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Mens kan nie oor Nelson Rohihahla Mandela skryf sonder om hom in stukke op te sny
nie. Hy is net doodgewoon nie een mens nie. Sy charisma is 'n lafenis wat opgesoek
word deur 'n uitlopende verskeidenheid van politici, sportsterre en kunstenaars: Clinton,
Castro, Gadaffi, Blair, Michael Jackson, Whitney Houston, Hansie Cronje ens. ens. Sy
spontaniëteit en opregtheid is 'n struikelblok vir konsekwente diplomasie. Bo oor die
alledaagse passie en vooroordele van internasionale leiers en politici, maak hy uitspraak,
en neem standpunte in, wat direk en openlik, bestaande konvensies ignoreer. En hy kom
daarmee weg. Hoe kry hy dit reg?

In Julie 1987 is 'n groep van ons, as deel van die Dakar ontmoeting met die ANC in
banningskap in Burkina Fasso. Die hoofstad is Ouagadougou, en in die tuin van sy paleis
is ons die gaste van die jong President, Thomas Sankarra. Heelgebraaide
boerboklammetjies word op spitte rondgedra en in die agtergrond sing 'n plaaslike
koortjie "Lib ere Mandela". Mandela in die tronk was geografies en kultureel, 'n
grenslose versugting vir bevryding. Vir Oos en Wes, Gelowige en Ongelowige, Swart en
Wit, Kommunis en Kapitalis was sy lot In gemeenskaplike roeping. Hy het 'n politieke
werklikheid geword wat In toevallige verbintenis met sy persoon in die tronk gehad het.
Elke denkbare saak het hom toedien, vervroom en geheilig.

(Kort na ons besoek is Sankarra in 'n staatsgreep deur sy vriend en vertroueling Blaise
Campo are doodgemaak en in 'n vlak graf toegegooi. Campoare is nou President van die
OAU en van sy land.)

Dan is daar Mandela pas na sy vrylating. Die legende het 'n gesig gekry. Op 'n balkon
bokant die Kaapse Parade, lees hy stamelend en onseker vir die menigte 'n vervelige en
geykte toespraak wat Cyril Ramaphosa vir hom geskryf het. Dit maak nie saak nie. Die
mense het gekom om hom te hoor, nie te luister nie.

En toe begin die sjarme- weerloosmakend en oorweldigend. Hoe meer hy ontken dat hy
nie is wat hulle dink hy is nie, hoe sterker glo hulle hy is wat hulle dink hy is. Die
legende word 'n ikoon wat gedra, bestreel en omhels moet word. Sy 27 jaar in die tronk
word vir die wereld 'n demonstrasie van soeke na geduld, vergewensgesindheid,
versoening en 'n "nuwe Suid-Afrika".

Die wereld kan nie genoeg van hom kry nie. 'n "ticker tape" parade in New York, die
Nobel prys, Koningin Elizabeth, Westminster en Trafalgar, ens. ens. En die oubaas is
ydel genoeg om elke oomblik te geniet. Asof hy wil inhaal wat sy sel vir 27 jaar
uitgesluit het. Die glimlag op sy gesig spreek van onverbloemde ingenomendheid.
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Skielik is ons paspoorte gesoge in 'n bron van internasionale sluikhandel. Ons kan gaan
waar ons wil - en ander ook; op ons rekening.

Maar Mandela is ook 'n uitgeslape politikus. Die legende en ikoon-mania het nooit kop
toe gegaan nie. Hy gebruik dit verniftig om sy posisie binne die ANC te konsolideer; om
sy bedingingsposisie in die onderhandelings proses te versterk, en om sy beeld as
internasionale staatsman te bevorder. Hy word 'n formidabele politieke opponent. Dit
word gou duidelik dat De Klerk die inisiatief begin verloor en nie weet hoe om die
verskynsel van Mandela te hanteer nie.

Die eerste ruk na vrylating weet hy die land kantelop 'n snypunt tussen wanorde en
ordelike oorgang. Elke moontlike bron van onstabilitieit word aangespreek en kragteloos
gemaak: die Veiligheidsdienste, Staatsdiens, Buthelezi, die Regses, selfs de Klerk. In die
onderhandelingsproses is daar een goue reel; soos Mac Maharaj dit stel: "So lank die
beginsels van meerderheidsregering nie gekompromiteer word, is Mandela te vinde vir
enige oorgangskompromis". Hiervoor, volgens sy vertrouelinge, was hy bereid om terug
tronk toe te gaan. Dit was nie nodig nie. Met die heraanvang van onderhandelinge op
die basis van Slovo se "Sunset Clause", was die koel, as't ware, deur die kerk. Buthelezi
en Constand Viljoen het tot knap oor die 1994 verkiesing buite die proses gebly, en toe
ingekom. Die vêr regses het tot op verkiesingsdag 'n paar bomme gegooi, maar is gou
hokgeslaan.

Toe kom die dag dat Mandela uit die blink motor klim by die Unie-gebou vir sy
inhuldiging as die eerste demokratiese verkose President van Suid-Afrika. Die Generaals
staan op 'n ry, klap hulle hakke saam en salueer. Die volle betekenis hiervan bly nog
steeds onvertelbaar. Dit was die einde van blanke minderheidsbewind sedert 1910. Dat
dit so sou gebeur, was vir die knapste politieke koppe onvoorstelbaar. Wat nooit in
berekening gebring is nie, is De Klerk se "geestelike sprong" en Mandela se rol en
persoonlikheid. Elke deterministiese teorie oor die "onafwendbare katastrofe" wat Suid-
Afrika gaan tref word omgedop deur die persoonlike ingrype van twee mense: De Klerk
en Mandela. Veral Mandela.

