
Afr ikaner  ident i te i t  en mul t i -ku l ture le  
verskeidenheid in  Suid-Afr ika 

skimmelende roos aan die been van die volk 
mykdap, godkaap, liefkaap, kaaphart 
ek wou jou rot 'n smgende mond sing 
maar jy her wond gebly - Breyten Breyrenbach, Tot Szens, Kaapstad 

Na 'n studieverhlyf van een jaar in Amsterdam keer ek begin Januarie van hierdie 
jaar terug na Suid-Afrika vir 'n maand vakansie in Kaapstad. Die laaste draaie van 
die vliegtuig voor die landing op Cape Town International lughawe is vir my alryd 
asemiowend. In een oogopslag ontvou die verste Suidpunt van die Afrikaanse konti- 
nent voor jou. Jy sien die Tolkien-agtige taferele van die Boland waar wynlande om- 
vou word deur die Hottentots Hollands gebergces en daar in die verte sien jy die 
mistige Kaappunt waar die rwee onstuimige oseane hymekaar kom. Soos vele reisi- 
gers voor my herinner die gesig van Tafelberg my daaraan dat die lang reis na Suid- 
Afrika haar eindpunt bereik het Die berg waak onverpoos oor die srad en mense 
wat hier aan haar voet omspring het. Kaapstad: 'n mengelmoes van geure, kleure, 
Manke maar veral ook mense. Voor my geestesoog flits die sogenaamde 'kleurlmg' 
blommeverkopers wat op die srraathoeke van Kaapstad hul hlomme in kleunyke 
Afrikaans bemark, sien ek die mooi huisies en moskees van die Bo-kap waar die 
Maleiers (Kaapse muslims) rradisioneel woon en dink ek aan die swart mense wat in 
St.Georges Mail op die ritme van bongo tromme dans. Dit is ook hier waar die Eu- 
ropese kultuur vir die eerste keer aan die suidpunt van Afrika 'n vastrapplek gekry 
het Vandag nog is daar 'n Heerengracht en 'n Keizersgracht in Kaapstad en wan- 
neer Afrikaners hul tevredenheid met 'n situasie te kenne wil gee praat hul spreek- 
woordelik van 'n Kaap wat weer Hollands is Hollands in teenstelling met Engels, 
want Brittanje het 'n koloniale geskiedems aan die Kaap waarvan die invloed veel 
dieper en verder gestrek het as die van die Nederlanders. 

Maar met bogenoemde voorbeelde is die kulturele kaleidoskoop wat Kaapstad 
heet nog lank nie volledig in kaan gebring nie. Inteendeel, bogenoemde voorheelde 
is almal stereotipes. Dit is die netjies gekategoriseerde kulturele verskynsels wat die 
toens in Kaapstad heel waarskynlik eerste sal opval. Eenvoudige en oppervlakkige 
waarnemings - van die aard dat alle blankes uitgevreet is en in voorstedelike paleise 
woon tetwyl alle swart mense brandarm ingehok sit in piepklein shacks (informele 
huisevan staalplaat) -is volop in buitelandse koerantartikels oor Suid-Afrika te vin- 
de. Dit is nie my bedoeling om te betwis dat die ongelukkige toedrag van sake gro- 



K x tendeeis wel die geval is nie. Wat my egter interesseer is die voorbeelde wat boge- 
noemde gemeenplase rransendeer en in Suid-Afrika is daar beduidende strominge 
in die rigting. Ek dink aan die vele sub-kulture van Kaapstad waarbinne 'n mengel- 
moes van mense van alle Heure hulself tuis voel en gesellig saam verkeer: die nag- 
klubs, jazz cafe's, blues bars, opelug rock konserte en die kafees wat deur mense van 
alle Heure en oortuiginge as 'stamkafee' gedeel word. 8iet~ie meer in die hoofstroom 
is daar ook talie voorbeelde van veelrassige interaksie en die transendenng van sre- 
reonpes. Ek dink aan die swart middelklas wat aan die ontwikkel is, aan gemengde 
skole en universiteite waar vriendskappe oor die voormalige kleurskeidslyn gestuit 
word en aan die handelaars in arts, crafts en nogwat op die Groentemarkplein in die 
hart van Kaapstad. Hier sal jy wit mense vind wat bongo tromme verkoop en swarc 
mense wat handel dryf in trendy uitgaankiere. 

