
Boewe in bakkies
Ole wit boewe element ean regter•

kant sal nia vansall verdwy n nie en
sa l moet vasgevat word , waarsku
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selte beset van gror.d wal einllik al deor die
skuldeisers leruggeneem moes gewees hel.

Dil ,al g....n vers lil aan hierdie m.nse
maak of daa r uil.ind. hl 'n volkstaal toege
staan word of nie. Namale hulle uitbo<-r gaan
ons ,I meer 'n sHuasie t.>leef waar wil boewe
in be ndes deur die plaueland beweeg en
me""" lerrori.....r wal wil meewerlaan die
ont...illeling van die nuwe Said-Afrika. Die
slagoffm; van hierdie soon skurkery sal ook
in,l uil daa,die ....rbare maar naiewe "'8""
wal or.der die wdan wrx....r dal hulle besig is
om 'n "volk" na ",Itbeslixling Ie lei,

Die vraag i, wal ged""n kan word on Ie
•....t.oed dat die hele onderhandelingsproses
op hienhe manier verongeluk word?

In die eersle plel sal daar met meer "",-'ili
witeil en verbeeidingTYl heid met d ie hele
lw,,",ie van selfbesl ikling omgegaan moe!
word by die onderhar.delingsta!elas wal rot
dusver die gev.1 was. Objellief g...prole is
dil nie 'n oplossing vir die lar.d se probleme
nie, ma'r dit is sinneloos om nle gel....nlhede
vir kompromie deeglil te onder;oek ni•.

Dit sal egter oox nodig w..... om Ie b<:sef
dat die wil hoewe element ••n regterkant nie
in die niet sal verdwyn nie en . '.sg....at sal
moe! word. Die wyse Wdamp dil ~rooen kan
word. is om die huidige x"n""" us Jat or.der
hand~hnge die weg vo",ntO<' is Ie gebruik.s
'n legilimeringsmiddel w•• rm.... men", wal
nie 'n v...,."Jsame pad wil k."p nie g~krimi

nali....,- kan w"rd. Dit veronderstel natuurlik
gesamendike beh_ oor die meg. nism....'.n
wet en orde, HO<' gouer ons egter hierdie OTIS
ma"klix. ta.k .gter die rug l TY !webeter.

H.nning Myburgh i • •t....kdi...kt. ur van Ida..
in di.1/ry>loal.

Suid-Afrika besig is om diegene wat gekanl is
teen sulxe onderhar.deiing. Ie or.dm;kat. en
ool t."",lIdertyd te oo"kat. Onde"kat in die
sin dat m.ns. ni. beset lot waUer ma te
hierdi. mm,.. bereid is om g.·. ... 1d en intimi
dasie te gllbruix om hulle dnelwiUe te bert-ix
nie. Oorskat in die sin dal die.ard van sum
mige die moonthkheid van .nig. or.derhan
delde oo"",nloms by voorbaat uilsluit.

Di. onlstellende aspex van hierdie ervar 
ing is dat mense wal geen duidelike polilieke
d""lwil het behalwe 'n vae ongedefini""rde
begeerte om hulle "grond vry Ie hou van
A~C (X>meen;ing" in staat is om deur hulle
intimid<>rende taktiek 'n volwas,", gehoor van
120 men", as't ware gy",laars te hou wan
net'T so 'n gehooT sy reg lol vrye ,praax wil
uitnefen, Dit is ve,a l betekeni.vol dat sulle
alsie nodig gOdg word terwyl hulte politiele
verteenwoordigers by die onderhandol 
ingstafei pn'be<:r om op 'n v...,."Jsame wy'"
die begin",l van 'n volkstadl aanv.arbaar te
maa l vir die belangri ksl e onderhande
lingsvennole. Die onvermydelix. gevolg.
trexling is dal daar 'n groot gro<"p regsge;in
des is wal die onderhandelingsproses slegs
1><-5xou as 'n inslrument waarm"" persoon
lixe agenda, bereik word !<'lOS die voo,tge-

B
OERE in di e Noord·
h ap het 'n ruk
gelede '0 vOOlSm;o k..

gehad van d ie laakba r.
..",lag op die World Trade
( entre in Junie.

Ida" is vroeg vanj•• r
<leu' '0 bt-stuun;lid van die
)lioord · K••p La ndbou 
uni. , mnr Pi.r.... V'l'm ,,;l,
geer. of beh ulpsa. m te w..... met die 1'<'<'1
an 'n inhgtingsd.g 00' grondhervorming vir

""renigings in die gebied. Mor Ven:u.,;l
IIet gevOl'I dat dil noodsaaklik is dat boere
v. naf die gron dvla" op '0 ing.ligle wy'"
begin d...l"""m .an die deNt 00. grondher·
orming. Op .igself was d il 'n pry,en,_

.... . "fig. doelwi!, m-., uiteindelik het die
erg. doring om h""Uem.1 'n a nder red.