Maar om te regeer is 'n ander storie. As fasiliteerder, versoenende figuur,
oorgangsbemiddelaar speel hy 'n onmisbare rol. In die eerste vyf jaar was dit miskien die
prioriteit. Mandela is egter 'n swak administrateur en beleidsman. Dit het begin met die
aanstel van sy Kabinet - te veel baantjies vir boeties en beloning van "struggle" vennote,
en 'n vasberadenheid om met hulle te volhard, ten spyte van demonstreerbare
onkundigheid en onbevoegdheid. Vir die eerstejaar het dit nog gehou, tot Suid-Afrika
die Rugby Wereldbeker wen, en selfs vêrregses Mandela as "hulle President" opeis toe
hy met die nommer 6 trui op Ellis Park staan. Kort hierna pleeg de Klerk politieke hara-
kiri vir die NP deur uit die Regering van Nasionale Eenheid (RNE) to onttrek, en selfs
later te bedank as leier van sy party. Net die IFP en Buthelezi maak dit nog 'n RNE, maar
in feite reageer die ANC nou alleen, en Mandela kom onder die vergrootglas as alleen
leier van die land. Dit sukkel, veral op beleidsmakende en implementerende vlak.



Miskien sou enige iemand dan gesukkel het. Die nege Provinsies is op hikrake en
onwetenskaplike manier saamgestel - die Noord Kaap is net 'n bietjie groter as 'n plaas,
terwyl die Oos Kaap en Noordelike Provinsie te groot, lomp en arm is. Ook is die
staatsregtelike verhouding tussen hulle en die Sentrale Regering nie duidelik en lekker
nie. Op plaaslike owerheidsvlak bly finale beslag uitgestel. Na verkiesings hier in 1995
en 1996 bereken die Department van Staatkundige Ontwikkeling dat van die om en by
680 plaaslike owerhede 30% nie kan voort bestaan nie; 30% kan gered word, en die res
sal min of meer kan aansukkel. Dit is op hierdie vlak waar dienslewering op die grootste
skaal moet plaasvind. Maar vir dienste om gelewer te word moet daar 'n doeltreffende
Staat wees. Teen die _4de en 5de jaar van Mandela se bewind toon Suid-Afrika al die
simptome van 'n swak Staat. Die Kriminiele Regsisteem ontrafel en misdaad floreer;
huise word nie gelewer soos belowe is nie; landelike primêre gesondheidsdienste verbeter
ten koste van akademiese hospitale en hospitaal dienste in die algemeen. En die integrasie
van onderwys dienste is oneweredig en onsamehangend. Redes vir dit alles kan gevind
word in die erfenis van die vorige bedeling, regstellende aksies, gebrek aan vermoë en
kapitaal ens. ens. Ja, miskien sou enige iemand onder hierdie omstandighede gesukkel
het.

"

Hoe dit ookal sy. Die verslag van die Presidensiële Hersienings Kommissie word te tafel
gelê en is verdoemend. Vincent Mpai is die Voorsitter en hy wys daarop dat daar min of
geen ko-ordinasie tussen noodsaaklike Departemente is nie; beleidsformulering is
onsamehangend; elekties en soms teenstrydig; daar is nie konsekwente en besliste
optrede teen korrupsie en onbevoegdheid nie; die President se eie kantoor is
gedisorganiseerd ens. ens. Met kemmerkende sjarme en hoflikheid ontvang Mandela die
verslag en gee grootliks toe. Daar moet onthou word, sê hy, dat hulle as "vryheidsvegters
uit die bos en tronk uitgekom het om te regeer." Ja, daar is te veel korrupsie en
oneerlikheid, selfs onder MK soldate. Die Kabinet aanvaar 'n aanbeveling van die
Kommissie dat 'n Ko-ordinerende en Implementerings Eenheid gestig moet word en dat
dit in die kantoor van die Adjunk President gestel moet word. Aanvanklik het dit 'n
personeel van 9. Nou is daar 130 poste en 'n begroting van 27 miljoen Rand. Mbeki
begin van hier voorberei om oor te neem en van toe af begin Mandela voorberei om af te
tree. Die stryd vir bevryding is verby en 'n nuwe stryd om die ANC te beheer en die land
te regeer het begin.

Met sy laaste oopmaak: van die Parlementêre sitting neem hy bestek op oor die eerste vyf
jaar. Dis te verstaande dat hy so 'n bietjie sal spek skiet en die ANC te veel prys. Maar
daar was tog prestasie: 'n fungenerende Parlement met Konstitusionele Regering; 'n
onafhanklike Grondwetlike Hof wat selfs die President betig het vir ongrondwetlike
optrede en wat hy aanvaar het; meer water, elektrisiteit, telefone vir meer mense as ooit
tevore in die land se geskiedenis. 'n Vreedsame en gladde opvolging wat hy met
waardigheid en grasie bewerkstellig het. Watter post-koloniale of post-Kommunistiese
land kan oor dieselfde spog in the eerste vyf jaar?

Maar toe die ou man na sy laaste toespraak: in die Parlement onder staande toejuiging,
bakarm op sy siek enkels terugsukkel na sy voorbank toe, bly daar een onbeantwoordbare
vraag by mens oor: "Wie sou jou kon namaak: in jou lewenstyd Nelson Rohihahla
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Mandela? Jy gee aan eenmaligheid sy enigste betekenis." Daarom kon hy weg kom met
alles wat hy gedoen het. Mens wonder hoe maklik gaan it vir hom wees om mens te
word.
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