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We kijken de andere kant or. Want clit hier onder onze neus hegint op zol gewelcl
te \ijkcn en dt1Z1r zijn \Vij vtTe'-.tlchtig voor 11ehhen \Vij geen oorlogcn doorge'-.ptlr-

teld, hehhen wij geen onnatuurlqke rampen ondergaan~ Wei, ziJn wij er niet zondcr
al tc veel hlaren op om gat doorger·aakt omdat wij ons koe<,l gehouclen hehhen en
goed opgelct hehhen vanwaar de wind waaide .
./1

·-

K

<;]achtollcrs om tc wetcn wat cr met

ennlll kend voot vee I Ianden
dte ztch begtn Jaren negen·

hun vcrwanten is geheurd en wie daar-

ttg bevt tJd hehhen van on

voor vcrantwoordclijk was llrcdcr utl·

det cit ukkende 1 eg1111es "' de

gewcrkt hetekcnl het het vashtellen

gcvoeldc noodzaak om op een ol an-

van wal er in de vooralgaande penode

dere manier 111 het tTine te komcn met

van dictatuur en ondcrdrukking precics

hct verlcden. Dat is nret eenvoudig.

geheurd i,, wic verantwoor·dcliJk warcn

Zcker niet als de democratische ver-

voor politieke misdaden en schenclin-

wor·venheden kwc<,thaar ziJn en verte-

gcn van de rechten van de mens.! )e

genwoordigcr-.;

vtln

vroegerc TsJcchi-<,che dis-

de

vroegcrc

De integriteit van

nog invloedrijke pmities
hckleden, zoals met name

de samenleving

in het militaire arparaat.

vraagt om

te Ieven de hclangrijbte
morelc drqlvecr voor men-

gerechtigheid

regime. /\[, dat zo is. dan
i'-. het VZl'-.tlcggen vtln

lijk uitwi<;<,en van het ver·
lcden en hi) een gencraal pardon voor

de poging on1 in WZlZlrheid

sen in een onderdrukkend

Deze groer hcdt aile helang htJ het zo <;nel moge-

'idenl Vaclav Havel noemt

de

waarheid omtrent het vcrlcden · en dus

daarin. Toch gaan de

het ontkrachten van geruchtcn. <lilt·

meestc jonge democraticcn over tot de

kenningen, la<,tcr · een noodzakelijke

imtelling van een onderzoek naar het

'-.tap op \vcg llZlJr intcgriteit van

recente verlcden. vaak met hchulp van

lllenlcving

hun aandeel

de

'-.tl-

cen <;peciaal daartoe helaste commi<,<,ie
I )aar zijn uiteenlopende rcdencn voor

I )c

aan tc vocrcn

vrZlZlgt 0111 gercchtigheid.

Waarom waarheidscommissies?

schillcnde componenten: recht doen

De mee<,t voor de hand liggende reden

aan de slachtoHers en he,tralling van

is de wem van de lamilielcden van de

de dadcrs Recht doen aan de slachtol-

integriteit

VZlll

de

'-.Jtncnlcving

Cerechtigheid heelt in dit vcrhand ver·

t I lV 11 'JS

kr' "cen helimgrijke gmnd voor zclt-

<;tige Jutoritairc en populi'>ti,chc Ieider,_

onderzock. Dcrgclijk ondcr-zoek moet

llovendicn kan zo cen ha'i' worden ge-

crkcnning

de woardighcicl van de

lcgd voor nationalc ccnhcid. De hc-

memen die omlcr- de omkrdrukking

hocttc aan nariehouw i' de, te '>lerker

VZlll

gelcden hchhen mogelirl-- makcr1 door

rn Ianden die ten tl)dc van de vooral-

hen hun verhaal te Iaten vertcllen. I )c

gaande clictatuur 'tcrk vcrdceld zijn gc-

,Jachtotlcr, worden dan '>uhrcct, met

wec,t. AI, ccn gemcen<>chappclijkc kijk

ccn '-.tcm en ccn naan1, en gccn ohjcct

op hct cigen vcrlcden noodzakelijk i<,

van de gc-,chicdcni'-.. Frkcnning

voor hct bcwu<,tz!Jn van ecn gcdccldc

van hun waardrghcid kan ook mate-

nationalc idcntitcir, dan zijn hct va,t-

lllCt.T

nee!

in de vorn1 van vcrgocding voor

lcggen en de puhlickc erkcnning van de

gelcden '>chack

gc'>chieclcni' onmi,haar Op ba'i' van

Veelmoeilijker i'> de he,trathng van de

de gcvondcn waarheid in de ge'>chicdc-

clack.,-, Hoc krachtig de jongc dcmo-

ni" kJn vcrzocning op gang komcn.

her zo gcgroeidc pubhckc ethm en van

crarrc qaat ten opzichte van de machten van hct vcrlcden hll)kt hicr. I kt hij

Versies van verwerking

non1c nocmcn van de vcront\voordclij-

_Ionge dcmocraticcn hebbcn uiteenlo-

ken voor ondcr-clrukking en 'chcndin-

pcndc mcrhodcn toegcpa't in het vcr-

gcn vZln mcn-.cnrcchtcn in de voorhi_jc

wcrkerl van het vcrlcdcn. De gckozcn

op zich al ccn woar;.,chu\ving

methode i'> '>lerk afhankcliJk van de om-

voor diegencn die plannen voor de toc-

pcriodc

'>tandighcdcn gcdurcndc de ovcrgang'>-

1'-.

waar-

la'e waarin hct manclaat voor hct on-

'chuwing kan de, rc mecr kracht uir-

konht haddcn. ,\bar van zo

derzock en de cvcntuelc onclcrzock'>-

tndtcn die va-,t'-.tclling gcptiCJrd

commi">ic i' gelormulcerd. Zo i'> cr de

gZlllll

gaat

met

<.,tra!rcchtclijkc

11

vcrvolging.

