
Bevoorregte Mense 
5TW T SUID-AFRIKANER wai tans in 

j_ \ J Kanada woon en inliem met politieke 
en maalskaplike wcrk in ons land betrokke 
was, net aan 'n vriend geskryf oor die Icwens-
wysc in sy nuwe vaderland. Hy was reeds gocd 
gevestig in Kanada, het hy gese; hy hel van 
die mense gehou en hel die ondcrvinding geniel 
om in *n stabiele en vooruitstrcwendc demo-
krasie le woon. Maar tog het daar iets ont-
breek: hy was sterk daarvan bewus dat hy nie 
nieer besig was om na 'n ideaal te strcwe nie. 

Bale wat hierdie artikel lees sal heel moont-
lik voel dat hulle graag met ons Kanadese 
vriend sou omruil, dat die voorreg om in die 
huidige onverbiddelike stryd betrokke te wees 
nou waarlik iets is waarsonder hulle maklik 
kon klaarkom. Tog sleek daar 'n groot waar-
heid in die vcrklaring uit Kanada; en in hierdie 
tyd kan ons dit gerus voor oe hou. Dit is 'n 
voorreg om 'n Su id-Afrikaner te wees —wit. 
bruin of swart — wat in een of ander op-
bouende en posittewe manier die stryd voer 
om die huidige orde te vervang met 'n nuwe 
lewenswyse wat aan die waardes van die 
Westersc beskawing uiting gee. 

Om die mate van die voorreg te besef mod 
'n mens die aard van die stryd verstaan. Oil 
kan heeltemal eenvoudig gestel word. Die stryd 
ontslaan uit die aanvoering dat mense van 
verskillendc rasse. kultuur en agtergrond nie 
in een samelewing vreedsaam kan saamlewe 
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nie. Hierdie leersiclling word dcur mcer mense 
aanvaar as die wai vir die Nasionalc Parly 
Mem. Pit is ook besig am soos 'n sickle ondcr 
die nie-Blankes le vcrsprei. Ons in die Swarl 
Serp vcrwerp hierdie leerstelling. 

Soos mei die mecsle leersiellings, is dit amper 
onmoontlik om die een deur logiese redenering 
le weerle. As 'n man verklaar dai dil vir horn 
onmoontlik i>> om in vriendskap met sy buur
man le w<x>n, onidul hy nie van sy buurman 
hou nie en hy seker is dal sy buurman vir horn 
kwaad >al aandoen sodra hy die leans kry. kan 
'n mens alleenlik anlwoord dal sover dil JOU 
persoonlik aangaan. jy beslis nie sal loelaat 
dal jou eie lewe deur so 'n stelling beheer word 
nie. Fundamenlcel is dil 'n saak van elicsc oor-
deel. en ciiese oordeel is ieis wai bo redenering 
slaan. 

* * * 

Noglans hei *n mens se sienswyse prakliese 
gevolge. en *n mens kan die prakliese gevolge 
van die aparlheidsfilosofic sicn. Ons beskou 
dal hierdie gevolge boos is. Soos die gevolge 
van een wel na die under duidelik geword 
het, hel oils probeer om aandag daarop le 
vestig en om daarleen le prolcsieer. Ons hel 
gesien hoe mense uii hul huise weggeneem 
word, in hul werkgeleenlhcde ingekorl word. 
loegang lot die gevesligde universiieile gewcier 
word, na afgelec plekke verban word, in hul 
bewegings ingekorl word, vcrbied word om aan 
poliiieke bedrywighede deel le neem en lot 'n 
onderveskikie sosialc slalus verdoem word. 
Elkc jaar hel die Siaal se bchecr oor die lewe 
van die burgers sirenger geword. tin nou hel 
ons die stadium bereik waar almal wai as 
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..gevaarlik" heskou word sonder verhoor opge-
sluit kan word. 

Hierdie bose gevolge van die heersende 
poliiieke opvatting kan nie verskoon word op 
grond daarvan dat hullc tydclik is nie. Onder-
drukkcnde wettc kan nooit weersland teen 
onderdrukking uil die weg ruim nie. Soos die 
wettc verniccrder, so word ook die teenstand 
nicer bitter en vasbcslolc. „Ek wcet van net 
twee manure waarop mense regcer kan word," 
het iemand eenmaal gesfi; .Mn is met hul 
instemming en die ander is met die .swaard." 
Die Nasionaliste-regering staan nou voor die 
ontslellende alternatief tot regering met instem
ming. Tog is daar op die lange duur geen 
alternatief tot regering met instemming nie. 

Dit is geen voorreg om teen *n bewind gekant 
te wees wat sonder twyfel sal misluk nie. Die 
voorreg bestaan daarin om vir die vreedsame 
ondergang van di6 bewind te kan werk, en 
om allcs te doen wat ons kan om seker te 
maak dat die bose deur iets goeds opgevolg 
sal word. Dit is dus *n mens se eerste plig om 
van die goeie te getuig. In die Suid-Afrikaanse 
verband beteken dit dat *n mens deur daad en 
woord moet verklaar dat apartheid *n misdaad 
teen die mensdom is: dat die mens wel in 
vrede met ander mense kan saamlewe; dat wat 
ons in gemeen het — of ons nou swart of bruin 
of wit is—ver. ver belangriker is as die loeval 
van ras en kulturele agtergrond. Daar word *n 
beroep op ons in Suid-Afrika gedoen om prak-
liese gevolg te gee aan die leerstelling van mens-
like broederskap wat filosowe en godsdienstige 
leraars deur die ccue verkondig het —en om 
sodoende te bewys dat hierdie leerstelling wel 
in die praktyk toegepas kan word. 

Dit is die gedagte wat ons vriend in Kanada. 
asook atider mense in ander landc, na ons 
bier in Suid-Afrika laal kyk — hocwcl baie van 
ons besorge en ncerslaglig mag wees — met \a> 
wat amper op benyding neerkom. 
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