
NUWE BEDELINGS 

BA1H van ons net die hoop gekoester dai 
daar nuwe beddings vir die nie-blanke 

bevolking van Suid-Afrika sou onislaan in 
die meer besadigde aimosfeer wai op die 
beemdiging van die noodtoesiand en die 
referendum gevolg het. Hierdic hoop \* ver-
sierk deur die eisc vir veranderings in die 
aparlheidsbeleid wat uit baie bronne onislaan 
het, Nommige waarvan simpatiek gesind is 
teenoor die Afrikaner nasionalisn.e. Dil hei 
cgter oiiJangN duidelik geword dat as daar 
enigc veranderings moct wees, dit nie sonder 
*n harde stryd gewen sa! word nie. want die 
Kerste Minister het honi teen enigc tocgewings 
verset. 

Die teleurstelling wat uitgespreek is na Dr. 
Vcrwoerd se aankondiging dat Kleurlingc onder 
gecn omstandighede in die parlemcni toegelaai 
kan word nie. is aanduiding van 'n onvermoe 
om die karakler van die man self en die aard 
van sy filosofie te begryp. Die Verwoerd-
apartheid is 'n sirenge stelsel wat binne sy eic 
omvang konsekwcnt is. Binne die raamwerk 
van Jiicrdic begrip is daar geen plek vir nuwe 
bedelings nie, want na Dr. Verwoerd se 
mening is dil reeds die bcste van alle moom-
like bedelings. Die Herste Minister glo dai 
as die stelsel op enige punt verswak sou word, 
dit slegs 'n saak van lyd sou wees voordat die 
hele stelsel ontbind. 

Hierby vocl die regering dat sy kaarlc tot 
groter voordeel gebruik kan word. Wai die 
stedelikc naturel betref, is daar blyke van 'n 
begeerle om apartheid meer glad tc laat werk. 
Die Eerstc Minister het "n paar maande gclede 
gese dai senior staatsamptenare in elke grool 
stedelikc gebied geplaas sou word om in ver-
binding met Banloe-leiers en erkendc Hanioe-
owerhede le bly; dit sou dan verscker dat die 
aspirasies en die benodigdhede van die stede-
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like Bantoe-bevolking altyd toereikende aandag 
geniel. Hy hcl bygevoeg dat daar ook besoeke 
deur Kommivsarisse-generaal sou wees, dat 
aandag gcskenk word aan groler deelneming 
deur sicdclike Bantoes aan plaaslike beheer-
maatrecls, en dai daar probeer sou word om 
griewe uil die weg te ruim. Sedcrt hierdie aan-
kondiging is die handhawing van bewysboeke 
vir Naturellevrou uitgestel, en stappe is gedoen 
om nouer samewerking tussen die Polisie en 
die Departement van Banloe-administrasie en 
•ontwikkeling te verkry. 

'n Wetsonlwerp is ook opgeslel om die wette 
met betrekking op die siedclike naturel is 
wysig en konsolideer. Die bedocling was om 
dit geheim te hou. maar so *n bclangrike saak 
kon nie geheim gehou word nie. Een van die 
doclstcllings van die Wetsontwerp is skynbaar 
'n uiters afskuwelike bepaling vir strengcr 
beheer oor plaaslike owerhede ten einde te 
verseker dat regeringsbeleid gehandhaaf word. 
En daar is gcen aanduiding van 'n vcrandering 
in die beleid van verpligte apartheid self nie. 
Die Rcgcring verkeer nog onder die indruk dai 
..die aspirasies en benodigdhede van die 
Bantoes" tevrede gestel kan word deur apart
heid meer vaardig te administreer. 

Ondersteuning vir die gcdagte van 'n nuwc 
bedeling vir die Kleurlinge het in Kaapland 
loegeneem. Verskeie voorstelle wal *n veran-
derde houding aandui is deur individuele 
Nasionaliste gedoen en 'n spesiale komitec is 
opgestel deur dr. Donges. leier van die Kaapse 
Nasionaliste, om die Party se politiek in her-
siening te neem SOos dit die Kleurlinge raak. 

Sommige Nasionaliste hcl die primiliewe 
gedagle dat deur toegewings vir die Kleurlinge 
aan te bicd, laasgenoemdc in die laer gebring 
kan word as bondgenote teen die Naturelle; en 
hierdie sienswyse is ongelukkig nie tot 
rcgeringsondersteuners beperk nie. Daar is 
egter *n aantal opregte ..nuwe bedelings"-
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Nasionalisie wat deur volkome lofwaardige 
bcweegredes bewccg word. 

Maar wat die bcweegredes ook al was. was 
die Eerste Minister nie ten gunste van hierdie 
gepraat van nuwe bedelings nie. Hy het 'n 
Komitec van Ministers aangestel. waarvan hy 
self as voorsitter opgetree het. om die saak 
te oorweeg; en hy het aangekondig dat daar 
geen toegewings sou wees nie. 

Die belangrikc vraag wat nou op beant-
woording wag. is clit; Sal die Nasionaliste wat 
'n nuwe bedeling as wenslik beskou opstaan 
en 'n stryd daarom voer? Ons hoop hulle sal 
dit doen. 



Sommige kriliei sien met ongelowige verag-
ting op alle sprakc van nuwe beddings wo I 
van die Nasionaliste afkomslig is omdal hulle 
glo dat dit onopreg is. en builendien nie ver 
genoeg strek nie, Blanke Suid-Afrika hot nie 
nicer tyd vir *n langsame berou nie, se hulle; 
armoede. ontberinge en apartheid het vir die 
Naturelle-bevolking ondraaglik geword. Die 
Swart Scrp is ontsettend faewus van die gevaar-
likc moontlikhede wat die toekoms inhou; 
maar die Scrp glo nie dat dit nutteloos is oni 
na 'n veranderde houding onder die meerder-
heid van die blankes te strewe nie. of om die 
bepleiters van 'n nuwe bsdeling — al is dit net 
vir die Kleurlinge. en hoe ontoercikend dit ook 
al mag wees — aan te mocdig om hul veldtog 
te versterfc. Daar rus *n grool verantwoorde-
likheid op nasionaliste wat kan insien dat 'n 
verandering nodig is. want van al die mcnse in 
Suid-Afrika is hulle in die bestc posisie om 
resuliate te verkrv. 

Wat kan ons doen om die vooruitgang tot 
beter regering te bespoedig? Dit is in die 
eersle plek nodig om daarmee vol te hou om 
die Blanke bevolking as geheel te wys op die 
onregverdigheid van die huidige beleid. Ons 
moet Blankes laat besef hoe dit voel om van 
iou huis uitgesit ic word, om jou werk te 
verloor of om met dwang van jou gesin 
afgesonder te word. Tweedens moet ons nouer 
verbinding teweegbring tussen die verskeie 
groepe waaruit ons land bestaan. Ons moet 
mense van vcrskillcndc rasse, verskillende taal-
groepe en verskillende politieke sienswyse by-
mekaar bring, onidat dit die bestc manier is 
om vooroordeel uil te skakcl en 'n beter 
begrip van Suid-Afrika te werklike bcnodigd-
hede te kry. Die werk is miskien nie skou-
spelagtig nie. en die resultant kan soms 
tcleurstellend wees; maar dit is 'n onontbeer-
like taak as 'n egle nuwe bedding vir ons hclc 
bevolking op vreedsame wyse verkry moet 
word. 

6 />«• Swart Scrp, Dcs. \96ii'Feb. 1961 

file:///96ii'

