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Die aanw esigheid van gunstige hulpbronne in 'n land is nie
'n w aarborg vir sy ekonom iese ontw ikkeling nie. D aar m oet
die nodige kulturele m agte wees om hierdie opgehoopte rykdom in produktiew e beleggings om te sit. D aarvoor is die
inisiatief, die visie en die k apitaal van die ondernem er nodig.
W at die opbrengs van hierdie beskikbare hulpbronne sal wees,
hang ook van die besondere sosiale en kulturele m ilieu af
w aarbinne die ekonom iese aktiw iteite in ’n land beoefen word.
In enige gem eenskap is hierdie m ilieu die ek stern e uiting van
die fundam entele godsdienstige, m orele en kulturele opvattings en aspirasies van die m ense w at daardie gem eenskap
vorm . H ierdie uiteindelike w aardes neig w eer om uitdrukking
te vind in sekere godsdienstige, sosiale, politieke en kulturele
instellings, w at w eer op hulle b eu rt die lewenswyse v ir die
m ense in die gem eenskap voorskryf en die m otiverings en ged ragspatrone van hulle reaksie op bepaalde om standighede
bepaal.
Dit is vanoggend m y taak om te p ro b eer aandui hoe die
m ens op ekonom iese im pulse reageer en hoe ekonom iese fakto re m et die verloop van tyd die beskaw ingspatroon van die
inw oners van Suid-Afrika be'invloed het. Enige k u ltu u r het ook
sy m ateriële aspek, w at u itd ru k k in g vind in die dran g van
die individu na ’n steeds hoër lew enstandaard. Soos die eko
nom iese ontw ikkeling van ’n land vorder, w ord die bestaande
gebruike, gew oontes, w aardes en tegniese gereedskap van die
inw oners gewysig — in ko rt die hele m ilieu van die samelewing. Dit plaas die inw oners van die land in ’n nuw e w êreld
m et nuw e problem e en nuw e uitdagings. Dit is om dié rede
d a t die inw oners van die onderontw ikkelde lande, m et hulle
tradisionele lewenswyse en verknogtheid aan die grond, dikwels aktief w eerstand bied teen enige ekonom iese hervorm ings
en ontw ikkelingsplanne. Die gevolgtrekkings is dat ’n land
ekonom ies kan en sal ontw ikkel, alleen indien sy inw oners
se kulturele aanvaarde w aardes voldoende gewig aan materiële prestasies toeken.
W aar die algem ene strekking van my lesing dus gaan oor
die ekonom iese invloede op die Suid-Afrikaanse beskaw ingspa372

troon, m oet ek dadelik daarop wys dat daar in die ontwikkelende lande, w at ook van die Suid-Afrikaanse nie-blankes
geld, in die reel gepoog m oet word om doelbew us en sistematies die inw oners van daardie lande te beïnvloed, te oorreed en
op te voed om ekonom iese ontw ikkeling as ’n integrale deel
van hulle volkslewe te aanvaar. Hulle m oet dus sielkundig
gekondisioneer en gem otiveer w ord om ekonom iese groei as
’n aanvaarde norm van beskaw ingspeil vir hulle sam elewing
te sien. Om in die doelwit te slaag, w at uit die aard van die
saak ’n langterm yn-vraagstuk is, m oet d a a r by hierdie gemeenskappe baie vooroordeel, vyandskap en onverskilligheid jeens
ekonom iese groei oorkom w ord — of om dit anders te stel,
d aar is verskeie hindernisse in die weg van ekonom iese on t
w ikkeling w at eers verw yder m oet w ord om in dié doel te
slaag. Die belangrike konklusie kan dus gem aak w ord dat
terw yl ekonom iese ontw ikkeling feitlik onopsigtelik ’n vormende invloed op die blanke beskaw ingspeil in Suid-Afrika uitoefen, m oet d aar ten opsigte van die nie-blankes nog gepoog
w ord om hulle lew ensuitkyk sodanig te beïnvloed dat ekono
m iese ontw ikkeling vir hulle aanneem lik w ord. Daar is dus
’n w edersydse bevrugting. Enersyds beïnvloed die inw oners
van ’n land sy ekonom iese ontw ikkeling, terw yl die ekonom ie
se ontw ikkeling andersyds op sy b eu rt w eer die betrokke volk
se beskaw ingspeil beïnvloed. Daar is goeie redes w aarom die
proses in die geval van die nie-blankes oorw egend u it die
teenoorgestelde sy benader m oet w ord. Die ideale, w aardes
en intellektuele atm osfeer in die ekonom iese ontw ikkelde
W esterse lande, w at ook die blanke sek to r van die Suid-Afrikaanse volkshuishouding insluit, is deur die G riekse en
Rom ynse beskaw ings, die Judaïes-Christelike geloof, die Re
naissance, die H ervorm ing en die Verligting en die Industriële
en F ranse Rewolusies gevorm en getem per. Hoewel ons w at
vandag leef n atu u rlik nie self al hierdie gebeurtenisse meegem aak het nie, stam ons nietem in uit hierdie beskaw ings en
deel ons dus in hierdie ontw ikkelingsew olusie — m et ander
w oorde dit is deel van ons k a ra k te r en lew ensuitkyk.
Ontw ikkeling van die ekonomiese denke

In hierdie opsig is dit belangrik om kortliks kennis te
neem van die veranderings in die ekonom iese denke van Wes373

E uropa w at d aar m et die verloop van die tyd ingetree het,
aangesien hierdie ontw ikkelings ook hulle stem pel op Suidelike Afrika, via die E uropese afstam m elinge alhier en die
koloniale beheer w at d a a r uit W es-Europa oor dié gebied
uitgegaan het, afgedruk het. Na die M iddeleeue, m et sy landheer-, kerk- en gildegebondenheid, kry ons die M erkantilism e
w at van om streeks die 16e tot die 18e eeu geheers het. Volgens
hierdie leerstelling, w at ook as 'n vorm van sosialism e beskou
kan w ord, m oes d aarna gestreef w ord om die staat so ste rk as
m oontlik te m aak. In feite het dit beteken d at die land so ryk
as m oontlik gem aak m oet w ord en in die opsig is d a a r geen
p erk e aan staatsinm enging in alle fasette van die sam elewing
gestel ten einde dié doelw it te bereik nie. H ieruit d atee r die
opkom s van die nasionalism e, w at later tot soveel m ilitêre
botsings tussen die E uropese lande gelei het. Met die doel
om die rykdom van die staat u it te brei en daarvoor nuwe
b ronne van rykdom te ontdek, is d a a r koloniale ryke opgebou
en volg d aa ru it die koloniale wedyw ering. Op die wyse w ord
Suid-Afrika en verskeie nuw e w êrelddele, soos A ustralië, NieuSeeland en die V erenigde S tate van Am erika onder die WesE uropese invloedsfeer gebring en sp ru it d aa ru it die blanke
vestiging in hierdie w êrelddele voort. Die blankes w at hulle
in hierdie gebiede gevestig het, het d aa rn a as die in stru m en t
gedien om die E uropese lewenswyse en lew ensuitkyk n a h ier
die nuw e w êrelddele oor te d ra en as aansluitingspunt te dien
vir die oordrag na hierdie w êrelddele van die ontw ikkelings
op die verskillende terrein e in die W es-Europese lande.
Die M erkantilism e het ’n belangrike stem pel op die ekonom iese en sosiale denkw yse van daardie tyd uitgeoefen. Die
feodalism e m et sy geslote sosiale groep vorm ings, w ord nou
geleidelik d eu r die m eer onpersoonlike individualism e vervang,
en d a a r w ord dus gepraat van die vryw ording van die m ens
like gees. Die uitgangspunt w as d at die individu ook sy bydrae
m oes lew er om die staat ste rk en ryk te m aak. W aar die
w insm otief voorheen as oneties en onchristelik beskou is,
w ord d a a r nou d eu r skryw ers soos W eber daarop gewys d at
die m oderne kapitalism e in derdaad op die Calvinistiese leerstellings gegrond is, en dit die taak van die individu is om
vlytig in sy w erk te wees en sp aarsaam te lewe. H ierdie basiese beginsels is die spil w aarom die m oderne volkshuishou374