Op  kulturele gebied wil dit dan blyk dat Suid-Afrika na die val van apartheid 
ontluik het in wat Desmond Tutu 'n reenboognasie noem: 'n land van eenheid te 
midde van verskeidenheid. 'n Land waar mense van vele kleure, gelowe, oortuigings 
n (elf) amptelike tale saamgebind word deur 'n gedeelde en volwaardige Suid-Afri- 
kaanse burgerskap wat gewaarborg word deur die nuwe konstitusie. Maar 'n bloot 
konstitutioneel gewaarborgde volwaardige burgerskap vir alle Suid-Afrikaners is die 
minimium vereiste vÃ die ontstaan van nationale eenheid te midde van kulturele 
verskeidenheid. In 'n sin is die maar die eerste srap weg van 'n apartheidsbestel wat 
kulture kunsmatig van mekaar geskei her en 'n groot deel van die bevolking tot der- 
derangse burgers gedegradeer het. 'n Gesonde multi-kulturele samelewing sal egter 
n samelewing moet wees waar die eenheid verder gaan as 'n gedeelde stemreg. Dan 
sa! sosiaie en ekonomiese praktyke van integrasie en interaksie tor stand moet kom 
wat gebasseer is op die beginsel van onderlinge gelykheid nissen die verskillende 
kulture. Hier wil ek my egter beperk tot die moontlikheid van sosiale integrasie in 'n 
multi-kulturele Suid-Afrika. 

Een voorstel om die nodige integrasie van verskillende kultuurgroepe re realiseer 
behels 'n pleitdooi vir nasiebou. Volgens die posisie moet sosiale kohesie bewerkstel- 
lig word deur te bou aan een oorkoepelende Suid-Afrikaanse kultuurbesef waarmee 
alle Suid-ffikaners hulle kan identifiseer en vereenselwig. Die Stellenbosche filosoof 
Johan Degenaar plaas egter 'n vraagteken agter wat hy noem die 'mite van nasiebou' 
aangesien die konstruksie en propagering van 'n gedeelde kulmrele identiteit nood- 
wendig gepaard gaan met die gebruik van mag. In plaas van nasiebou argumenteer 
hy vir die skep van 'n demokratiese kultuur waarbmne die waarde van pluralisme 'n 
senrrale plek kry Gegewe die verdeeldheid wat apartheid gesaai het tussen kulture 
bly die vraag egter staan hoe sosiale integrasie tussen die verskeidenheid van kulture 
in Suid-Afrika bewerkstellig kan word sondet om in die proses die waarde van plu- 
ralisme prys te gee. Met ander woorde, hoe kan die Howe wat die beleid van afson- 
derlike kulturele ontwikkeling tussen kulture geskep het, oorbrug word sonder om 
die bestaan van kulturele diversiteit te negeer of te onderdruk? Hier moet dn onder- 
streep word dat die huidige ontoereikende niveau van interkulturele kommunikasie 
en integrasie in Suid-Afrika 'n broeiplek skep vir politieke faksievorming op grond 
van ras of kultuur wat daartoe aanleiding kan gee dat die faksies in die politieke are- 
na groepsbelang bo landsbelang stel. Van belang is hoe kultuurgroepe soos die Afri- 



kaner - wat tradisioneel 'n eksklusivisriese en nasionaiisriese kultuurbesef gehad her I M P R ~ S S I L  

- hulself gaan opstel binne 'n verdeelde multi-kulturele samelewing waar versoe- 
ning, eenheid en sosiale integrasie broodnodig is. 

