMS* 

deur PROF. G. VANN. Vll.JOEN 
Rektor van die RAU en voormalige voorsitter van Sabra 

DIE TOEKOMS 
My opdrag om riglyne vir die toekoms aan te dui, bring mee 

dat ek my nie daarby kan beperk om die huidige werklikheid te 
bekyk en te beoordeel nie. Ek moet die onsekere sprongwaag om 
te probeer kyk hoe die huidige werklikheid waarskynlik met die loop 
van tyd gaan verander en watter effek dit gaan he qJ die voort
gesette toekomstige doeltreffendheid van maatreels en 
benaderings wat op die oomblik nog voldoende en doeltreffend is. 
Van my word verwag om in 'n sin profeet te wees - en om self te 
besef dat 'n profeet selde in sy eie land geeer word. Bowendien 
moet ek uit eie swakke en beperkte menslike insig profeteer - ek 
het geen openbaring oor die toekoms ontvang nie. Miskien mag ek 
egter u inskiklikheid vra vir die feit dat profete selde gerus stel of 
sus, maar meestal waarsku, vermaan en sterk aanspreek. 

AFSONDERLIKE ONTWIKKELING ALGEMEEN GELDIG 
Wanneer SABRA riglyne vir d1e toekoms soek t.o.v. die 

posisie van lede van Bantoevolke wat buite hulle tuislande, veral in 
die blanke stedelike gebiede, woonagtig is, dan vind hy sulke 
riglyne uiteraard in die uitgangspunt van afsonderlike ontwikkelin~ 
wat sy verklaarde grondslag is vir die bestudering en oplossing van 
vraagstukke van volkeverhoudings in Suid-Afrika . DiJ is nodig om 
hierdie uitgangspunt vooraf te beklemtoon as die geldige vir alle 
volkevraagstukke. 

lmmers, 'n mens hoor al meer pleidooie of suggesties dat 
afsonderlike ontwikkeling goed en wel is vir die Bantoe in die 
tuislande maar dat dit verslap of herdink of selfs vervang moet 
word vir daardie volks·groepe of dele van volksgroepe wat nie 'n eie 
tuisland besit of in die vooruitsig het nie, of wat min of meer 
permanent buite hulle tuisland en in blanke geo1ed gevestig is. 
Trouens, waar die vestiging en aanvaaraing van tuislande t.o .v. die 
meeste Bantoevolke 'n onomstootlike feit geword het, wat selfs die 
aanvanklike politieke vyande van die konsep as 'n onontkombare 
en onwegdinkbare gegewe vir hulle herformulerings van beleid 
aanvaar, is dit ironies dat juis die aanvaarding nou 'n Trojaanse 

* Afrikaanse teks van 'n referaat voor Sabra se Algemene kongres 
in Durban, Sept. 1972. 
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Perd word om die gedagte van integrasie deur sekere bresse in die 
rnuur van die blanke staat binne te smokkel. Laat ons gewaarsku 
wees deur die ou Trojaan se woorde by die aanskouing van die 
houtperd wat sy Griekse vyande voor die stadsmure van Troje 
agtergelaat het: ,,Ek wantrou die Grieke, ook wanneer hulle 
geskenke bring." 

Laat ons vir ons opnuut daarvan rekenskap gee dat dit by die 
reeling van volkeverhoudings, by die beleid van afsonderlike ont
wikkeling, vir ons gaan om die behoud van die beheer, die politieke 
mag oor die lotgevalle van die blanke S.A. nasie. Gedeeltelike 
afstanddoening van die mag, pogings om dit met ander volke te 
deel - tensy hulle wetklike minderhede sou wees en hulle met ons 
lotsverbonde sou ag - sou 'n eerste stap wees op 'n weg na 
uiteindelike integrasie waarvan daar geen terugkeer moontlik is nie. 
Laat ons opnuut beset dat daar in Suid-Afrika nie so iets soos 
gedeeltelike integrasie kan wees nie: as jy jou politieke mag een
maal met 'n ander getalryker volk gedeel het, het jy onherroeplik 
jou beheer oor die situasie prysgegee. Beheer oor di,e gang van 
sake op die koers na afsonderlike ontwikkeling en teen integrasie 
kan deur die Blanke slegs behou word deur die behoud van 
politieke mag oor sy eie bestemming. 
INTEGRASIE 'N DOGMA MET FINALITEIT 

Dis interessant om hier te herinner aan die onherroeplike en 
dogmatiese aard van integrasie, terwyl daarteenoor afsonderlike 
ontwikkeling 'n weg, 'n metode is, wat die Amerikaners 'n ,,open 
ended solution" sou noem. lntegrasie en ,,multiracial ism", of die 
idee van een staat met een staatsvolk ten spyte van 'n volke
verskeidenheid binne sy grense, is 'n soort dogma of geloofstuk, en 
daar ontbreek trouens empiriese bewysgrond dat dit enens, veral in 
'n situasie vergelykbaar met die van Suid-Afrika, tot 'n vreedsame · 
maatskaplike ordening kan lei of gelei het, tot 'n situasie waarin die 
individu homself ook as gemeenskapsmens in eie kultuurverband 
ten voile kan uitleef en verwesenlik, tot 'n verdraagsame en wel
willende naasbestaan van volke of kultuurgroepe, sonder vrees vir 
identiteitsverleis. 