ding draai. W aar die landbou voorheen die oorheersende rol
op die ekonom iese en sosiale terrein van die sam elewing gespeel het, w ord die aksent nou na die nyw erheid, die handel
en die finansiering verskuif — soos dan ook so duidelik in
die geskiedenis van Suid-Afrika gedem onstreer word.
Met die kom s van die Industriële Om wenteling in Brittan je teen die einde van die 18e eeu en vanw eë die behoefte
aan vryer internasionale m ededinging, kon die M erkantilism e
nie voortbestaan nie. In F rankryk het die Fisiokrate, as 'n
teenreaksie teen die M erkantiliste en om dat hulle gedagtegang
die Franse nood van die tyd w eerspieël het, verklaar dat staatsinm enging in die vryheid van die individu en in die ekonom iese
lewe beperk m oet wees. Hulle was dus voorstanders van die
beleid van laissez-faire, d.w.s. van die laat-maar-gaan-beleid.
Dit was die begin van die liberalism e. Die F isiokrate het die
landbou as die enigste bron van rykdom geag, terw yl alle and er aktiw iteite as onproduktief beskou is.
Hoewel Adam Sm ith ook deur die Fisiokrate in sy denkwyse beinvloed is, was hy eintlik die grondlegger van die
liberalistiese denkrigting soos ons dit vandag ken. Hy het,
net soos die Fisiokrate, aan die n atuurlike orde geglo. Hy
was 'n hartstogtelike voorstander van die vryheid van die
individu en het die staat se funksies daarin gesien dat dit
alleen verantw oordelik m oet wees vir die adm inistrasie van
w et en orde sowel as vir verdediging en vir die voorsiening
van staatsw erke, soos die ekonom iese en sosiale in fra stru k tu u r
w at noodsaaklik is vir ekonom iese ontw ikkeling. Sy standpu n t w as dat die opheffing van al die staatsbeheer, soos t.o.v.
die internasionale handel, nie ekonom iese chaos to t gevolg
sou hê nie, aangesien die m ens hom d eu r 'n onsigbare hand
laat lei om sy belange te bevorder en in dié proses bevorder
elkeen die belang van die gem eenskap. Hy het ook groot klem
op arbeidspesialisasie gelê en nie die klem op die landbou
geplaas soos die Fisiokrate nie.
As teenvoeter vir die individuele w insstrew e van die kapitalistiese stelsel, m et sy sogenaam de uitbuiting van die werkende m assas, het die K om m unism e teen ongeveer die m iddel van
die 19e eeu ontw ikkel. H ier besit en b estu u r die staat alles.
Ek wil nie v erd er op die saak ingaan as om op die teenstelling
in die kapitalistiese en kom m unistiese stelsels te wys nie. Die
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kapitalistiese stelsel is vandag nog oorw egend die aanvaarde
ekonom iese norm in die W esterse beskaw ing, hoewel die staat
sed ert die einde van die 19e eeu, m aar veral sedert die Groot
Depressie, vanweë sy verantw oordelikhede en eise t.o.v. voile
indiensnem ing, ’n hoë tem po van stabiele ekonom iese groei,
p rysstabiliteit, betalingsbalansstabiliteit, e.d.m. verplig was om
m et behulp van sy verskeie beleidsinstrum ente m eer in die
ekonom iese lewe van die betro k k e lande in te gryp. Aan die een
u iterste is d a a r die V erenigde S tate van A m erika w at as die
bolw erk van die stelsel van vrye ondem em ingsgees beskou
w ord, terw yl die kom m unistiese lande, m et hul sentraalbeheerde ekonom ieë, die an d e r u iterste vorm . Tussen dié twee pole
is d aa r ’n hele aantal lande m et verskillende m engsels van
staats- en private ondernem ings. Met die uitsondering van die
huidige W es-Duitsland, is Suid-Afrika w aarskynlik egter nader
aan die A m erikaanse m odel as enige an d e r land.
Individualisme

Individualism e is die kenm erk van die W esterse kultuur.
D aar is dus nie langer daardie sterk groepsgebondenheid soos
d a a r gewoonlik in die tradisionele gem eenskappe in die onderontw ikkelde lande of streke aangetref w ord nie, m aar in die
plek daarvan kry ons die m eer onpersoonlike sam elew ing en
sakew êreld. In die W esterse k u ltu u r wil en m oet elke individu
sy eie heil in die gem eenskap uitw erk en sy suksesse of mislukkings is nie die van die gem eenskap w aarin hy leef nie.
H ierdie individualism e van die W esterse lew ensbeskouing is
van belangrike betekenis vir ekonom iese ontw ikkeling, aangesien dit die wil om te oorw in en te p re ste er d aarstel. As ’n
W esterse individu volwasse is, m oet hy sy eie m ateriële welvaart uitw erk; geniet hy sy sekere w etlike bevoegdhede en
m oet hy sy eie loopbaan uitbou. In dié opsig is hy betreklik
vry van tradisie, ouerlike beheer en gem eenskapseise. D aar
is ’n dryfveer om ekonom iese m ag te bekom — w ant ekonom ie
se sukses is ’n belangrike status-sim bool en m agsfaktor in die
W esterse sam elewing. In hierdie opsig is d aa r van land tot
land n atu u rlik graadverskille in die eienskappe van die W esterling. Terwyl die B rit byvoorbeeld geneig is om besondere klem
op politieke vryheid en gelykheid te Iê, is die A m erikaner w eer
m eer begaan oor ekonom iese en sosiale gelykheid en vryheid.
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D aarby het die Duitse w erker w eer m eer dissipline en werkyw er as byvoorbeeld die B ritse w erker, sodat sy produktiw iteit aansienlik hoër is. Terwyl die klasseverskille ’n belangrike
rol in die Engelse lewenswyse speel, verw erp die A m erikaners
dit. W aar die sosiale gebruike en tradisies by die Engelse
ingeburger is, ontbreek dit w eer by die A m erikaners. Vanweë
Suid-Afrika se noue ekonom iese, kulturele en politieke bande
m et B rittan je oor ’n tydperk van ongeveer 150 jaar, volg dit
dat die B ritse lewenswyse sy invloed, veral t.o.v. die blankes,
noodw endig ook h ier moes laat geld het.
By die nie-blankes is die individualism e en selfbeskikkingsreg in die algem een nêrens so sterk as by die W esterling ont
w ikkel nie. By hulle is die individu nog nou gekoppel aan die
familie, sy omgewing en gem eenskap en is die individu nie
aan die onsekerheid, w at ’n belangrike dryfveer in die optrede
van die W esterling is, van die kapitalistiese stelsel blootgestel
nie. In hierdie verband is H su1) se kom m entaar: „H um an
beings who are com pletely secure are the dead and b u rie d ”.
Die sosiale versekering van die w elvaartstaat w at in die naoorlogse tydperk so sterk w ortel in verskeie W es-Europese
lande geskiet het, is dan ook geleidelik besig om hierdie dinam iese elem ent in die ekonom ieë van hierdie lande te ondermyn. Die stadium het reeds in ’n land soos B rittan je aangebreek w aar die volk in 'n m ate besig is om op sy geakkum uleerde b ates te teer, terw yl d aar dieselfde problem e ondervind
w ord om die arbeidsm ag vir produktiew e w erkverrigting te
m otiveer soos w at in die onderontw ikkelde lande die geval
is — vandaar die chroniese ekonom iese problem e van dié land.
Ontwikkelende lande

In die algem een het die eeuelange invloed van die W este,
m et enkele uitsonderings soos in die geval van Japan, nog
nie d aarin geslaag om sy ekonom iese aktiw iteite en ondernem ingsgees op die sienswyse en gew oontes van die nie-blankes
oor te plaas nie. Die W esterse organism e van finansiering,
handel en produksie bly m eesal vir hulle nog iets vreem d.
W aar dit wel ingevoer is, is dit nietem in in die dinam iese
in stru m en te vir ekonom iese ontw ikkeling w aaraan ons in die
W este gewoond is nie. Dit is om hierdie rede dat die W esterse
lande soveel geld en m annekrag in die vorm van buitelandse
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bystand in die onderontw ikkelde gebiede bestee in ’n poging
om hierdie lande op ’n fase van volgehoue ekonom iese groei
te loods.
In die tradisionele ontw ikkelende ekonom ie is die produksie en verbruik in die huishouding gekonsentreer. Arbeidspesialisasie w ord dus nog nie beoefen nie. Feitlik die hele
gem eenskap is gewoonlik nog aan die landbou verbonde, ter
wyl private kapitaalvorm , die m aatskappyondernem ingsvorm
en die gebruiklike W esterse institusionele instellings oor die
algem een ontb reek of sw ak ontw ikkel is. Die behoeftes van
so ’n gem eenskap is sosiaal liew ers as ekonom ies. Die winsmotief ontbreek m eesal nog, terw yl hulle reaksie op ekonom iese
im pulse dikw els nie rasioneel volgens W esterse norm e is nie.
As die pryse van ’n p roduk styg, sal hulle byvoorbeeld moontlik nie m eer nie, m aar m inder daarvan p ro d u seer om dat hulle
tevrede is m et ’n bepaalde inkom stepeil vanweë hulle beperkte
behoeftes, teenoor die W esterling se onb ep erk te behoeftes.
Soos die lew enstandaard van die nie-blankes styg, verhoog dit
ook hulle aanw askoers, terw yl die reaksie in die W esterse lan
de slegs ongekeerd is. Meer sulke voorbeelde kan genoem
w ord. Die probleem is nie alleen om g ro ter behoeftes by hier
die volkere — byvoorbeeld d eu r m iddel van buitelandse by
stand — te skep nie, m aar om hulle te wys op die verband
tussen die bevrediging van hierdie behoeftes en hulle bereidw illigheid om te w erk, te sp aa r en risik o ’s te neem en op die
wyse hierdie geskepte behoeftes in volgehoue ekonom iese
groei om te sit.
D aar is gew oonlik vier soorte sosiologiese h in d em isse in
die tradisionele gem eenskappe w at in die weg van ekonom iese
ontw ikkeling staan, te w ete:
a. die feit d at die voordele van te spaar, te belê, te w erk en
die g rootte van die gesin te bep erk o o r die gem eenskap versprei w ord en nie to t die w e rk er en sy eie huishouding nie;
b. die m in geleentheid vir die ondem em ingsgees van die
en trep ren eu r;
c. die gebrek aan risikonem ende pogings; en
d. die hoë bevolkingsaanw as.
Die gebondenheid van die tradisionele gem eenskap aan die
grond; die feit d at d aar te veel persone aan die landbou ver378

