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"Wij zijn een partij van waarden en wij willen nog veel meer een 

partij van waarden worden," zo kijkt Frederik Willem de Klerk, vi

ce-president van Zuid Afrika, aan tegen de toekomst van zijn partij. 

Het zijn, aldus de Ieider van de Nationale Partij, de waarden, zoals 

die worden aangehangen door de CDU in Duitsland, het CDA in 

Nederland, de Tories in Groot Brittannie en de Republikeinen in de 

Verenigde Staten. In het Uniegebouw in Pretoria sprak drs. 

Th.B.F.M. Brinkel voor Christen Democratische Verkenningen met 

de man die samen met Nelson Mandela de Nobelprijs voor de 
-:· 

Vrede kreeg voor de overgang van Zuid Afrika naar de democratie. 

B 
11nkcl was 1n Zu1d Afrika al, 

dcclncmc1 aan cen conkrcntic 

gc01 gan1see1 d don1· de 

Sncht111g voor het Nicuwc 

Zuid Af1·ika. die wa' helcgd voor vertc

gcnwoordigcr~., von ~1 cdcrland-;c en 

Zuidalrikaan<,c politickc partiJcn. 

Sam en met loukie llo~ch-[ldcring, C:crt 

Kollcman en Lccndcrt Klaa<,<,cn vcrtc

genwoordigde hi) daM hct CDA. De 

confcrcntic hood de gclcgcnhcid om 

crvaringcn en idccCn uit tc wi'i~c!cn 

met Zuidatrikaamc politici over de 

wcrking van de democratiC de inrich

ting Vtlll de cconon1ic. de rol van gcloot 

in politick en '>amcnlcving en her he

grip liP// 'iO<.icly. 

In de partipwta '1-lct dcmocrati'>ch 

avontuur, politickc en cconoml'>chc hc

tl·ckkingen met her nicuwc /uid Afrika 

van maart 1995 worclt ccn apart hootd-

'>tuk bc<,tced aan de relatic'> tu'>'en hct 

CDA en parti)cn in hct hetreHcnclc 

land. Over de Naticllde l'zmi1 d\1'1 

zcgt de nota dat dczc zich 1n ccn pro

LC'> van hcrorii'ntat1c hcvindt I laarhij 

bestaat er binncn de ~I' IIHCIT'>'>C in zo

wcl de chri'>lcn-democratic al'> 111 con

'-.tTVJtlcvc <..,tron11ngcn nJor \\lc-..tcro;., 

voorhccld D1t procc'> i'> cchtcr nog nict 

uitgckri'>taiii'>Ccrcl. aldu, de nota 'Hct 

democrati'>ch Zlvontuur' ( lm clczc IT

dcn i'> hct wat hctrclt clc 1\.:1' atwachtcn 

waar clczc hcroncntatic toe zal lcidcn. 
1 

Tegcn de achtcrgrond van de mogcli1kc 

intciT'>'C van de ~I' voor de chri'>tcn

dcmocratic wcrd 2') november 1'!'!5 dit 

interview algcnorncn 

Surd~ t1c IJdliond!t 11il!l t~fn·Il 1 o~1 1 

r•nkwt3r i\!iiliollillc 1-'iir/r]lll n11 /,,[,,Jc /'<lillie 

llc 1\
1/l f,N/Jikt oPcr 12 ''"" 3c 100 zctd, "' hct 
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Jltir/eurcul. /lei AN( wcr 1 >1. Atur ,/c c11c burl 

