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SUMMARY

Emigration among Afrikaners today

In contrast to the optimistic belief that a new dispensation would lead to reconciliation and
harmony in the heterogeneous South African population, the post-1994 period has been charac-
terised by an exodus of highly skilled South Africans – mostly Afrikaners. This article focuses on
theorising about and research on current emigration trends among Afrikaners. A questionnaire
survey among a random countrywide sample of 2 530 respondents in October/November 2001 is
discussed. The results confirm that the intention to emigrate was highest among Afrikaans-
speaking whites. Factors rated as most important in intentions to emigrate were personal and
family security, the security of belongings, career opportunities and maintaining language and
culture. Afrikaans-speaking whites rated their racial and ethnic groups as their most important
social identities. It further appears that emigration may be fostered by an attachment to Western
culture, and could be counteracted by strong ethnic identification.

1. INLEIDING

Die aanbreek van ’n nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika in 1994 het allerweë gepaard gegaan met
die hoop en verwagting dat dit ’n era van vrede, versoening en voorspoed sou inlui en dat die
“nuwe” Suid-Afrika ’n ruimte sou skep waarin alle Suid-Afrikaners sou kon tuis voel. Simbole soos
dié van die Reënboognasie is gebruik om ’n nuwe oorkoepelende nasionale identiteit te populariseer
wat alle rasse-, taal-, kulturele en godsdienstige groeperinge sou insluit. Naas die simbole en
woordeskat waardeur uitdrukking gegee word aan die hoë verwagtings vir die nuwe bedeling, het ’n
alternatiewe woordeskat egter ontwikkel wat tekenend geword het van die grootskaalse emigrasie
van geskoolde Suid-Afrikaners in die tydperk na 1994:

“Die nuwe Groot Trek”
“White flight”
“The chicken run”
“The brain drain”
“Blyers of glyers”

In hierdie artikel word eerstens gekyk na enkele tendense wat verband hou met emigrasie vanuit
Suid-Afrika sedert 1994. Daar word ook aandag geskenk aan teoretisering en navorsing oor emigrasie
onder Afrikaanssprekende witmense, of Afrikaners soos die groep algemeen bekend staan. Laastens
word die resultate van ’n landswye opname gerapporteer en bespreek.
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2. ENKELE  TENDENSE  RAKENDE  HUIDIGE  EMIGRASIEPATRONE

Enkele tendense rakende die huidige golf van emigrasie kan uitgewys word:

• Daar word algemeen aanvaar dat amptelike statistiek oor emigrasiesyfers onbetroubaar is, omdat
min mense in hul reisdokumentasie aandui dat hulle van plan is om te emigreer. Terwyl daar
volgens Statistiek Suid-Afrika (SSA) tussen 1996 en 2001 altesaam 60 000 Suid-Afrikaners
geëmigreer het, voer die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) aan dat hierdie
syfer ’n growwe onderskatting is en dat die werklike syfer soveel as 12 keer meer kan wees.
Hierdie siening word deur data bevestig wat verkry is vanaf die vyf lande waarheen die meeste
Suid-Afrikaners emigreer. Dié data dui daarop dat ten minste 2,3 meer mense geëmigreer het as
wat deur die amptelike statistiek aangedui word (Brain drain is worse than stats – NNP, 2003).
Ander kenners glo dat meer as 2 000 mense die land maandeliks verlaat (Emigration imperils
growth, 2003).

• Die oorgrote meerderheid emigrante is hooggeskoolde beroepslui wat professionele, semi-
professionele, tegniese of bestuursposisies beklee het (Skills shortage aggravated by profes-
sionals’ exodus, 2001).

• Die aanname dat meer mense emigreer as wat deur amptelike statistiek aangedui word, word
ondersteun deur die feit dat die arbeidsomset in Suid-Afrikaanse organisasies in die laaste jare
verdubbel het (Skills shortage aggravated by professionals’ exodus, 2001).

• Die verlies aan hooggeskoolde beroepslui hou ’n ernstige bedreiging vir die Suid-Afrikaanse
ekonomie in. In 1997 het Suid-Afrika as gevolg van emigrasie ’n verlies van R800 miljoen aan
binnelandse inkomste en R2,27 miljard aan bruto nasionale produk (BNP) getoon (Kriel 2003).

• Ekonomiese groei word verder belemmer deur ’n tekort aan uitvoerende en middelvlakbestuurders
en ’n gebrek aan tegnici (Emigration imperils growth, 2003). Volgens ABSA se langtermyn-
vooruitskattings sal die Suid-Afrikaanse ekonomie sukkel om met meer as 3% per jaar te groei
weens die voortdurende verlies aan geskoolde arbeiders (Kriel 2003).

• Gemiddeld agt werksgeleenthede gaan verlore met elke geskoolde persoon wat die land verlaat
(Kriel 2003).

• Dit sou kortsigtig wees om die koste van emigrasie slegs in ekonomiese terme te bereken.
Emigrasie eis ook sy tol ten opsigte van gesins- en familieverhoudinge en die gemeenskaps- en
sosiale lewe. Afgesien van die emosionele ontwrigting en hartseer wat gepaard gaan met die feit
dat families uitmekaar geskeur word, verloor gemeenskappe en ander sosiale groeperinge
deurlopend huidige en toekomstige leiersfigure.

Die gevolge van emigrasie word miskien die beste opgesom in die woorde van oud-president Nelson
Mandela wat in die Cape Times van 5 Maart 1994 die voortdurende verlies aan hooggeskoolde
beroepslui as ’n nasionale tragedie bestempel het (aangehaal in Du Toit 2003:19).

