
Die Swart Serp 
I n 'n baie interresante art ikel in hierdie uit-

gawe van die Swart Serp, bespreek Mnr . 
Lawrence Morgan die hervestiging van die 
Bantoe bevolking in Natal . 

Mnr. Morgan praat van ons „patoIogiese 
drang om alles in terme van polit ieke houd-
ings te vertolk", en die behoefte aan "perspek-
tief wat ons in staat sal stcl om Bantoe her-

vestiging . . . nie net te sien as swart o£ wit 
verhuisings nie, maar werk as die probleem 
van menslike gewoontes en aan passings'1. 

Ons is bewus van die dringende behoefte 
aan gesonde ekonomiese beplanning, indus-
triele desentralisasie, en landbou verbtcrings, 
in Suid-Afrika, en sou heelhartig 'n plan ver-
welkom wat gebaseer is op die behoefte om 
moderne probleine van die samelewing. wat 
vinnig besig is om te industrialiseer, op te los, 
maar ons beweer, dat die hele s t ruktuur van 
Suid-Afrikaanse sosiale en ekonomiese be
planning fondament van die Nasionale Party 
ideologic van apartheid, en nie erkenning gee 
aan menselike behoeftes nie. Verhuising en 
hervestiging word in die eerste plek uitgevoer 
met die doel oor Bantoes uit die blanke ge-
biede te dwing na die Bantoe tuislande. Der-
tien miljoene Bantoe (en die syfer word be-
skou as 'n growwe onderskat t ing) word ver-
onderstel o m 13.7% van d ie l and se grond te 
besit terwyl 3a miljoen blankes die res besit. 
Sosiale en onwikkelings faktore word oor die 
hoof gesien ten gunste van wit polit ieke eise. 

Die tuislande is reeds so arm met min werk-
geleenthede, met uitsondering van 'n paar be-
voorregte gebiede wat na aan „b l anke" dorps-
gebiede gelee is. Die posisie word net ver-
erger deur die politieke stappe van die wit Re-
gering, wat meer en meer mense dwing na dele 
wat ekonomies sonder hoop i s . 

In teenstelling met die ander provinsies is 
IVatal in die besondere gelukkige posisie dat 
sy noue geografiese verbindings tussen wit en 
swart wyke het. 

Tot sulke tyd dat dit duidelik word dat ons 
ekonomiese beplanning voort sprui t u i t be-
sorgheid vir die welvaart en geluk van mense, 
en nie berus op swart en wit verhuisings en 
hervestigings nie, meen ons dat polit ieke aksie 
baie belangrik is. Die Swart Serp neem nie 
die Nasionale Party bewering, dat die die hele 
aangeleentheid van aparte ontwikkel ing, en 
die praktiese uitvoering daarvan, nou buite 
die politieke staan, aan nie. 
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1 DU Swart Serp, Februarie, 1970 