Daarenteen het afsonderlike ontwikkeling reeds 'n aansienlike 
praktiese toets deurstaan, ten spyte van verbete plaaslike doem
profete en knaende aftakeling van buite af. Dit het vrede en orde 
gewaarborg, dit het materiele en geestelike vooruitgang en ont
wikkeling ongekend elders in ons vasteland gebring, 'n nuwe trots 
en selfrespek by nog onmondige volke, en wedersydse respek en 
welwillendheid tussen volke tydens die proses van versnelde ont-
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voogding van onmondige volke. Terwyl integrasie elders in werklik 
veelvolkige situasies meestal tot rampspoed en chaos gelei het en 
lei, het afsonderlike ontwikkeling in Suid-Afrika praktiese sukses 
opgelewer. 

En ek se weer: terwyl integrasie 'n finale en onherroeplike stap 
is, 'n bredie waarvan jy die bestanddele nie vreedsaam weer uitme
kaar kan krap as dit 'n brousel blyk te wees nie, is afsonderlike ont
wikkeling daarenteen 'n lang pad, 'n metode, en teoreties is die 
uiteinde daarvan 'n ope kwessie: die betrokke volke kan teoreties 
selfs s6 ,,na mekaar toe" ontwikkel dat hulle op grand van 
akkulturasie 'n stadium bereik waarop spontaan wedersydse 
bereidwilligheid ontstaan tot politieke en eventueel selfs kultutele 
en biologiese samesmelting of integrasie. Afsonderlike ont
wikkeling is dus 'n metode van groei en ontwikkeling wat vrede en 
orde as basis vir die handhaaf en uitbou van kulturele identiteit ver
seker. 

So 'n groeiproses is byvoorbeeld besig om in Suid-Afrika 
tussen die twee blanke volksgroepe, Afrikaners en Engelse, plaas'te 
vind. Politieke integrasie tot een staatsvolk het, grotendeels 
weliswaar deur wapengeweld, plaasgevind. In 'n proses van 
kulturele tweestromigheid is die twee groepe nou onteenseglik 
besig om verder tot 'n nuwe Suid-Afrikaanse nasie saam te groei. 
Watter element die bepalende stempel op die nuwe nasie gaan 
afdruk, is nog 'n vraag - of dit 'n wesenlik Afrikaanse nasie of 'n 
grotendeels verengelste nasie gaan wees en of albei kultuur
komponente in 'n sekere verhouding gehandhaaf gaan bly - maar 
dat so 'n samegroeiing plaasvind is onteenseglik, er\ dit ten spyte 
van gedurige wedywering en selfs .stryd tussen die twee groepe. 
Die dinge wat Afrikaanse en Engelse blanke Suid-Afrikaners 
bymekaar hou, is meer as die dinge wat hulle uitmekaar dryf. 

Maar laat ons nou nugter rekening hou met al die stryd, bloed 
en trane wat hierdie Suid-Afrikaanse kultuurkonfrontasie oor die 
dekades en eeue heen gekenmerk het - en dit tussen twee taamlik 
verwante groepe van enerse ras wat albei van Wes-Europese 
kultuur en van Germaanse herkoms is, en daarby in betreklike klein 
getalle hulleself kon versprei oor die wye ruimtes van Suid-Afrika. 
'n Voorbeeld met grater perspektief van hoe moeitevol en eeuelank 
'n saamgroei tussen selfs verwante volke en kulture kan wees, sien 
ons in die geskiedenis van die Wes-Europese eenheidsbeweging, 
op kulturele, politieke en selfs ekonomiese gebied. En dan verswyg 
ons maar sulke brandpunte van kutluurbotsings en geweldpleging 
binne die Westerse wereld, soos in Noord-lerland, in Belgie tussen 
Wale en Vlaminge, in Kanada vanuit Frans-Kanadese oord. 
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wie langs die weg van parallelle ontwikkeling nog 'n uiteindelike 
politieke bedeling gevind moet word, en verder by die groat deel 
van die Bantoevolke wat buite hulle tuislande in die blanke land 
woonagtig is, sommige op 'n tydelike grondslag met periodieke 
terugkeer na die tuisland, maar 'n baie groat deel tog, om dit nugter 
te stel, ten minste de facto min of meer permanent in die blanke 
land gevestig. Om nou te besin oor 'n billike politieke bedel ing op 
langtermyn vir die Bantoe buite die tu island is vandag ons taak. 