llltitikl ,/e NP ,/eel uil 1'1111 de Regcrillr) 1'<111 

N1111011rde Ee11heid. ll'ddrlll /lei 1\{num 

Nt~liollrd ( Ollr)re< rc11 Ol'eriJCcrSCilde Jlosilie in

IICCI/11. Llil ,IICII /Joofdc IICCIIII oak de NP /lei re

rjcrllrrj,/>e/ei.l Poor /Jtitll rekCilill<j /)til i}ccjl 

II'Clllu) rui111ie 0111 ojJjwsilie le pocrc11. Tct)cli;k rs 

n ,le lloodzt~r~k Poor de NP zich t~ls Jllllior /'tiri

IICI' lc J'ro{dcre/l le11 hc/Jofl'e Ptlll de kiezcrs. Hoc 

is ,lc Nfl ill sl11r1l 0111 /11111r ei<}Cil <}czichllc hou

ticn: 
I k Klcrk 'lk dcnk dar de pmitic van 

de 1'-:ationalc l'artq nict vee] vef'chdt 

van de -,ituotic waarin icdere op een na 

groot<,te pilrtii. die dec] uitmailkr Viln 

ecn ulil11tic, zich hcvindt. Her i-, ingc

houwd in hct -.y-,tccnl van rcgcring'ico

illrtic<, dat hct mocili)k i-, voor de 

coaliticpartnc" om zich ten opzichte 

van elka<1r te protilcren. Zij zijn immer'l 

ccn gczonlcnliJk progrJnlma en ccn ge

zamenliJk hclcid,kadcr overeengeko

mcn, die door i!llc pilrtncr<, vcrdedigd 

mocten worden. In dat opzicht moct er 

ccn mocizotu11 cvcnwicht worden gc

hi!ndhi!i!ld. ( lnzc pm1tie " nog 1et' in

gcwlkkcldcr, omdat de tham gcldende 

ovcrgang'-.grondwct ccn Rcgcring van 

Ni!tionalc Lcnhcid vcrei<,t. WiJ hehhetl 

du' een kumtmatigc coalitie, die niet 

zdgcd\\'ongcn i-.. door ccn vcrkiczing~

uihlag die voor geen vatl de dcelnc

mende parti1en mecr dan vijltig procent 

van de <,tenlmetl heelt opgelcvcrd. Wij 

a], Nationalc l'artiJ hevindcn om nog 

111 c-cn -,ituiltie waarin wi1 r·ichtlijnen 

voor onze op<,tellitlg proheren te lor

mulcren. lk vcrwacht dat cr in januari 

I 'J'J(, een helilngriJke hijeenkom<,t Villl 

de 1'\ationalc l'artq zal ZIJll, ccn hmhc

razH.i zoZJ.l-, wij dat nocn1cn, \VJ.Jr die 

rtchtlqtlen zullcn worden gcfinali<,c-crd. 

I ntu.,.,en heelt de Nationalc l'artiJ voor 

ztchzell hepaalde rege]-, va<,tgelcgd. 

I )c·ze komen er op de ecr<,le plaah op 

11en dat WIJ het hclcrd en de helcrd-,b-

der<, waar wiJ her mcc ccm zijtl, zullcn 

vcrdcdigcn en nict zullcn aanvallcn. Ten 

twccde zullcn wij bij zakcn, waar gecn 

comemu<, over hereikt kan worden - en 

wq prohcrcn dcrgclijkc gcvallcn tot cen 

minimum te beperken - een voorbehoud 

makcn. Naar huitcn toe zullcn wiJ dan 

duideliJk maken dat hct hetrcttende a<,

pect van het he-,luit van de regering niet 

ccn<,tcmmig gcnomcn wa<,_ Die hclcid-,

richting van de meerderheid-,partij zul

lcn wij in her l'arlcment en van 

openharc podia at aanvallen. De derek 

regel i'> dat wij de uitvoering van over

ccngckomen hckid door individuek 

m1ni<,ter<, in het openhaar en in het 

l'arkment zulkn hckriti-,eren, waar er 

gccn -;prakc i<.; van gocd bc<.;tuur, watlr 

dit onvoldoende i'>, of waar overeenge

komen he kid verkeerd gaat. Dit veroor

zaakt van tiJd tot tiJd <,panning 111 de 

Rcgcr-ing van Nationalc Fcnhcid. Maar 

wi1 proheren te verzekeren dat wij alti1d 

zo verantwonrdclijk optredcn dat het 

creatieve <,panning hlijlt" 

Ware nonraciale partij 
;\Is ik hci 111111 Zlf, ,/<111 ,/ieiiCII zich i11 .le 

i\!<7iiollrlic 1'<1rlij olldcrschclriCil slm111i111}e11 11<111 

\
1ol<jCII\ <tllllllli<}CII 2011 de Nfl Z1ch POOI'rli 1110e

lcn fm:~cnlcrcn ol~ t1c PLTlct)C1l1P00!3u;~tcr POll de 
l'clrlllt}cll 1'1111 llri11rlnhedc11, zo,Jis ,le Afnkr~11ers. 