Zulk, komt cchtcr zelclcr1 voor

methode om hct hock van hct vcrlcdcn
tc ,Juitcn en ccn nicuw begin tc mJken.
!'olen en 11ongJrijc hcbhen hewu<,t gc-

C;choopt wordt dan ook dar de hc-

kozen voor dezc handclwijzc, om hct

"-hrl)ving van de mi"tandcn onder het

proce'> van vrccdzame trJrl,lormatic

op zichzclt al ecr1 lc, in-

nict in gcvaar tc hrcngcn. [en n1ildc

hmrdt voor de toekom<,t_ BrJVOorhcelcl

op,tclling ten opzichtc van de vrocgcrc

'.r11cic11 n:1)inrc'

over de <llllqandighcden die de vc<,tiging van ccn dictotuur

ot

von -..chcndin-

machthcbbcr' wordt hovendicn wei
vcrdedigd met her argument cbt op die

gerl van mcn<,cmcchrcn po,iticl dan wei

manier hun loyalitcir aan de nieuwc hc-

negatiel hc'irwlocderl. Llit zo'n lc, zou-

dcling kun \Vordcn vcrkrcgcn.

dcn -.uggc-..tic..., en aonhcvchngcn voor

de toekomq kunncn voortvloeicn. Zclt-

Len vcr·dcrgaandc wcrkwijze i' de in-

ondcTzoek kan inzicht gcven in de hctc-

<,telling vJn ecn onathankclijkc ondcr-

keni'> van lumlamcntelc waarclen en

zock<,commi<,<,ie. Voornaam<,tc taak van

normcn

\\'.:1Zlr

n1octcn

Z!JI1

de

rcchh...,tZIJ.t op zou

gcha-.,ccrd en

zein commi<,<,ic " de waarhcid omrrcnt

de

martelingen en verdwijninger1 aan hct

puhlickc autmitcircn zich aan zmrdcn

Iicht tc hrcngcn en recht tc clocn aan

\Vtltlr

mocrcn houdcn Brede imtcmming met

<,lachtollc-r, en hun nahe<,laanclcn. Hct

en con,cmu<, over cen dergcli)k puhlick

cnigc voorhecld van dczc bcnadcring

ctho-. vorn1cn garJntic" tcgcn tockon1-

in tv1iddcn- en Omt-Europa i<> de On-

("'::

0

dcrzock-,commi'>sie in Duitsland. Ook

viln trJn-;tormJtic vJn 7:uid-Atrib. De

in Chili

comtitutionck vcrankering Viln

is dezc methode gevolgd

her

Het zuiveren van openbJre Jn<;tc\lingen

werk viln de Commi'.'ie i'> te vinden

van vroegcre collohorJteurs kon ploors-

aan hct <.lot van de Interim Crondwet

vinden in landl'n Wililrin de rranstorma-

die in december l'l'B wils Jilngenomen

tic duurzaam genocg i'>. Dit is hijvoor-

en op 27 april 19')4 van kracht werd.

beeld gd)eurd in Tsjcchie en Bulgilr!Je

De dehniticve grondwet, die 1n 1'!')6

waar ollc hogc puhliekt' tuncties voor

werd Vil'>tgc'>tcld, nilm dezc bepa\1ng

ecn bt'piloldc pcriode uitgcsloten wJren

over

voor pcr<,onen die hodden toehehoord
aJn

de veiligheJd-,po!Jrie,

die

hogc

De betrdkndc tek-;t luidt

functic<, haddcn heklccd in de pilrtij en

'TI1e ilrioll/1011 of thr1 ( orrslilrrlrorr l11y' these-

wier nomen voorkwillllCJ1 Ji'> colbboril-

crrre/orrrr,ldirou fo1·the l"'olde of South A/riul to

teur-, op de \ij<;ten von de vroegcrc ge-

lriiii\CCII.i the ,lrPI\10115 rnrd slri/r of the {'<1'1.

heime politic. In Duirs!Jnd is hct voor

rp/Jic/J <}fll(Tdied <}nhl Proldiiolls o/ 1'11111<111

icdcr, wicn'> nili1111 voorkomt als colla-

ri<jiJ/5, tin· lrdiiii}IT\\iOII o/ lnlllldlril<ll'ldll {rrirr-

hoJ·ateur in de archieven van de ge-

ci{'les ill rnolcrrt con/lids 1/llri

heime politic Viln de DDR voor ccn peri ode van 15 jJJr verhoden cnig openbaJr Jmhr te beklcdcn. Hoewcl hct juridisch zeer complex is, prohecrl Duil'>·
land vrocgcre gcncraals en politici die
vcrJntwoordelijk

warcn

voor

hct

<1 iu}dl)' oj h<1tml,
}ern·, t}rnlt dllrl ITPeJuje. These Ldll 11011' he <iddrc\\e,J on the h<1sis th<1t there i1 <1 ned for 1111,Jmi<llltiirl,} lnrl no/ /or Pelll}eilrlcC. <1 ued for rel'<ll'dlion l>rrt uo/ for rrtillidlioll, <1 uml /o1
rdn111/rr hrrt 110/ jo1 Piclimisdlrou lu order todd11dllU' Stf(.h

n.:conLiliulton 111d rcuJnslrudwn,

schicthevcl op memcn die de gren<.