TUISLANDE 
Ons het dit reeds gestel dat die vestiging en &anvaarding van 

afsonderlike, onafhanklik wordende tuislande vir die Bantoevolke 
vandag 'n vrywel algemeen aanvaarde werklikheid van die Suid
Afrikaanse situasie is. Enersyds bemoedig dit ons deur die feit dat 
soveel wat vir jare heftig bestry is en as onmoontlik, onprakties en 
'n terugstoot van die geskiedenis afgekraak is, tog deur geloof en 
vol harding 'n werklikheid kon word. Andersyds moet dit ons nugter 
skok dat indien tuislande 'n werklikheid word, terwyl die politieke 
toekoms van die ,,stedelike Bantoe" problematies bly in terme van 
afsonderlike ontwikkeling, die tuislande dan in werklikheid 'n 
ontwikkeling is wat slegs tot voordeel van die Bantoevolke uitwerk 
terwyl die vraag van die Blanke se billike behoud van gesag oor sy 
eie politieke lotsbestemming wesenlik onopgelos bly. Want al is 
meer as die helfte van die Bantoe nou in hulle tuislande gevestig , 
dan bly die groat meerderheid van die inwoners van die1 61anke land 
nog Nie-Blankes. En dis immers ewe fataal om in tien voet as in 
dertig voet water te verdrink. 

Die uiteindelike vraag is hoe om ook vir die Bantoe in blanke 
gebied 'n bedeling met beheer oor sy em politieke bestemming te 
verseker wat versoenbaar is met die eise van afsonderlike ont
wikkeling soos ons dit reeds uiteengesit het. Dit kan geskied deur 
horn soos tans in die blanke land te laat bly woon terwyl hy sy 
politieke regte slegs in sy tuisland uitoefen; of deur horn 
toenemend uit die blanke land terug te plaas in sy tuisland waar hy 
dan in oorwegende opsig woon en sy regte uitoefen; of deur horn 
te probeer tevrede stel deur mid,del van slegs beperkte polit ieke 
regte in die blanke land waar hy dan weinig indien enige skakel ing 
met 'n tuisland nog oor sal he; of om 'n ingrypende hertoewysing 
van die blanke land te maak wat die blankeSuid-Afrikaansenasie of 
die deel wat prys stel daarop om sy eie identiteit te handhaaf, voor 
'n uitdaging kan plaas om 'n nuwe tuiste uit 'n deel van Suid-Afrika 
te skep, soortgelyk aan di.e geskiedenis van moderne Israel. 
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A. DIE HUIDIGE BESTEL 
Die karakter van die huidige bedeling van die Bantoe buite die 

tuisland, veral die ,,stedelike Bantoe", is reeds' in vorige hoofstukke 
uiteengesit. Die huidige beleid is om hulle as wesenlik tydelike 
inwoners te beskou wat as't ware op vergunning in 'n ander nasie, 
die blanke Suid-Afrikaners, se land aanwesig is, veral met die doel 
om daar hulle arbeid te verkoop, wat hulle graag wil verkoop en 
waaraan die blanke werkgewers behoefte het. In die hoedanigheid 
word dit beskou dat die Bantoe geen aanspraak het ·op sulke 
konsekwensies van permanente inwonerskap soos die reg om daar 
eiendom te besit of politieke regte uit te oefen nie. Hy moet sy 
eiendomsreg en sy politieke reg, waarop hy as volwaardige mens 
inderdaad geregtig is, uitoefen in sy tuisland waar sy volk woon 
waartoe hy behoort. Binne hierdie kader is dit oak duidelik waarom 
voorkeur gegee word aan toelating van alleenlopende Bantoe bo 
gesinsvestiging. 'n Konsekwensie van hierdie uitgangspunt is dat 
toestromingsbeheer toegepas word waarvolgens die blanke 
regering besluit hoeveel lede van Bantoevolke hy wil toelaat om 
hulle arbeid in die blanke land te gaan verkoop, of anders om 
gestel, soos dit toenemend die geval word, waarvolgens die ver
skillende Bantoevolke se regerings bepaal hoeveel van hulle volk en 
onder watter voorwaardes hulle wil toelaat om hulle land te verlaat 
om in die blanke land te gaan werk. 

'n Verdere konsekwensie is die omvangryke masjinerie wat 
daargestel is vir skakeling tussen die Bantoe buite die tuislande en 
hulle onderskeie volk, land en regering: verlening v.an tuisland
burgerskap aan elke volksgenoot buite die tuisland, gekoppel a.a. 
met die stemreg om aan verkiesings vir die tuislandregerings deel te 
neem, en nou reeds daadwerklike uitoefening van daardie stemreg; 
aanstelling van volksdeputate as verteenwoordigers van 'n 
tuislandregering met die taak om kontak met die volk se burgers 
buite die tuisland, veral in 'n bepaalde blanke stedelike kompleks, 
op te bou en te handhaaf en om wedersyds as voorspraak tussen 
die burgers en hulle eie volksregering of selfs die blanke regering op 
te tree; verder die daarstel van 'n aansienlike netwerk van vervoer
dienste om die Bantoe buite die tuisland in staat te stel om die 
praktyk van sy lewe nader aan die beginsel van tydelikheid te bring 
deur horn in staat te stel om met sy gesin werklik in die tuisland te 
woon terwyl hy op 'n daaglikse of weeklikse basis heen en weer 
Werk toe reis, of anders darem gereeld sy tuisland te besoek terwyl 
hy in werklikheid alleen of met sy gesin in die blanke land waar hy 
Werk, woon . In hierdie hele saak van die herstel of versterk van 
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skakels met die tuisland moet ons erken dat aansienlike vordering 
gemaak is. 

