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By 'n onlangse Beraad teen Apartheid in Bamako, die hoofstad
van Mali, het ek Leen die einde van die twee-daagse verrigtinge
probeer om in die openbaar vir myself tot 'n mate van helderheid
te kom omtrent die sin van verset teen Apartheid. (Mens ~ou die
sirkel wyer wou trek en praat van Verset teen Barbaarsheid.)
Ek hel betoog dat selfs wanneer mens die gevoel het dat jy by
onmagte is urn die kaplyne te verlê, en wanneer jou hart wil·
vergaan ~an wanhoop by die besef dat jy die monster nie .hok-
geslaan gaan sien nie, nie in jou leeftyd nie en miskien nie
eens in God s'n nie, dan n6g kan jy nie anders as om voort te
veg nit.:.
Vergun my om dit egolsties te stel: Ek weier om te aanvaar
dal die mens gedoem is tot bestialiteit, dat hy hom daarby moet
berus, dat dil kwansuis van powere selfbegogeling sou getuig
wannt:t.:rjy wil glo daar kan tog nog hond haar-af gemaak word
- want in die laaste instansie het ek te veel agting ViI die
waarde t.:ndi~ bedoeling van m~ stuk lewe. Selfs al maak ons
q t;t; ,', d d i m vu o [ u i tgan g nit: mo eton s Clanhou ver der b ewe egt een
diskrimin~sl~ gt:qrund in huidskleur of godsdiens, teen onreg,
'J i Lt"_1 i lj, n q , 0 nd é: [ d rukkin g. 0 itis SOOS 0 ns geb ek is. Son i é

bet~ken menswt:es niks. Apartheid - as figurasie van 'n geskiede-
nis. dS ideulogie en godsdiens en bestel en as strategiese
st[~we - is up byna metafisieke manier die uitkristallis~ring
van diedierlike in die mens. Bestryding hiervan is nie een-
voudig nie - denkstrukture word aangepas, aanvoeling ondergaan
modifikasies, propaganda struoi sand in goedgelowige o~, mags-
verhoudinge word gewysig, persepsievermoé stomp af, die groot
ontnugt~ring lê loer, party honde het langsamerhand (soos die
hand di~ welte streel) glad verhaar, maar het nog immer dieselfde
streke - dis egter noodsaaklik en dit is dringend en dit is
natuurlik om te bly spartel wanneer jy weet dat die mens nie
31 J f: t: il ' n du ist e r nis rei sig e ris nie.
Nalu0rlik wil d~t nie s~ jy kan nou maar veralgemeen en oorver-
t:.: t.: : : .' Ju,:: .l. Cl ; , .L;; IJ il: S t r y Jj 0 m b e \I ry din 9 i S lj i e s 1 e gsd i é vCl n 'n
'Jn1t.'ientJC· rnt-::t::rderheidt ee n 'n qee s t eLi.k ver s t e ende minderheid"