’n Bewustheid van die bedreiging wat emigrasie vir die land as geheel inhou, het in Maart 2003
gelei tot die loodsing van ’n Kom-huis-toe-veldtog waarby organisasies soos Solidariteit en die
Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings (FAK) betrokke is. Dit is nie blote toeval dat Afrikaanse
kultuurorganisasies en ’n vakbond soos Solidariteit met sy hoofsaaklik wit ledetal ’n leidende rol in
die Kom-huis-toe-veldtog speel nie. Afrikaners is waarskynlik dié gemeenskap in Suid-Afrika wat die
hardste getref word deur die huidige vloedgolf van emigrasie. In ’n artikel in die Sunday Independent
van 31 Maart 1996 (aangehaal in Du Toit 2003:20) word soos volg berig: “... Afrikaners (are) now at
front of queue for tickets out of South Africa.”

Volgens Du Toit (2003) dui statistiek wat deur SSA vrygestel is daarop dat die emigrasie van
Afrikaners inderdaad dié van Engelssprekende witmense verbygesteek het. Afrikaanse koerante,
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akademici en ander ontleders gebruik toenemend die term “Afrikaner-diaspora” om na die steeds
groeiende Afrikaanssprekende gemeenskappe in verskillende wêrelddele te verwys.

’n Veldtog soos die Kom-huis-toe-veldtog sal slegs kan slaag indien die faktore wat daartoe
bydra dat mense emigreer, uitgeskakel word en ’n gunstige milieu in Suid-Afrika geskep word sodat
mense graag hier wil bly. In die volgende afdeling word gekyk na faktore wat moontlik ’n rol in dié
verband kan speel.

3. TEORETISERING  OOR  AFRIKANER-EMIGRASIE

3.1 Globalisering

Die huidige era van globalisering word gekenmerk deur wat Appadurai (1990) die “ethnoscapes” van
globalisering noem, naamlik die wêreldwye verspreiding van mobiele menslike groeperinge soos
toeriste, regeringsbeamptes, gasarbeiders, politieke vlugtelinge, asielsoekers asook ekonomiese en
ander migrante. Een van die belangrikste gevolge is dat die meeste etniese groepe nie meer tot ’n
bepaalde geografiese ruimte beperk word nie, maar wêreldwyd woon en werk.

Met die aanbreek van ’n nuwe politieke bedeling in 1994 is Suid-Afrika weer in die globale
gemeenskap verwelkom. Dit het ’n einde gebring aan die isolasie en beperkings waaraan Suid-
Afrikaners in die apartheidsera onderwerp is. Sodoende het baie Suid-Afrikaners – ook Afrikaners –
deel geword van die “ethnoscapes” van globalisering en na alle uithoeke van die wêreld – hetsy
tydelik of permanent – geëmigreer.

3.2 Diasporiese emigrasie

Uit die voorgaande afdeling kan afgelei word dat Afrikaner-emigrasie geensins ’n geïsoleerde of
unieke verskynsel in die hedendaagse wêreld is nie. Du Toit (2003) onderskei egter tussen sogenaamde
normale of ekonomiese emigrasie en diasporiese emigrasie (wat ook verskil van lukrake en rigtinglose
vlug vir oorlewing).

Ekonomiese faktore is meestal die belangrikste beweegredes vir normale emigrasie. Daar is gewoonlik
min haas of druk ter sprake. Hierdie proses kom voor by emigrasie vanaf die platteland na die stad,
arbeidsemigrasie en die verskillende vorme van emigrasie wat met globalisering verband hou.

Daarenteen verkeer diasporiese emigrante onder baie meer stres. Hul lewensomstandighede
word gekenmerk deur angs en spanning; daar is meer druk om ’n besluit te neem en – baie belangrik
– emigrasie word deur baie individue as ’n daad van selfbeskerming bestempel. Stres hou meestal
verband met veranderings en/of onvoorspelbaarheid in die fisiese, kulturele, sosiale of politieke
konteks soos die hulpbronne, buurt en instellings wat die voornemende emigrant se daaglikse lewe
of identiteit ondersteun. ’n Kritieke ervaring – die sogenaamde “laaste-druppel-gebeurtenis” – gee
dikwels aanleiding tot die finale besluit om te emigreer.

In sy onderhoude met Afrikaner-emigrante in Nieu-Seeland het Du Toit (2003) aan respondente
gevra of daar ’n deurslaggewende gebeurtenis was wat tot hul finale besluit om te emigreer, aanleiding
gegee het. Baie respondente het voorvalle genoem wat met geweld en misdaad verband hou. Vir
ander was die gewaarwording dat Suid-Afrika dieselfde afdraande pad as ander Afrika-lande volg,
die opbou van vrees en spanning wat tot breekpunt lei en vrees vir hul kinders se toekoms, die
spreekwoordelike “laaste druppel”.

Volgens Du Toit (2003) toon die huidige golf Afrikaner-emigrasie tipiese kenmerke van diasporiese
emigrasie. Hy is dan ook van mening dat die meerderheid Afrikaner-emigrante in die Verenigde
Koninkryk, Nieu-Seeland en Australië die diasporiese model gevolg het.
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3.3 Misdaad en geweld

Navorsing bevestig dat hoë vlakke van misdaad en geweld in Suid-Afrika oorsake is van die huidige
emigrasiegolf. In Du Toit (2003) se studie het baie respondente misdaad en geweld as belangrike
redes vir emigrasie aangevoer en het hulle persoonlike ervarings of die ervarings van gesins- of
familielede in hierdie verband genoem.

Sommige ontleders betwyfel dit egter of hierdie faktore werklik die enigste of belangrikste redes
vir die emigrasie is. Hulle meen dat misdaad en geweld ’n “polities korrekte” verduideliking bied, maar
dat die wortel van die probleem eerder by diepliggende sosiale en politieke faktore, waarvan sommige
in die volgende afdelings bespreek word, gesoek moet word.

3.4 Rassisme

Emigrante word dikwels as rassiste uitgekryt en daar word beweer dat hulle onwillig is om onder ’n
swart regering te leef. Die teendeel blyk egter uit Du Toit (2003) se studie. Die respondente in die
ondersoekgroep het persone uit die totale spektrum van die Suid-Afrikaanse gemeenskap – van
uiters liberaal tot baie konserwatief – ingesluit.