bonde is; die swak geletterdheid en gebrek aan opleidingsfasiliteite; die bevolking se bygelowe; e.d.m. is dus alm ai
faktore wat die m oontlikheid van ontw ikkeling vertraag. Dit
is daarom belangrik om die geestelike lew ensbeskouing van
die nie-blanke ten opsigte van w erk en die genietinge van die
lewe te beinvloed ten einde sy aktiw iteite van die nie-kommersiële na die kom m ersiële te kanaliscer. K ulturele faktore wat
stim ulerend vir ekonom iese groei is, soos die bevordering van
besparing, die benutting van die land se hulpbronne en die beskikbaarstelling van arbeid, m oet dus aangem oedig w ord. D aar
is verskeie kulturele faktore w at die beskikbaarheid van arbeid
beïnvloed, soos die feit of die w erkers bereid is om te w erk
indien en soos d aar w erkgeleentheid geskep w ord. Is die
w erkers bereid om na die plek w aar die w erk beskikbaar is
te verhuis en sal hulle bereid wees om vaste w erkure te handhaaf — om standighede w at vir die tradisioneelgebonde gem eenskap alm al nuut is? Die kern van die saak is om dieselfde
onsekerheid w at d aa r in die ontw ikkelde lande bestaan, ook
in die ontw ikkelende lande te skep. Dit is egter nie so ’n
m aklike taak nie. Dit het die E uropese nasies 10 eeue of m eer
geneem om hierdie individualistiese lew ensbeskouing d a a r
te vestig. D aar kan dus nie verwag w ord om dit binne ’n
bestek van ja re of sells dekades in die ontw ikkelende lande
te skep nie. Die Russe het wel daarin geslaag om hierdie
onsekerheidselem ent in hulle ekonom iese lewe in te voer,
m aar i.p.v. om die stclsel van eersgeboortereg in te stel, soos
die Japannese gedoen het (w at dus beteken d a t die oudste
seun alles erf, terw yl die an d er kinders in die gesin m oet uitspring om vir hulle ’n bestaan te vind), het hulle kollektivism e
en nasionalisasie ingevoer. In die plek van individualism e het
die R usse die geheim e polisie en w edersydse w aaksaam heid
gestel. H ierdie m etodc w erk daar, om dat die individu hom
met die staat identifiseer.
Demokratiese beginsels

Soos reeds daarop gewys, sou d it verkeerd w ees om te
bew eer dat die staat in die W esterse ekonom ieë bloot ’n passiewe rol in die ekonom iese ontw ikkeling van hierdie lande speel.
D aar w ord dikw els bew eer dat 'n kom binasie van staatskontrole en private inisiatief ’n goeie m etode is om die nodige kul379

turele voorw aardes in 'n land vir ekonom iese ontw ikkeling te
skep, aangesien d aa r op dié wyse verhoed kan w ord dat die
lang historiese proses van die kapitalistiese stelsel of die
negatiew e benadering van die K om m uniste vir dié doel geb ru ik hoef te w ord. Dit vereis n atu u rlik d at die inw oners van
die land nie vyandig teen so 'n ontw ikkelingsbeleid m oet wees
nie en dat die regering stabiel m oet wees. Op die oom blik is
die kolonialistiese era besig om sy laaste stuiptrekkings te
gee, sodat die m eeste onderontw ikkelde lande reeds oor hulle
eie selfstandige regerings beskik. Een van die eerste dinge
w at sulke regerings gew oonlik verlang, nie alleen om dat dit
as 'n statussim bool dien nie, m aar ook om dat d a a r op dié
wyse geld geskep kan w ord vir die finansiering van die staatsuitgaw es w at nie uit belastings gefinansier kan w ord nie,
is ’n sentrale bank. Op dieselfde wyse w ord d a a r vir ontwikkelingsdoeleindes gegryp na industrialisasie, die sim bool van
die m ag van die Weste. Hoewel die regerings van hierdie lande
graag die vrugte van die industrialisasie wil pluk, is hulle egter
nog nie gereed vir die sosiale en sielkundige veranderings w at
daarm ee gepaard gaan nie.
H ierdie ontw ikkelende lande streef n a mag, prestige,
w aardigheid, respek en gelykheid. Die W esterse tradisies en
ekonom iese instellings is die re su ltaa t van ’n ew olusie oor
eeue, w at nie onveranderd na die ontw ikkelende lande oorgeplaas kan w ord nie. D eur die dem okratiese stelsel van een
m an een stem in te voer, bring dit m ee d at die hele bevolking
indirek 'n invloed op die toew ysing van hulpbronne kan uitoefen en d at hulle op dié wyse die proses van m odernisering
kan bevorder — d eu r byvoorbeeld die individu die gevoel te
gee dat hy kan m eehelp om toestande te verander en die nasionale eenheid te bevorder. Te dikw els is dit egter by hierdie
jong lande w at onafhanklik w ord die ondervinding d at hulle
denkbeeldige gevoel van nasionale eenheid m aar ’n illusie is,
w ant spoedig tree die ou etniese, taalkundige, godsdienstige
en stam lojaliteite, na onafhanklikheid verkry is, w eer m et hernude yw er na vore. Spanning on tstaan , w at dikw els to t botsings aanleiding kan gee. D aarom is ’n federale staatsvorm in
die reel vir hierdie lande verkieslik — veral indien die ekono
m iese verskille tussen die strek e w aarin die onderskeie rasse
w oon te groot is. A ndersyds kan d a a r klein elite-groepe wees
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w at die regerings vorm en dus veranderings, w at hulle magsposisie, statu s en lew ensbestaan mag aantas, opponeer. Enige
m oderniserings m oet geleidelik ingevoer w ord, sodat die be
volking d it kan absorbeer. Elke nuwe geslag w ord in ’n nuw e
sosio-ekonom iese k u ltu u r gebore, w at die aanpassingsproses
in die laer stratu m vergem aklik.
Ten einde die dem okratiese stelsel te aanvaar, m oet die
nie-blankes bereid wees om opposisie te aanvaar en by die besluite van die m eerderheid te berus. Meesal is dit eg ter nie
die geval nie. Die beginsel w ord nog nie aanvaar om ’n regering
volgens sy bepaalde beleid te verkies nie. Dit gaan dus m eer
oor persoonlikhede as beleide. In hierdie om standighede w ord
d aar dikw els bew eer dat hierdie lande ekonom ies kan ontwikkel alleen d eu r die een of an d er vorm van dik tato rsk ap . W aar
die individuele ondernem ingsgees ontbreek, sal die staat d eu r
vasbeslote leierskap vergoed. Wat in die vorm van kapitaal te
kort skiet, sal die staat u it sy inkom ste of buitelandse bystand
of lenings m oet voorsien. W aar die doeltreffendheid laag is,
m oet die staat deur streng beplanning en beheer daarvoor
vergoed. Die voorw aarde is n atu u rlik d at die d ik ta to r of despoot ekonom iese ontw ikkeling m oet voorstaan en nie al die
staat se geld aan onproduktiew e prestige-projekte bestee nie.
In hierdie eenpartystate w aar die opposisie verw yder w ord,
o n tstaan die teenreaksie gewoonlik binne die party, w at dan
eenvoudig d eu r sam esw ering, gewoonlik in m edew erking m et
die polisie en leër, op ’n geleë tydstip die regering om verw erp
en self regeer to td at die proses hom herhaal.
In die ontw ikkelde lande is die w etlike stelsel sodanig
ontw ikkel dat dit ekonom iese groei bevorder. Is dit in die
ontw ikkelende lande geskik vir industriële ontw ikkeling en
die groei van stedelike gem eenskappe? In die algem een is die
regstelsel in hierdie lande m eer toestem m end en vaderlik
t.o.v. ekonom iese ontw ikkeling as w at d it bevorderlik daartoe is.
Onderwys en opleiding

Daar is die neiging by die ontw ikkelende lande in Afrika
om tans groot klem op die onderw ys te lê. Onderwys op sigself is egter nie in staat om ’n land ekonom ies te ontw ikkel
tensy dié proses reeds aan die gang is en die m ense die nu t
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daarvan besef nie. Dit help nie om deur onderw ys verwagtings
te skep w at nie bevredig kan w ord nie. Opgeleide kantoorw erkers verwag kantoorw erk en is onwillig om handearbeid
te verrig. Opgeleide w erktuigkundiges verlang m asjiene. Indien
die gem eenskap nie die nodige w erkgeleentheid vir hierdie persone kan voorsien nie, m oet dit fru strasie en m oontlike onrus
te w agte wees. Soos die ekonom ie ontw ikkel en d aar die w erk
geleentheid vir opgeleide w erkkragte geskep w ord, sal doelgerigte opleiding n atu u rlik baie daarto e bydra om hierdie on t
w ikkeling aan te help. Op sigself is onderw ys egter nie die
U topia vir ekonom iese ontw ikkeling in die onderontw ikkelde
lande soos w at dit dikw els voorgehou w ord nie.
Veranderde beskawingspeile

Soos die beskaw ingspeil van 'n land verander, skep dit
nuw e ekonom iese eise en behoeftes. D eur die dem onstrasieeffek, hetsy d eu r persoonlike kontak of televisie, die bioskoop,
die radio of die pers, w ord die lewenswyse van die m ens beinvloed — dit geld veral van die nie-blankes w at op dié wyse
in nouer kontak m et die W esterse lewenswyse gebring w ord.
Deur m assa-advertensies w ord d a a r v o ortdurend gepoog om
die v erb ru ik ersp atro o n van die publiek te beïnvloed. H ierdie
aspek m oet noodw endig ’n belangrike uitw erking op die sm aak
en koopgew oontes van nie alleen die nie-blankes nie, m aar
ook van die blankes hê.
Uit die voorgaande oorsig is dit duidelik dat al tw ee h ier
die u iterste vorm s van ekonom iese ontw ikkeling, k u ltu u r en
gem eenskappe in Suid-Afrika verenig is. Via die blanke nedersetting aan die K aap is die E uropese lewenswyse na SuiderA frika oorgeplaas, sodat die E uropese lewenswyse ’n vastrapplek in die A frikaanse kontinent verkry en 'n belangrike invloed op die beskaw ingspeil van die nie-blankes alh ier uitgeoefen het. Gedagtig aan die problem e w at die nie-blankes in
die res van A frika ondervind om ekonom ies te ontw ikkel, is
d it duidelik dat die nie-blankes in Suid-Afrika, vanw eë die
stabiele regering in die land, die gevorderde en verligte regstelsel, die positiew e m aatreëls en gunstige klim aat om o n t
w ikkeling te stim uleer, die opleidingsfasiliteite w at d a a r vir
die nie-blankes b esk ik b aar is, die w erkgeleentheid w at d aa r
vir hulle geskep w ord en die leiding en voorligting w at hulle
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op alle terrein e van die blankes ontvang, in ’n baie gunstige
posisie verkeer om die m enslike hindernisse te oorw in w at
in die pad van die ekonom iese ontw ikkeling van die Bantoegebiede staan en vir die opheffing van die nie-blankes in
die algem een. N ogtans m oet ons besef d at dit 'n veeleisende
en stadige proses is en m oet ons w aak om in ons ongeduld
om resultate te sien, nie die pas te vinnig te wil forseer nie.
Die Suid-Afrikaanse volkshuishouding