of 'n morele of klassestryd of mag teen mag of 'n opstand teen
die Groot Strateeg n i e : dit is m.i. ook In poging om tot groter
helderheid te geraak betreffende die staat en stasie van die mens,
om hum los te dink uit die Staat, om fyner in die grippe af te
b eq ry p , om die bewussyn se skerms wyer uit te sit, om die mens
in die ~nder daadwerklik te herken en eerbiedig en sodoende die
inhoud van jou eit::menslikheid bewustelik te verbeter en daardie
nuus uit te dr~ na jou naaste. M.a.w., ek probeer sê die vasspoel
teen Apartheid - in bre~re opset gesien, nou nie maar die arge-
tipiese bleek gelaat van rassisme nie - is ook 'n eksistensi~le
aanspraak.
Dit behels dat ons moet besef hoe verantwoordelik ons almal is
vir die ding - natuurlik nie asof die afdwing van 'n vervreemdende
bedeling intrinsiek deel uit sou maak van ons gesamentlike mense-
geaardheid nie, maar as die Nasionale Party na veertig jaar dan
nog stet:ds aan bewind is en as 'n wit minderheid staatsmense nog
altyd die land regeer (alhoewel hulle burokratiese lewers nou
al hoe meer uitgevreet word deur nog harder honde van verder regs,
en ~lhoewt:l totalitêre mag besig is om te verskuif van burgerlik
n (-1 'n:i]. i t ,~ C ), Clshu 11 e d~n gE:noe9 swa rt dra ste rs u itgek 0 0 p het "
om ~e help skiet, dan is dit ook omdat ons niE: hard of helder of
slim genoeg gebaklei het nie. Voor die regbank van die geskiedenis
ht:l ons almal deel aan Apartheid. Hier gaan dit nie om die
Calvinistiese opvatting van erfsonde, uitbuiting van die mens
is" it: In f d t Cl1e flat er ing eb.~din die ges kie den is, 0 fan son -
oo rkomba re voorbestemde lot, of I n ligte mistykie nie, n(5g sal
enige Saligmaker as sondebok die noodtoestand kan ophef deur
die las up hom tt: neem 6p na Pretoria se hangpale. My tesis kom
daorop neer dat die onderlinge afhanklikheid van mekaar, die
verhouding tussen onderdrukker en verdruktes, die interteks-
tu~liteit by wyse van spreke, veel intiemer en subtieler is as
wat ons soms kennis van wil neem.
Julle sal sien dat ek in bogaande In Kaapse draai loop om die
slrdtegie en modaliteite van die versetstryd. Ek versmaai dit
;;:'it;t:IiSins,Ek wi~ egter In kloutjie by 'n besondere oor bring,
8K ','Ij,il tJy die skrywer uitkom, ook omdat ek dit sien as 'n
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die oorspronklikc groeipunt vir deelname. Mens mag sekerlik ook
ander en ruimer ontledings maak, meer politieke aspirasies hê.
~~at my betref, ek Is daarvan oortuig dat die Suid-Afrikaanse
i den t i t e i t sv raaq st uk kan dien, reeds dien, as katalisator en
dus dS v~rhelderingsag~nt, en dan as aansporing tot toetrede.
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minimale vakkundigheid van die skrywer om die lyn deur te~trek
van die estetiese na die etiese, sy dit dan by implikasie.
Trouens, ek wil beweer dat die estetiek 'n voedingsbodem vir die
etiek is. Aldus die vereiste dat ons al die vertakkinge en ineen-
vlegtings van ons bestaan en ons stryd, ons sit en ons opstaan,
duidelik onder die oë moet kan sien en uitspel. Die bestryding
van die huidige régime en stelsel in Suid-Afrika daarom as es-
tetiese ontginning, metafisiese kennisname, eksistensiële en
etiese stellingname, mondende in omvormende aksie.
As ek dit gesê het, het ek nog nie veel gesê nie. Afgesien van
die uiters normale strewe na menswaardigheid en maatskaplike reg-
verdigheid, hoe motiveer jy die aktiewe deelname van die skrywer
in die bevrydingsproses? Ek wil voorstel dat dit kan geskied deur
die ontginning, skepping en bevestiging van 'n Suid-Afrikaanse
identiteit. Uiteraard gaan dit nou om die kleinste gemene deler,

In die lig hiérvan kan ons dalk skerper kyk na omstrede konsepte
SOOSl byvoorbeeld, 'volk' en 'nasie', die gelyke regte en ge-
de elde verantwoordelikhede van die individu binne 'n groter en
regverdiger verband, die voorsiening wat gemaak moet word vir
die beskerming aldan nie van kulturele en/of etniese groepe,
die bindende of ontbindende rol van kultuur, die waar de be ve s-
tiging van geskiedenis en van taal, die bevryding van Afrikaans,
die plek van oie Afrikaner, hoe' n Suid-Afrikaanse bewussyn
juis uit die smeltkroes van ons versetstryd en strukturele
sloopbou gesuiwer word ...

'"Dë.'H is 'n aantal gagewens wat ons nie weg kan wens nie. E:k wil
( sommiges noem, sonder enige rangorde en wel wetende dat paradokse

OId~ kop uitstee~ (soos paddas wat nie in die boks wil bly nie).
Suid-Áfrika is 'n onwettige st aa t , totalitêr van aard, wat

staatsterreur op al hoe groter skaal beoefen. Dis in die hand'e



van 'n minderheid wat hulself Afrikaners noem, met ~ie hulp van
allerlei agterryers en ook tot voordeel van vetter silent partners

d.plaaslik en internasionaal. Die lanswet, Apartheid, is 'n mis-
A

daad teen die mensdom. Die Afrikaner identifiseer homself eerstens
as 'n kulturele entiteit - onder 'kultuur' groepeer ek natuur~ik
sy waardestelsel, religie, historiese siening of stambewusheid,
taal, ande r skeppingsuitinge, die funksie wat hy aan kultuur
toedig - miskien selfs sy bleek huid, maar 'n wit vel is seker
nog geen kulturele gegewe nie. Die saamballing van die' eie' en
uitsluiting van die 'ander' gebaseer op lukraak 'etniese' inde-
ling, die verstarring van groepsdenke, die voortdurende verketter-
ing, die benepe middelpuntsoeke met sy onvermydelike middelpunt-
vlieting, die 'uitstoot in die buitenste duisternis', is v erder e
eienskappe wat die Afrikaner se bewusheid stam gee. Die Afrikaner
het van Afrikaans politieke besit probeer maak in sy stryd om
heerskappy in die land. Afrikaans word dus urbi en veral orbi
gesien dS die taal van die verdrukkeL en die heerserstand wat. )