In sy toespraak by die loodsing van die Kom-huis-toe-veldtog gee oudminister Mangosothu
Buthelezi ’n ander perspektief op die rol van rassisme (Nieuwoudt 2003). Volgens Buthelezi is dit vir
hom, wat sy lewe aan die bevordering van rasseharmonie gewy het, uiters pynlik dat witmense voel
dat hulle kinders minder geleenthede in Suid-Afrika het as die kinders van ander etniese of rassegroepe.
Hierdie uitspraak dui daarop dat rassisme teen witmense, eerder as die teendeel, moontlik ’n rede vir
emigrasie kan wees. Uit Du Toit (2003) se studie blyk dat regstellende aksie een van die faktore is wat
die besluit om te emigreer, beïnvloed. Op ’n vraag of hulle bedreigd gevoel het, het die meeste
respondente aangedui dat hulle eerder ’n gevoel van inperking en ’n gebrek aan opsies en
toekomsmoontlikhede ervaar het.

3.5 Patologiese individualisme

Baie ontleders skryf die vloedgolf van emigrasie toe aan nuwe vorms van individualisme – wat selfs
as patologies bestempel word – wat kenmerkend is van die postmoderne era (Taylor 1991). Alhoewel
individualisme sedert die 1700’s een van die hoekstene van die liberale denke in veral Westerse
gemeenskappe gevorm het, voer Taylor aan dat nuwe en meer ekstreme vorme sedert die Tweede
Wêreldoorlog begin posvat het. Hierdie individualisme is uiters selfgesentreerd. Sosiale verhoudinge
– soos huweliks- en gemeenskapsverhoudinge – word bloot as instrumenteel tot die geluk van die
individu beskou. Wanneer hierdie verhoudinge nie langer die geluk van die individu bevorder nie,
kan hulle goedsmoeds ten gunste van nuwe verhoudinge verbreek word. Postmoderne mense streef
gevolglik nie meer na doelstellings en ideale wat hulle transendeer nie – ’n verskynsel wat deur De
Tocquiville (in Taylor 1991) as ’n verlies aan passie en ’n breër visie bestempel word.

Wat die individu betref, lei dié instrumentele siening van sosiale verhoudinge tot gevoelens van
isolasie, ’n gevoel van totale magteloosheid teenoor die mag van die staat en sosiale en politieke
apatie (Taylor 1991). Die gevolg is ’n afname in sosiale en politieke betrokkenheid wat uiteindelik
sosiale atomisme tot gevolg het. Mense trek hulle terug binne ’n eng, persoonlike ruimte en spits
hulle toe op aktiwiteite wat hulle wel kan beheer. Die hedendaagse gesondheidsbeheptheid en
verbruikerskultuur word as simptomaties van hierdie tendens beskou.

Rossouw (2003) is van mening dat baie Afrikaners hulle weens die verlies aan politieke mag in
1994 tot patologiese individualisme gewend het. Materialistiese doelwitte is inderdaad die enigste
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idealisme wat vir baie Afrikaners oorgebly het. Hierdie tendens word weerspieël in die woorde van ’n
briefskrywer aan ’n Afrikaanse Sondagkoerant: “Gelukkig steur min Afrikaanses hulle deesdae aan
die politiek. Ons is te besig om geld te maak” (De Lange 2005:19).

Daar word verder gespekuleer dat dié Afrikaners wat nog in Suid-Afrika bly, inwaarts geëmigreer
het. Hierdie inwaartse emigrasie word gekenmerk deur vervreemding van en onttrekking aan die
sosiale en politieke lewe agter hoë veiligheidsmure en ’n eensydige fokus op individuele belange. In
werklikheid is inwaartse emigrasie maar net die eerste tree op weg na die volgende logiese stap,
naamlik werklike emigrasie.

3.6 Sosiale identiteit

In sy toespraak (waarna in afdeling 3.4 verwys word) meen Buthelezi dat faktore wat met die kollektiewe
psige van Afrikaners verband hou, onderliggend aan die vloedgolf emigrasie lê (Nieuwoudt 2003).
Sosiale en groepsidentiteit is een van die faktore wat ten nouste met die kollektiewe psige van ’n
groep verband hou (Tajfel 1981).

Volgens die bekende sosioloog, Bauman (1998), is etniese groeperinge een van die weinige
vorms van gemeenskap wat die individualisme van die huidige era oorleef het en ’n mate van
geborgenheid en sekuriteit aan die geïsoleerde individu bied. Die postmoderne era word dan ook
gekenmerk deur die wêreldwye oplewing van etniese en kulturele lojaliteite.

Verskeie studies het die teenwoordigheid van ’n sterk etniese identiteit onder Afrikaners
aangetoon (Bornman 1995; 2001). Navorsing het verder getoon dat Afrikaans een van die hoekstene
is waarop ’n Afrikaner-identiteit gebou word. Daar kan tereg gevra word waarom groot groepe van ’n
gemeenskap met so ’n sterk groepsidentiteit bereid is om as’t ware hul taal en etniese groep te
versaak deur te emigreer.

3.7 Kulturele en beskawingsverskille

Uit die voorgaande kan afgelei word dat sosiale identiteit nou met kultuur verband hou. In sy toespraak
verwys Buthelezi na “cultural discomfort” om te dui op ’n ander moontlike rede vir die emigrasie van
Afrikaanssprekende witmense (Nieuwoudt 2003). Hierdie term kan tweërlei geïnterpreteer word.

