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Het aandeel van de Nederlandse regering in de strijd tegen de 

apartheid in Zuid-Afrika is relatief bescheiden geweest. Aileen de 

financiele steun was omvangrijk. Voor de toekomstige relatie geldt 

dat het isolement waarin Zuid-Afrika de afgelopen decennia ver

keerde aanleiding is tot verhoogde Nederlandse inspanningen en 

interesse. 

D 
e eerstc algemene vcrkic~ 

zingcn in Zuid-Airika hie

den een goede gelegenhcid 

om een voorzicht1ge balans 

up te maken. Hct i<. evenwel nict een~ 

voudig om rccht te doen aan de velc a<,

pecten van de intensicve 

Nederland<.e betrokken

hcid bij de <;trijd tegen 

apartheid 

In dit artikel wordt ge

zocht naar cc11 (voorlopig I 

antwoord op drie vragen 

die staan voor verlcden, 

hedcn en roek01w,t van de 

relatie tu5'en beide Ianden. 

a) Heeft de Nedcrland'>c 

regeri ng een cllcctieve 

De rol van Nederland 
De helangrijbtt: instrumenten die de 

Nedcrlandse overheid gehanteerd heel t 

om verandcringen 111 Zuid-Airika te be

vordcren ZIJn: dialoog, prote<;t, prc<.sie 

en ( hnanciele I steun 

/),<7/ooq 

Ook 11a het bloedhad in 

Sharpeville I I')(}() J hlcef 

de Ncderlandse regcring 

vasthouden aan bet stand

punt dat de Verenigde 

Natics zich n1et diendcn te 

n1engen in de interne aan

gelcgenheden van Zuid

Airika. Vooral onder druk 

van de Antillen en 

biJdragc gelcvcrd aan de drs TL.E. Strop- Suriname werd deze tcrug-

<;trijd regen apartheid~ Von i\'1eijenje1dt houdcnde opvatting in het 

b) Welke politiekc en <;ociale vcrschui- begin van de jaren ze'>tig bijgestcld 1 

vingen tckenen zich momenteel al 1n 

Zuid-Afrika: 

c) Hoc kan Nederland hetrokken zijn 

(respcctieveliJk blijvcnJ hij de opbouw 

van een niet-raciaal en democrati'>ch 

Zuid-Airika7 

Van een werkelijke dialoog met de 

Zuidalrikaanse regering over apartheid 

wa<, echtcr geen '>prake. Toen in deJa

ren zcvcntig de repn_·...,t;iC tocnan1 \Verd 

de terminologie aangcpa'>t: 'kritische 

dialoog' wcrd het ,Jcutelbcgrip, maar er 
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vcranderde nict veel. Het in 1951 ge

<,]oten C:ulturccl Accoord tu<,<,cn 

Nederland en Zuid-Afrika bled: van 

zecr hepcrktc waarde. Fen onlang'> in 

Bloemfontein gepuhliceerde studie be

vat helangrijke nieuwe informatie, 

waaruit duidelijk wordt hoe leeg en 

eer1zijdig dit akkoord was. De voorma

lige Nederland<,e culturelc attache, l'iet 

Korthuys. kan duidelijkheid nict ont

zegd worden: 'Het verdrag is gesloten 

tussen twee <,taten met cultuurwcrclden 

van gelijke aard. Strikt genomen <;trekt 

hct zich du, niet uit tot de andere val

ken hinncn Zuid-Afrika de Negro'iden, 

de Klcurlingen en de lndicrs.'' Critici 

uit Nederland waren allcnnimt wel

kom, terwijl de Zuidafrikaanse regering 

bij voorkeur niet-kriti'>che Afrikaners 

zag protiteren van het verdrag. De on

dcrzoek'>ter, S.E. van der Watt, conclu

decrt dan ook: '/)ic slmiiPcnPi/11iskilfl /Pas 

ll'ililrscl>yn/ik WI 1'<111 die tfroolslc stmikclblokkc 

in die /I'll} lhlll 'n din11111icsc ku/turrlc uitu>issc

/inij ltllllll die lii'Cl l11ndc' 1 Llit de studie 

hlijkt onmi'>kenhaar dat de Zuidafri

kaanse r·egering vo]<;trekt niet ge'intercs

<;ecrd was in een dialoog over haar 

heleid. 