,ic zor;chcle11 kle11rlu11je11 c11 de lrul1iis. A11rlnc11 

/c,j<JCII cr de 11r1rlruk ojJ ,/r~t ,/c Nl' O/' de ccrslc 

/J/riri/5 CCII /lrllllj 1110c/ ZIJII die l}c/JrlmTd II O/l 

ll 1ddrdw, en die Poor ~dlc I!ICII~cn ofJcn~ldol. In 
CCII i11/11Pif1P 111c/ /Jci llldrlll,l/1/rirlfiiSli} PI11J ok/o

/Jer 1 'l'J > zci 11 ,ir11 /lei hclcid Prill de NP <}eha

~ccd J110c/ Z:ljll Of! CCII l/ 1tltll'dcn-;y')/CCII1 /()/ 

ll'clkc strorlliru) rckwt 11 zich' 

De Klcrk "\Vii zijn cen partij van waar

dcn en wi1 willcn nog vecl mccr ccn 

part1j van waJ.rdcn worden: ccn ware 

nonraLialc partii. die niet va<,t hlijlt <,le

ken in ccn ctni-,che macht,ba<,i<,, maar 

die Zuidatrikancn Lilt aile hcvolk111g<,-
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groepen die deze waarden met elkaar 

delen, kan vercnigen onder de ene pa

raplu van de NP Wij maken goede vor

deringcn. F.en analy<;e van de bijkans 

vier miljoen <,Iemmen, die wij hebbcn 

gekrcgen, toont aan dat minder dan 

vijltig proccnt van onzc kiezers blank 

was. Meer dan vijhig procent van de 

<>tcmmen is afkomstig van mcnsen van 

kleur. Als die cijkrs verder worden ont

lced, dan wordt duidclijk dat wij een 

zeer sterke meerdcrheid van de <,Iem

men van de zogenaamde kleurlingen 

gekrcgen hebben, en een meerdcrheid 

van de Zuidafrikanen van lndiase oor

sprong. Tenslotte hebben 

om mensen te helpen i<> om hen door 

oplciding en onderricht zelfonderhou

dend en zelfverzorgend tc maken. WiJ 

zijn dl!', in wezen anti-'>tKiali<>tisch. 

Want wij zeggen dat hct armocdepro

bleem in Zuid Afrika be-,treden moet 

worden door mcflOIPmllecct en niet door 

cntitlci1JCI1t." 

Ncc is daar- ondn andnc door Tertius Dc/fJorl, 

de NP-lcidcr in de {'rouicllic ( )ostbca{l, de swj

_qestic r)cdaacc dat de NcJtiocuclc 1\u·tij ook ccn 

andere 11<1<1111 zou moctcn kiczcn 0111 d<il kanckla 

llilll 1Pil<lr3cnfl!lrlij nor) /Jeter tot llitdrllkkicll} le 

3oCII koiJICII. 

ergens tussen de 500.000 

en 1 miljoen zwarten op 

de NP gestemd Om wer

kelijk te kunnen groeien, 

zullen wij een doorbraak 

mocten maken naar mil

joenen nieuwe zwartc kie

zer<> en tegelijk onzc 

machtsba'>i'> onder blanke, 

bruine en lndia<>e Zuid

alrikanen in stand moeten 

"Wij 

De Klcrk 'Tr i-, over dat 

onderwerp al lange tl)d 

cen lcvendig debat aan de 

gang. lr 1<.; ah-,uluut con

<;enqt<; over dat het niet 

vol<;taat om aileen maar 

ccn andere naam te kcc

zen, zonder dat dit ge

paard gaat met ,·,t een 

belcidwerandering ( wat 

\Vij nict ovcrwcgen), ()t 

cen vcrandering in de 

vertegenwoordigen 

bij uitstek de 

waarden die de 

grondslag vormen 

van partijen zoals 

het CDA''. 

houden. Dit is ons doel. vorm van nieuwe gezich-

Antisocial i sti sch 
Welke IPII!lrde11 uutcqcnu,ooulccjt de Nationalc 

ParliJ' 