By die behandeling van skakeling met die tuislande is dit 
belangrik om t~ beklemtoon in hoe 'n mate die Bantoe buite die 
tuisland, ten spyte van die aansienlike verwestersing wat hy on
dergaan (soos trouens sy volksgenoot binne die tuisland, hoewel 
dan in mindere mate, ook ondergaan), tog nog baie s1terk entniese 
bande met en verbondenheid jeens sy volk behou en in hoe mate 
die kultuur van sy volk nog uitleef en handhaaf.1) Ons moet dus 
weer onderstreep dat 'n lid van 'n Bantoevolk nie deur oor die 
grens van sy land heen te bew.eeg of selfs lank buite sy land. te 
vertoef, sonder meer sy etniese identiteit verloor of neerle en lid 
word van 'n gelykgeskakelde, eenderse, nuwe ,,African nation" of 
selfs ,,integrated society" van mense afkomstig van vele volke en · 
rasse nie. 

As ons nou egter na die langtermyn demografiese en selfs 
politieke werklikhede van hierdie huidige bedeling, soos ek dit oor
sigtelik geskets het, kyk, dan ontstaan tog ernstige vrae oor die 
houdbaarheid daarvan op lange duur. 

Soos u reeds deur vorige sprekers herinner is, het volgens die 
1970-sensus net oor die 8 miljoen van die totale Bantoebevolking 
van 15 miljoen in die blanke gebied gewoon - dit teenoor 'n 
blanke bevolking van 3,7 miljoen. Dit beteken o.a., dat in die blanke 
platteland 8 Bantoe vir een Blanke woonagtig was (in die O.V.S. 
selfs dertien tot een!) en in die blanke stedelike gebiedEJ drie Bantoe 
vir elke twee Blankes (met alle Nie-Blankes ingereken was dit in 
blanke stede en dorpe twee Nie-Blankes vir een Blanke). Dus ten 
spyte van die vordering wat met politieke ontvoogding van die 
Bantoevolke in hulle tuislande gemaak is, het die1 ongunstige 
situasie ten opsigte van 'n oorwig van lede van vreemde volke 
binne die onverdeelde blanke land, bloat in terme van getalle, 
onveranderd gebly in aard hoewel effens anders in graad. Ek 
herinner u weer aan die drenkeling se lot in tien voet of in dertig 
voet water. · 

Ons kan wel moed skep - maar moet in hernelsnaam nie 
gerusgestel of gesus word nie - deur die verandering of om
buiging wat daar gedurende die sestigerjare in die tendense van 

1) Hierdie werklikheid word uitvoerig toegelig in die werk van dr. 
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Bantoe-bevolkingsgroei buite die tuislande plaasgevind het. 
Toestromingsbeheer het baie beslis sy uitwerking begin toon. So is 
in die 1970-sensus 48% of 7 miljoen, byna die helfte, van alle 
Bantoe binne die tuislande opgeneem, in teenstelling met slegs 
38% by die 1960-sensus. Ons moet wel voorsiening maak vir 'n 
mate van distorsie weens verbeterde opnames binne die tuislande 
in 1970 danksy beter administrasie, maar ons moet ook reken dat 
verskeie faktore dit waarskynlik maak dat in werklikheid reeds meer 
as die helfte van die lede van die Suid-Afrikaanse Bantoevolke 
binne hulle tuislande woon. Ander hoopvolle tendense is die 18% 
groei van die Bantoe binne blanke gebied tydens die sestiger
dekade, 'n groat vermindering in teenstelling met 30% van die 
vyftiger-dekade en vergeleke by die 38% groei vir die totale 
Bantoebevolking gedurende die sestiger-dekade. In die blanke 
stedelike gebiede alleen was die groei van die Bantoe 29% in die 
sestigerjare teenoor 45% in die vyftigerjare, en die jaarlikse 
groeikoers het van oor die 4% gedaal tot 2,7%. Nogtans bly dit by 
alles 'n harde werklikheid dat slegs een kwart van die inwoners van 
die Blanke Suid-Afrika, d .w.s. met uitsluiting van die Bantoe
tuislande, werklik Blankes is. 

Die hele posisie word soveel te meer akuut as ons aandag 
skenk aan die inherente groeikrag en natuurlike aanwasvermoe wat 
opgesluit le in die huidige Bantoebevolking van ons blanke stede. 
Selfs indien alle toekomstige aanwas deur verdere toestroming van 
Bantoe uit die tuislande geheel en al afgesluit en stopgesit sou 
word, sou ons volgens huidige berekenings en projeksies moet 
reken met minstens die handhawing, deur natuurlilce aanwas, van 
die huidige groeikoers va11 2,4% per jaar. Dit is so o.a. weens die 
groat toename van Bantoekinders in die gebiede tydens die dekade 
vyftig en die groat relatiewe instroming en toename van Ban
toevroue van reproduktiewe leeftyd. 2) . Bloat uit ,,inherente" 
groei kan die huidige Bantoebevolking van die blanke stede dus 
aangroei van 1970 se 4,4 miljoen tot 8,6 miljoen in 2000. In die 
kritieke konsentrasie van die sogenaamde P.W.V.-gebied alleen 
sou teen die jaar 2000 'n Bantoebevolking van oor die 4 miljoen kon 
woon. In hierdie enkele streek is tans reeds byna die helfte van alle 
stedelike Bantoe buite die tuislande saamgetrek. 