die taal nuttig ('aanwend' sou meer gepas wees) gee dit ook
st~[k rassistiese konnotasies. Afrikaans is nie die Afrikaner
St: s ke pp i nq o f a.l Leenb es i t nie. Ampstaal, 'Algemene Beskaafde
Afrikaans', is ook nie volkstaal nie. Desnieteenstaande is die
uitings- en verspreidingsmoontlikhede grotendeels in die hande
van die witmense. Die Suid-Afrikaners wat in meerdere of meer
skugtere mate demokratiese prinsiepe onderskryf, sien Suid-
Af rt ka as 'n multi-etniese eenhe i ds t aat met 'n kulturele' plura-
liteit. (Persoonlik sou ek 'n bedeling verkies waar sg. etnisi-
teit hoegenaamd geen rol speel nie, maar ook dan sal daar nood-
geawonge die saambestaan van verskillende kulture wees, hoewel
met veel wedersydse beinvloeding en akkulturasie.) Die minder-
he ic se mag berus op verdeling -:ldis tog 'n kernvereiste vir
Apartheid; die meerderheid strewe na nasionale eenheid en 'n
identiteit histories bepaal deur die stryd self, wat ruimte
S 2. .; 1cl (J t v 5. f dj. V f; r s j. t e it.
My betoog is te abrup om redelik of selfs logies te kan wees,
maar.vir my is ~aar 'n aantal gevolgtrekkinge voortvloeiende uit
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die voorgaande ... Suid_Afrikaansheid kan slegs in die vernietiging
van Apartheid bevestig word; dit groei reeds uit die stryd teen
hierdie ontkenning von ons gedeelde verlede en toekoms, ons ge-
samentlike menswees. Om teen Apartheid te wees is om pro-Suid~
Afrikaans te handel. Niemand soek die uitdelging van die Afrikaner
nie, maar ons enigste kans vir 'n moontlike geregtigheid lê
in die sistematiese en algehele aftakeling van die Afrikaner se
monopolistiese sta~t en magstrukture. Dit is ook die enigste
manier waarop die Afrikaners ,uiteindelik as groep sal kan bly
voortbestaan met h~l eie kulturele goedere - en ek bedoel geen-
sins oS ~art~ kultuur nie. Iedere minderheid het reg op alle
regte, vanselfsprekend éérs fisieke en kulturele voortbestaan~
behalwe dié: alleenreg op mag, en onderdrukking van die meerder-
heid. Ons kan nie van die Afrikaners verwag om as verstarde en
aggressiewe heersersgroep die pad oop tS maak na sosiale en
ekonomiese geregtigheid nie. Die heersende kultuurkodes van die
groep laat nie ruimte vir die nodige beskaoingsnOrme nie, n~g
teoreties n6g in die praktyk. Dit is waarom ek glo dat die
minderheid dan bewind se ligte en water afgesny moet word, op
alle gebiede _ ekonomies, diplomaties, kultureel, en veral
militêr _ op so 'n wyse dat dit nie die ontluiking van 'n Suid-
Afrikaanse kultuur knou nie. Hierdie noodsaaklike destruksie
k Cln Cl 11 een ver mag wor din di_~non s, elk afson der 1ike n a s dem 0 -