De Klcrk "Wij venegcnwoordigen bij 

uctstek de waarden die de grond<;lag 

vormen van partijen zoals in de Euro

pese context de chri<;ten-democratische 

partl) van Helmut Kohl, en - voorzovcr 

ik de Nederlamh· politick ken het 

CDA in Nederland, de Torie'> in Croot 

llrittanni~ en de Republikcime Parti) in 

de Verenigdc Staten. Du, in hooldlij

nen: vrijc n1arkt, crkcnning van di'-.ci

pline en gczag, hogc cthcsche en 

morclc standaac·den, ordentclcikheid, en 

op maatschappeliJk gebied zorg, caricu;. 

1\laar wij gelovcn dat de bc<,te manicr 

tcn. Fen naanl<.;VL'rtilldcring rnoct gc-

paard gaan met een wczenliJkc 

vcrondcring in inhoud. J)c cn1gc gclc

gcnheid dcc zich war dar hctrdt hcdt 

voorgedoon WJ<.., in de aanloop noar de 

verkiez1ngcn van 27 april 1 ()<J-t-. !)it wa<.; 

tocn wij van ccn \V!tte partij omge<..,cha

kcld zijn naar ccn nonracialc partiJ Op 

dat moment hehhcn wiJ evcnwcl van 

naamwet·andering atgczicn Wij waren 

van oordccl, dot hct uitgclcgd zou wor

den al-,of wij op ccn kunstmatigc ma

nicr zouden prohercn wcg tc komcn 

van on<, vcrlcdcn. DJJrom hchhcn WiJ 

daar tcgcn he,lotcn Fen naamwcran

dcring zullcn wij du<.., aileen ovcrwcgcn, 

wannccr cr zoccl'> al<; ccn lundamcntelc 

her<,chikkcng in de Zuidatrikaamc poli-



tieke verhoudingen zou plaatsvinden. 

lntussen zullen wij om best doen om 

ons met de huidige naam voluit 1n te 

zettcn voor vergroting van ons aandeel 

onder de kiezers en om de gcdachte dat 

wiJ inderdaad een nieuwe Nationale 

Partij vonnen, <,teed<, vcrder uit te bou

wcn en te verstevigen in de gemoede

ren van de kiezcr-,'' 

Herschikking te verwachten 
Is hc! rc<IIislisch 0111 CCII herschikki111} 111 de 

ZlllddjrikddiiSe f'o/itiek te umPilchten' 

De Klcrk "fa. Onder de politiekc par

llJcn binner1 de huidigc verhoudingen 

zijn cr nan1cliJk bewcgingcn die nog 

va<,tzittcn in een ovcrgang<,proces, die 

nog niet ecn cchte politicke partij ge

worden zijn, die nog bezig ziJn om van 

zogcnaan1dc bevrijdingsbeweging on1 

tc <,chakelcn naar politickc partij Het 

gcvolg daarvan rs dat bijvoorbeeld bin

nen hct ANC: dicpliggende menings

vcr.,chilkn be-,raan Dcrgelijke vcr

<,chillcn hehhen in het verleden ook 

hinnen de Nationale Partij tot -,cheurin

gen gelcid. toen Andries Trcurnicht is 

wcggchroken en de toenmalige C:on

servatieve Parti) heeft opgcricht 

Binncn het ANC ziJn er communisten 

en anti-communi-,ten, sociaal-democra

ten er1 ze\t., hier en daar kapitali<;ten. Er 
zijn <,terke accentvcrschillen, die zeker 

tot uitharsting zullcn komen in ecn 

mccr genormalisccrd politick proces. 

WiJ moetcn dar ahvachten . 

. ~bar als ervarcn politicu<, gelool ik dat 

hct op ecn ot ander moment tot een 

wczen\ijkc her.,chikking zal komcn. 