dllrllesly dJcdl hr <}r<llrld iu re,llecl o/ <ids, Olll-

naar her We-,ten probecrdcn over te

issiolll ,md o[(cuccs d\\OCidirrl rPilh l'olrtic,Ji oiJ-

steken, '>lrilfrechtelijk tc vervolgcn.

jrcliPrs 111Jri LOIIIIIIi/lrr/ Ill tl11 LOIIIV of //1(' LOII/Iic/5 of the l'i15/ "

Zelfonderzoek in Zuid-Afrika
De Zuid-Atrikaanse C:ommi'>'>ie voor

Hoc dit allcs nwcst p!Jatsvindcn wcrd

Woorhcid en Vcrzoening 1Truth and

va'>tge\cgd in de NorionJI Unity and

Reconciliation Commission, TRCI hod

Reconciliat1or1 Act van I 'J'J5. Dczc wet

Ji'> taak de wJJrheid om trent het verlc-

hcpaoldc dot er ecn -;pccialc ondcr-

den aan hct Iicht tc hrengen en onder

zoeksuJmmi'>'>ie

voorwJarden amne-,tie tc vcrlcnen. Op

Vcrzocning zou komen. \)e opdracht

donderdJg

jongstlcden

luidde om nationalc cenhcid en vcrzoc-

kwam hoar 3500 pogim's dikke hnal

ning tc hcvordcrcn in ccn gcc~t van be-

Report uit. Hct hnal Report is tot 29

grip waarmcc de contlrcten en vcr-

jJnuari \999 in te zit'n en op tc halen

decldhcdcn vJn hct verlcdcn worden

vanJI de internetwehsJte <www.truth.-

overstegcn. De Commi'>'>ie Wil'> be-

org.za> van de Waarheids- en Verzoe-

vocgd ondcrzock tc doen, documenten

29

oktohcr

ning<.commi-;-;ic.

voor

Waarhcid

er1

in hesiJg te ncmen en per-;onen inverzckerdc hewJring tc stcllcn. Zij mocht

Hct rJpport wa'> hct JT'>ultJJt van dertig

gctuigcn onder cdc vcrhoren. Voor-

maanden onderzoek. De Cor11!)1i'>'>ie

zitrer van de Conmli'>'>ic, d1e in totaJI

voor Woorheid en Verzoening tllJJkte

u1t

onderdeel uit vJn het hredcre proces

aartshi">chop Dc'>mond Tutu.

zevt:ntien

\eden

be<.tond,

wa-,

([)V 12 'IN

rANC]. De eer<;te

In clcccmhn I 'J'J5 ging de TRC van

i'Jdlioll£71 Cocu;rm

<;tart De C:ommi"ie kendc dric ondn-

\vilde vcrzocning en ccn gcncraal par-

atdclingen

don, de twccclc wilde de waarhcid ho-

;:o.

ven talc! halcn en <,trafrcchtclijke verHet iillllldll /~uJ/1/1 \1/ol.ct/olls (oll1-

volging voor dcgcncn die vcrant\voor-

111illrr <,pcuaal gnicht op hct vin-

dci!Jk wJren gcwcc'it voor hct <,chen-

dcn

den van de menq·nrcchtcn. Het com-

van

de

\\'JJrhcid

omtrent

grove -.chcndingcn van de nlcn-

promis was waarheid in ruil voor ver-

'enrechtcn,

zocning, vcrzocning in ruil voor \Vaar-

gedchnccerd

a!,

n1oord. ontvocring, n1arteling en

-o:

hcid.

crn-..tigc mi-.;handcling en ingcgc-

vcn door een politick doc!. De

Er kwam gccn generaal pardon, maar

commi"ie maakte dJarhij gchruik

amnestic op cndivicluelc ha'iis werd wei

van men clan 2 I ()()() vcr-klaringen

mogeliJk. Zij het onder voorwaarclcn:

van ovcrlevenclcn en familielcden

per<,onen die om

vJn de ,Jachtotfer'i. Daarvoor zip1

mcn<,enrcchten gcschonden hehben in

politickc rcdcnen

ruim 50 puhlickc hoorzittingen gc-

de peri ode tU'i'ien I maart I 960 en I 0

lwuclen dec in totaal 2-~-1 dagen

mci 199-1 konclcn amne'itic aanvragcn.

cluurden

Dcgcncn die volledigc opening van zaken gavcn en du<> in kite cen bekcnte-

2

!let Allcllcsty Cocll11111tcc, vcrantwoor-

nis atlcgdcn konclcn worden vrijgcstcld

dcliJk voor het horen en hcoordc-

van vcrvolging en van aile 'itrafrechte-

kn van amncc.;tJc-aanvragcn. Hct

lijkc en civiclrechtelijkc aamprakelijk-

comctc ontving mecr clan 7000

heicl.