Soos reeds gemeld, het Suid-Afrika 'n dualistiese volkshuis
houding. Die blanke ekonom ie, hoewel dit nie deurgaans tot
dieselfde m ate ontw ikkel is nie, vorm hoofsaaklik die m ark
of geldekonom iese gedeelte van die land, terw yl die Bantoegebiede oorw egend die tradisioneel inheem se of die nie-geldekonom iese gedeelte daarvan vorm . Elkeen het sy eie sosiale en
kulturele organisasies. In die bestaansektor produseer die Bantoes nog hoofsaaklik vir hul eie gebruik — hoewel d a a r ook
'n m ate van ruilhandel plaasvind. Op die oom blik w ord daar
egter gepoog om m et behulp van ontw ikkelingsplanne hierdie
gebiede ekonom ies te ontw ikkel ten einde die nodige werkgeleentheid vir die B antoe ald aar te skep.
Suid-Afrika is ook ’n land m et ’n veelvoudige sosiale struktuur, soos blyk uit die feit dat die blankes 19% van die bevolking uitm aak, teenoor die K leurlinge se 9%, die Indiërs se 3%
en die B antoes se 69%. D aar is dus verskillende gem eenskappe
in die land — elk m et sy eie kultuur. Die sosiale stelsel van
die blankes is die m ees gevorderde in Suid-Afrika en is van
oorsee ingevoer — hoewel dit m et die verloop van tyd natuurlik
’n tipiese Suid-Afrikaanse k a ra k te r ontw ikkel het. D aar is dus
die botsing tussen die ingevoerde m oderne sosiale stelsel m et
die inheem se sosiale stelsel. Die ingevoerde stelsel is gebaseer
op die kapitalism e, terw yl die inheem se tradisionele ekono
m iese stelsel eintlik nog in die voor-kapitalistiese fase ver
keer. Ekonom e soos Boeke is pessim isties insake die moontlikhede vir die ekonom iese en sosiale ontw ikkeling van die
tradisionele bevolkings ooreenkom stig die W esterse wyse. Hy
v erklaar dat: „At best these efforts are likely to be abortive; at
w orst, they m ay hasten retrogression and decay”.2) Dit is
m oontlik bietjie skerp gestel, m aar dit beklem toon die om vang
van die probleem w aarm ee ons te kam pe het en hoe versigtig
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ons m oet wees in ons ongekw alifiseerde toepassing van die
W esterse beginsels, gebruike en tradisies op die nie-blanke van
Afrika. Dikwels is dit die ondervinding dat die W esterse in
vloede die leidende klasse van hierdie tradisionele gemeenskappe w egtrek, sodat die oorblyw ende m assa die dinam iese en
ontw ikkelende elem ent verloor w aaroor hulle beskik het,
m et die gevolg dat hulle kultuurontw ikkeling staties bly.
In ’n veelvoudige sosiale gem eenskap soos Suid-Afrika, is
die ekonom iese m agte geneig om spanning tussen die verskillende bevolkingsgroepe m et hulle k o n k urrerende belange te
skep, aangesien hulle nie ’n hom ogene volk vorm nie. Die verskillende rassegroepe m eng in die arbeidsveld, m aar kom bineer
nie in ’n eenheid nie. Die probleem is dus om hierdie verskillende rassegroepe, m et hulle verskillende sosiale, kulturele, godsdienstige en politieke oriëntasies, in staat te stel om goed
genoeg m et m ekaar oor die weg te kan kom ten einde voortdurende onderlinge twis en wryw ing te voorkom — w at andersyds n atu u rlik ekonom iese ontw ikkeling sal benadeel. Die
Suid-Afrikaanse regering im plem enteer tans sy beleid van
afsonderlike ontw ikkeling om vir hierdie problem e ’n oplossing te pro b eer vind, en d aa r w ord dus nie gedink of opgetree
in die rigting van w edersydse assim ilasie nie. In dié verband
was Suid-Afrika nie so gelukkig soos die A m erikaners om
aan ’n gem eenskap te behoort w at vry gebore is (b o rn free)
en w at gevolglik nie nodig gehad het om te stry teen die
houding, w aardes en instellings van ’n sterk inheem se tradisio
nele gem eenskap nie. Hulle het, net soos die A ustraliërs, eenvoudig die inheem se rasse voor hulle weggevee.
Suid-Afrika se verskillende stadia van ekonomiese ontwikkeling

Vir die doeleindes van die bepaling van die ekonom iese
invloede op die Suid-Afrikaanse beskaw ingspatroon, is dit
gerieflik om gebruik te m aak van H oughton3) se indeling van
die verskillende ontw ikkelingstadia w at Suid-Afrika — gebaseer op die vyfstadiam odel van R ostow — sedert 1652 deurgem aak het.
(a ) Die tradisionele gem eenskap (1652—1820):
Die kenm erk van so ’n gem eenskap is d at dit op die voorN ew tonse w etenskap, tegnologie en houding teenoor die fi384