Fen herschikking, die hopelijk zal uit

lopcn op twee hoofdstromcn die kcn

mcrkcnd ztJn rn Europa: die van 

'>ociaal-dcmocraten en chri-,ten-demo

cratcn, met hopelijk rcdeliJk kleine -

r·adicalc groepen tc linker- en te rech

tcr·zi)dc" 

I llV J% 

Op111crkclrjk is de onlsflilllllfll rclotie lttssen prc

sidmt iclmdcl,l CJI het ANC emwjds en /Jet 
\lrijheldsfront tl</11 Constand ViljOCII <11111 de illl

dere bmt Het Vrijheidsfront hcschikt ouer '! zc

tels ill !Jet /liJrlelllCJJt. nc portlj stmft lliliJr de 

ucsti1)i1u} lh111 cen soort eigm thuida11d uoor de 

Ajrikamrs. ee11 zoqenaamde uolkstaat. /-Jet heeft 

er uecii)(JII wei) dat het ;\[\f(' !Jet Vl-ijhcldsfront 

hch,mde/t 11/s de <lill1<}CIPCZe11 JPoordPoerder J)(Jil 

de hcla111}en Jhlll de Afrikaner uolksqellleeHschcJfl 

Prohrcrt fmsldent J\'lmJdelcJ zo nict ce11 1Pi1) te 

driJPCII tussw de NP c11 h11c~r tradltionele cJch

terl)(ln' 

De Klcrk: "Daar zittcn zeker elemcnten 

van waarheid in. feit is dat het 

Vrijhciddront totaal gccn hedreiging 

vormt voor het ANC Het Vrijheids

tront probccrt immers gccn stemmcn 

bij het ANC weg te ncmcn. Het <;telt 

geen cnkel helang in zwarte ol bruinc 

ondersteuning. In die zin houdt het 

Vrijheidstront geen partijpolitieke be

dreiging voor het ANC in. De Natio

nale ParliJ i'> de enigc die over heel hct 

land aanhang hedt en die het ANC in 

partijpolitick opzicht de strijd aanzcgt 

De betrckkingen tuS'>cn menecr 

!v1andela en mencer Viljoen zijn een 

handig <,trijdmiddcl om te prohcren de 

positie van de Nationale Partij hij hlan

ke Alrikancr<, te verzwakkcn. De jongstc 

gemccnteraadsverkiezingen hchben 

echtcr bewezen dat die strategic niet 

<,\aagt. Hct beste voorbeeld toont 

Pretoria. Tcgcn de verwachtingen in 

heeft hct Vrijheidslront daar geen enke

le van de wijken, die overwegend door 

blanken wordt hewoond, voor zich kun

nen winnen. De Nationale Partij hedt 

in a\ die wijken gewonnen. En dat, ter

wijl Pretoria een overwcgend Afrikaner 

stad is. Zclfs in gchicden waar bij de vo

rige gemeenteraadwerkiezingcn de 

Conservaticve Partij grote win'>! had ge

hoekt ten opzichte van de l'.:ationalc 

l'artlJ, hehbcn wiJ gcwonnen." 
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Doorbraak 
0111 in de lockollist CCII f'olilick ,dlmi,Jiic/ POOl 