aonvragcn, hicld cvcnccns openhare zittingcn en

j-,

nog -.teed~

druk hezig met de hcoorclelingcn

!)it gold niet aileen voor per'ionen in
dien'il van het vroegerc 'itaat<;apparaat,
maar voor aile partiJcn in het tocnma-

Hct

Rr/J<llilllolls

trr

dat

zich

hezig-

hrcld met 'iChadcvcrgocdJngcn en andere
n1aatrcgclcn

gcncht

op de rchahilitatic en
hct

hcr'ilci

van

lige conllict. /\let die be-

dll,j

J<.cl,ilhlll£1/lolls ( 'olltllrll-

de

Het compromis was
waarheid in ruil

kenteni'>'icn kon eer1 dec!
van de waarhcid hoven tate! komen.

voor verzoening,
verzoening in ruil
voor waarheid

Hct andere

dec!

kwam

van de vek inclrukwckkcndc gctuigenis~cn van

de -,lachtotfers: de gemar-

waJrcligherd van dcgctlcn die "'' <,]achtotfcr'i worden

teldcn_. de moeder<, die hacldcn moctcn
nllTillakcn hoc hun kindcrcn \Vcggc-

aangc1ncrkt

vocrcl wcrdcn, om zc nooit mccr tcrug
De ( <ll1111lt'i'iie voor \V<Jarhcid en Ver-

tc zicn_. de vader'i die hun gczin voor

zocnfllg en hct mand<Jat dat ZiJ hcdt

hun ogcn in cen hnnladn~lag zagen onl-

n1ccgckrcgcn 1'-. hct n__''-.ultaat van ccn

komen. LiJ onthulclen hun dee! van de

LO!llpromi'-. gcdurcndc
la'-lc tll'-1'-IC!l

de

de

ovcrgang<.,-

t<H.'Ili11Jiigc rcgcring van

de N<is/oii<ilr P<1rty 1Nl'i en hct ;\fnulll

( I J\' 11 "-'

waarhcid van hct apanhciclsvcrlcdcn.
Waar de waarhcicl uit de mi'it van vergeten,

Vi.

wegdrukken

en

goedpraten

..

'' '

::...

zichthaar werd, kon wei Iicht een begin

openhaat'd - dar gebeurt trouwen<, op

~~

C)

gcnltElkt worden n1ct vcrzoening.

een ander moment in de ge<,chiedeni'> -

II

r-.

Waarheid i'> voorwaarde voor verzoe-

de Commi<,<;ie he'>chikte toch over vol-

ntng.

doende 'hronnen' om een trdknd heeld

i::

~l
t'jl

v

u
Vi

van her reccnte verlcden tc '>Chct'>en.
Zoducnde -,loot de Waarheid'>- en Vcr-

Velc <,chuldigen en verantwoordeliJken

zoening<,commi<;<,ie aan bij het concept

voor -,chendingcn van de men<,enrcch-

cL

van 'helcnck gncchtigheid', een ge-

ten ztJn bcnoemd en velcr1 van hen

u.:

meen<,chap'>gerichte bcna-

::...

dcring waarin hct prin1air

gaat on1 hcr~tel van gc-

broken verhoudingen en
de dialoog tu<,<,en dader en
,JachtoHer.
nng

hedt

Die benadeherkenbarc

overeenkom<;ten

met

de

wijze van recht'>praak in
traditionele

Afrikaame

culturen, die herstel van
de integriteit van de gemeemchap

belangnjker

vindt dan hct <;traffcn van

hcbben hun aandeel cbari n

Vele schuldigen en
verantwoordelijken
voor schendingen
van de mensenrechten zijn
benoemd en velen
van hen hebben hun
aandeel daarin
erkend

crkcnd. ln wre dar nret gedaan hebbcn '>taan in icder
geval in moreel opzicht in
het dden'>ld

Amnestie of
vervolging?
Onder

men'>enrechten-

-,chendingen ver'>laat

ck

TRC: onder andere moord
en poging tot n1oord. mar-

teling en zware mi<,handeling. Aan hct eind van haar
rapport

de dader Het gebruik van

concludeert

de

het Xho<,a woord uhunlu in de bnvengc-

con1n1i~sic dat grove '-'Chcndingen van

noemde pa<,<,age in de Interim Crond-

de men-.enrechten werden geplcegd of

wet gat dat al aan. L/IJJtlllll betekent

mogelijk gcmaakt door aile belang-

mens-zijr1 in gemeenschap met ande-

rijke partijen itl de conflictperiode van

ren. Van helende gerechtigheid is in in-

1960 tot 1994. Fn zij '><ll11t op I Dee I V,

dividuele gevallen <,prake gewee-.t ge-

Hoofchtuk 6, paragraaf 6(,, hierna aan-

durende de werkzaamheden van de

geduid ak V,6,66 I

TRC (Truth and Reconcilation C:ommi'>'.ion).SiachtoHer'> en daders hehben

de staat en hct inlichtingen- en vei-

oog in oog n1et clkaar gc'itaan. Sonl'i

lighcidsapparaat,

hebben daders per<;oonlijk <,chadelom-

groepen en instellingen die in mecr

<,tellingen aan hun vroegere ,Jachtofkr'>

of mindere mate olficicel verhonden

ter be,chikking ge<,teld Andere kercn

warcn aan de <,taat, zoals thui'>lan-

hehhen zittingen van de TRC ecn vcr-

dregcringen en veiligheid'>trnepcn,

vulg gekregen in de vorm van lokale

ook de 11:1' en conscrvatieve organi-

initiatieven voor stettll aan <,lachtofkr'>

<,atics die belang haddcn hij de sliillls

en gemeen<,chapsopbouw.