Die Suid-Afrikaanse filosoof Leonard Praeg voer aan dar die konstruksie van die 
Afrikaner se kulturele identiteit in die eerste helfte van die eeu hand aan hand ge- 
gaan het met die opkoms van Afrikaner Nationalisme as 'n beduidende politieke 
stroming in Suid-Afrika. Veral Afrikaner skrywers soos Van den Heever, Totius en 
Malherbe en die genre van die plaasroman - war N.P. Van Wyk Louw vlymskerp 
heskryfhec as 'gemoedelike, lokale realisme' -het bygedra tot die konsrruksie van 'n 
aantal essensiele kenmerke of meestersimbole van die Afrikaner identiteit: die geloof 
in blanke superioriteit, die Afikaner is iiiwerkore deur God, Afrikaners het 'n god- 
gegewe missie om die lig van die Cbrisrendom en westerse beskawing in (donker) 
Afrika uit te dra, die Afrikaner is in wese n boerevolk met 'n noue verbondenheid 
mee die grond wat hulle regmatig besit en die Afrikaner word bedreig. Die kon- 
stmksie van die model van Afrikaner identiteit het onafskeidbaar gepaard gaan met 
'n selfiander strategie, of gewelddadige hierargiee wat funksioneer bmne dualistiese 
raamwerke, waarbinne die Afrikaner-self gekonstrueer word in opposisie tot 'n infe- 
neure ander. Voorbeelde van die fundamentele dualismes is die pare blankÃswart 
beskaafdibarbaars en christelikÃonchristelik Die dualistiese raamwerke Funksioneer 
uitsluitend in die sin dat dit vir swart mense van meet af aan onmoontlik maak om 
te deel in die Afrikaner kultuur en vice versa. Dit is voor die hand liggend dat die 
konteks waarbmne die essensialistiese kultuurbesef gekonstrueer is nou onherroep- 
lik verby is en dat dit in die roekoms toenemend aan 'n kreatiewe dekonstruksie on- 
derwerp sal word. Hoe dan nou mei die Afrikaner identiteit m 'n nuwe Suid-Afrika? 
Daar is sekerlik - behalwe in ver-regse kringe - nie meer veel Afrikaners wat nog 
volledig kan idennfiseer met bogenoemde idennteitsbesef me. Die wat dan nog 
deels daarmee kan idennfiseer approprieer dit dan ook tor 'n mindere of meerdere 
mate in 'n afgewaterde en minder eksklusiewe vorm om byvoorbeeld swart (ge- 
woonlik bruin) Afrikaanssprekendes te alkikomodeer. Daar is egrer ook 'n toenemen- 
de aantal (meestal jonger) Afnkaan~s~rekendes wat hul rug gekeer het op die do- 
ininante model van Afrikaner identiteit, seifs op die afgewarerde vorms daarvan. 
Enersyds omdat die tradisioneel behoudende aard van die Afrikaner identiteit tot 'n 
,gevoel van benoudheid aanleiding gee en andersyds omdat die internasionalisenng 
van die wereld en die kultureel-poli~eke transformasie binne Suid-Afnka nuweaan- 
lokliker vorme van selfverstaan moonthk maak. Daarom keer hierdie groep ook die 
rug op enige vorm van kultuur essensiahsme wat poog om 'n posinewe inhoud te 
gee aan Afnkanerskap. Wat hierdie groep Afnkaan~s~rekendes bind is eerder 'n ne- 
gatiewe kultuurbesef war voortspruit uit die vakuum wat volg na die tradisionele 
Afrikaner kultuur verwerp is. Die groep definieer hulle daarom ook met verwysmg 
na wat hulle nie is nie. In die verband word die ou meestersimbole vervang deur die 
negatief gekonstrueerde simbole van nie-verkramptheid, nie-rassigheid, nie-seksis- 
me, me-landelikheid en ook nie-bedreigdheid. In sommige gevalle omvat die ne- 
gatiewe kultuurbesef ook 'n nie-gebondenheid aan die sogenaamde 'standaard 
beskaafde Afrikaans' wat op haar beurt die pad oopmaak vir groter linguistiese inrer- 
aksie met die dinamiese Kaapse Afrikaans wat deur bruin mense gebruik word. 



KRISIS  68 Ironies soos dit mag klink is die groep Afrikaanssprekendes ook besig met 'n trek 
op in Afrika. Hierdie keer trek hulk egter om te soek na dit wat hulk voorouers hul- 
e ontneem her: die kans om op grond van onderlinge gelykheid sosiale verhoudinge 
aan te knoop met mede Suid-Afrikaners van oorkant die kunsmatige kle~rskeidsl~n. 
Onder die Afrikaanssprekendes is daar 'n bereidheid om hul kultuurgoed te deel en 
om te leer van ander kulture. Sodoende kan hulk op 'n eklektiese wyse gebruik 
maak van die verskeidenheid van kulturele invloede war Suid-Afrika en die proses 
van internasionalisering bied om so tor 'n veranderde selfversraan te kom. 

Dit is nog te vroeg om in meer positiewe terme inhoud te gee aan die selfversraan 
van die laaste groep Afrikaanssprekendes. Terwyl dit vas staan dat daar onomkeer- 
baar afskeid geneem is van Afrikanerskap 'as we know i[' en dat die deur oop staan 
vir nuwe invloede vind ek dit ook me nodig me. Die politieke geskiedenis van die 
Afrikaner wys juis daarop dat iedere georkestreerde poging om nader en meer pre- 
sies inhoud te gee aan 'Afrikanerskap' met 'n gesonde dosis agterdog benader moer 
word. As 'n Afnkaanssprekende in Nederlandval dit my altyd op hoe afwesig enige 
vorm van kultuurpolitiek hier is en hoe bitter min 'n verenigde Europa deur die ge- 
middelde Nederlander as 'n kulturele bedreiging ervaar word. Afrikaanssprekendes 
war erns het met 'n 'verenigde' Su~d-Arrika kan in die verband veel leer by die gemak 
waarmee Nederlanders mee hul taal en kultuur omgaan. 