In die eerste plek kan kulturele ongemak dui op Afrikaners se onvermoë om hulle met die
meerderheidskultuur in Suid-Afrika te vereenselwig. Alhoewel die heterogeniteit van die Suid-
Afrikaanse samelewing wyd erkenning geniet, word daar dikwels nie rekening gehou met
beskawingsverskille nie (Huntington 1996). Huntington definieer ’n beskawing as ’n “Kultuur” met
’n hoofletter. Dit omvat ’n groep mense se totale manier van lewe; die waardes, norme, instellings en
manier van denke waarin opeenvolgende generasies hulle identiteit vestig. Dit is ’n oorkoepelende
morele milieu wat ’n aantal etnisiteite omvat. Die etniese kulture wat tot ’n bepaalde beskawing
behoort, kan slegs ten volle verstaan word deur ook te verwys na die samelewingskonteks waaruit
hulle stam.

In Suid-Afrika het historiese prosesse verskeie hoof- beskawingstrominge in kontak gebring,
naamlik die Afrika- en Westerse beskawingskulture asook kleiner Hindu- en Islam-groeperinge (Ven-
ter 1999). Die vraag is of, en tot watter mate, sowel kulturele as beskawingsverskille tot emigrasie
bydra.

Die feit dat die Nieu-Seelandse emigrante in Du Toit (2003) se studie dalende opvoedkundige en
mediese standaarde as ’n rede vir emigrasie aangedui het, kan ’n aanduiding wees van kulturele
ongemak met die Afrika-manier waarop dinge gedoen word en die behoefte aan ’n ruimte waarin die
Westerse kultuur uitgeleef kan word (Nieuwoudt 2003).
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Terselfdertyd het Afrikaners vandag ook veel minder geleenthede om op sosiale en politiek
gebied uitdrukking te gee aan hulle etniese waardes, standaarde, taal en kultuur. In hierdie
omstandighede is dit nie so ’n groot sprong om vanuit ’n samelewing waarin Engels in elk geval die
oorheersende taal geword het, na ’n ander Engelssprekende land te emigreer waar daar binne ’n
Westerse kulturele milieu geleef en gewerk kan word nie.

3.8 Die gebrek aan ’n etniese droom of mite

Sowel politieke leiers as akademici spekuleer oor die invloed wat die verlies aan ’n etniese droom of
mite op die psige van Afrikaners het (Rossouw 2003). Die Afrikanerdroom van ’n eie tuisland waarin
hulle hul eie kulturele, sosiale en politieke lewe kan realiseer, was een van die grondliggende redes vir
die Groot Trek. Hierdie beweging het gekulmineer in die totstandkoming van die Transvaalse en
Vrystaatse republieke en die opkoms van Afrikaner-nasionalisme voor en na 1948. Die nuwe politieke
bedeling van 1994 het grootliks die einde van hierdie droom beteken. ’n Nuwe droom is nog nie
gevind nie. Die verlies aan hierdie etniese droom kan die invloed en kragdadigheid van die Afrikaanse
etniese kultuur afbreek en individualisme versterk. Aangesien hulle nie meer deur ’n droom of mite
aan Suid-Afrika gebind word nie, is dit waarskynlik vir Afrikaners makliker om hulle bande met Suid-
Afrika te verbreek en hulle oorsee te vestig.

3.9 Die verlies aan ’n Suid-Afrikaanse plekidentiteit

Volgens Rossouw (2003) gaan die verlies van ’n etniese droom hand aan hand met die verlies aan ’n
Suid-Afrikaanse plekidentiteit. Soos in afdeling 3.8 genoem, het Afrikaners in wese gestreef na ’n
plek of land wat hulle as hul eie kon beskou. Dit wil voorkom asof baie Afrikaners Suid-Afrika sedert
1994 nie meer as hulle land beskou nie. Hierdie verlies aan ’n Suid-Afrikaanse plekidentiteit kan die
besluit om te emigreer, vergemaklik. Rossouw (2003) huldig die opinie dat die huidige emigrasie slegs
teengewerk kan word as Afrikaners nuwe maniere soek en vind waarop hulle hul aan die Suid-
Afrikaanse ruimte kan verbind. In Buthelezi se toespraak spreek hy die wens uit dat alle Suid-Afrikaners
weer sal kan glo dat Suid-Afrika op ’n unieke manier ook aan hulle behoort (Nieuwoudt 2003).

4. EMPIRIESE ONDERSOEK

As deel van ’n breër ondersoek na identiteit en demokratisering in Suid-Afrika is vrae oor emigrasie
ingesluit in ’n landswye omnibusvraelysopname wat in Augustus/September 2001 deur die Raad vir
Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) onderneem is.

4.1 Die steekproef

Die vraelysopname het ’n landswye ewekansige steekproef van 2 535 respondente betrek wat
verteenwoordigend was van alle bevolkingsgroepe, provinsies en streke in Suid-Afrika. In die
steekproeftrekking is die metodologie van meerstappige gestratifiseerde trossteekproefneming gevolg.
Die steekproef is onder meer op grond van ras gestratifiseer. Die gerealiseerde steekproef is soos
volg saamgestel:

’n Totaal van 221 Afrikaanssprekende witmense (of 8,7 % van die finale ondersoekgroep) is in
die finale ondersoekgroep opgeneem.



392 Tydskrif vir Geesteswetenskappe 2005, 45/3

4.2 Die vraelys

Die volgende vrae is vir hierdie artikel van
belang:

Voornemens om te emigreer

Respondente is gevra of hulle beoog om
Suid-Afrika in die volgende vyf jaar te
verlaat en hulle permanent in ’n ander land
te vestig. Daar was drie responsopsies: ja,
nee en onseker.

TABEL 1: Rasseverspreiding van steekproef

N %

Swartmense 1807 71,2

Bruinmense 323 12,8

Indiërs 66 2,6

Witmense 330 13,0

Geen inligting 9 0,4

TOTAAL 2535 100,0

Faktore wat ’n rol speel in voornemens om te emigreer

Respondente moes die rol van sekere faktore in hulle voornemens om te emigreer op Likert-tipe
vyfpuntskale met die volgende responsmoontlikhede aandui: baie belangrik; redelik belangrik;
onseker/weet nie; redelik onbelangrik en geheel en al onbelangrik.