siese w êreld w aarin ons leef gebaseer is. (N ew ton het van
1642 tot 1727 geleef). Hoewel Van Riebeeck 'n tydgenoot van
N ewton was, m oet d aar egter in gedagte gehou w ord d at dit
nooit sy of die Oos-Indiese K om panjie se bedoeling was om
doelbew us 'n gem eenskap aan die K aap te vestig m et die oog
op die sistem atiese ontw ikkeling van dié gebiede nie. Die Kaap
is eenvoudig slegs as 'n gerieflike halfw eghuis vir die Kom
panjie se handel m et die Ooste gesien. Geen poging is aangewend om die Newtonse gees van w etenskaplike ondersoek
en innovasie aan die Kaap toe te pas nie.
Ten einde genoegsam e voedsel vir die besoekende skepe
te produseer, het die K om panjie in 1657 nege van sy amptenare, w at feitlik geen landboukennis gehad het nie, toegelaat
om hulle as vryburgers op klein plasies te vestig. Hulle produkte m oes teen vasgestelde pryse aan die K om panjie verkoop w ord en geen private handel m et die H otten to tte of m et
besoekende skepe is toegelaat nie. In die verdere geskiedenis
van die K om panjie aan die Kaap w as d aa r 'n voortdurende
stryd teen sy m onopolie, w at die arm vryburgers se m agtelose
posisie ten voile uitgebuit het. O ndanks die beperkings w at
die K om panjie op die uitbreiding van die gevestigde boeregem eenskap aan die Kaap probeer uitoefen het, het dit nietem in toegeneem en in 1688 reeds sow at 600 beloop. In 1689
is hierdie gem eenskap aan die Kaap m et 200 Franse Hugenote
versterk. H ierdie aankom elinge, m et hulle geskooldheid en
nuw e bedryw e, is geheel in die bestaande blanke gem eenskap
opgeneem.
H ierdie eerste vryburgers het erg m ank aan 'n gebrek aan
kapitaal en arbeid gegaan. D aar is gevolglik grootliks van
ingevoerde slawe as 'n bron van arbeid gebruik gem aak en
teen 1795 w as daar soveel as 18,000 van hulle aan die Kaap.
H ieruit, aangevul d eu r die H ottentotte, het die Kleurlingbevolking on tstaan w at vandag nog hoofsaaklik tot W es-Kaapland
beperk is. Uit die staan sp o o r is d a a r dus problem e ondervind
om die nie-blankes te oorreed om hulle arbeid vir die ontw ik
keling van die land beskikbaar te stel. Die nie-blankes het op
dié stadium nog ’n nom adiese bestaan gevoer en m et hulle
vee na die beste weivelde beweeg soos die reëngordels verskuif het. Die akkerverbouing w at d aa r nog was, is d eu r die
B antoevroue verrig. Die B antoem an was in die eerste instansie
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’n impi w at sy dapperheid en vaardigheid op die jag- en slagveld m oes toon. Hy het voorlopig nog nie kennis of belang by
die verhuring van sy arbeid gehad nie. Som m ige geskiedskryw ers bew eer dat die instelling van belastings op die nieblankes, sowel as die invoering van die passtelsel, ju is bedoel
was om die H o tten to tte en la te r die B antoe te fo rseer om sy
arbeid aan die blankes te v erh u u r en dus die gew oonte van
arbeidsaam heid aan te leer. Om die gebrek aan arbeid te m idde
van die oorvloed te oorkom , m oes d a a r in 1860 In d iërs van
Indië ingevoer w ord — ’n beleid w at eers in 1911 gestaak is —
om op die N atalse suikervelde te kom w erk. V andag w oon 83
persent van Suid-Afrika se Indiërs nog in dié provinsie. Insgelyks is d a a r in 1904 Chinese ingevoer om in die Transvaalse
goudm yne te kom w erk. H ierdie Chinese is m et ’n klein uitsondering egter vveer in 1910 teruggestuur. D aar w ord nietem in
vandag nog steeds van groot hoeveelhede vreem de B antoe in
die goudm ynbedryf gebruik gem aak. Hoewel die K om panjie
dit probeer verhoed het, het die vryburgers geleidelik die grens
van die gem eenskap aan die Kaap verder n a die binneland in
die rigting van Oos-Kaapland verskuif en onw ettig m et die
H o tten to tte begin handel dryf. Sim on van d er Stel het die
m oontlikheid van 'n blanke vestiging aan die K aap ingesien
en die K om panjie d aarto e p ro b eer oorreed — m aar nie veel
sukses gehad nie. Na 1707, toe W illem A. van d er Stel ontslaan
is, was die K aap feitlik nie langer in die hande van die H ere
Sew entien nie. Klein soos die blanke bevolking aan die Kaap
aan die begin van die 18e eeu w as, het dit nietem in reeds sy
eie k arak tertre k k e begin o p en b aar — k arak tertre k k e w at van
die m oederlande in E uropa afkom stig was, m aar d eu r die
plaaslike om standighede so hervorm is dat h ieru it la te r die
A frikaner gebore is w at, hoewel hy ’n E uropeaan van oorsprong
was, nietem in nóg Duits, nóg Frans, nog N ederlands w as. Van
dié tyd af was hulle aspirasies en pogings dié van m anne en
vroue w at aan Suid-Afrika behoort, en het hulle dan ook ’n
belangrike rol in die verloop van die land se sosiale, ekonom iese en politieke ontw ikkeling gespeel.
Die K om panjie het die fout gem aak om die W es-Europese
landbouproduksie na die K aap te p ro b e er oorplaas. Dit het
baie problem e vir die vryburgers opgelew er. H ulle oorskakeling
van kleinskaalse akkerverbouing na p asto rale boerdery, w at
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steeds verder na die Oosgrens — op soek na m eer en beter
weivelde — uitgebrei het, was egter ’n bewys dat die vryburgers
die Europese landbougew oontes laat vaar het en daarin geslaag
het om hulle lewenswyse by die van hulle nuw e vaderland aan
te pas. W aar die ontw ikkelingsproses in W es-Europa van
die jag na pastorale boerdery en daarvandaan na ’n gevestigde
landboulew e was, was dit in die geval van die vryburgers net
die teenoorgestelde. Hulle het geleidelik van die produksie
van kontantgew asse na bestaansproduksie oorgeskakel, om 
dat die K om panjie se aankoopvoorw aardes vir produkte te
ongunstig was. Deur m inder te boer en m eer te jag, m eer te
ruil en m inder te koop, het die grensboere se lew enstandaard
uiteindelik gedaal tot die peil van die dorstige land w aarop
hulle gewoon het — w ant dit m oet onthou w ord dat SuidAfrika basies ’n arm landbouland is en dat die reënval oor
groot dele van die land baie on b etro u b aar is.
D aar was egter geen nut vir die vryburgers om goeie boere
te wees nie, om dat d aar nie ’n m ark vir hulle produkte was
nie. Hulle kon die ivoor en velle van die jagveld gebruik om
by die sm ouse hulle dringendste benodigdhede soos koffie en
suiker te ruil. H ierdie grensboere het, gebuk onder die Kom
panjie se beperkings, die latere inperking van hulle vryhede
d eu r die B ritse regering en die onverm oë van die B ritse
goew erneurs om hulle teen die plunderende Bantoes te beskerm , ’n hunkering na lew ensruim te ontw ikkel. Die geografie en klim aat van hierdie gem eenskap se nuwe vaderland het
sy stem pel onuitw isbaar op hulle k arak ter en fisiese voorkom s afgedruk. Dit het hulle die gehardheid en moed gegee
om m et hulle perde, gewere en w aens — w at hulle ’n groot
voorsprong bo die nie-blankes gegee het — die aanslae van
die Bantoes, die rooftogte van die wilde diere, die siektes,
plae, storm s, ontberings en droogtes, w at deel van hulle lewe
gew ord het, suksesvol te tro tseer en ’n nuwe nasie in die
binneland te gaan vestig. Hulle het gehunker na individuele
vryheid en ’n afkeer van enige vorm van beheer ontw ikkel, wat
onderlinge sam ew erking onder die beste om standighede uiters
m oeilik gem aak het. Hulle lewenswyse aan die grens het die
burgers ’n hardnekkigheid in strew e gegee, die krag van
stille uithouverm oë en ’n vurige selfrespek. Selfs in hierdie
prim itiew e om standighede was die k u ltu u r van die blankes
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nog soveel hoër as dié van die inheem se rasse, dat lg. as m inderw aardig beskou en behandel is. H ierdie houding en die vastigheid van k a ra k te r het verhoed dat die blankes, veral toe hulle
later in die gei'soleerde binneland ingetrek het, d eu r die Bantoegem eenskappe geabsorbeer w ord.
Aan die K aap het die konstitusionele en politieke ontwikkelings ’n b etreklike sekondêre rol tot aan die einde van die
18e eeu gespeel. In plaas van om vir hulle politieke vryhede te
veg, m oes die burgers al hulle tyd en energie bestee om hulle
by die land aan te pas en ’n bestaan te kan voer.
Soos die grensboere oosw aarts bew eeg het, het hulle in
hulle jagtoge in 1702 die eerste keer kontak m et die Bantoestam m e gem aak w at besig w as om suidw aarts te beweeg. Die
nie-blankes aan die Kaap het geen geskrew e taal gehad nie.
P rivate eiendom sbesit, die basis van die kapitalism e, w as vir
hulle iets onbekends. Hulle het, om dat hulle net soos die
burgers w at steeds oosw aarts getrek het ook hoofsaaklik veeboere was, eenvoudig ag ter die beste weivelde en beskikbare
w aterb ro n n e aangetrek. Onverm ydelik m oes d aar dus voortdurende onderlinge botsings volg. Bygeloof en toordery het ’n
belangrike rol in die lewe van die nie-blankes gespeel, terw yl
p ro d u k te soos tee, koffie, suiker, sout, e.d.m. nog vir hulle
onbekend was. Hoewel die blankes in Suid-Afrika die nieblankes uiteindelik onderw erp het en die C hristelike geloof
o n d er hulle versprei het, kon hulle nie die inheem se rasse voor
hulle wegvee soos die A m erikaners en A ustraliese nedersetters gem aak het nie. D aarvoor was hulle getalle teen die
groot nie-blanke oorw ig in elk geval te klein. Die gevolg was
d at d a a r verskeie sosiale gem eenskappe, elk m et sy eie
k ultu u r, in die land gevestig is. Die k u ltu u r van die K leurlinge
m oet egter as ’n aanhangsel van dié van die blankes beskou
word.
(b ) Die oorgangstydperk (1820—1933):
H ierdie oorgangsfase voordat die Suid-Afrikaanse ekonomie hom kon voorberei op ’n tydperk van volgehoue ekono
m iese groei, behels die versw akking van die tradisionele gem eenskap ten einde m eer geleentheid vir die kom s van persone m et ondernem ingsgees en v ir die verspreiding van die
onderw ys te bied. Dit vereis ook die skepping van die nodige
in fra stru k tu u r, soos paaie, vervoerfasiliteite, bankinstellings,
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e.d.m., terw yl d aar ’n sentrale regering in die land geskep w ord
m et ’n doeltreffende adm inistrasie. In kort, ’n m odem e staat
m oet in w ording wees. Dit is natuurlik essensieel dat so ’n
gem eenskap ekonom iese groei m oet verlang en dit probeer
bevorder. H ierdie voorvereistes vir volgehoue ekonom iese groei
is in W es-Europa in die laat 17e en die vroeëre 18e eeu geskep.
Die industriële rew olusie het die eerste in B rittan je gekom,
om dat hy die eerste land was om aan hierdie vereistes te
voldoen.
Die Franse inval in N ederland in 1795 het verreikende gevolge vir die gem eenskap aan die Kaap gehad, w ant dit het
B ritta n je beweeg om die Kaap te beset. Vanweë die ontwrigting in sy handel m et die Ooste, speel die Oos-Indiese Kompanjie bankrot, en in 1802 neem die N ederlandse regering w eer
besit van die Kaap. Die B ritse belangstelling in die Kaap as
’n strategiese punt vir die beskerm ing van sy handel m et die
Ooste was egter geprikkel, en in 1806 neem B rittan je finaal
die Kaap in besit. Op daardie stadium was d aa r sowat 30,000
blankes aldaar. Dit het beteken dat die K aap nou van die
N ederlandse na die B ritse invloedsfeer oorgeplaas is — d.w.s.
van die Europese vaste land na die B ritse eilande. Die Kaap
w ord nou ’n B ritse kolonie, m et Engels as die am ptelike taal.
Die B ritse regering was sterk o n d er die invloed van die
liberalism e en filantrope van dié tyd, soos dan ook weerspieël
w ord in al die hervorm ings w at hulle, dikw els onsim patiek, op
die K aap begin affo rseer het. In 1807 w ord die slaw ehandel
beëindig; in 1809 het Caledon vereis d a t alle arb eid sk o n trak te
g eregistreer m oet w ord en d at die arb eid ers gereeld lone betaal m oet w ord; in 1828 is die K leurlinge van die pasw ette
vrygestel en verkry hulle gelykheid m et die blankes en in
1834 w ord die slawe vrygestel. B ritse soldate p atro lleer nou
die grens en probeer om orde d a a r te skep, d eu r die gemeenskappe o n d er die K aapse w ette in te skakel en kontrole oor
die eiendom sreg en verw erw ing van die grond u it te oefen.
H ierdie hervorm ings w as dié van ’n m odem e staat. Die vryburgers, w at ’n p a a r geslagte lank van die W es-Europese invloede gei'soleer was, het egter op die wyse van tipiese tradisionele gem eenskappe daarop gereageer en la te r in groot
getalle die binneland ingetrek, liew ers as om hulle by hierdie
eise aan te pas w at dikw els — op grond van die besondere
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plaaslike om standighede — onbillik w as en nie taktvol ingevoer is nie. Soos reeds gem eld, w as die Engelse, o n d er die
invloed van die liberalism e, besonder gesteld op die politieke
vryheid en gelykheid van die individu en het hulle hierdie sienswyse op die blanke p lattelandse gem eenskap aan die Kaap
p ro b eer afforseer.
Die Engelse het ongetw yfeld ook g ro ter voorspoed vir
die K aap gebring, d eu r dit b eter by die internasionale handel
in te skakel en die uitvoer van p ro d u k te soos koring, wol en
wyn (w aarvoor voorkeur in B ritta n je vis-á-vis die p ro d u k te
van die Europese V asteland toegestaan is) aan te moedig, w at
dus die m ark vir die plaaslike p ro d u k te verruim en die invoer
van 'n verskeidenheid van verbruiksgoedere m oontlik gem aak
het. Die klim aat vir ekonom iese ontw ikkeling het dus verbeter,
veral vanw eë die g ro ter getal skepe w at die K aap besoek het
en die aanw esigheid van die B ritse garnisoen, ten einde wet
en orde te handhaaf. D aar is w eer m onetêre orde aan die Kaap
geskep, d eu r die w aarde van die geld te stabiliseer. In 1848 is
die B ritse stelsel van m ate en gewigte hier ingevoer. Dit is dus
duidelik dat die ekonom iese lewe aan die K aap skerp onder
die invloed van die B ritse gebruike gekom het.
H ierdie neiging is v erd er in 1820 aangehelp d eu r die vestiging van die 5,000 B ritse n ed ersetters aan die Oos-Kaapland
in die om gewing van Albanië. Dié gebeurtenis w ord deur
H oughton as die beëindiging van die houvas van die tradisionele gem eenskap op die ekonom iese lewe aan die Kaap
beskou. H ierdie im m igrante h et u it B ritta n je verhuis om van
die depressie in E u ropa te wyk, en in die K aap in ’n an d er
vorm van depressie beland. H ulle was eintlik die slagoffers
van die B ritse industriële rew olusie en het aan die e ra na
N ew ton en Adam S m ith behoort. H ierdie stedelike im m igrante
kon hulle egter nie aanpas by die landbou van hulle nuw e
vaderland nie, en teen 1823 het tw ee-derdes van hulle alreeds
na die dorpe verhuis. H ulle vestig hulle dus in die stedelike