q11o;

De Waarheids- en Verzoeningscommi-.-

vochten voor bchoud van de sliillll

sie had een <,pecialc fnpcsti{jiltiotJ L/tJil ter

q11o, zoals de Afrikaner Weer<;tand'>-

be,chikking om de kiten te verzame-

hcwcging;

blankc

rechl'>e

organisaties

die

len. De waarhetd mag zich dan mi-.-

bcvrijding~bc\vcgingcn en hun gc-

<;chien wei niet in totaliteit hehhen ge-

wapende takkcn;

C IJV

t}

'JS

hinnenland'e organi<;aties als het
lluild Dculocnllic Fwut

Apartheid wa' cen misdaad tegen de
menshe1d en de hevriJdlllgshewegingen
voerden een rechtvaard1ge strijd, aldm
de Tl<l

t\\;m dat doel rechtvadrdigt

nog n1ct hct plcgcn von grove "ichcn-

dingen van de men<;enrechten. Ook
deze ZIJn dus onderworpen aan het
wcrk van de TRC lksalniettemin hen"t de groohte ver<mtwoordelitkheid
hit de qaat en ZIJil hondgenoten Fen
staat, met ZIJn macht en privileges,
n1oct

Jon hogcrc n1orelc llltlt!tqavcn

worden gehouden dan particuliere organ"aties Zo -;taat het in de conclusies
van het rapport te lezen

(Foto ;\,\Jfl)
Len paar uitzondcringcn c!Jtlrgclotcn -

de ( :on1111i"ie noenll onder andere

Over oud-,taatsprc<>ident I1 W. llntha

Roelt ,\\eyer en Leon We<;<;e\, - bleven

stclt de TRC vast: "The period dun111) IPhich

hoogstve1·antwoordeli1ke politici van de

the South Afric£111 State ue11tumi into the rea/111

Nasionalc Party volhouden dat ziJ gccn

of cTimiual llliscoiduct ,/rete hes from P W

weet hadden van de misdaden die in

/loihil 's IILCflliOil to flOI!'er i11t0 the C<1r/y 19905,

d1enq van de <;~aat geplcegd werden

i11dudin<} " P<lrl of the {1aiod iu ll'hic/1 his suc-

I )c TP.C oordreLir "f,,dcuce he{orc the Com-

cmor held office' ( \16, 7'1) Het laatste

udicille5, ho11'el'rr, tl1<1i from the li!te

zimdccl doet vermneden wat er in het

I I dwrlofml <1 5lrdle-

rapport van de C:ommissie moet heh-

(IY to clr£11 ll'ilh of'f'ositioll to the cjoucnw!e!1l.
T/,, eutdile,/, <1111011<} otl,er £1dio11s, the uulau'}'ul

dingen onder Botha'<; opvolger FW. de

bllu!cJ, ll'ilhiu <111d hcyo11d South ;\{nw, of f!eo{,fe u•/JOIII they {ICIHiPe,/ £15 f>olilll} il sic}llifi-

schrapt. ledereen, die in het rapport bc-

'""t c/Jiiliell<}r to the st<1tcs i!Ulhority '(\',1i,~2)

-,chuldigd werd had het recht up inzage

Weliswaar spraken de hedoelde politici

in de op hem of haar van toepas<;ing

voor de C:omm"sie verontschuldigin-

zijndc tcksten. Ook oud-pre-,ident De

11111\IOII
I LJ70',

5CI1icJr rolilill£1115

hen gcstaan over menscnrechtenschcnKlcrk. Deze passages zijn cchter ge-

gen uit voor hun deelnamc in het apart-

Klcrk. Hij -,pande ecn geding aan en

heldsw<;teem en voor de consequenties

krecg van de rechtcr gedaan dat de be-

van dat syqeem voor individuelc per<;o-

trelfcnde pa.,-,age<> verwijderd werdcn.

nen, hun per<;oonlitk aandeel daarin na-

Voorlopig althans, want in maart I 'J'J'J

tllcn zii nooit voor hun vcrant\voor-

-,prcekt de rechtcr zich dehnitief uit

l.iever plaa~<;tcn ziJ de gruwcl-

over de vraag ol de hewu-,te tckst gepu-

ding

daden in de context van de tocnmalige

hliceerd mag worden.

<..,triid tcgcn hct con1n1uni"illlC en wczcn

ziJ uitvoerende pcrsoncn aan als zondc-

Niet dat het de reputatic van FW. de

hok

Klcrk ten gocde is gekomen

( I lV I" 'JS

Wat i-,

I; I

:'

\I

hlijven 'itaan i'> de conclu-,ie ovn diem

,Jcuce t/Jd/ lnkdlilillthe IFP ll'iiS the Jnirn<~ry

ortrcden ten ovcr'itaan van de TRC::,

IIOrHidle f•cr/Jelrillor. drl<i //Jill il ll'i/5 rcsflomi-

Dczc was •

IIIJ

II,
II I

I

~

'-'