Die volgende faktore is gedek: ’n samelewing waarin Westerse waardes en standaarde in stand
gehou word; die vryheid om jou eie kultuur, taal en etnisiteit te handhaaf; die gevoel dat ’n mens ’n
invloed op regeringsbesluite en -prosedures kan uitoefen; die moontlikheid om jou beroep en eie
loopbaan te bevorder; persoonlike veiligheid en die veiligheid van die eie gesin en familie; die
veiligheid en sekuriteit van persoonlike besittings; en die toekomsmoontlikhede vir kinders.

Sosiale identifisering

Soortgelyke Likert-tipe skale is gebruik om die rol te ondersoek wat sekere sosiale groeperinge in die
vorming van respondente se identiteit speel. Die volgende sosiale groeperinge is gedek: die
Reënboognasie; die Suid-Afrikaanse staat; die eie rassegroep; die eie etniese, kulturele of taalgroep;
’n Afrika-kultuur; die Westerse wêreld; ’n Westerse en/of Europese kultuur en die globale of
internasionale gemeenskap. (As gevolg van ’n misverstand is ’n aantal items wat met plekidentiteit
verband hou, ongelukkig weggelaat.)

4.3 Data-ontleding

Die data is ontleed met behulp van programme van die Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS). Daar word hoofsaaklik gefokus op die resultate vir Afrikaanssprekende witmense. Die resultate
vir ander bevolkingsgroepe word egter in sekere gevalle gerapporteer ten einde vergelykings moontlik
te maak. Eenrigtingvariansie-ontledings is gedoen om te bepaal of daar, ten opsigte van sosiale
identifiseringspatrone en die belangrikheid wat aan sekere faktore geheg word in besluite om te
emigreer, beduidende verskille voorgekom het tussen respondente wat positief, negatief of met
onsekerheid gereageer het op die vraag of hulle beoog om in die volgende vyf jaar te emigreer.
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5. RESULTATE

5.1 Voornemens om te emigreer

Aansienlike persentasies van alle rassegroepe het aangedui dat hulle beoog om binne die volgende
vyf jaar te emigreer (tabel 2). Die persentasie Afrikaanssprekende witmense wat positief gereageer
het (13,2%), was egter die hoogste vir al die groepe. Meer nog: ’n verdere 13,6% Afrikaanssprekende
witmense het aangedui dat hulle onseker was – ’n mens kan aanvaar dat dié respondente wat onseker
was nog nie ’n finale besluit geneem het nie, maar dit wel oorweeg het om te emigreer. Dit beteken dat
’n totaal van 26,8% van die Afrikaanssprekende witmense reeds besluit het of dit oorweeg het om te
emigreer. (Dié gesamentlike persentasie word egter deur die ooreenstemmende 30,8% vir
Engelssprekende witmense oortref.)

TABEL 2: Voornemens om te emigreer – alle rassegroepe

Swartmense Indiërs Bruinmense Afrikaans- Engels-
sprekende sprekende
witmense witmense

N % N % N % N % N %

Ja 222 12,5 34 10,7 5 7,9 29 13,2 10 9,3

Nee 1411 79,2 261 82,1 53 84,1 161 73,2 74 69,2

Weet nie 148 8,3 23 7,2 5 7,9 30 13,6 23 21,5

Totaal 1718 100,0 318 100,0 63 100,0 220 100,0 107 100,0

Interessante tendense blyk uit die gegewens oor die demografiese kenmerke van die respondente
wat positief op die emigrasievraag gereageer het (tabel 3).

By al die bevolkingsgroepe het vrouens bykans twee derdes van dié groep gevorm.
By die bruinmense en Afrikaanssprekende witmense is dit opvallend dat bykans ’n kwart van die

voornemende emigrante 50 jaar en ouer was, terwyl meer as die helfte 35 jaar en ouer was. Die
persentasie voornemende emigrante onder die swartmense en Engelssprekende witmense van 50 jaar
en ouer was onderskeidelik 14,4% en 10,0%, terwyl geen Indiërs in dié kategorie geval het nie.

Die meerderheid swart- en bruinmense het oor kwalifikasies laer as matriek beskik, terwyl slegs
1,4% van die swart en 2,9% van die bruin voornemende emigrante oor ’n graad beskik het. Matriek
was die hoogste kwalifikasie van al vyf Indiër-respondente wat beoog het om te emigreer. Daarenteen
was 13,8% van die Afrikaanssprekende witmense en 30,0% Engelssprekendes gegradueerdes, terwyl
meer as die helfte van dié twee groepe oor ’n tersiêre kwalifikasie beskik het.

6.2 Faktore wat ’n rol speel in voornemens om te emigreer

Afrikaanssprekende witmense het die meeste klem geplaas op faktore wat met persoonlike veiligheid,
die veiligheid van gesinslede en die sekuriteit van eiendom en besittings verband gehou het (tabel 4).
Die derde belangrikste faktor het met die toekomsmoontlikhede van kinders verband gehou en
loopbaanbevorderingsmoontlikhede was die vierde op die ranglys. Alhoewel die vermoë om hulle eie
taal en kultuur te handhaaf slegs vyfde op die ranglys was, was die gemiddelde van hierdie faktor
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(M=4,4) baie hoog as daar in ag geneem word dat ’n vyfpuntskaal gebruik is. Die vermoë om die
regering te beïnvloed, het die laagste gemiddeld getoon.

Statisties betekenisvolle verskille tussen die verskillende emigrasiemoontlikhede is slegs gevind
vir die belangrikheid van Westerse standaarde en norme (F=7,883; p=0,0010). ’n Scheffe-toets het
aangetoon dat die respondente wat wel beoog het om te emigreer, betekenisvol meer waarde aan dié
faktor geheg het as die respondente wat negatief op die vraag geantwoord het.