De andere kant van de medaillc betreft 

contactcn met bcvri_jdingsbc\vcgingcn 

en oppositionele organisatie<; in Zuid

Afrika. Hiervoor toondc de 

Nederlandse regcring dccennialang 

weinig bclangstelling_ Het grote en

thousia<;me voor Nelson t\1andela, ook 

van sommige politici die lien jaar gele

den nog weigcrden een handtekening 

te zetten voor zijn vrijlating, tijdem 

zijn recente hezoekcn aan ons land i'> 

zeker gercchtvaardigcl Het steekt ech

ter wei schril al tegcn het onthreken 

van intcrc<.,sc voor zijn voorgangcr..,. Zo 

wa<, er in I 'l67 gccn Nedcrlandse diplo

n1aat aan\vczig hij dt' hLgrafcni'-; van 

ANC:-vomzitter en Nohelprij<;winnaar 

Albert Luthuli, waar de Verenigde 

Staten, Croot-Hrittannic en Scandinavic 

wei vertegenwoordigd waren. Minister 

Luns verklaardc de Nederland<;e abscn

tie in de Tweede Kamer met de va'>t'>tel

ling dat Luthuli gecn 'belangnJke 

publiekc functie' in Zuid-Afrika vervul

de 

In de jaren tachtig blcek het niet een

voudig om het ANC: nog Ianger te ne

geren en werd ANC-prcsident Oliver 

Tamho ook in Den Haag ontvangen. 

Toen de Nederland<;e Raad van Kcrken 

mini'>ter Van den Brock begin 1988 

cchter voorstelde om - in navolging 

van onder mecr Amtralic, Canada en 

Nieuw-Zeeland de ANC:-vonrzitter 

voor ccn officieel bezoek aan on<; land 

uit te nodigen, voclde de bewindsman 

daar niet<; voor. 

Protest 

Naarmate ook voor de Nederlandse re

gering duidelijker werd dar de dialoog 

met de blanke overhcid zinloo:, was, 

namcn de mogelijkheden voor protest 

tegen het apartheidsbeleid toe In Den 

Haag overheerste evenwel behoed

zaamheid. Vooral dankzij aanhoudende 

druk van kerken, rncnsenrechtenorgani

'>aties, vakbondcn en anti-aparthcid'>

groepen die na hct vcrtrck uit de 

Karner van ).N. Scholten mecr moeite 

moesten docn om C:DA-parlcmenta

ricrs mce te krijgen - werd er tegen vele 

rnensenrechtcn-,chendingen geprotes

tecrd. De regering kom hij voorkeur 

voor prote-,ten in VN- of luropees ver

band, maar reageerde <,oms ook recht

<;treeks via de Nederland<;e amhaS'>adc 

in l'retot·ia. Voorzover de Zuidalrikaan

'>e per<; in de jaren ze'>tig en zeventig 

over Nedcrland'>e diplomaten schrcef, 

ging het vaker over de aanwezigheicl 

bi_j rcgering~rcccptic-; dun over waarnc

mers bij politieke proce<;<;en. In de jaren 

N 

c 

c 



:J 

N 

tachtig vcrandcrde de opstclling vJn de 

JmhJssJde: zowel kennis van wal cr in 

het land gcheurdc als hetrokkenheid 

namen sterk toe. Cing de diplomatieke 

belangstelling aanvankelijk voorJ! uit 

naar in Zuid-Airika wonende 

Ncderlandcrs en hlanke politici later 

ontstonden cr veel contacten met op

positionele organisaties. Vee! protestcn 

tcgen -,chendingen van mensenrcchtcn 

zijn van vrij reccnte datum. Lo krceg de 

deportJtic vJn circa 3,5 miljocn zwarte 

Zuidalrikancn, die sinds 1960 plaat<,

vond, pas in ecn laat stadium intcrnJtio

nale aandacht. Een (gedcclteliJkcl 

verklaring voor dit zwi1gcn ligt in hct 

fcit dat ook in Zuid-Airika protestcn pas 

in een laat '>ladium hoorhaar wcrdcn. 

De effecten van vccl protcstcn zijn 

mocilijk mcethaar. In <,ommige gevallcn 

werden doodvonnissen nict voltrokken, 

ccnsuurmaatrcgclen verzacht, banning

orders opgeheven ot deportaties voor

komcn 

Mensenrechtenorgani<>aties 111 Luld

Afrika schrcvcn dit in belangrijke mate 

toe aan buitenlandsc prcssic. Llit rcac

tics van onder andere minister van 

Huitenland.,e Zakcn l'ik llotha blcek 

dar Ncdcrlandse protesten veelal ge

voelige ':.narcn raaktcn. 