.i

11

/'ilrticulilr disilflfloiutrllml to

hlc for il{'{'roXIIIIillely

l

J%

of illlthc Prolotwus

the Co111111ission. As one rPIJO h11s ,!o11e so rllllch

rcpcn/c,/to the Corllrnission. its sulmrrssion IPdS

to /ur11 the tide of South Afnulll histor-y. /11s

siru;ul,nly uuj!nt/Jcon1inc}. tllilsrue

Cl'i/Sil'elleSS 1111d 1/llll'il/irU}IICSS Cilndid/y

'"'e · (Ve,,

/0

ilCk-

11011'/edqe the full /nmb of the /\!Vs mponsihi-

<111d

dcferr-

De IFI' had hovendien

haJr cigcn aanhangcrs ontradcn on1

lity swlled to the Co11n11issio11 /o he 11 lillssed oJ'-

mee te werkcn met de TRC:. Dat zou

i'ortunily to t11kc

ertoe kunnen lcidcn dat ,Jachtofkr'>,

reumciliillion Jnoccss

lilt

die lid ztJn van de IFP en nict naar vo-

forrPilrJ" (\1;6,8)

ren zijn gekomen met vcrklaringen.
Van hct ANC: mcldt de C:ommi'i'iie dat

niet in aanmcrking komen voor -,chade-

het lciderschar collcctief vcrantwoor-

vcrgoedingcn. hetgecn weer tot vcrgro-

dclijkheid nam voor de schendingen

ting van de 'i[lanningen tll','ien ANC en

van de memenrechtcn door ANC-

11'1' in KwaZulu Natal zou kunnen lei-

Icden en dat hct de gesteldc vragen van

den. I V;() 124 I.

de Commissie orenhartig heantwoordDe Waarheid'i- en Ver-

de. Daar <;tond tegenover
dat de Commi<,;,ie weinig

zocntng'icommi'i'ite

Of het tot

pcr'ioonlijke verklaringen
kreeg, n1ct nan1e nict vtln

ANC:-Ieiders,

noch

van

daadwerkelijke

aanklachten in te diencn

vervolging en

ol tot '>trafrechtelijke vcrvolging over tc gatln. l)at

het kader van de vroegere
gewarende tak van het

strafrech tspraak zal

ANC Umkhonto weSiz-

komen is nog maar

normale

de vraag.

cludeert

we. Dat hetckcnde voor
de TRC dat

it< knoll'-

wordt overgcltltcn aan de

t!JOse rPho rl'orkcd in its structures for lerrc;thy

hetll JOIII}ht or

Jleriods

,hou/,1

/,m;cly

'itrafrechtelitke

procedure'>. ,\\aar zij conin

het

rarrort

weL "Where drrrrresly hos rrol

ledqc o[ of t/1osc ll'ho ld ,urd
o[ lirue is

heelt

zell gcen hevoegdhcid om

uou-exis/Cilt. •

/li/5

heel/ ,Jerrred. /liOSeclltlOI1

he comidere.l ·Of het tot daadwer-

(\~6,19) Het oordcel over Winnie i\la-

kelijke vcrvolging en qratrecht'>[lraak

dikizela-1\ landela, de ex-vrouw van rre-

zal komcn i'i nog mailr de vrailg. De

'iident r\landela wa'> hard. ZiJ wordt

kan~ j-, ;.,erieu<.., atlnwczig dat de grotcrc

aan,rrakeli)k ge'>leld voor grove men-

partijen, ANC IFI' en NP, geneigd zul-

senrechtemchendingen door de r\lan-

len zrjn de werkhare politieke verhou-

dela United I oothall c:Juh. waaronder

dingen niet op het 'ipel te zetten. ANC:

de moord or Stomrie Seirei De Com-

en IF!' zitten 'iamen in de coaliticrege-

Wiuurc ,\ hlikizclil-1\ lou,lelil's

ring van nationalc eenhcid en na jaren

conlcrn{'l no/ only for the Comntrs1ron /Jut for

van gewelddadige onderlinge 'itriJd zi)l1

the uoliou of ilCCOllllli!hility

de hctrekkingcn tu'>'iell beide 'itcrk aan

mi.,.,ie, ·,\ k

11111lious II'IJO {ollou>ed the
ii{I{'tilrcd."

ll'i/S

fl,tlpi!hlc to ille

ilf<lrlll<}

in ll'hich s/1c

(l~ti,20)

hct verhetcren. Strafrechtelijkc vervolging van met name IFI'-Icidcr<,chap er1aanhang op grond vJn nlcn-,cnrcchtcn-

de

'chendrngen in de periode 19hU-I 'J'J4

lnkatha Freedom !'arty zegt de C:om-

zou de kwet'>hare vrede ern'>tig kunnen

miS'iion· "Con\idcrin<J the OPtrwhelnrrlll} Cl'i-

he'ichadigen. Zeker voor de rrovincie

Over ,\\ango'>uthu

lluthelczi

en

( llV 12 'JS

KwaZulu Natal zou dat opnieuw tot

amnestic te verkrijgen. Het was de be-

uitharqing van geweld kunnen leiden.

reidheid van de reeds veroordeelde
"arch PillatrJ of the af>artheid err1" [ugcne de