hct AJ\!C lc U'ordcn IIIOCI de Nationalc i'oriiJ 

f'rolmnJ Prrlroi/IPCII lc ll'lllllfll lnj .ic Zil'ilrlc hc

Polkinr) Vo/qcns of'illiCf'cilinl}fli 111 .ic Cape 

Times lh/11 ~o okto/Jn 199 ') f,ccit 11 lnj 1 lit};, Pdll 

de hwolking llil'lrollll'fll, In) 1 ;'!{, res fleet, lllililr 

IIIOcill hi) 3'!% Pcrlrollll'l'll ont/,crcn. Voor pre

sident A1mdcla ZIJII die f'erccnlil<)es rcsf,ccliwe

/,jk 6~%. 26% en 5'/b. Oak Poor lllor;cliike 

oflPolgers 111111 fmsidenl A laude/a, zoals Tf,aho 

A lhcb en ( y1·il Ral1laf'hosa, zijn die Pcrlroll

'oemciJfcrs tJunstu;er dan 11001 u 

De Klcrk: "Het rc-,ultaal van dcrgclijkc 

pcilingen hangt naluurlijk stcrk al van 

de samen<,telling van de grocp mensen 

die gcpeild zijn en van de gchicdcn 

waar de peilingen hehhen plaatsgevon

dcn. Wanneer de cijfe,-., worden nntlccd 

naar hevolkingsgroepcn, zal hlijkcn dat 

ik de ecrstc pmitie heklced hij hlanke 

en hij bruine Zuidalrikanen. Maar het i-, 

waar- dat WIJ een doorhraak moclen he

werkqelligen om zwarte Zuidafrikanen 

ertoc Lc bewegen om niet volgem cen 

clni-,ch patroon Le <,temmen. maar vol

gcns een politick waardenpatroon. lk 

Lwijfcl er niel aan of die dourhraak zal 

er komen en de NP zal aanzienl11ke 

steun krimen die tot nu toe niet reali

seerhaar i.,_ Ten eerqc vanwege de nnt

nuchtering over de resullalen van het 

regcringsheleid, die nu hezig is in te 

tredcn hij zwartc Zuidalrikanen. ln ten 

tweede vanwegc de wcrkelijkc diepere 

politieke opvattingen hij velc zwarte 

Luidalrikanen. lemand hecft het otl

langs zo uitgedrukt, dat de <,teun voor 

de Nationalc Partq hit zwarten veel 

grotcr i~ dan wordt wccrgcgcvcn in de 

<,tempatmnen. lk ervaJI' dat zelf, wan

nccr ik praat n1ct zwJrtc gcmccn:-,chap<..,

lciders: niet de politiu, maar academici 

zakcnmensen, mensen d1e reeds in hun 

cigcn rccht n1cningsvorn1cr<.., gcwordcn 

zijn. Zit zeggctl: eigenlitk onderstcunen 

wii Jullie, maar wit kunncn het om nog 

niet vcroorlovcn om dit in onzc satncn

lcving...,vcrbundcn hinncn de zwartc gc

mccnschap openlijk te docn. Dat is het 

oh-,rakel waar ik overheen moet sprin-

gen.'' 

En hoc /nJofJ/ 11 die sf'rOII<} tc llflllell 1 

De Klcrk "Fr is voor al de politiekc 

partijCn maar ccn manier 0111 hun aan

hang te vcrgroten e11 dat i'> door hun 

bclcidsstandpunten op een eenvoucligc 

wijzc tc formulcren, zich tc prolilcrcn 

en tegeli)kcrtijd door middel van pcr

soonlijk contact goede grondstructuren 

van hun part!) tc vcqigcn, kantorcn te 

opcnen, en zichtbaarhcid tc verkritgen 

in de gemcenschappen ])at 1s de hardc 

\\'Cg 0111 politickc groci tc vcrzckcrcn. 

Optredens in de n1a"amedia aileen zul

lcn dar nict tot stand brengetL Wij zul

lcn in de huizcn van aile Zuidafrikanen 

moeten komcn en door persoonlijke 

gesprekken mcnse11 moetcn zie11 tc 

ovcrrcden en tc ovntuigcn. Dat zal 

vee! geld vragcn. \X'ij zullcn grotc groc

pcn men-,cn hchoorlijk moeten oplci

den. Wit zullcn micldclcn van 

communicatic mocten ontwikkclcn ten 

opzichtc van de inhoud van onzc mis

<,ie, onzc kcrnwaarden en onze hclcids

richttngcn, zodat Wtt die pnsoonll)kc 

henadcn ng kunnen hewnk-,tcll ige11 

w" werken op hct ogenhlik aan ecn 

strategisch dricjarenplan dat zal verze

kcrcn dat wit hij de volgendc vcrkiczin

gen dramatisch zullcn groeien. Het lijkt 

ccn bcet)e op de maniet· waarop u hin

nen hct C:DA werkt aan prolilcring e11 

hcrpmitioncring en kijkt naar uw stra

tegtsche heraad. Wij werkcn tlll zeer 

hard aan ons drietarenplan" 