Dat de alschuw van vccl mcnscnrech

renschendingen niet zondcr meer in

zicht bctckendc in de politiekc 

structuur die ecn dergclijk hclcid moge

lijk mJaktc, demo11<>lreerde minister 

Van den Brock tocn hi) in 1983 hepaal

de dat Nederland zich in de Algcmcnc 

Vcrgadcring van de Vcrcnigde Natie" 

1VNl diendc tc onthoudcn biJ de <,tem

mlllg over de nieuwc I apartheids l 

grondwel, die vrijwcl mondiaal veroor

dccil! wcrd. 

Jlm>ir 

.~let weinig thema's hebbcn uirecnlo-

pende kabineltcn zozeer gcwor<;teld als 

met cconomischc prc-,sicmiddelcn ten 

aanzien van apartheid. De levering van 

duikbotcn, kcrnrcactorvaten, de olic

boycot en het al dan niet instellen van 

ccn invcsreringsverhod voor Ncdcr

land-,c hcdriJvcn hcbhcn velc vcrgade

nngen van zowcl de n1ini-;tcrraad a\-; de 

Kamer gedomineel-d. 

De afwegingen waren vaak mocilijk. 

Had een cenzijdige Ncdcrlandsc <,lap 

zin~ Werd cr gccn oncvenredige schade 

toegclxacht aa11 hct 1'-Jcdcrlandsc hc

drijfsleven' louden zwane Zuidalrika

ncn gcen <,lachtoHer worden van 

boycotmaa t regc len~ 

Hocwcl aile gcnocmdc rhema\ zowel 

in de Kamer als in de publici tell huitcn

gewoon veel aandacht hebben gckre

gen, i<> de discu<,<,ie over Ncdcrlandsc 

aansluiting hij her olie-embargo tegcn 

Zuid-Atrika wcllichr de mccsr opmcr

kelijke. [en ruime mccrdcrheid van de 

Twccdc Kamer -,laagde cr jarenlang niet 

111 om de regering te bewegen tot daad

werkelijke maatregclcn De bclangriJkc 

hijdrage die vanuit f\:ederbnd is gele

vcrd aan de internar1onale olieboycot is 

dan ook nier de verdienstc van de rcge

ring, maar is vooral tc dankcn aan vele 

Jaren van onderzoek en pre<,<,ic van het 

Sl,ippin<J Rmorch Bureau dat in I 'JRO wcrd 

opgcricht door het Komirec Zuidelijk 

Alrika c11 de Wcrkgrocp Kairos. Voor 

d1t werk ontving het burca11 gccn linan

ciclc sreun van de Ncdcrlandsc rcge

ring, waar onder andere de Wcreldraad 

van Kerken en de rcgcnngcn van 

Zwedcn, Noorwegcn en Canada wei 

tot linanciclc <;tcu11 hercid hlckcn. 

Ook de sportboycot en hct vcrhrckcn 

van wctenschappclijkc en culturclc 

handcn heheer<,ren mcnigc politiekc 

agenda, waarbi_j de invocring van de vi

sumplicht in I 'JH2 1 nadat her grootstc 

dccl van Europa Nederland daJrin was 
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voorgcgaan) dit debut vee! concr~ter 

mJJkte. Het centraal dilemma vJn de 

rcgcring wcrd ti)dcns ccn van de talrij

kc KJmerdebJttcn door de toenmalige 

l'vdA-woordvocrder Ter lleek Jls volgt 

samcngevJL de 1\:edcrlandse r·egering IS 

tcgcn totale sanctics. omdat dczc cftec

ticl zijn en tcgcn c:c:nzijdigc, 

Ncder!Jndse sJncties, omdJt dezc niet 

cllcctiet zijn. Her vic! niet mce om een 

cvcnwicht tc vinden tus-

tic<, en kritick op de JpJrthcid een <,pc

ciaal effect hchhcn gchJd op het 

Afrikaner denken.' In Zuid-Afrika 

wordt inmiddcls door vee! politici en 

andere hctrokkenen aangegcven dJt 

het economisch isolement ccn hclang

rijke factor· is gewecst in hct verande

ringsproces. 1\linister vJn Ju-,rrtic Kobie 

C:octzec verklaarde hijvoorhccld in 

1991. 'lnternationJic sankties dwongcn 

de NationJic !'Jrtij en de 

sen cconomischc heiJngen 

en mcnscnr·echtcn-priori

teiten. In zijn JutohiogrJ

Iic die onder de lite! 