2) Hierdie aspekte word vollediger uiteengesit in die hoofstuk met 
agtergrondmateriaal in Sabra se Jaarboek vir 1972: Bantu 
outside their Homelands, en ook in die aangehaalde werk van 
Coertze. 
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Laat ons ons nou afvra of dit realisties is om te beplan in die 
veronderstelling dat ons so 'n verloop van sake enduit nog binne 
die raamwerk van die huidige benadering van die Bantoe in die 
blanke stad kan akkommodeer. Ons moet hierby onthou dat die 
huidige situasie van betreklik resente aard is. Grootskaalse ver
huising van die Bantoe na blanke stedelike gebiede dateer immers 
veral vanaf die dertigerjare en die oorlogsjare. Maar namate die 
situasie langer duur, kry dit onvermydelik groter gevestigdheid en 
kristaliseer nuwe patrone. Kort en klaar, kan die Blanke 
redelikerwys verwag om in so 'n verloop van sake die mag en 
beheer oor sy eie politieke bestemming te bly behou? Want ook 
daarom gaan dit immers uiteindelik by afsonderlike ontwikkeling. 
En laat ons by die vraag duidelik ons uitgangspunt herhaal: die 
blanke nasie wil sy politieke selfbeheer behou en weier om dit met 
ander volke te deel op 'n wyse wat onvermvdelik op abdikasie sal 
neerkom - dit is 'n basiese feit van Suid-Afrikaanse realpolitik. 
Maar, soos gese, moet ons dit doen op 'n wyse wat ons 
nasionalisme Christelik verantwoordbaar maak. 

Die gesketse situasie bring ingrypende konsekwensies mee 
wat ons beswaarlik gelate kan aanvaar sonder dat ons toekoms as 
volk daarmee radikaal verander. 

Prakties gesien stel die groeiende Bantoebevolking die opgaaf 
van die uitbreiding op 'n geweldige skaal - die meer as verdubbe
ling v66r 2000 - van die reeds reuse Bantoewoonbuurtes. In die 
P.W.V.-gebied alleen sou net in die sewentiger-dekade 180 000 
wonings en 12 000 morg grond nodig wees. Daarby kom al die 
dienste en geriewe om in so 'n reuse stedelike bevolking :se redelike 
behoeftes te voorsien: skole, hospitale, sakesentra, sportvelde ens. 

lntussen styg die Bantoe se lone en verdienstes en gevolglik 
oak die lewenstandaard wat hy kan bekostig en dus op aanspraak 
maak. Die standaard van geriewe en dienste wat vir horn voorsien 
moet word, sal dus ook steeds styg . Oink in hierdie verband net aan 
die toenemende m~rbesit en die eise wat dit stel aan beplanning 
van verkeer en parkering. Daarby sal die verhoogde welvaart 
gepaard gaan met verhoogde opleiding en geskooldheid wat dus 
oak aanspraak meebring op deelname in 'n steeds groter ver
skeidenheid ekonomiese en professionele aktiwiteite - en tereg 
oak. Daaruit volg oak toenemende aandrang op organisering deur 
werkers en professionele mense om hulle belange by hulle werk
gewers te beskerm. Maar wat is die konsekwensies van die feit dat 
dit alles in die blanke stedelike gebiede en buite die tuislande 
geskied? Dit beteken nie net 'n groei van Bantoestede buite die 
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tuislande nie, maar waarskynlik al meer Bantoestede in die blanke 
gebied wat grater is as die Blankes se eie stede. Verder verwys ek 
net in die verbygaan na die probleem van satellietstede en van die 
stedelike Bantoe-leierskorps wat onvermydelik ontstaan, en die 
geweldige bedingingsmag wat sulke leiers met of sander 
medewerking van tuislandregerings teenoor die blanke staat kan 
he. 