TABEL 3: Demografiese kenmerke van respondente wat beoog het om te emigreer

Swartmense Indiërs Bruinmense Afrikaans- Engels-
sprekende sprekende
witmense witmense

N % N % N % N % N %

Geslag

Manlik 86 38,7 3 60,0 11 32,4 11 37,9 3 30,0

Vroulik 136 61,3 2 40,0 23 67,6 18 62,1 7 70,0

Totaal 222 100,0 5 100.0 34 100.0 29 100.0 10 100.0

Ouderdom

18 – 24 jr 59 27,4 2 40,0 9 26,5 1 3,4 4 40,0

25 – 34 jr 61 28,4 6 17,6 11 37,9 2 20,0

35 – 49 jr 64 29,8 3 60,0 11 32,4 10 34,5 3 30,0

50 jr en ouer 31 14,4 8 23,5 7 24,1 1 10,0

Totaal 215 100,0 5 100,0 34 100,0 29 100,0 10 100,0

Hoogste onderwyskwalifikasie

Geen 25 11,3 2 5,9

Primêre kwalifikasie 44 19,8 4 11,8

Graad 8 – 11 86 38,7 18 52,9 3 10,3

Graad 12 (matriek) 44 19,8 5 100,0 9 26,5 12 41,4 4 40,0

Tersiêre sertifikaat

of diploma 19 8,6 10 34,5 3 30,0

Graad 3 1,4 1 2,9 4 13,8 3 30,0

Ander 1 0,5

Totaal 222 100,0 5 100,0 34 100,0 29 100,0 10 100,0
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5.3 Sosiale identifiseringspatrone

Die Afrikaanssprekende witmense het die sterkste met hulle eie rasse- en etniese groepe geïdentifiseer
(tabel 5). Hulle het relatief minder waarde geheg aan Suid-Afrikaans-georiënteerde kategorieë soos
die Reënboognasie en die Suid-Afrikaanse staat, asook aan supra-nasionale en globale kategorieë
soos die Westerse en globale gemeenskappe. ’n Afrika-kultuur het die laagste prioriteit geniet.

TABEL 4: Eenrigtingvariansie-ontledings van voornemens om te emigreer en faktore wat ’n rol speel
in emigrasie – Afrikaanssprekende witmense

VOORNEMENS  OM  TE  EMIGREER

Ja Nee On- Totaal Gvv F- p-
seker waarde waarde

N 29 155 29 213 2 7,883 0,0010**

M 4,6 3,7 4,0 3,9

sa 0,5 1,2 0,9 1,1

N 29 155 30 214 2 0,342 0,7110

M 4,5 4,4 4,5 4,4

sa 0,7 0,9 0,7 0,9

N 29 155 30 214 2 0,677 0,5900

M 4,1 3,8 3,8 3,8

sa 1,2 1,2 1,2 1,2

N 29 155 30 214 2 2,072 0,1290

M 4,6 4,4 4,7 4,5

sa 0,8 0,9 0,5 0,8

N 29 155 30 214 2 1,306 0,2730

M 4,9 4,7 4,9 4,8

sa 0,3 0,7 0,3 0,7

N 29 155 30 214 2 1,224 0,2960

M 4,9 4,7 4,9 4,8

sa 0,3 0,8 0,4 0,7

N 29 154 30 213 2 0,855 0,4270

M 4,8 4,7 4,9 4,7

sa 0,8 0,8 0,4 0,8

**   p < 0,01

Westerse norme en
standaarde

Handhawing van taal
en kultuur

Vermoë om regering te
beïnvloed

Vermoë om persoonlike
loopbaan te bevorder

Persoonlike en
gesinsveiligheid

Sekuriteit van eiendom
en besittings

Toekoms van kinders
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TABEL 5: Eenrigtingvariansie-ontledings van sosiale identifisering en voornemens om te emigreer –
Afrikaanssprekende witmense

VOORNEMENS  OM  TE  EMIGREER

Ja Nee On- Totaal Gvv F- p-
seker waarde waarde

N 29 158 30 217 2 0,560 0,5720

M 3,5 3,7 3,8 3,7

Sa 1,3 1,2 1,3 1,2

N 29 158 30 217 2 0,083 0,9210

M 3,8 3,7 3,7 3,7

Sa 1,0 1,2 1,2 1,2

N 29 158 30 217 2 0,712 0,4920

M 3,9 4,2 4,0 4,1

sa 1,0 1,0 1,1 1,0

N 29 156 30 215 2 3,678 0,0270*

M 3,9 4,3 4,0 4,2

sa 1,0 0,8 1,1 0,9

N 29 158 30 217 2 0,550 0,5780

M 3,3 3,3 3,0 3,2

sa 1,1 1,2 1,2 1,2

N 29 158 30 217 2 0,477 0,6210

M 3,6 3,4 3,3 3,5

sa 1,1 1,2 1,1 1,1

N 29 158 30 217 2 1,240 0,2920

M 3,7 3,4 3,4 3,4

sa 1,0 1,1 1,1 1,1

N 29 157 30 216 2 0,040 0,9600

M 3,5 3,6 3,6 3,6

sa 1,0 1,2 1,3 1,1

*   p < 0,05

Reënboognasie

Suid-Afrikaanse staat

Rassegroep

Etniese groep

Afrika-kultuur

Westerse wêreld

Westerse kultuur

Globale gemeenskap

Betekenisvolle verskille tussen die responsmoontlikhede betreffende voornemens om te emigreer,
is slegs gevind ten opsigte van die eie etniese groep (F=3,678; p=0,0270). ’n Scheffe-toets het
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aangetoon dat respondente wat wel beoog het om te emigreer, betekenisvol minder waarde aan die
eie etniese groep geheg het as dié wat negatief op die emigrasievraag gereageer het.