lid"", betek<'11is V<'rkry.
Op d ie ••nge wo•• dag in Mel is die

verg. dering. lok,"] in Vryburg deur onge
lIIX>ide regsg<'5indes oorgen....m or 'n wy~

wat di l onmoontlik 8"",••k het om ml."l die
errig linge roo r! te gu n. Die red. wat

rrgehou is vir die . kending van men"" ""
rtg om in vnode te luisler na die 51andpunt.
van die ANC.n and.", oor die belangr ixe
sake '00' grondl"" vorming, was dat die
<"I>oen>volx" in die Noord-Kaap ni. sou toc
!.>at dat PIligiemand mel die ANC ond.rhan.
del oor "hull.l>loedgrond" nie, Uileindelix,
M heelwat onderhandeling PIl Mdal die hulp
van die polisi. inger,...p i" xon die v.rga
dering ong....toord vOOTtgaan.

Di. bet.x.nL, van hien:lie gebeurtenis Ie in
die leil dat almal wat belangstel in 'n cmd<>r
h. ndelde oplossing vir die probleme van

lnil joen en 'n balf het hy die poIensi••1om 'n
erg ontwrigtend. uitwerking op 'n nuwe,
demolratiese Suid · Afri la Ie h~ . Terself
d..tyd hou hy egler oux die moonllikheid
in om w....rb.rsHge Afrika ners vir ' n sin
vollo skikl ing I, "Iew.r". (Gebeur d il en
doen die PAC d;,;.,elfde, sal Suid-Afrika baie
". 3dn 'n omvaUe nde konslil usionele
vergelyllom).

T....noor 'y rt'aksi"nho volgelinge bin ne
die Volkssfrunt speel genl Viljoen or 'n ong...
Iyk veld ~ gelul kig ten gunste van hom, Die
re~se polil iek . party. en bew.ging" die
meeste van hu lle d ie slago/fers v.n sw.k
~kap en beleidloosheid, is erg .fh.nklik
van die geMraat Hy hel du, 'n aans ieolike
milte van politiexe heflrag I....nour partye
"""s die Kon",rw.tiewe Party, In ~unsligo

tlmslandighhede kan dit nie uitgesluil word
nie dat genl Vil joen _ indien hy op sy beurt
g"",-"'8 leier>kap en durf aan die dag I" _ 'n
katalisator kan w..... om reg.... by 'n histo
riese gr" r.dweUix. vergelyl Ie betn>k.

Moe! egter nie die hartstog v.n ek,tremiste
binne d ie Vollsfronl onders lal om gonl
Viljoen vir hulle saax Ie wen nie; hulle .rbei
wa.rs kynlik onvermoeid om hulle rea k
sionere opv.Uings a.n hom Ie verkoup en
hom Ie weo vir 'n lang weerstandstryd.

Gen l Vilj""n en d ie me... gemagligdes
binne die Volksfront speel egter op 'n
nadelige sp....lveld leen hull. wal betref
gebeure eo party<' butte die tradi,i"nele regs<'

poliliek.
Sommige leiers van beweging, soo, die

PAC asook per5<me soos mnr Peter Mok. ba
v.n die Ar.:C so Jeuglig. , kan van g.n l
Viljoen niks ande.. m•• l as'n will"", slago/
fer "a n",kalarende pol.risilsie nie,

Genl Viljoen, grooHiks onderh.ndelings·
g...ind, is in die laaste instansie onderhewig
••n die eis w.t volgelinge deurentyd ••n
hulle Jeim; by onderhandeling. stel. naamlil
lIoeveel dividend~ lewer hy vir hulle.

In die meesle gev.lle verwag volgelinge
nie om .1Ies te kry w.arvoor hulle leiers

beding nie. vera l nie in SO 'n komplekse
p"-"""!<'lOS nou in Soid-Afrika ••n die gang
is nie. Nogtans ",I.ne gruepe, na gelang ,·. n
hulle groolle.n die redelikheid v. n hulle
oi"" bepaald~ ·suxsesse" bydie or.derhand..
lingl. fel moe! behaal vir die proefneming om
in geheelte slaag

And.".s in Bosnie, behoorl politi.l.
leie rs in d ie sentrum ni~ loe Ie l.al da t
ekstremisle die gang v.n sake bepa.1 nie. Sou
dit moontlik wees, kan Const. nd ViljoenJail
' n w.ardevoll. bo ndg.noot w... om I.
versel.r dat reg.... deel word van 'n nie_
ra" ige, demo kr.liese slikling in Suid 
Afrik. ,

Vi r buileslanders Iyx die regse poli tie l
deesd.e '·....1m..r potent en g.....arhxer a,
drie maande gelede. Die persoon w. t daa r
voor verantwoordelik is. het ironies genoeg..
waa~ynli l ""rgenoeg inge\loT-e redelixheid
om d••rdte poten'ie in lon.' tru l liewe ka nale
Ie slOur. M•• r d.n he! hy h...lw.1 hulp _ en
ook baie geluk - nodig,
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