Waarheid en rechtsstaat

Kok om de Commissie volledig inzicht

15uthelczi in de heklaagdenhank) Ken-

van zaken te gcven die de politie ertoe

neliJk i<; de recht<;<,taat in Zuid-Afrika

zette rnee te werken. Ze konden niet

nog nict '>lcrk genoeg om dat te trek-

ander'>, om <,trafrechtelijke vervolging

ken. Hct nieuwe Zuid-Afrika lijdt nog

te ontlopen, tocn De Kok ieders rol pu-

..teed., aan ern'>tige chronische ziektes

bliekelijk ging beschrijven. Ook mag

die door het apartheidssysteern zijn op-

worden vermeld dat rechter'> niet zijn

gelopcn: corruptic, geweld en rnisdaad

ingegaan op het verzoek van de TRC:

en gigantische sociaal-economische te-

om voor de C:orn111issie te verschijnen.

genstellingen. Ze zijn als het ware on-

Zij vreesden dat daardoor hun onafhan-

derdeel van de cultuur geworden. De

kelijkheid in het gedrang zou kunnen

hestrijding ervan zal een langdurig pro-

komen. Hun rol in het instandhouden

ces zijn Het rapport van de TRC: kan

van de apartheidsstaat is dus niet india-

het begin zijn van een eflcctieve kuur.

loog met de Waarheids- en Verzoe-

1\ 1aar die rnoet dan wei consequent

ningscommissie behandeld.

worden volgehouden.
Zoal., gezegd zou de wil 0111 de poliDe plcgers van rnensenrechtenschen-

lieke vrede te bewaren kunnen leiden

dingen hebben hun 'kennis en ervaring'

tot het afzien van strafvervolging voor

ter beschikking kunnen stellen in nieu-

de plegers van men<;enrechtenschen-

wc werkkringen, zoals in particuliere

dingen. "Blanket amnesty" heet dat in het

vciligheidsmaatschappijen en bij de he-

Zuid-Afrikaanse politieke jargon Het is

strijding van de gewone misdaad. Poli-

uiteraard aan de verantwoordelijke po-

tie-optreden is onverminderd hard. De

litici in Zuid-Afrika zelf om de meest

TRC meldt in haar rapport dat er nog

verantwoorde beslissing te nemen.

steeds gemarteld wordt tijdens straf-

Toch zijn er wei een aantal opmerkin-

rechtelijk onderzoek. Het gevangenis-

gen bij te plaatsen Caan die plegers

wczcn is nauwelijks veranderd. Ver-

van mensenrechtenschendingen vrijuit,

111oedelijk komen er gerniddeld 60 ge-

dan kunnen zij ook niet meer via civiel-

detinccrden per rnaand 0111 in de gevan-

rechtelijke

geni-;sen. Dit aile., roept echter geen

volgd. Dan wordt een wei heel zware

puhlieke verontwaardiging 111eer op,

wissel getrokken op het rechtvaardig-

omdat het 0111 gewone 111isdadigers gaat

heid'>gevoel onder de slachtoffers.

procedures

worden

vcr-

die kennelijk mindcr bcscherming behocvcn. Justitic. politic en gevangeni<;-

Dat rechtvaardigheidsgevoel vraagt in

wezen waren dcstijd-, vooraan'>taand in

principe om berechting van degenen

hct schenden van menscnrechten. Nu

die niet hebbcn voldaan aan de amnes-

worden

de

tiecrileria. De voorwaarden waren dui-

rcchtsstaat, de nieuwe grondwet en de

dcze

imtantie<,

geacht

delijk en voor ieder hetzelfde. Sommi-

grondrechten te bewaken.

gen

l'olitiepersoneel was uit zichzcll eigen-

hekentenis af te lcggcn. Slachtofter'>

zijn daardoor overgehaald 0111

lijk niet bereid om ten overstaan van de

hehben zodoende het verzoeningspro-

TRC de waarhe1d te vcrtellcn en zo

ces kunnen aanvaarden. Trouwens, het

CllV 12 'JS
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idee dar misdadigers vrijal gaan ver-

Commissic hedt <,lecht<, aanhevelingen

·rj. 0

sterkt hct gevoel onder gewone crimi-

kunnen doen voor socialc, psychische

~

nclcn dat ze voor stralvcrvolging prak-

en cmottonelc hulp a an "cmh

Lisch niet te vrezcn hebhcn, ecn gevoel

to he

'1·:·:

~i.
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0
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Pilli11r" Dat bn in de praktijk va-

dat in Zuid-Afrika loch a! sterk ontwik-

ricren van hct opzctten van monumcn-

keld is. Een land met een hoog mi<,-

ten en gedenktckens, herstelprogram-

daadcijlcr heelt duidclijke nnrmen no-

ma's voor lokalc gemcenschappcn, tot

dig en een staat die hercid i'> die nor-

het tockenncn van uitkeringen aan

men in stand te houdcn.

,!Jchtoltcr, en het opzctten van een instantie die daar verantwoordelijk voor

::::..,

De TRC deelt hicr in de problcmatiek

is.

waar aile waarheidscommis'.ics in jonge
dcmocratiecn mcc wor'>tclcn: de span-

Dat ziJn maatregelcn gericht op indivi-

ning tusscn wensclijkheid en wcrkelijk-

duclc gevallen. Structurelc maatregelcn
zijn evcneen<, onvermijde-

hcid. Die spanning kan
een

w aarheidscom m i'.sie

nict oplossen, zij

moct

hinnen de gcgeven politieke mogelijkheden haar
weg zien te vinden. Celukkig

heschikt

Zuid-

Afrika over ecn van de
modernste grondwetten in
de wereld, met een uitgebrcide

lijst van

Het meest

grond-

rechten, over een onaf-

indrukwekkende
resultaat van het
werk van de
Waarheids- en
Verzoeningscommissie lag echter in de

hankelijk Constitutionecl

kans die zij hood

Hoi, dat aile wetgevmg

aan de slachtoffers

toctst aan de grondwet, en
over ecn onafhankelijke

Huma11

om hun verhaal te

Ri_Uhts Co11r11rissio11,

die waakt over de nalcving

vertellen

lijk.