Uit is onvermydelik dat so 'n groat konsentrasie van buite-
tuislandse Bantoe, van wie met die verloop van dekades 'n al grater 
deel in die blanke stede gebore sal wees, of langer as tien jaar daar 
gewoon en nooit of baie selde in 'n tuisland gewoon het, wie se 
verwestersing toenemend sander fisiese en met verminderde 
geestelike kontak, ervaring of wisselwerking met die tuislandvolk 
geskied, en wat vir alle praktiese doeleindes permanent in die 
blanke gebied woon - dat sulke Bantoe gedurende die volgende 
dekades vervreemd sal raak van land en volk, dat hulle hulleself in 
werklikheid as Suid-Afrikaners gaar'l beskou en ervaar, terwyl hulle 
in 'n sekere sin eintlik staatloos is, omdat die politieke regte wat 
hulle ten opsigte van hu.lle tuisland mag besit, in werklikheid vir 
hulle min betekenis het, en hulle ook geen burgerskap of politieke 
regte het in die land waarin hulle hulle hele lewe deurbring nie. Dis 
onvermydelik dat uit hierdie gevestigde stedelike Bantoebevolking, 
afkomstig van verskillende volke, mettertyd 'n nuwe same
horigheid en lotsverbondenheid, selfs volksgevoel, sal ontwikkel -
'n soort ,,urban African people". Hierdie ontwikkeling sal onge
twyfeld sy weerklank binne die tuislande vind en 'n faktor word wat 
volksbou van die Bantoevolke fnuik of bemoeilik. Voeg hierby dat 
die ontwikkeling van sodanige Bantoe en hulle toenemende op
voeding en opleiding dit onwaarskynlik" maak dat hulle op lange 
duur sal bly aanvaar om sander enige seggenskap in die politieke 
beslissing oor hulle eie lotsbestemming te bly. 

Dit is selfs 'n vraag of die outonome tuislandregerings hoege
naamd nog bereid sal wees om hierdie vervreemde volksgenote 
verder as burgers te bly aanvaar en seggenskap te gee in 'n 
regeringsproses waarvan die uitwerking hulle byna nie meer raak 
nie. 

Hierby moet ons bedink dat dit een van ons groat probleme is 
dat tuislandregerings weens hulle voorlopig nog nie-onafhanklike 
posisie, vandag nog nie die verantwoordelikheid vir hulle eie be
volkingsaanwas aanvaar nie. Lesotho en Botswana dink nie 
daaraan om meer grand van die Republiek te eis as gevolg van 
hulle groeiende bevolkingsgetalle vergeleke by die van die tyd toe 
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hulle van die Unie afgeskei of teruggehou is nie. Maar KwaZulu en 
die Transkei se hoofministers eis meer gr.ond vir meer mense en sal 
dit bly eis solank die Republiek as soewereine gesagsvoerder 
uiteindelik vera.ntwoordelik bly oo~ vir hulle volke se 
bevolkingsaanwas of 'n groot deel van hulle bevolkings.oorskot bly 
opvang as arbeiders in b(anke land. 

Dit is dus duidelik dat alhoewel ons met die huidige 
benadering vir die oomblik nog voldoende in staat is om die situasie 
te hanteer, daar mettertyd waarskynlik net een van twee uitwee sal 
wees: of die fisiese terugplasing van 'n werklik veel groter deel van 
die Bantoevolke vanuit die blanke gebied na hulle eie tuislande (en 
dit kan natuurlik 66k geskied deur Bantoe-bewoonde blanke 
gebied by die tuislande in te lyf, teoreties eventueel selfs deur 'n 
drastiese landsverdeling van wat tans blanke gebied is), of die 
geleidelike of selektiewe verlening van politieke regte - dus 
medeseggenskap met die Blanke - binne die blanke gebied. 

B. GROOTSKAALSE VERPLASING VAN DIE BANTOE NA 
DIE TUISLANDE 

Uit wat voorafgaan, het ans gesien dat toestromingsbeheer 
sedert 1960 'n verandering in die groeitendens van die Bantoe 
buite die tuislande bewerkstellig het - maar dit bly nag 'n groei 
van getalle, sy dit dan langsamer. Hierdie verlangsaamde groei is 
oak die gevolg van toenemende dorpstigting binne die tuislande, 'n 
proses waardeur die verstedeliking van die Bantoe - wat eintlik die 
magneet is wat die probleme skep - nou gedeeltelik van die 
blanke gebied na die tuislande verplaas is. Van 31 dorpe met 50 000 
inwoners in 1960 is daar gevorder to 86 dorpe met by1na 600 000 
inwoners in 1970. Skouspelagtige verdere vorderings kan gemaak 
word namate die miljoene rand wat vir Bantoebehuisin~J binne die 
blanke land bestee was, al meer na behuising in tuislande 
oorgeplaas word. 

Sabra se kongres in 1970 het gehandel oar die versnelde 
skepping van ekonomiese bestaansmoontlikhede vir die Bantoe in 
die tuislande deur grootskaalse nywerheidsontwikkel ing in die 
grensgebiede of in die sogenaamde 'hartlande. 'n Onlangse reeks 
opnames deur die R.G.N. se lnstituut vir Mannekragnavorsing het 
bevind dat daar, slegs in die sekondere nywerhede in die grens
gebiede, in 1970/71 meer as 104 000 werkgeleenthede vir die Nie
Blankes geskep was. Daar is oak bevind dat die groeitempo van 
werkgeleenthede in die grensgebiede 18% per jaar was wenoor 6% 
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vir die land as geheel. Desnietemin blyk uit die studies van prof. 
P.J . van der Merwe van die Universiteit van Pretoria dat die 
skepping van nuwe gedesentraliseerde werkgeleenthede, volgens 
die huidige en verwagte tempo, op sy gunstigste voorsiening sal 
kan maak om die jaarlikse nuwe toetreders tot die arbeidsmark 
afkomstig vanuit die Bantoegebiede self daar op te vang en te 
akkommodeer. Daar is nog nie sprake van voldoende ontwikkeling 
in grensgebiede en tuislande om ook 'n deel van die nuwe Bantoe
toetreders tot die arbeidsmark afkomstig van buite die tuislande te 
akkommodeer nie. As ons die probleem egter wil verlig, sal o,ns 
eenvoudig met verdubbeld13 volume die aandrang op versnelde 
ontwikkeling van die tuislande, wat by die genoemde 
Sabrakongres laat hoor is, moet herhaal. Daar kan natuurlik 
hoegenaamd nie begin word met 'n noemenswac:1rdige verminde
ring van die proporsie of getalle Bantoe in blanke gebiede as daar 
nie eers vir hulle redelike bestaansmoontlikhede in of by die tuis
lande verseker is nie. 