gem eenskappe, terw yl die b urgers (die latere A frikaners) aan
die onstabiele landbou verbonde bly. Na hierdie m islukte poging om B ritse im m igrante aan die K aap te vestig, h et die
£pinjigrante na lande soos A ustralië, K anada en A m erika
verhtrisj»/Dit?lN#SoftP5S- m et die ontdekking van diam ante en
goud in die b in n ^ aiiéríilftr|die im m igrante van E uropa groter
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belangstelling geopenbaar het om huHe in Suid-Afrika te kom
vestig.
So het dit dan gekom d at d aa r twee uiteenlopende blanke
gem eenskappe in Suid-Afrika ontw ikkel het. Hoewel die invloede van die B ritse gew oontes en instellings op die samelewing sterk was, was dit nietem in duidelik dat die 150 ja re wat.
die K om panjie aan die Kaap geregeer het, sy onuitw isbare
N ederlandse stem pel op die land afgedruk het, w ant hierdie
invloede kon nooit w eer uitgewis w ord nie. Die Engelse immigrante het hulle in die stedelike gebiede gaan vestig en hulle
aandag aan die m eer winsgewende handel en nyw erheid gewy.
H ulle was hier ’n gevestigde gem eenskap m et skole, koerante,
hospitale en ’n plaaslike b estu u r w at reeds begin het om paaie,
hospitale, spoorlyne, e.d.m. te bou. D aar w as dus 'n verskeidenheid van w erkgeleenthede tot hulle beskikking.
D aarteenoor het sow at 10,000 V oortrekkers, gedurende
die tydperk 1836— 1846, die Kaap verlaat en dié gebied dus
aan die invloed van die Engelse n ed ersetters oorgelaat. Soos
hulle w eggetrek het, het hulle uit die kring van die Europese
invloedsfeer beweeg en m et hulle nie-literêre en -industriële
gew oontes van die 18c eeu tot diep in die 19e eeu geneem.
Hulle keer in w erklikheid dus w eer na ’n tradisionele ge
m eenskap terug. Op hierdie pioniers het die verpligting geval
om die binneland van Suid-Afrika te tem en die karakter daarvan te bepaal. As dit van die Engelse invloede alleen afgehang
het, sou die geskiedenis van Suid-Afrika nie alleen ingrypend
anders gewees het nie — die kanse is ook gunstig d at d a a r
dan, onder die invloede van die liberalism e, ten m inste ’n doelbew uste poging tot die sosiale integrasie van al die verskillende rasse sou gewees het. Terwyl die Engelse b urgers hulle
dus bekw aam het om gebruik te m aak van die latere geleenthede w at Suid-Afrika sou bied, w as die V oortrekkers besig
om die binneland vir die E uropese beskaw ing bew oonbaar te
m aak. H ier is die kiem gesaai vir die latere Arm blankevraagstuk.
Die V oortrekkers het nie enige gem eenskappe sistem aties
in die binneland gevestig nie. D aar w as feitlik geen w insm otief
in hulle optrede nie. D aar was dus ook geen geleentheid vir
kapitaalvorm ing nie. Die beeste w as hulle rykdom en die
w apad gevolglik hulle woning. Hulle energie, vasberadenheid
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en vindingrykheid m oes hulle gebruik om staande teen die
n atu u r, die w ilde diere en bo alles die B antoe te bly. D aar
was dus geen w et en orde, w at so onontbeerlik vir ekonom iese
ontw ikkeling is nie.
Suid-Afrika het geen w aterw eë nie en om dat die afstande
so groot was, sonder enige behoorlike paaie, was die handel
to t die periodieke besoeke van sm ouse beperk. Toe die Voortrek k ers hulle in N atal gevestig het, m et die vooruitsigte van
’n eie hawe, het B ritta n je dit as ’n bedreiging vir sy handel
m et die Ooste gesien en N atal in 1843 geannekseer. Dit forseer
die V oortrekkers om na die binneland, m et sy onbetroubare
reënval, te beweeg en later die twee R epublieke d a a r te stig.
W aar Suid-Afrika to t op hierdie stadium ’n arm landbouland was, het twee gebeurtenisse, naam lik die ontdekking van
diam ante by K im berley in 1870 en van goud aan die W itw atersra n d in 1886, ’n algehele om w enteling in die geskiedenis, ekonom ie, sosiale lewe en k u ltu u r van die inw oners to t gevolg
gehad. Vir die B oerebevolking in die binneland w as d a a r tot
op daardie stadium net een beroep, naam lik dié van boer.
Die B antoe kon óf self b o er in die B antoegebiede, w at in 1913
p e r w etgewing om skryf is, óf ’n landbou-arbeider w ord. Kontan tin k o m ste was m in en die boer moes sy arbeid m eesal in
n a tu ra betaal, terw yl hy ook m et die grootste m oeite sy
belastingsverpligtings kon nakom . As ’n seun oud genoeg ge
w ord het en sy eie bestaan m oes vind, het hy eenvoudig vir
hom ’n plaas afgem eet en ’n b o er gew ord. W eldra w as d aa r
egter nie m eer nuw e grond nie en m oes hulle óf saam m et die
vader van die gesin b o er to td at elkeen sy eie deel van die
grond kon erf, of andersins byw oners by die m eer gegoede
boere w ord. Selfs vandag ly Suid-Afrika nog aan die nagevolge
in die landbou van die bestaansboerdery en gebrek aan die
w insm otief w at d a a r oor so ’n lang fase in die geskiedenis
van die twee R epublieke geheers het. Die boerdery is as ’n
lewenswyse gesien en nie as ’n ondem em ing nie. Die gebrek
aan ondervinding in die handel en nyw erheid, tesam e m et die
afw esigheid van die w insm otief by die A frikaner, m oes dus
eers w eer uitgew is w ord.
Die geskiedskryw er De Kieviet het altyd graag aangevoer
dat: „South Africa has advanced politically by disasters and
econom ically by w indfalls”.4) H ierin steek ongetwyfeld groot
w aarheid. Die Suid-Afrikaanse bevolking w ord, noudat die
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hulpbronne ontdek is, egter bereid om dit te eksploiteer eo
hulle doelbew us vir die verhoging van hulle lew enstandaard
te beywer. Die ontdekking van Suid-Afrika se m ineralerykdom m e trek nou die buitelandse im m igrante, kapitaal, finansiële instellings en tegniese kennis w at die land sover ontwyk
het. In 1871 het Kim berley se totale inw onertal reeds 50,000
beloop en forseer dit die eerste keer die m oderne problem e
van kapitaal en arbeid op die gem eenskap af. Vanweë die
hoë vervoerkoste na die stede, m oes die eenheidsw aarde van
die pro d u k te w at vir uitvoer geproduseer w ord noodw endig
hoog wees. Aan hierdie vereistes het die diam ante en goud
voldoen. Hulle het inderw aarheid die hele w êreld se aandag
op Suid-Afrika gevestig. Dit het ook die m iddele voorsien om
vir die m odem isering van die land se vervoer- en kom m unikasiestelsels te betaal. Dit het insgelyks sy uitw erking op die
landboubedryf gehad, aangesien d aar nou die eerste keer ’n
binnelandse m ark vir landbouprodukte on tstaan het. Dit lui
dan ook die kom m ersialisering van die binnelandse landbou
in. H ierdie gebeurtenisse het die ekonom iese lewe in die binneland van die landbou- na die landboum ynboustruktuur gediversifiseer en die weg gebaan vir die industriële rew olusie w at
later hier gevolg het.
By die goudm ynbedryf was d a a r nie plek vir die individuele delw ers, soos by die ontginning van die diam ante nie.
Dit het sw aar m asjinerie, spoorweë, ingenieurs, tegnici, wetenskaplikes en ’n groot hoeveelheid kapitaal vereis. Te m idde
van die p lattelandse gem eenskappe in die binneland, het d aar
skielik ’n m oderne industrie on tstaan w at die vraagstuk na behuising, krag (steenkool), arbeid, finansiering, voedsel, e.d.m.
geskep het.
’n Nuwe sosiale gem eenskap on tstaan dus. Die verandering
w as nie geleidelik nie en die ou tradisionele gem eenskap het
hulle m oeilik hierby aangepas. O nderlinge wrywing, w at hom
ook in die politiek openbaar het, m oes dus noodw endig volg.
Die Boere van die Republieke het aan die veld behoort. Soos
De Kieviet dit stel: ..Physical courage, skill on horseback,
m arksm anship and knowledge of the beasts and of the field
w ere a ttrib u te s th at enabled them to live the life of the pioneer.
In the town, in an environm ent of business and industry,
o th er accom plishm ents w ere in dem and. T heir attain m en ts
in carp en try and the m ason’s craft, in tanning an d wagon
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building, in soap and candle m aking had been adequate in
the unexacting circum stances of farm life, bu t w ere below
the levels of urban industry. Already handicapped by inex
perience, m ost of them w ere also handicapped, because the
language of com m erce and industry was E nglish”.5)
Die oorw egend ongeskoolde, onopgeleide Boer moes, vanweë die gebrek aan geleenthede in die landbou — w at dus die
onsekerheidselem ent in die land se volkshuishouding inbring
— hom na die stedelike gebiede begewe om d a a r ’n heenkom e
te pro b eer vind. Vir eers sou hy, m et sy h o ër lew enstandaard,
m et die nie-blanke op die ongeskoolde en sem igeskoolde terrein vir w erk m oes m eeding. Die A rm blankevraagstuk het dus
nou ’n sigbare probleem gew ord en is nog verder d eu r die
Tweede V ryheidsoorlog, vanw eë die B ritse verskroeide-aardebeleid, die Rebellie van 1914— 1918 en veral die G root Depressie van 1929— 1933 vererger. Dit was die begin van die
trek na die stede — ’n proses w at nog steeds aan die gang is.
As hierdie nuw e verw ikkelings die tradisionele blanke
gem eenskap in die R epublieke ontw rig het — soveel te m eer
geld dit van die B antoes. Hulle is aan die gesag van die
blanke en sy w ette onderw erp. Soos al die landbougrond beset
is, kon hulle dus ook nie m eer v erd er m et hulle beeste — w at
nie net ’n bron van inkom ste en ’n statussim bool was nie, m aar
ook ’n kultus — ron d trek nie. Hulle w ord gevolglik geforseer
om by die boere as arb eid ers te gaan w erk. Met die ontdekking
van diam ante en goud verhuis hulle in g ro ter getalle na die
stedelike gebiede, w aar hulle — in teenstelling m et die posisie
op die plase — vir kontantlone kan w erk en dieper in die eko
nom iese lewe en sosiale s tru k tu u r van die blanke ingetrek
w ord. Deur die B antoe se tradisionele instellings te vem ietig,
het dit sy vertroue onderm yn en hom ’n gevoel van m inderw aardigheid gegee, aangesien hy begin glo het dat alles van
sy eie w aardeloos is en in die pad van vooruitgang staan.
So het d a a r geleidelik B antoegem eenskappe as aanhangsels
van die stedelike gebiede o ntstaan, w at m et die verloop van
tyd heeltem al voeling m et hulle stam verw ante en tradisionele
tu istes verloor het en die W esterse lewenswyse nastreef. 'n
G root deel van die B antoes w erk egter in die stede, m aar bly
in w erklikheid nog in die B antoegebiede en is dus eintlik
m igrasiew erkers.
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Vanweë die feit dat die burgers van die Republieke
dieselfde belange gehad het, was daar geen aansporing vir die
vorm ing van verskillende politieke groeperings nie. Die politiek is dus m eer oor persone as oor beleide gevoer. Na die
Tweede V ryheidsoorlog het d aar egter wel so ’n politieke
bedeling gekom. Hoewel die goudm ynbedryf g ro ter voorspoed
vir die ou Transvaalse Republiek gebring het, het dit ook
gedien om die B ritse belangstelling in dié gebied te prikkel.
K ort nadat die Transvaalse R epubliek in 1895 m et ’n spoorlyn
na Lourenco M arques verbind is — w at die houvas van sentrum s soos K aapstad, D urban en P ort Elizabeth om die invoer
van die twee R epublieke vir inkom stedoeleindes te belas, ’n
ernstige knou toegedien het — het B rittan je besluit om die
hele Suid-Afrika onder die B ritse vlag te plaas. In die T rans
vaalse R epubliek was die stryd dié tussen die burgers en die
uitlanders, dié tussen die m eer gevorderde kapitalism e en
die lew ensuitkyk van ’n tradisionele gem eenskap en die feit
dat hulle nog nie die rew olusie van die m oderne w etenskap
en industrie ondervind het, of oor die m oderne adm inistrasie
beskik het om hierdie nuwe situasie te hanteer nie. Dit was
’n stryd tussen die oue en die nuwe; tussen beeste en kontant;
tussen boer en ingenieur; tussen selfgenoegsaam heid en die
onderlinge afhanklikheid van die m oderne handel en nywerheid.
H ierdie nuwe verw ikkelings het egter m eegebring dat
die A frikaner die volgende 50 ja a r soveel aandag aan die
politieke en konstitusionele hervorm ing van die land bestee
het, dat hy die ekonom iese terrein erg afgeskeep het. In die
Kaap is d a a r reeds in 1853 verteenw oordigende regering ingestel, terw yl selfregering in 1872 gevolg het — w at geen kleurslagboom erken het nie. Die inw oners kon, hoewel die Kaap
n atu u rlik nog ’n B ritse Kolonie was, nietem in reeds ’n invloed
op hulle ekonom iese bestem m ing uitoefen. E ers in 1882 is
N ederlands in die K aapse P arlem ent gebruik, w aarn a die
gebruik daarvan ook na die res van die openbare lewe uitgebrei is. O nder die invloed van die liberalism e het B ritta n je
spoedig na die vrede van Vereeniging d aarto e oorgegaan om
selfregering aan die land toe te staan en in 1910 w ord die
vier provinsies in die Unie, onder een sentrale regering, verenig. D aar is gevolglik ’n doeaneunie vir die land se 6 m iljoen
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inw oners gevorm, w at die in terstreek se handel aangem oedig
het. S edert 1924, m et die bew indsaanvaarding van die Paktregering, is d a a r ook ’n m eer doelbew uste beleid gevolg om
Suid-Afrika se nyw erheidsontw ikkeling te stim uleer. Dit was
dus die aanduiding dat snelle ekonom iese groei ’n doelbew uste
doelw it van die sentrale regering gew ord het, sodat die drie
ontw ikkelingselem ente, naam lik die m enslike k ultuur, die
hulpbronne en die politieke instellings sedertdien saam w erk
om hierdie doelw it van ’n verhoging in die groeitem po moontlik te m aak, ten einde die lew enstandaard van die bevolking te
verhoog. Dit was dan ook die begin van ekonom iese nasionalism e in Suid-Afrika.
H ierdie ontw ikkelingsproses, m et die gevolglike bevolkingsverskuiw ing w at daarm ee gepaard gegaan het, moes
onverm ydelik ingew ikkelde sosiale problem e m eebring — w at
nog verder gekom pliseerd is vanweë die aanw esigheid van die
nie-blankes. In 1907 w as d a a r reeds 160,000 persone in die
W itw atersrandse goudm yne w erksaam , en w as daar aan die
arb eid sfro n t die eerste stakings w at die ontplofbare eienskappe van die industriële sam elewing geïllustreer het. In 1913 was
d aa r die eerste botsing tussen kapitaal en arbeid, en verkry
arbeid die reg van gesam entlike bedinging d eu r m iddel van
vakbonde. In 1922 verskuif hierdie arbeidsbotsing na die rassefront. Geen w onder dus dat d aa r sedert 1924 gepoog is, ’n
beleidsrigting w at m eer doelbew us sedert 1948 ingeslaan is,
om die vorm ing van die stedelike sosiale sam elew ing te orden
en nie langer aan toevallige faktore en die onvoorspelbare
w isselw erking van die ekonom iese en sosiale w ette o o r te
laat nie.
c.