ciaal-economische hervorn1ingen. J)c uitvocring van

die

hervormingcn

loopt

niet aileen achter op de
verwachtingen die v(Jor de
verkiezingen

van

1Y'J4

hccr'>ten, maar ook op de
toezcggingcn van de rcgc-

ring in

het

Hcrstel

en

Ontwikke Iingsprogramma,
dat na die verkiezingen
van ~tart zou gaan. In de

praktijk zip1 de sociaaleconnmische

omslandig-

hedcn van de meerdcrheid
van

van de mensenrechten.

Het land wacht a!

lang op daadwerkelijke so-

de

Zuid-Afrikaanse

bevolking, onder wie zich ook de
Het meest indrukwekkendc resultaat

meestc slachtoffers hevinden, nauwc-

van het wcrk van de Waarheids- en

lijks vcrheterd.

Verzoening<,commissie lag echter in de
kans die zij bood aan de slachtoffers

Slot

om hun vcrhaal te vertellen. Zij herkre-

Het ligt nict zozeer aan de TRC:, als

gen hun waardighcid Psychischc steun

wei aan regcring en parlcment, maar

aan de slachtotfer<>, die tijdens de zit-

hier zou het verzocning-,proce<, ernst1g

tingen door emotics werden ovcrmand,

onder druk kunnen komen staan. De

was niet voorzien en had ecn inciden-

comhinatie van structurelc achterstel-

teel karaktcr. Vaak hielpcn mcnsen el-

ling van grote grocpcn van de bcvol-

kaar spontaan. Ook hier vraagt hct

king en amnestic vonr de plcger<, van

wcrk van de TRC: voortzetting

de wandaden van vrocger i'> lnuikcnd

De

(I lV

I] 'l,S

voor hct rl'chtvaardigheidsgevoel. De

wordt zc nog lang niet gedragcn door

Waarheich- en Vnzocningscommissie

aile bcvolkingsgrol'pen. Voor vcrzoe-

maakt in dat vnhand ernstigc vcrwijten

ning i' mecr tijd nodig Slachtotfcr'

t/1c tu/Jitc collttllllllily of-

hcbben belang bij sociaal-cconomi,che

aan de blankcn, '
lcii seemed

cit/Jcr ndc[fcrclll or fJ/ilillly /Joslile lo

hervormingcn en duidelijke normen biy

Illcdi<I

ju<,titie en politie Hicr kan Nederland

susl<1i11 tl1is
Net zo

iet'> bieden met hulp- en <,amenwerkingsprogramma\. Het is te hopcn dat

schadl'IIJk is de houding van die poli-

de hesluitvorming over beperking van

t/Je cuork of t/Jc (olllllli"ioll, illltJ

cntiii/1

"i'i''"r to '''"'" "' tndy 'ouu/Jt to
ncdii/emlle ""'/ f,ostilcty" (

ttck kidcrs, die zich, in tegen<,telling

het aantal Ianden waar Nederland een

tot soldaten en politiemanncn, niet ver-

ontwikkclingstTiatte mee ondcrhoudt

antwoordclijk voeldcn voor de mensen-

ruin1tc laat voor dczc ovcrwcgingcn.

rcchtcnschendingen van hct ancien regime. De waarhl'id kan weliswaar niet
mccr ontkend worden, zij wordt op die
manter volop ontwckcn.

Dr1. TIJ!l.Fi\ 1. [3,-il1kcl is tuctwsdhcpprlijk

Zolang de politick vcrantwoordelijken

mcdctuuku """ lcct Wctensclhl/>/>clijk h1stituut
Poor /Jet CDA

voor wandackn van gistcren de waarhl'id ontwijken, zijn hct de slachtoffers
die ck zwaar-,tc lasten mocten dragen
tcr willc van vnzocning Stralrechteliykc vcrvolging voor degcncn van \Vic de

TRC: ill'wezen hcelt dat zij vcrantwoordclijk watTtl voor <,chendingen van de
mensenrechten en die gecn gebruik
hchbcn gcmaakt van de mogclijkhcden
van an1ncqic; ~ociaal-cconon1i~che her-

vormingen,

materii'le steun aan

de

slachtoffer<,, duidclijke normen biy justitic en politic, om de erfcni<, van de
apartheid tc hoven te komen is een
conscquentc en lang volgehouden aanpak noodzakelijk Volgcnd jaar zijn er
vcrkiczingen

in Zuid-Afrika.

Onge-

twijlcld zullcn deze thema's ecn voorname rol <,pelcn
De Waarheids- en Vcrzocningscommissic hcdt veel van de waarhcid over onderdrukking en schending van de rncnscnrechten hoven talc! gckregen. Daar
gaat al ccn waar'-lchuwing vanuit voor

de tockomst. Zij hcdt ook houwstenen
gclcvcrd

voor

schappclijkc

(I lV I} 'JS

ccn

nicuwc

nationalc

gen1een-

identitcit,
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