Die vraag is egter verder of en in hoeverre die blanke nasie 
bereid en in staat is om van die Bantoe wat tans binne die blanke 
gebied werk en woon, te ontbeer. Dr. Coertze betoog in sy 
aangehaalde werk dat oorweeg moet word om die gedeelte van die 
Bantoearbeidsmag wat nie ,,produktief" in die vervaardigings
nywerheid betrokke is nie - en dit.sou met ander nie-produktiewe 
groepe Bantoe moontlik tot 50% van die huidige stedelike Ban
toebevolking kan wees - uit te skakel en terug te skuif na die 
nuwe bestaansmoontlikhede wat hopelik vir hulle in en by die tuis
lande geskep gaan word. Dit sal natuurlik drastiese htlrorganisasie 
en aanpassing in die blanke sosio-ekonomiese opset verg. Maar 
waar die mynwese, nywerhede en konstruksiewerk die grootste 
deel van die Bantoe-arbeidsmag in die blanke land behels - byna 
twee derdes van die totaal, volgens gegewens van P.J. van der 
Merwe - en grootliks bedryf kan word d.m.v. gewerfde alleen
lopendes met tuislandverbintenis; en waar arbeid in sekere dienste
sektore soos die byna 600 000 huisbediendes, drasties verminder 
sou kon word; en verder 'n rewolusie in vervoerdienste 'n veel 
grater deel van die arbeidsmag vanuit die tuisland waar hulle bly 
woon, in die blanke gebied kan laat werk, en mits dit alles met 
groat vasberadenheid en daadkrag aangepak word, sou die posisie 
ingrypend ten goede kan verander. 

Ons resep is dus: verdere verstedeling van die Bantoe maar in 
sy tuisland; nywerheidsdesentralisasie; vervoerrewolusie. D.w.s. 
die stedelike Bantoe moet as stedeling fisies met sy tuisland 
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herintegreer word. Hierby is dit van belang om te herhaal dat ver
stedeliking en verwestersing nie sander meer ontstamming 
beteken nie, maar juis 'n menslike bate vorm wat vir die ont
wikkeling van die tuislande nodig is. Die gedagte is ook geopper 
(deur prof. P.J. van der Merwe) dat waar die eis om hoer produk
tiwiteit al meer vertikale mobiliteit vir die Bantoe in die arbeidsmark 
noodsaak, die vergunning tot sodanige opwaartse beweging as 'n 
vergoeding gekoppel kan word aan tuislandverbondenheid d.m.v. 
woonplek. In hierdie verband moet ans oak ernstig waarsku teen 
die huidige beleid om geskoolde en halfgeskoolde we1rk in grens
gebiede oop te stel vir Kleurlinge en lndiers wat meestal as 
vreemdelinge vir die doel daarheen ingevoer moet word, in plaas 
daarvan dat dit as 'n moontlike vorderingsmoontlikheid juis vir die 
Bantoe beskikbaar gestel word, naamlik op besliste voorwaardes 
van tuislandgekoppeldheid. 

In hierdie hele benadering is sekerlik sprake van ontwrigting en 
aanpassing. Maar ans het nie 'n maklike teenoor 'n moeilike 
alternatief nie: ans moet die geweldige moeilikheid opweeg van 'n 
vermindering van die getalle Bantoe binne die blainke gebied 
teenoor die geweldige moeilikheid van 'n voortsetting van die 
huidige situasie. 

C. SELEKTIEWE EN GELEIDELIKE VERLENING VAN 
POLITIEKE REGTE 

In dr. Coertze se werk waarna vroeer verwys is, word die 
politieke verwagtings wat gewek word deur selfs diie beperkte 
aandeel in die bestuursorde van die blanke gebied wat aan die 
Bantoe daar verleen is uite8flgesit: adviesrade wat ook verteen
woordigend saamgestel kan word en waaraan selfs sekere verant
woordelikhede opgedra kan word. Sodoende word die verwagting 
gewek van 'n eie politieke bedeling afsonderlik van die vir die tuis
land - mettertyd 'n verwagting op eiendomsreg, reg om be
lastings te hef en aan te wend en selfs beperkte deelname in die 
sentrale regering - en dit alles . __ met 'n onopvallendheid en 
onopgemerktheid as gevolg van die feit dat die Bantoe apart woon 
in hulle eie woongebiede. Ek wil nie verder ingaan op die on
vermydelike abdikasie wat met hierdie weg ingeslaan word nie: dr. 
Coertze het dit as hooftema geneem en ek het self oak aan die 
begin hiervan gewys op die illusie van ,,gedeeltelike" of 
,,geleidelike" integrasie. 
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O. HERTOEWYSING VAN HUIDIGE BLANKE GEBIED 
Ek het reeds gesuggereer dat die ,,terugplasing" van die 