Die stadium van voorbereiding vir volgehoue ekonom iese
groei (1933—1945)
Dit is die derde fase in die ekonom iese ontw ikkeling van
’n land en behels die interval w aartydens al die teenstand teen
ekonom iese groei uiteindelik oorw in w ord. Die faktore w at
ekonom iese groei begunstig m oet dus die gem eenskap dom i
neer. B esparing m oet toeneem om kapitaalvorm ing te finansier en die eksploitasie van nuw e h u lpbronne m oontlik te
m aak. Soos daarop gewys, w as hierdie to estan d reeds in die
tw in tig erjare in Suid-Afrika in w ording — hoewel toegegee
m oet w ord dat veral ’n groot gedeelte van die nie-blankes,
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w at nog in die bestaansektor verkeer het, nie hierdie proses
m eegem aak het nie. Dit is egter die kenm erke van ’n dualistiese volkshuishouding.
Volgens H oughton was hierdie fase in Suid-Afrika van
besonder korte tydsduur en is dit ingelui d eu r die devaluasie
van die Suid-Afrikaanse pond teen die einde van 1932, w at
dadelik w eer vertroue in die land se geldeenheid herstel het,
sodat die spekulatiew e kapitaal w at die land verlaat het, tesam e m et im m igrante w eer die land binnegevloei het. Die
landbou-om standighede het as gevolg daarvan ook w eer begin
verbeter, terw yl nyw erheidsproduksie insgelyks toegeneem
het. Die nyw erheidsproduksie en -ontw ikkeling is verder tydens die oorlog gestim uleer toe Suid-Afrika van sy buitelandse
invoerm arke afgesny was en in 1940 is die N.O.K. gestig m et
die oog op die aanm oediging van die nyw erheidsgroei in die
land — d eu r o.a. kapitaal aan voornem ende nyw eraars be
sk ik b aar te stel.
Die oprigting van ’n verskeidenheid nyw erhede in die
binneland, het gehelp om die arm blankes te absorbeer. In die
stedelike gebiede was d aa r ook b eter skool- en ander opleidingsgeriew e om die kinders van hierdie ontw ortelde blankes
vir die toekom s te bekw aam en hulle die nodige peil van
geskooldheid te gee vir die nyw erheidsontw ikkeling, w at toenem end sy stem pel op die volkshuishouding begin afdruk
het. H ierdie nyw erheidsgroei, net soos die ontw ikkeling van
die land se politieke instellings (Suid-Afrika het in 1931 ’n onafhanklike B ritse Dom inium gew ord), was ’n teken van die
land se g ro ter w ordende volwassenheid. Lande soos SuidAfrika, Australië en K anada het na ’n g ro ter m ate van selfgenoegsaam heid gestreef, en hulle toenem ende ekonom iese
onafhanklikheid het politieke onafhanklikheid m eer realisties
gem aak. Die inw oners van hierdie lande was inderdaad die
inw oners van m oderne W esterse state.
d.