6. BESPREKING

Verskeie belangrike tendense kan onderstreep word. In die eerste plek bevestig die resultate die
populêre aanname dat die grootste persentasie emigrante uit Afrikaner-geledere kom. Vir almal wat
die belange van Suid-Afrika en die Afrikaner-gemeenskap op die hart dra, behoort dit verontrustend
te wees dat die grootste persentasie Afrikaanssprekende witmense nie alleen aangedui het dat hulle
beoog om te emigreer nie, maar ook dat meer as ’n kwart van dié groep dit oorweeg of reeds besluit
het om te emigreer.

Selfs meer verontrustend is die feit dat die meerderheid Afrikaanssprekende voornemende
emigrante – in teenstelling met voornemende swart-, bruin- en Indiër-emigrante – oor goeie tersiêre
kwalifikasies beskik het. Dit wil voorkom asof bruin en swart voornemende emigrante moontlik as
gevolg van swak kwalifikasies sukkel om in Suid-Afrika werk te kry en hoop op beter geleenthede
elders. Die vraag kan tereg gevra word of hulle wel daarin sou slaag om oorsee werkpermitte te
bekom. Daarenteen bied voornemende wit emigrante se hoër kwalifikasies hulle waarskynlik ’n beter
kans dat hulle pogings om te emigreer, sal slaag. Die feit dat voornemende wit emigrante nie alleen
oor beter kwalifikasies beskik het nie, maar ook ouer was, dui inderdaad op ’n uitvloei van geskoolde
en professionele beroepslui.

Faktore wat met sekuriteit – persoonlike en gesinsekuriteit asook die veiligheid van besittings –
verband hou, het die belangrikste rol gespeel in besluitneming om te emigreer; ’n bevestiging van Du
Toit (2003) se gevolgtrekkings dat geweld en misdaad ’n belangrike rol by emigrasie speel.
Loopbaanvooruitsigte was ook ’n belangrike faktor. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat, ten
einde die uitvloei van geskoolde en professionele beroepslui te stuit, besluitnemers in Suid-Afrika
daarna sal moet streef om vir alle Suid-Afrikaners ’n veilige persoonlike en beroepsomgewing te
skep. Nie alleen is dit van die grootste belang dat misdaad en alle vorme van geweld gestuit word nie,
maar daar sal gewaak moet word dat regstellende aksie en ander beleidsrigtings nie die
lewensmoontlikhede vir Afrikaners en ander groepe inperk nie.

Die feit dat faktore wat met eng persoonlike belange verband hou baie hoog geag word, dui
waarskynlik op die groei van ekstreme vorme van individualisme onder Afrikaners (Taylor 1991). Die
lae prioriteit wat aan regeringsbeïnvloeding geheg word, is ’n verdere aanduiding van ekstreme
individualisme, sosiale en politieke apatie en inwaartse emigrasie.

Dit is interessant dat Afrikaanssprekende witmense tog hoë waarde heg aan die moontliheid om
hulle eie kultuur, taal en etnisiteit te handhaaf. Dit wil voorkom asof ’n veilige kulturele ruimte – naas
’n veilige persoonlike en beroepsomgewing – ’n belangrike rol kan speel om emigrasie teen te werk.

Dit is egter verbasend dat daar by nie een van die eerste vyf faktore op die prioriteitslys sprake
was van betekenisvolle verskille tussen die verskillende opsies ten opsigte van voornemens om te
emigreer nie. Dit impliseer onder meer dat daardie respondente wat negatief op die emigrasievraag
geantwoord het, net soveel waarde aan hierdie faktore geheg het as dié wat wel beoog het om te
emigreer. Dit kan ’n aanduiding wees dat hierdie faktore, alhoewel hulle dikwels voorgehou word as
redes vir emigrasie, tog nie die enigste of selfs belangrikste faktore is wat emigrasie beïnvloed nie en
dat ander meer diepliggende faktore moontlik ’n rol speel.

In hierdie verband is dit van besondere belang dat daar wel betekenisvolle verskille gevind is
tussen die emigrasiemoontlikhede en die waarde wat geheg is aan die instandhouding van Westerse
norme en standaarde. Die betekenisvol hoër prioriteit wat voornemende emigrante hieraan geheg het,
dui waarskynlik daarop dat Westerse beskawingswaardes selfs belangriker is as die behoefte aan ’n
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ruimte waarin die eie etniese taal en kultuur gehandhaaf kan word. Dit is moontlik een van die
belangrikste redes waarom Afrikaners bereid is om die land waarin hulle historiese wortels lê, te
verlaat en hulle hoofsaaklik in ander Westerse (meestal Engelssprekende) lande te vestig. Hierdie
bevinding bevestig ook Huntington (1996) se standpunt dat ’n beskawingskultuur etniese kulture
transendeer en in werklikheid die hoogste waardes vergestalt van die etniese groepe wat tot ’n
bepaalde beskawing behoort. Ten einde emigrasie teen te werk, is dit gevolglik ook belangrik dat daar
in Suid-Afrika ruimte(s) geskep en in stand gehou word waarin Afrikaners en ander Westerlinge hulle
beskawingswaardes en –kultuur kan uitleef.

Hierdie bevindings kan egter ook ’n aanduiding wees dat huidige Westerse beskawingswaardes
onderliggend is aan ekstreme vorms van individualisme en materialisme en gevolglik ook aan
voornemens om te emigreer.

Ten spyte daarvan dat die era na 1994 gekenmerk is deur propaganda vir die vorming van ’n
oorkoepelende nasionale identiteit, wil dit voorkom asof dié pogings, wat Afrikaners betref, grootliks
misluk het. Die hoë prioriteit wat Afrikaners aan hulle etniese en rasse-identiteit gegee het, kan op
velerlei wyses geïnterpreteer word. Aan die een kant kan dit dui op ’n terugtrekking binne etniese
geledere – ’n laertrekmentaliteit. Aan die ander kant is dit ’n aanduiding dat pogings tot nasiebou
slegs kan slaag wanneer mense binne ’n bepaalde staat fisies, finansieel en kultureel veilig voel.
Gevoelens van onveiligheid versterk waarskynlik mense se behoefte om laer te trek en lei tot apatie
teenoor sosiale en politieke prosesse in die breër samelewing. Op grond van teorieë oor sosiale
identifisering kan daar gehipotetiseer word dat etniese en rassegroeplidmaatskap ’n belangrike ele-
ment van Afrikaners se sosiale identiteit vorm, omdat hulle grootliks op grond van etnisiteit, taal en
ras onderskei word van die breër Suid-Afrikaanse samelewing (Tajfel 1981).