Geen gruweldaden 
N11 ll'ordt de N<~lion<llc Pt~r/q 1101} steeds <}C<IS

<.,OClCCI<i 111C/ tic f!Crlodc Pdll dj1drlhcf3, lflddfPOOI 



Zl) I'd// I 11 I H fJO/itickc l'lldlilii'OOidc/ijk/Jrid 

.lroc<J. I )ic Ids I 1'<111 hci Prrlrdrn dnuu}l de NP 

111cl zic h '"'"- Strrk hdtlllllllrtlld uoor hct IPilllll/1 

P<lll Pcrlro!IIPIII I11J ZIP<lrtr brzns IIJkrn houm

,ilrn f'ul>lik<ltics 111 ,/1 Zuid<~Fik<l<lll\1 fms oPcr 

lllll<ill,ir·n <)rfllm}d door ,lc l'liliyhridstrorf'lll ten 

tq.lr 11<111 11111 /IITii,IIIIilc/J<i/J Zo /Jcrjt POOI'IIi<dii) 

<}11111<1<11 loh1111 P/111 3rr 1\ lrnPI /mprcrd ,lilt 11 

11/s fncsidlllt 1}CIPI/cll 111011 hcl>hr11 P/111 drryc/Ijkc 

1}chm11e ofJCr<ltirs f-loc mu}rrrt 11 of' dcr,;rf,Jkr 

ln'JPcri11!}cn' 

De Klcrk "Cencraal Van der 1\ \crwe 

hcclt nooit gczegd dat ik gcwcten heb 

va11 de gruwelmi,daden die geplcegd 

zijn. 1'-:atumllJk hcb 1k geweten van ge

hcime operatic<,_ 1\bar aile gche1me 

operatic' die gcmachtigd warcn, be

vondcn zich binnen het kadn va11 wat 

rcgcnngen over de hele wercld doen, 

wonnccr tcgcn 1n~urgcntic en tcrroril..,

mc cipgetrcdcn moet worden. Dat bled 

hinnen aanvaardban.: normen van bui

tcngc\vonc optrcdcn-, tcgcn onwcttige 

act1vitcitcn die hct -,taJt<..,gczag n1ct gc

wcld omvn wildcn gooicn. lk hcb tal

lozc malcn in hct openbaar gczegd dat 

ik vcrantwoordelijkheid aanvaurd voor 

het heleid dat gcformulccrd wa<, toen ik 

prc<,ident was, en dat ik verantwoorde

lijk was voor de uitvocring van dat bc

lcid binnen het kader van een rcdelijke 

interpretatie van wat dat helcid wa' lk 

aanvaard echter gccn verantwoordelijk

heid voor gruweldaden die klaarhlijke

lijk buiten hct belcidskader gevallen 

ziJn, want zo'n helcid is er nooit gc

wee<,t." 

De Waarheidscommissie 
Iuisi of' /Jci 11101111111 d11t hrt i11lrrPIIIP ll'or3t11]

'}1110111111 hrr{t fmsidellt ;\ 1an3cla de 11/IIIIIISid

/inq 111111 de Co111111issic 11001- H'llllrhci,/ 111 

\
1rrzocni11_q l>ekcnd <}rlllll<lkt A<irtshisschof' 

/)csli/OIId T11111 z,d ,j, tOIIIIIIissic dir1111 l11nq ,/c

lil>rrrrcll tot st<111,! is l}rkoiiii/1, uoorzi/1111 /11 ,/c 

Kuyf,rmdr, die 11 olli<III<}S 111111 de VriJr 

Ll11iurrsilnt l}rhoudl'll hrcft, Prrklll<irde 11 d11t de 

vVaadJCi,Lcollllllism <}1111 hrkseii]</(J,[/1/<11} Ollt

kctc//111 W11t 111orl uolqr111 11 de IJCI<iiii}IIJksic 

t1111k Pill/ ,j, 11'11111hrdsco11111111Sir zip1, l>cl l>r

IIICikstcl/ujlll 1'<111 PCIZOCIIilllj of l11t rlcJ,tdorll 

11<111 ,j, slilchtoffcrs 1 

I )c K/crk, H1e nloetm Zll'ilrtc Zuidofribmw ertoe hcwcgw niet volqws em etnisch 
/Jillroon tc sln11111Cil 111i117r tJoiL}fl1S CCJt polilick lllil!lrdenpotroon. (foto Af\!f!) 
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De Klerk: "De Waarhcidscommissic 

moet niet docn wat het ANC zegt. ZiJ 

moet niet doen wat de politieke partij

en haar voorhouden. Zij moet doen 

wat de wet haar voorschrijft En de wet 

is duidelijk De Waarhcidscommi'>sic 

moct in alles wat zij doct zodanig op

treden en haar opdrachten zodanig uit

voeren dat zij verzoening bevordcrt. 