kratiese meerderheid wat doelbewus help bou aan 'n na~ie, bereid
is om ons eie beperkings te verken en te oorskry, om elk op sy
gebied die limiete te identifiseer en te verlê.
Apartheid het ons doodgemaak; die vryheidstryd maak ons lewendig.
As dit ons erns is um deel le neem en deel te hê aan die tot-
stand-koming van 'n regverdiger bestel, as ons verby die harde
tot-niEt-gaan wil kyk, as ons 'n bydrae wil maak tot die trans-
furmasie von ons gemeenskap se magsverhOudinge en ekonomiese en
sosiale strukture, dan is dit gebiedend noodsaaklik dat ons
betrokke raa~ elk op sy eie gebied. Vir sommiges beteken dit die
opneem von die wapen, vir ander die deelname aan georganiseerde
lydelike verset, vir ander weer is dit as aktiviste op kerklike
of arbeidsterrein. Gesien die dramatiese polarisering van ons
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m~atskappy~ is dit onmoontlik om nié kant te kies nie. Ek het
by herhaling gesê dat die skrywer nie uit hoofde van sy skrywer-
skap verskoon kan word van hierdie pynlike keusemaking nie, maar
hy of sy het d~lk 'n verdere spesifieke bydrae om te lewer - en
dit is in die volgehoue en nougesette ontleding en indekserin~
en toeligting van die aard en die gevolge van bewussyn. Om kennis
te neem van die implikasies van die stryd, om beskrywende vorm
te verleen aan h~lderheid en om alternatiewe en bevrydende kulturele
patrone uit te spel. 'n volk sonder geheue is 'n verbeeldinglose
volk. 'n Gesensureerde of toegesmeerde of partydige geheue
vernietig die vermoê om te kan verbeel, en aldus om te kan skep.
Die skryfkUns is 'n bewaring van sekere vorme van belewenis wat
die erv~ring v~n tyd en die opberging van daardie ervaring moont-
lik maak, en op dié wyse 'n ruimte bied vir skepping.
Omstandighede buite my beheer - soos vir ons almal maar, ook
wanneer slegs gedeeltelik - het my bydrae tot die stryd omskrywe.
Daar is kwesplekke waar ek altyd na terugkeer, ek het dit reeds
e.lders gesê, soos 'n hond na sy e ie kots. Miskien het ek daarom
onvLLmydelik die spel/speling/spanning tussen die self en die
maatskappy as vervreemdend beleef. Dalk is ek my daarom uitermate
bewus van die vlegwerk van verhoudinge,omdat ek geen 'normale'
skakeling met die Suid-Afrikaanse gemeenskap het nie. (In dié
sin is deelname aan die bevrydingsproses ook 'n ophef va~ per-
soonlike beperkings.) Ek het afgevrot van die Afrikanervolk.( -
Dit, gekonkretiseer deur ballingskap en die distansie daardeur
geimpliseer, beteken seker dat ek die pole of die elemente van ~
die verhouding (of die vergelyking) - die gemeenskap en die
veranderende self - meer herkenbaar afgeteken sien. (Maar ook
dat ek minder daarvan weet.) Dit het my gehelp om die vaagheid
en die skerpte van die woord en die gedagte beter te verstaan.
(Ma8f daar is ook afstomping, beelde wat al hoe meer stereotiep
word, honde wat kots verkies ... )
My bydrae bly ge~ondisioneer deur 'n afwesigheid, deur waar ek
my nié bevind nie, met die voordeel dat waar ek my wél bevind
'n internasionale en dalk selfs 'n kosmopolitiese dimensie kan
toevoeg tut die siening. Daar is vir my 'n w~reld van ongedeelde



ervarings met die Afrikaner, my Europese verblyf het my ingelyf
by 'n soort van universalisme, ek identifiseer aldag meer met
'n groter Afrika, my tronkjare het van my 'n a-tipiese mens
qernaak ... maar dalk juis 'n rockbottom Afrikaner! Ek is in dle ,
ware sin van die woord volksvreemd.
My oorsese vryheid maak my irrelevant. Ons kan dieselfde terme
gebruik en ligvoet ligvoet by mekaar verbypraat. Alleen gedeelde
belewenis (en vooroordele, en drome) kan naasteby 'n soortgelyke
sin ~an ons woorde verleen. Ek weet dat ek di.e Afrikaner nie meer
kan verstaan nie. As 'buitelander' ervaar ek nie die reperkussies
van my stellingnames nie (behalwe miskien wanneer dit kom by
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die doodskiet, soos by Dulcie September); ek het nie kinders op
skool nie, verdien nie my brood in Suid-Afrika nie. Ek kan sê
wal ek wil, my arrogansie en aanmatigende sedeleerdery kan on-
gebreideld wees.,.
Om in Afrikaans te skryf is 'n beperking, is dikwels 'n manier
om jou op 'n morele glybaan te begeef, maar dis tog nie heeltemal
verniet of tevergeefs nie. Dis 'n wapen met 'n eie spesifisiteit,
met 'n gegewe susiu-kullurele trefwydte. Sover terug as wat ek kan
onthou hdd ek nog dltyd die bedoeling om via Afrikaans, en daarom
tot 'n mate van binne af, die huidige magstrukture te ondergraaf.
Om wat te bereik? Sekerlik nie om Apartheid af te water, soepeler
en tddier en uurleefbaarder te maak nie - maar om verkalkte
sekcrhe oe , sosiale eiewaan, poLi t i ek e grootheidswaan en waansin
van binne te probeer uitkalwer. Die 'Afrikaner' is histories 'n
vertraagde mens. Die Afrikaner establishment moet verbrokkel
word en dS Afrikaanstalige skrywer kan my bydrae daartoe net wees
dS ek die geestelike verwysin~~veld en intellektuele leefwêreld
prObeer ontsenu. Dit kan gebeur deur die bevegting van hulle
waardes, die verwoording van ideé wat vir hulle vreemd of onaan-
vaar0~dr mag wees, én deur die bevraagtekeninq van taal-kulturele
norme, dus 'n dekonstruksie van die amptelike sjibollets van
t aa lc esk i eden j s en die taal sel f. Hierin lê, volgens my, een
effektiewe betro~enheid van die Afrikaanse skrywer, en dit is
sy manier om aansluiting te vind by die groter meerderheid
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mede-Suid-Afrikaners se stryd teen onreg en vir 'n tran~formasie
van die magsverhoudinge. Nogmaals: nié 'n verligte aanslag
binne die raamwerk van 'n tipe lojale verset wat die behoud van

