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Dr F van Zyl Slabbert

Daar is al eindeloos in geleerde kringe geredekaweloor die

teenoorstellende uitgangspunte in sosiaalterme waarvan

historiese prosesse uiteindelik begryp moet word: enersyds, die

tydige intervensie strategies invloedrykevan geplaasde

individue; andersyds, die werking van onpersoonlike sosio-

ekonomiese kragte wat onafhanklik van individuele voorkeur, die

gang van die geskiedenis bepaal. As daar ooit 'n bewys bestaan

dat hierdie 'n valse teenstelling is, dan is dit te vind in die

gebeure wat die afgelope paar maande in Suid-Afrika op politieke

gebied plaasgevind get. Die teenstelling is natuurlik die tussen

voluntarisme determinisme; individualisme vsofen
kollektevisme , of dan, die sg. IUgreat man theory of historyUU vz

uOthe social forces theory of historyDo.
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Die teenstelling is vals omdat daar 'n interafhanklikheid is

tussen individuele vrywilligheid en die maatskaplike konteks

waarin die geskied. Sodonig so /I dat daar 'n wederkerigheid

(reciprocity) bestaan waarin die een die ander help vorm en

verander. Ek glo dit is hierdie wederkerigheid wat sal verhoed

dat daar ooit 'ngeslote en finale teorie oor menslike gedrag sal

ontstaan, en dat ons nooit bo alle twyfel politieke of

ekonomiese gebeure sal kan voorspel nie. Die blote feitdat mens

die vermoe het om te besin oor sy eie onsinnigheid bou 'n

kreatiewe onvoorspelbaarheid oor die toekoms in.

Neem bv. die dood van Chris Hani; Oliver Tambo en Andries

Treurnicht en die politieke konsekwensies wat dit ontlont het.

Kenners het hulle mond vol gehad oor die rol wat Hani sou speel

t.o.v. bv. lintussentydse regering en die werking van 'n regering

van nasionale eenheid. Sommige beweer hy sou linpopulistiese

skeuring bewerkstellig om druk te plaas op 'n regering van

Nasionale Eenhe~d sodat dit nie die behoeftes van die armsaliges,

die werkloses en die jeug sou verwaarloos nie. Ander dat hy

verbind is tot so linregering as 'n noodsaaklike kompromie ter

voorbereiding vir die uiteindelike sosialistiese revolusie, ens.

En toe word hy wreed en sinneloos vermoor. Kei harde Marxiste,

intellektuele voorstanders van maatskaplike deterministe en

kollektiwistiese denke staan verslae oor die verlies van so 'n

kameraad en se : vVDaar is niemand om sy plek te vul nie. vv Hulle
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is reg. Hy was 'n besondere invididu wat in 'n besondere konteks

'n onvervangbare rol gespeel het.

Kort op sy dood volg die dood van oliver Tambo - Voorsitter van

die ANC. Iemand wat intens lojaliteit binne die ANC gewiet het,

en versoening tussen strydende faksies kon bewerkstellig.

Skielik is die Voorsitter van die ANC en die Sekretaris-Generaal

van die SAKP nie meer nie, en 'n nuwe dinamiek kom los in the

ANC-alliansie.

Walter Sisulu, die ou stryder is moeg en soek 'n minder

veeleisende posisie. Se nou maar hy neem Tambo se plek in - wie

neem oor 'n sy plek as Vise-President? Thabo Mbeki, cyril

Ramaphosa, Tokyo Sexwale? Se nou Cyril Ramaphosa kry dit, wie

word dan Sekretaris-Generaal van die ANC in sy plek? Jacob Zuma

of Tokyo Sexwale? En wie word dan hoofonderhandelaar van die

ANC? Wat word van die "Cyril-en-Roelf-Show?" Gestel hierdie

nuwe skuiwe met nuwe gesigte in ou posisies vind plaas, watter

implikasies het dit vir die styl en strategiese betrokkenheid van

die ANC in die onderhandelingsproses?

Gerugte wil dit he dat uUdie leserskaplV van die ANC al hierdie

opvolgkrisise wou besweer by die Nasionale Werksgroep deur voor

te stel dat tydelike aanstellings gemaak word in afwagting van

'n Nasionale Kongres volgende jaar. Bv. dat Thabo Mbeki intussen

Vise-Voorsi tter word. vanui t die streke is heftig beswaar gemaak

teen sulke tydelike aanstellings en is aangedring op 'n

vervroegde Nasionalie Kongres - moontlik November/Desember. Op
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Intussen is Dr Andries Treurnicht ook oorlede. Kenners is dit

eens dat een van sy prestasies was om die strydende faksies binne

die KP byeen te hou - veral die tussen die bakleiers en die

onderhandelaars. Hulle was ditook eens dat Dr Ferdi Hartzenberg

dit nie sou kon voortsit as hy sou oorvat van Dr Treurnicht nie.

Daarom het Boet Bruwer en Piet Gouws vir Gen. Constand viljoen

en die ander generaals gaan byeen roep om te help stig aan 'n

Volksfront. Gen. Viljoen wil eers praat voor by baklei terwyl

Gen. Tienie Groenewald nie ongenee is om te baklei voor, en

indien, hy ooit praat nie. Vir die eerste keer bring die

praterige an bakleierige GeneeraaIs dieselfde groeperinge van

regs byeen in 'n Afrikaner Volk.sfront. Skielik het die militante

AWB 'n nuwer respektabelheid en 'n strategiese belangrikheid.

Maar skielik sit die UUskietersVUook by implikasie om die tafel

by Kempton Park want die Volks-Unie is ook deel van die Front en

Gen. Constand was hulle adviseerder nog voor hy met Boet Bruwer
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hierdie kongres moet nie slegs vakatures gevul word nie, maar

besluit word op verkiesingsstrategiee en wie op die Alliansie se

lys as kandidate moet verskyn.

Met 'n nuwe weerbarstigheid onder die ANC-jeug en 'n groter eis

vir outonomiteit vanaf die ANC-streke, (albei dinge wat Hani kon

kanaliseer), kan so 'n kongres 'n ingrypende invloed he op die

styl en samestelling van die ANC-leierskap. Dit kan op sy beurt

'n heeltemal nuwe wending bring in die ontplooing van die

gesamentlike agenda tussen die ANC en Regering vir die oorgang

na 'n regering van Nasionale Eenheid.
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en Piet Gouws gesels het oor die stigting van 'n Vollksfronto

Nou kan die regses stem dik maak vir selfbeskikking en dreig om

te skiet as dinge nie reg loop nie - ditalles deel van 'n

Volksfronto Dr Treurnicht het met sy dood iets reggekry wat hom

in sy lewe ontwyk het - 'n gemeenskaplike strategie (het-sy 'n

wankelrige een), vir regses oor die onderhandelingsproseso

Die dood van drie mense, Hani, Tambo en Treurnicht kon nie vooraf

in berekening gebring word in ons daaglikse selfversekerde

analises van gebeure nie 0 Nou kan ons net onsin praat as ons dit

buite rekening laato Die toekoms is oper as wat mens dink - en

nie noodwendig beter of slegter nie 0 Dit hang af van daai

wederkerigheido
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