De bepalingen van de overgangsgrond

wet geven zonneklaar aan dat er niet 

gestreefd moet worden naar vergelding, 

1naar naar vcrzoening. Het i~ in aangri_j

pende bewoordingen aangegeven in de 

Verklaring met betrekking tot de instal

latie van de Waarhcidscommissie die 

vanmiddag afgekondigd is: "The Calnnel 

echoes the often exfnessed sC11t1111e11ts of the 

----------- President and the i11uocat10n con-

Ons primaire 

engagement is erop 

gericht om de meest 

vanzelfsprekende en 

effectieve politieke 

tegenvoeter te 

worden van het 

ANC, dat naar onze 

mening te veel 

macht in handen 

heeft. 

taimd in the post-a111ble to the 

Constitution and the Jm-mHble to 

the Ad, na111ely that the work of 

the Co111mission is informed ,md di

rected hy the 11eed for underst,llldiJUj 

hut not for ueHqeance, the need for 

reparation hut not for ret,lliation, 

t!Je 11eed for ulnmtu but 11ot for vic

timization" Dit is de taak van 

de Waa rhei dscom m issi e. 

Binnen dat kader hecft zij 

drie opdrachten: Ten eerstc 

het onderzoeken van vergriJ

pen tegen de mensenrcchten. 

Ten tweede het verzekcrcn 

van amnestic voor iedcr, on

geacht van wclke kant ie

mand betrokken was in het politieke 

conflict En ten derde het bezien wat, 

binnen het kader van zekere financiele 

bcperkingcn gedaan kan worden aan 

vergocding van aile slachtoffcrs van po

litick gcweld; ook dit ongeacht van 

welke zijde het geweld geplcegd werd." 

CDA en Nationale Partij 
1-ioe Z1et u de hetrekkin,}en tussen de Nationale 

P,ntl) en /Jet C[)A in Nederland' 

De Klcrk "Op het ogenblik gaat onze 

grote belangstelling uit naar aile poli

tieke partijen in het buitcnland, die min 

of mecr hetzelfde waardensysteem 

voorstaan al-, wiJ. WiJ hopen met hen 

gesprekskanalcn te ontwikkclen en tot 

uitwisseling van opvattingen te komen. 

Wij stellen ons cvenwel nog afwach

tend op ten opzichte van aan,Juiting biJ 

wereldwijde partijpolitiekc organ1saties. 

Onzc eerste prioriteit is het namelijk de 

Nationale Partij verder inhoud tc geven 

als een echte nonraciale partij En om

dat om land in een overgangsproces 

hetrokken is, is ons primaire engage

ment crop gericht om de mee<,t van

zelf-,prekcnde en cllcct1eve politieke 

tcgenvoctcr tc worden van het ANC, 

dat naar onze mening tc veel macht in 

handen hecft. Ecn mecrpartiJen-demo

cratie is in naam gevestigd in Zuid 

Afrika. Het gaat er nu om haar ook in 

de praktiJk tot ontwikkcling te Iaten 

komen door de totstandkoming van 

een betcre politicke machtshalam. 

lnzoverre het C])A en andere parti)en 

ons daarin kunnen hijstaan - ik heb het 

niet over materielc steun - i'> ons dat 

welkom. Wij zien uit naar nauwcrc be

trekkingcn met partijen die vanuit hct

zelfdc filosohschc kadcr wcrken al-; wij 

Wij zoudcn dezc graag willcn bcstcndi

gen en uithou\vcn.'' 

Drs. T/1 /lfA 1 Bnnkcl is stilfnicdell'erka lhlll 

hct WetemchaJifJCIJjk lmtlluut Poor het CDA 

No ten 
I ,\luJrtcn van [)ltmJr'>Lh co lid ,/cJIItlLidif,tll 

di'Oiii!IJII. f\J/tiicb' r'll i\O!Jllllll't/Jc /'1(/icH::J!t/CI~ 111l'l )lc/ 
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