'Vrijhcid' onlangs vcrschc

nen IS, schrijlt oud-

Zij die in het 

verleden hebben 

bijgedragen tot 

isolement en boycot 

regering on1 hun apart

heidsheleid te verandncn 

in het dclcn vJn de mJcht 

en ondcr-handclcn'f• 

Slrun 

Kamcrlid Scholten. 'In moeten helpen oak Tot verrassing vJn vclen 

geen enkel Wcstcuropees 

land zip1 zulkc dehJttcn 

over Zuid-AfnkJ gcvoerd 

als in NederiJnd. Cccn 

dat dee! van de 
en ontzctting van ~onlnli

gen kondigde minrster 

Luns in 1965 aJn een eer

der aangenomen VN-reso

lutie uit tc VOeiT11 en 

erfenis van 

parlcn1cnt is zovcr gcgaan 

als hct onze Ceen parlc

ment is ook als her onze 

apartheid teniet 

te doen. jiOO 000,- ter heschik

king te willen <,tellen VJn 

hct lnirnlcrlioncd Defence dlltJ Aid F111d voor 

juridische hijstJnd aan slachtoffcrs VJn 

geprezen door de Organisatic vJn 

Afrikaame Eenheid. Ceen land in 

West-EuropJ hcdt ook zoveel Jfkeer 

opgeroepcn bij verzetsmensen in Zuid

Afrika lht !JJtste is mede veroorzaJkt 

door de strijd om de eenheid in het 

C:D/\.• Dit citaat en velc andere frJg

merlten uit 'Her vcrhJJ! VJn een wcer

harstig protestJnt' vcrradcn de nog 

altijd Janwezige emotie die zowel hi) 

Scholten als hij zijn opponentcn in het 

CDA dicpc wonden hecft geslagcn 

De parlcmcntaire debatten over Zuid

AfrikJ werden in toencmendc mate be

last met discussics die weinig tc mJkcn 

hJdclcn met de <,lriJd tcgen JpJrtheid 

De fciteliJkc oogst hlcck uiteindelijk 

gering. Toch zijn de Haagsc debJtten 

in Zuid-1\trika niet onopgcmer·kt gcblc

ven. President De Klcrk vcrklaarde in 

oktoher I 'J'J() cbt de NcdedJndse sJnc-

apJrtheid. Hoewel de tocgezcgdc steun 

bescheidcn WJS - de VVIYer )oekcs 

sprak over 'een krenterig bedrJg' - WJS 

het debat omvJngrijk. De reJctie van 

de Zuidafrikaanse regering, die niet had 

gereageerd op vergelijkbarc bijdragen 

uit enkclc andere Ianden, wJs zecr hit

ter In Nederland hlcek ecn breed 

draagvlak voor de Ton van Luns' tc bc

staan, al waren cr kritische geluiden van 

onder andere C:Hll-ser1Jlor VJn Hulst 

die vrecsdc voor verlies van een helang

rijke order voor Nedcrlandse schecps

wcrven. Het hesluit vJn minister Luns 

kidde tot de oprichting van het Dc[e~ru 

<1rd 1\id Fu11d Nederbnd, die tot de up

hefting van de organisatie in I 'l'J I ruim 

13 miljoen wist in te zamelcn voor hulp 

aan slachtotfers VJn Jparthcid.-
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Vooral vanaf de jarcn zeventig zijll cr 

aanzicnlijkc bedragcn mar ZuideliJk 

Afrika ovcrgemaakt ter ondcr-;teuning 

van kerkclijke (JI'gani<>atic<,, vakbonden, 

hcvri)ding<;bcwegingen, etc De over

hcid i-; daar op vele maniercn bij he

trokkcn gewee<>t. Zowel via de 

amba'i'iadc in Pretoria a!-; door het mi

ni-;terie voor Ontwikkeling<;<;amen

werking zijn veel projcctcn ge'>teund 

Een groot dec! van de hulp i<> via de zo

gcnaanldc n1cdchnancicri ng..,-organi~a

tie'> I ICC:O, C:ehemo, Novib en Hivm) 

he<,teed llit de cvaluatie<>tudic Sinakho 

'\Vc Cil11 do it', d1e intcrC'-;')tl!ltc gegcvcn.;; 

hevat, maar aileen in zecr algemene zin 

ccn evaluatic gcnoemd kan worden, 

blijkt dat aileen aiiCC:O en C:ebcmo in 

de peri ode I ')78-1991 79 mii)oen in 

Zuid-Afrika hebhcn bcsteed.' 

