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Ray Swart is 'n goeie, soliede mens. So skryf hy ook oor sy

ervaring as Volksraadlid van die Parlement van suid-Afrika. Sy

ervarings strek vanaf die begin van die einde van die ou

Verenigde Party tot en met die einde van die Progressiewe Party

en die stigting van die Demokratiese Party. Van meet af waarsku

hy dat sy skrywe nog as bron van geskiedskrywing, nog as

volledige outobiografie gesien moet word nog. In anekdotiese

verteltrant praat hy oor sy ervarings en meelewing van opposisie

politiek in 'n hoofsaaklik Blanke Parlement en hoe liberale

waardes in die tyd gepropageer, aangeval en misbruik is.

vir diegene wat saam met Swart in die Volksraad was oor die tyd,

veral aan sy kant van die Raad, is hierdie boek sondermeer 'n

nostalgiese weer reis; In geleentheid vir vriendelike argument

en aanvulling om 'n skemerkelkie of laat aand se kaggelvuur

politiek. Op hierdie vlak dring die boek hom nie aan op 'n veel

wyer leserskring nie.



Afrika, 'n interressante gevallestudie van waarom die

ti),
Daarenteen is die boek vir die student van die politiek in Suid-

"progressiewe beweging" probleme ervaar het om pOlities haalbaar

te bly in die groter wordende politieke arena van s'uid-Afrika.

Deuren tyd is daar 'n gebrek aan analitiese begrip en strategiese

greep oor hoe liberale waardes, te wete, 'n veelparty

demokratiese bestel, volwasse stemreg, regs soewereiniteit, 'n

handves vir die beskerming van individuele regte, 'n vryemark vir

ekonomiese groei ens., in suid-Afrika gedra, en bestendig kan

word buite die dampkring van die "Progressiewe beweging". 'n

Mens kan die gevolgtrekking kwalik ontsnap dat juis nou dat die

Nasionale Party en ook buite-Parlementere bewegings soos die ANC

I n konvergensie toon rondom hierdie waardes. Swart en die

"progressiewe beweging", onkant betrap is met I n politieke

identiteitskrisis en nie seker is hoe hulle polities in die "nuwe

suid-Afrika" gaan inpas nie.

Teen die einde van die boek antwoord hy die Quo Vadis? vir

diegene van sy oortuiging oor liberale waardes binne die DP en

wat saamgetrek het in die odyssey vanaf UP-PP-PRP-PFP na DP met

dieselfde advies wat hom aan die begin van sy politieke

pelgrimstog gelei het Bly 'n waghond vir liberale waardes.

Maar waar ? Intussen het I n fundamentele politieke

grondverskuiwing aan die gang gekom: strukture, organisasies en

bewegings ervaar wesentlike herdefiniering. Die NP verander

vanaf ekslusiewe "wit-party" na I n nie-rassige party om meer

doeltreffend as mededinger in die nuwe politieke arena op te

tree; Inkatha verskuif vanaf kulturele beweging na politieke

party vir dieselfde rede. Een van die grootste ironiee is dat



die ~wee faksies binne die drie-kamer Parlement wat die felste

gekant was teen die tot standkorning daarvan nl. die KP en die

PFP-DP, strategies aangewys is op die voortbestaan van die

sisteem vir hulle eie tydelike haalbaarheid. Kortom, wat word

van die KP en veral die DP as die drie-kamer Parlement nie meer

daar is nie? Is ditdie einde van die "progressive odyssey"

presies wanneer ons op die drumpel staan van 'n moontlike

liberaal-demokratiese Suid-Afrika. Is dit 'n teken van sukses

of mislukking? Lees gerus Swart se· boek en kyk of daar 'n

duidelike antwoord op hierdie vraag is, ek kon die nie sondermeer
vind nie.

Miskien hou hierdie probleem verband met Swart en sommige van

sy medestryders se ervaring van die SA-politiek in 'n bepaalde

tydvak. Deurentyd sien hy sy politieke betrokkenheid as deel van

'n bedreigde klein groepie wat dapper "sendingwerk" doen tussen

'n oormag van politieke heidene. Dit gaan nie om wen of slaag

nie, dit gaan om die "woord" wat gebring moet word. Dit is die

deurlopende tema van sy skrywe. Hierin verskil hy lynreg met my

ervaring van Helen Suzman. Haar politieke deelname het niks met

sendingwerk te doen gehad nie. vir geen oomblik het sy gedink

sy sou ooit die "anderkant" kan oortuig van haar saak nie. Vir

haar was dit 'n verbete stryd om die geldigheid en voortbestaan

van liberale waardes. Sy het die sisteem voluit aangepak en

beveg presies daar waar sy geldigheid en geloofwaardigheid die

kwesbaarste was, te wete, regsoewereiniteit en die onderdrukking

van die individu. Nou nog loop ek gewese Robben Eiland

gevangenisse raak wat met eerbiedige ontsag van haar praat. Nie

omdat sy vir hulle gepreek of sendingwerk gedoen het nie - maar



omdat sy vir beide hulle van die ANC en die NP laat verstaan het,

dat geen samelewing verdra kan word waar hierdie waardes

verontagsaam word nie. As daar enige ANC lid is wat dink dat die

dappere Helena hulle in die tronk besoek het net omdat sy hulle

jammer kry of onkrities hulle "struggle" onderskryf, sal hulle

net só ontnugter word as die NP in die Parlement wat haar van

sentimentaliteit verdink het. Sy het 'n baie meer instrumentele

benadering tot Party en Parlement gehad in haar stryd vir

liberale waardes as baie van haar kollegas.

Miskien was ditnog ,n deel van die probleem van Swart se

ervaring van die "Progressive Odyssey". Die Parlement het amper

'n doel in sigself geword. Om daar te kom en daar te wees was

amper beloning genoeg. Binne die ritueel van die Parlement, met

sy prosedure en orde-reels, sy kultuur van regering en opposisie,

sy subsisteme van diplomasie, staatsdiens en buitelandse

betrokkenheid, kon "progressiewe sendingwerk" gedoen word met 'n

gerieflike voorspelbaarheid en waardige strydlustigheid . Ditwas

'n ordentlike "fight" volgens Queensbury-reels". Die reels het

die spel bepaal, en toe die verander het die spelers 'n
wesenskrisis ervaar.

Wat doen die DP en die "progressiewe beweging" noudat FW de Klerk

hulle taal gesteel het en hulle steun verlei het? Bly hulle snak

na asem in die "slipstream" van sy momentum en handeklap met 'n

"ja-maar" verleentheid? Noudat die stryd om "liberale-waardes"

op die drumpel is van 'n skouspelagtige deurbraak, skep Swart se

boek die indruk dat die "progressiewe odyssey" nie weet hoe om

hierdie vraag die hoof te bied nie. Swart is 'n waardige mens
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en was 'n agbare lid van die SA Parlement. I n Deel van die

antwoord oor die huidige dilemma van die "progressiewe beweging"

kan gevind word in die manier waaroor hy daaroor skryf in sy

"Progressiewe Odyssey".