/Afrikaans ~n daarom die mag van die Afrikaner (dus op sy terme)
as die hoogste doelwit nastreef nie, maar 'n doelbewuste pogi~g
om van die aannames en voorregte van 'n outokratiese en reaksio-
n~re minderheidsgroep - toevallig Afrikaners? of omdat hulle
Afrikaners is? - te pootjie, en dan op kulturele terrein, as
voorvereiste vir die moontlikheid van 'n ontwikkeling na demo-
krasi~. En dit (d6k), om nou die werktuig by die poot te kry,
met Afrikaans as waardige en doeltreffende beiteltjie. Weer
eens. nie vanwe~ 'n destruktiewe wellus gerig teen 'In besondere
groep nie, maar omdat die heersende Afrikaanse denk~yse, minder
of meer gekleur deur rassistiese of fascistiese of paternalis-
tiese 'of sommer common reaksionêre opvattings, én die Afrikaner
se ~taat, verbooie is wat opgehef moét word. So nié is ons algar
in ons moer tot anderkant Libanon.
Suid-Afrika en die wêreld kan oopgaan voor die Afrikaanse
skryw~r - nie as imperialistiese besitnemer Of koloniale set-
Iddl nie, maar as funksionele deelnemer in 'n groter strewe na
menswaardigheid. Die eerste sirkel is die oopskryf van Afrikaans,
die wég~~kryf van die dood (en hier kom die veerkragtigheid van
ons verbeelding en die woede of die weemoed van ons woorde op
die spel), en onmiddellik staan jy ingeskryf in die grot~r
Suid-Afrikaanse kring waar dit moontlik is om volwaardig jou kant
te bring in die nodige besinning oor die etiek van bevryding.
Weggebreek uit selfopgelegde inperking, opgetrek aan die eie
skoenrieme van politieke en etiese bewuswording, as geleding
van 'n veelvuldige en veelkantige, ruimhartiger proses van
nasiebou - hét die Afrikaner ook iets te sê as Afrikaan.
Uiteindelik is 'n kulturele aktiwiteit ook 'n gawe van vryge-
wigneid, dit is 'n droom, 'n soeke na heling en versoening.
Ons is maar net kultuurwerkers, kulturele aktiviste, en durf
nie hoér dS ons eie sitvlakke gaan probeer windmaak nie, maar
dit sal 'n bose4dag wees wanneer ons die wêreld oorlaat aan
die politici met hulle manipulatiewe paradigmas en ortodoksies,
aan 'n burokrasie met hulle koue rekenaars of erger nog, aan
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In sekurokrasie wat nulletjies en kruisies speel met ons dood
dS wenprys of as straf vir die verloorder,en die doodsmoor van
ons vissies-en-brood droom van vryheid as resultaat. Met permissie
gesê: tensyons bly gatbyt gaan ons toegekak word. Die golf-
lengte wat ons moet investeer is dié van verruiming, van krea-
tie~e denke, van etiese besinning binne die verset en die
bevrydingstryd, van estetiese vindingrykheid en gehalte. Die
beoefening van kultuur sou dan die paradoks kon toelig van
daardie nodige dissipline - die ongeduldige geduldigheid.

April/Mei 1988.
Bedoel as bydrae tot besinning aan die Wes-Kaapse universiteit,

by geleentheid van die ontvangs van In eredoktorsgraad.