Bantoe na die tuisland in die toekoms, indien ander maatreels 
onvoldoende sou blyk te wees, ook dalk kan geskied deur dele van 
die blanke land wat swaar Bantoebevolkings dra, en hulle daartoe 
leen, af te sny en met tuislande te integreer. Dit sou moontlik veral 
vir sekere huidige grensgebiede kan geld en sou tewens kon bydra 
tot beter korisolidasie van die tuislande. 

Maar die vraag is of 'n posisie nie moontlik in die toekoms as 
gevolg van die aanwas van die Bantoe in die blanke land bereik sal 
word waar ons nie meer sal kan dink aan die terugplaas van die 
Bantoe of die verwydering van die Bantoe uit die blanke land nie, 
maar waar die enigste realistiese moontlikheid mag wees die ver
wydering van die Blankes, altans die deel van die Blanke wat prys 
stel op die handhawing van eie identiteit en kultuur en behoud van 
politieke selfbeheer - die verwydering van hierdie Blankes uit wat 
in feite, 'n gemengde, noem dit ge"integreerde, land is of gaan 
word. Die punt mag bereik word dat die enigste uitweg is om naas 
Bantoetuislande en 'n min of meer gemengde Suid-Afrika, 'n 
gebied of gebiede uit te sonder as ,,Blanke tuisland", waar die 
Blanke onafhanklik homself kan bly regeer en handhaaf, terwyl hy 
verder in 'n los tussenstaatlike verband bly saamwerk met die ander 
dele van voormalige Suid-Afrika. lndien in wat vandag as blanke 
gebied beskou word, deur verloop van sake so 'n situasie bereik 
word dat dit werklik met die beste wil nie meer as die Blanke se 
tuisland beskou kan word nie, dan moet daar eenvoudig weer 'n 
blanke tuisland geskep word. Dit sal 'n soort Operasie Israel wees. 
Maar dit sal dieselfde historiese uitdaging bied wat die staat Israel 
se prestasies tot so 'n besieling vir die hele wereld gemaak het. Vir 
'n volk wat sulke oenskynlike verspottighede soos die Groot Trek 
en die Tweede Vryheidsoorlog aangevang het, is hierdie uitweg iets 
wat nie sonder meer afgeskryf kan word nie. In elk geval kan dit nie 
tot die laaste minuut uitgestel word nie: dit is iets wat waarskynlik 
alleen geloods kan word solank die Blanke nog effektief beheer oor 
die huidige blanke land uitoefen. Is hierdie gedagte vandag baie 
meer vergesog -c1s wat die konsep van onafhanklike Bantoe
tuislande by die Volkskongres van 1951 geklink het? 

En as hierdie moontlikheid vir u te vergesog is om ernstig 
opgeneem te word (en ek verwys nie eens na die morele en 
geestelike aspekte van die idee soos byvoorbeeld uiteengesit deur 
die Jood Henry Katzew in sy boek Apartheid or Survival), 7 dan 
moet dit vir u soveel te sterker die noodsaak tuisbring van drastiese 
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optrede om 'n volwaardige bestaansbasis vir 'n veel grater deel van 
die Bantoevolke binne hulle tuislande moontlik te maak. 

Om dus saam te vat: met die huidige beleid en benadering is 
ons in staat om op die oomblik die aanwesigheid van die groat 
getalle Bantoe in blanke gebied en die konsekwensies daarvan te 
beredder. Dit is veral so omdat die huidige opset in sy grootskaalse 
omvang van betreklik resente oorsprong is en mi skien nog nie so 'n 
sterk patroon of ,,gevoel'; van gevestigdheid geskep het nie. In die 
lig van die redelik voorsienbare toekomstige ontwikkelinge sal ons 
egter baie meer drastiese maatreels moet kry om die verstedeliking 
van die Bantoe ordelik, en ook tot sy voordeel as individu en as 
volk, na die tuislande toe te verskuif. So nie salons gedwing word 
om politieke en ander regte vir die Bantoe in die blanke gebied te 
verleen, iets wat totaal onaanvaarbaar in sy konsekwensies is uit 
die oogpunt van afsonderlike ontwikkeling. Of ons sal 'n drastiese 
geografiese aanpassing van die Suid0 Afrikaanse landverdelings
patroon binne die horison van die moontlike moet probeer trek. Of 
beter nog: ons sal op alle fronte moet beweeg: handhawing van die 
huidige beleidsbenadering, versnelling van die praktyk van tuis
landontwikkeling, beveiliging van 'n deel of dele van ons land vir 
die uitsluitlike bewoning van die Blanke. 

***** 
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