Die feit dat daar betekenisvolle verskille bestaan tussen die verskillende opsies betreffende
voornemens om te emigreer en die waarde wat aan etnisiteit as bron van sosiale identifisering geheg
word, is van besondere belang. Dit wil voorkom asof sterk etniese identifisering ’n rol kan speel om
emigrasie teen te werk. Dit bevestig ook die uitgangspunte van teoretici soos Bauman (1998) dat
etnisiteit as’t ware die laaste oorblywende groepsverband geword het waarin die postmoderne mens
’n gevoel van geborgenheid en gemeenskap ervaar. In dié sin speel etniese identifisering waarskynlik
’n belangrike rol om patologiese individualisme teen te werk en gemeenskapsbetrokkenheid te
bevorder.

Oorkoepelend beskou, dui hierdie navorsingsresultate daarop dat emigrasie onder Afrikaners
waarskynlik nie teengewerk kan word deur alleenlik die veiligheid en vooruitgang van individue te
bevorder nie. Dit is waarskynlik ook nodig om Westerse beskawingsnorme met ’n eensydige klem op
individualisme te temper met waardes wat klem lê op gemeenskapsbetrokkenheid. Die hervestiging
en bevestiging van bande met die eie etniese groep kan moontlik ’n belangrike eerste stap in hierdie
verband wees. Die bevordering van sensitiwiteit en waardering vir elemente van Afrikaners se Afrika-
erfenis en gebondenheid aan Suid-Afrika moet egter ook aandag geniet. Aan die ander kant wil dit
voorkom of laasgenoemde nie bevorder kan word as Afrikaners nie fisies en kultureel in Suid-Afrika
veilig voel nie. Daar bestaan gevolglik ’n verwikkelde wisselwerking tussen hierdie faktore. Daar kan
nie slegs op een gefokus word, terwyl die ander nagelaat word nie.

Ten slotte kan daar genoem word dat die navorsingsresultate wat in hierdie artikel bespreek
word, ’n aanduiding gee van die omvang van emigrasie onder Afrikaners vandag. Daar kan min
twyfel bestaan oor die feit dat die groot aantal emigrante wat die land reeds verlaat het, of beplan om
dit te verlaat, ’n verreikende impak op die land as geheel en die Afrikaner-gemeenskap in die besonder
het. Alhoewel enkele faktore wat emigrasie kan bevorder of teenwerk uitgelig is, is veel meer navorsing
nodig ten einde die verwikkelde prosesse wat by emigrasie betrokke is te verstaan.
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VOETNOTE

1. Die navorsing wat in hierdie artikel bespreek word, is gefinansier deur die John D en Catherine T
MacArthur Foundation in die VSA.

2. Die oogmerk van hierdie artikel is om te fokus op die nuwe politieke bedeling sedert 1994 en nie
om vergelykings met die vorige bedeling te tref nie. Die term “Afrikaners” word gebruik om te
verwys na ’n bepaalde etniese groep, terwyl “Afrikaanssprekende witmense” gebruik word in
die bespreking van die resultate van die vraelysopname, omdat nie aanvaar kon word dat al dié
respondente hulle noodwendig as Afrikaners sou identifiseer nie.

VERWYSINGS

Appadurai, A. 1990. Disjuncture and difference in the global cultural economy. Theory, Culture & Society,
7:295-310.

Bauman, Z. 1998. Globalization: The human consequences. Cambridge: Polity.
Bornman, E. 1995. Etnisiteit in ’n oorgangsperiode: ’n Sosiaalsielkundige studie. Ongepubliseerde doktorale

tesis, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria.
Bornman, E. & Olivier, J. 2001. Patterns of social identification in the post-apartheid South Africa. Paper

presented at the 2nd Biennial Congress of the International Academy for Intercultural Research, Oxford,
Mississippi.

Du Toit, B.M. 2003, January. Boers, Afrikaners, and diasporas. Papers presented at a one-day seminar
organised by the History Commission of the South African Academy of Science and Art, Pretoria, South
Africa.

De Lange, F. 2005, 17 April. Mag die baba sy probleme oorkom. Die Wêreld, p. 19.
Emigration imperils growth. 2003. http://www.bday.co.za/bday/content/direct/1,3523,80506360780,00.html

[15 March 2003].
Huntington, S. P. 1996. The clash of civilisations and the remaking of world order. New York: Simon &

Schuster.
Kriel, K. 2003, 6 Maart. Kom-huis-toe-veldtog help glyers. Beeld, p. 12.
Skills shortage aggravated by professionals’ exodus. 2001. http://www.sairr.org.za./wsc/

pstory.htx?storyID=212 [15 March 2003].
Tajfel, H. 1981. Human groups and social categories. Cambridge University Press.
Venter, A. 1999. Nasionale identiteitsvraagstukke in postapartheid-Suid-Afrika. Tydskrif vir Geestes-

wetenskappe, 39(1):22-38.
Nieuwoudt, S. 2003, 7 Maart. “Oop debat oor uittog nodig: SA moet aan almal behoort”, sê Buthelezi. Beeld, p. 8.
Rossouw, J. 2003, 14 Maart. Vir dié wat bly, moet land op ’n nuwe manier ‘ons s’n’ gemaak word. Beeld, p. 15.
Taylor, C. 1991. The ethics of authenticity. Cambridge, MA: Harvard University Press.