Die ontw ikkeling tot voile volw assenheid (1946— ?)

In die reel strek hierdie ontw ikkelingsfase oor 'n betreklike
lang tydperk w at tot 60 ja a r kan duur. Die kenm erke van hier
die ontw ikkelingsfase is gewoonlik dat kapitaalvorm ing van
10 na 20% van die nasionale inkom e beloop; d at die m oderne
tegnologie oor die hele ekonom ie versprei w ord; dat nuwe
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nyw erhede on tstaan en groei en dat die ontw ikkelingstem po
die bevolkingsaanw as oorskry.
Na die Tweede W êreldoorlog het buitelandse kapitaal en
im m igrante die land ingestroom . Afgesien van die devaluasie
van 1949, is d aar in die vroeë vyftigerjare 'n begin, eers m et die
ontginning van die W es-Transvaalse en later van die V rystaatse
goudvelde gem aak, w at die goudm ynbedryf w eer nuw e dryfkrag gegee het. Boonop het die u raan b ed ry f ook die goudm yn
bedryf ten goede gekom. N yw erheidsondernem ings, aangehelp
d eu r die oprigting van Yskor in 1929, het soos paddastoele
opgespring, w at die arm blankes, w at in die depressie nog op
tussen 200,000 en 300,000 gestel is, geabsorbeer het. In teenstelling was d aa r spoedig 'n tek o rt aan opgeleide m annekrag
en het dit een van die land se grootste problem e geword. Op
die oom blik d ra die nyw erheidsfaktor reeds 26 persent tot
die Republiek, wat in 1961 tot stan d gekom het, se netto
binnelandse produk by, terw yl kapitaalvorm ing in 1964 16
persent van die netto volksinkom e (teen fak to rk o ste) beloop
het. Hoewel die nyw erheidsektor die grootste skepper van
inkom e en die prim êre groeifaktor in die ekonom ie van die
land is, is die landbou — veral vanweë die bestaansproduksie
in die B antoegebiede — nog die grootste indiensnem er van
arbeid — hoewel dit besig is om relatief af te neem. W aar
die totale indiensnem ing in die nyw erheidsektor in 1916 nog
slegs 124,000 beloop het, b edra dit tans reeds m eer as 'n
m iljoen. In plaas van om die bestaande nyw erheidskonsentrasie in die vier belangrikste nyw erheidsentrum s toe te laat
om ongesteurd voort te gaan, is dit die Regering se voornem e
om, net soos die nyw erhede gehelp het om die Armblankevraagstuk op te los, d it d eu r die grensgebiedontw ikkelingsprogram ook as 'n in stru m en t vir die ekonom iese opheffing
van die B antoe in sy eie gebiede te gebruik.
N oudat die ekonom ie op ’n fase van volgehoue ekonom iese
ontw ikkeling geloods is w a ar die A frikaanssprekendes — m et
hulle besparings — nie langer slegs as geskoolde arbeiders en
professionele persone nie, m aar ook as ondernem ers 'n toenem ende rol begin speel, is die tyd ryp om op die ontw ikkeling
van die B antoegebiede te konsentreer. In hierdie program
w ord d aa r nie alleen op die ekonom iese nie, m aar ook op die
sosiale (k u ltu rele) en die politieke aspekte van die aange398

leentheid aandag gegee.
Dit is ook belangrik om op die rol van die vroue in
hierdie veranderde ekonom iese om standighede te let. W aar
die vrou in 1930, m et die uitbreiding van die stem reg na vroue,
hulle politieke em ansipasie erv aar het, h et hulle nou die sta
dium van hulle ekonom iese em ansipasie bereik en w ord die
vrou in toenem ende getalle op alle terrein e van die ekonom iese
sam elewing in kom petisie m et die m an aangetref.
e.

M assaverbruik

Suid-Afrika het nog nie die vyfde en laaste stadium van
ekonom iese ontw ikkeling vir sy hele bevolking bereik nie,
en volgens H oughton sal hierdie fase nie voor die einde van
die eeu aanbreek nie. Die blankes se lew enstandaard vergelyk
egter reeds gunstig m et dié van die m assaverbruikslande in
W es-Europa en elders.
Gevolgtrekking

Hoewel alles w at in Suid-Afrika tot dusver op die ekono
m iese terrein bereik is, die gevolg was van die blanke se
bedrew enheid, kapitaal en organisasie, gepaardgaande m et
die nie-blanke se arbeid, breek die stadium nou aan d at die
nie-blanke ryp w ord om 'n m eer dinam iese rol op hierdie and er terreine te speel. W aar die B antoes in die B antoegebiede
’n p a a r ja a r gelede nog vyandig was om w eidingskam pe te
aanvaar, grondbew aringsw erke te onderneem , die beperking
van sy veegetalle te aanvaar en vir die m ark te produseer,
verdw yn hierdie vooroordeel en w eerstand nou geleidelik,
soos die B antoe die m ateriële voordele van hierdie praktyke
besef. Op hierdie terrein wag d a a r nietem in nog 'n groot taak
op Suid-Afrika, w at hy in die belang van rassevrede en vir die
vooruitgang van alm al bereid is om m et geduld en tak t deur
te voer. H iervoor w ord egter nie alleen die sam ew erking van
die nie-blankes nie, m aar ook van die blankes benodig. Daar
m oet begryp w ord dat die B antoegebiede nie 'n instrum ent
is om die B antoe agterlik te hou nie, m aar om hom te beskerm
teen die skerp kom petisie van die blanke, sodat hy ook 'n grote r m ate van ekonom iese selfstandigheid kan bereik.
Die Suid-Afrikaanse bevolking is vinnig besig om, soos
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die Europese volke, ’n stedelike bevolking in ’n industriële
m ilieu te w ord. In 1960 was 83 p ersen t van die blankes, 67
p ersen t van die Kleurlinge, 83 p ersen t van die Asiate en 32 p er
sent van die B antoes reeds in die stedelike sentrum s woonagtig. Ons problem e is dus dié van 'n stedelike gem eenskap —
m et die B antoes as die uitsondering. Vanweë die stygende
lew enstandaard van die nie-blankes, w ord hulle reeds ’n belangrike afsetm ark vir nyw erheidsprodukte en is d aar ’n m erkbare verandering in hulle verbruikers- en bestedingspatrone —
vanweë hulle noue kontak m et die m oderne ekonom ie en
die beskaw ingspeil van die blanke. Suid-Afrika is ’n land m et
’n groot ekonom iese toekom s. Dit beskik oor die mensem ateriaal w at gem otiveer is om die uitdagings van ’n m o
derne industriële staat te aanvaar en ’n tydperk van volgehoue ekonom iese groei — w at die basis vir ons voortbestaan
is — te verseker.
A. S. Jacobs.
Pretoria.

1)

H su, F. L. K..: C ultural F actors; V erwys na W illiamson en B u ttrick :
Econom ic D evelopm ent — P roblem s an d P attern s; 1954.
2) Boeke, J. H.: Econom ics and E conom ic Policies of Dual Societies;
1953.
3) H oughton, D. H.: The S o u th A frican Econom y, 1964. Die feit d at
hierdie indeling van H oughton gevolg w ord, beteken nie d a t die
sk ry w er d it o n d ersk ry f nie.
4) de K iew iet, C. W.: A H istory o f S o u th Africa — Social and Econom ic;
1946; p. 89.
5) Ibid, p. 216.

400