Len ander dec! van de ovcrhcids-,teun 

voor anti-aparthcid.,organisatic-, In 

Zuid-Afrika wcrd besteed via hct 

Komi tee Zuidelijk Afrika I KZA >, dar 

daarnaast ook on1vangrijkc particulicrc 

steun wi-;t te verwcrvcn. Sinds 1977 

wcrd door het BcvriJdingslond<> van het 

KZA 57,5 miljoen doorgc-;luisd voor 

projcctcn van bcvrijding.;;hc\vcgingen 

in zurdelijk Alrib. Ook Nedcrland'ie 

kerken, vakbonden en hulporgani-;atie<; 

hcbhen velc miljocnen be'itecd aan de 

strijd tcgcn apartheid en raci-;me 

Samcn met de Scandinavi-,che Ianden 

hchoorde Nederland daarmcc tot de 

belangrijk<>te donoren van de anti

aparthcrd<,<;trijd 

Uit dczc kortc typcring van de vcr

'ichillendc in'itrumcntcn ontstaat hct 

volgcndc hccld de dialoog met de 

Ztlldzdrikaan-,c rcgcring had gccn zin 

en kon ook gecn cflcct hchbcn, omdat 

de ontvankclijkhcrd voor cen gc'>prck 

in Pretoria ontbrak. l'rotc'it, ptT'i'>ie en 

-;teun zijr1 van grote lmorclcl betekcni<> 

gcwcest vanuit hct perspcctid van de 

slachtollcr-; en hebben cvcnccns (enigl 

effect gchad op het aparthcidsrcgime. 

Vooral dankzij maat-;chappelijkc prc<>'ilc 

wcrd l)cn Haag gcdwongcn tot vcrdcr

gaandc <,tappen. De vraag hoc de in

'>pannrngen van de Nederland'ic 

regering beoordeeld dicncn tc worden 

in vergelijking met andere !Westcrscl 

Ianden is daarmcc cchter nog nict hc

antwoord. 

Wic de brncrdcbattcn en regcring-;do

kumcntcn over Zuid-Afrika van de af

gelopen jarcn nog eens doorlcc-,t, moet 

met verbazing vasc'itellen dat de 

Ncdcrland<;c rcgcring in de jaren tach

tig, wannccr de 'iituatie in Zuid-Afrika 

c-;calccrt, cen !Iinke -;tap terugdoct Dr 

A. H. van den Hcuvel I voorzittcr van de 

<,cktic lnternationalc Zaken van de 

!bad van Kerken) <>chrcd in 19S2, 'Laat 

me cr geen dockJc'i om windcn' Lk 
Zuidclijk Afrika paragraaf van hct nicu

wc rcgecrakkoord i'> in vcrgclijking met 

wat vorigc rcgeringcn zich voornamcn, 

innerlijk tegcn'ilrijdrg, kortzichtig, op

portuni'iti'ich, niet-solidair en een <;tap 

tcrug. Dat klinkt nrct vriendelijk hct 

klinkt zell<> hitter- en zo i<> het ook be

docld.' Van den Hcuvel beschrijlt hoc 

hct rcgccrakkoord Nederland terugzct 

in de rijen van alk we'iler<>e hlankc ian

den. 'De rijcn waarin I Iinke taal gcpaard 

goat n1ct oogluikcnde -,rcun aan de ra

cisterl in Zuidelijk AI rib,,, 

In 1985 hchhen dr 1\l..l'u\1. Klomp<' en 

mgr H.C.A Ernst lnamem l!lsliii<l ct P<1x 

en l\1:x Clnrsli NcdnLnd! een dringcnd, 

maar tcvergcd<> bcrocp op hct CJ)A 

gedaan om gckt op de ontwikkclingcrl 

rn ?:uid-Afrib, de initiatrcven in 

Scandinavic cr1 de Vcrenigdc Staten te 

volgcn en tot 'iancticmaatrcgclcn tc bc

<>lurtcn. De modcramina van de 

i'!cderland<> Hervormde Kcrk en de 

Ccreformecrdc Knkcn <;chrcvcn vcrgc

liJkhare lxievcn. 

( [)\' s q l 



De kerken zouden graag zien dat 

i':edcrland voorop zou \open in de 

'>lriJd tegen aparthetd, maar moeten 

vaqqe\lcn dat dit in steed-, mindcrc 

mate het geval i'> l:lintlen hct (]_);\ 

vindt hct kerkc\ijk <,preketl veela\ weer

klclllk bi1 hct C\))A, het Wetemchap

pci!Jk \n<,tiluul en de l'artijraad, maar 

de hewindsliedcn en de Tweede 

KzHllcdrZtctic toncn z1ch wcinig ont

vankclllk ,\\iniqer Van den Brock pm

hecrl we\i,waar krachtig om de 

Europe<,e partner' lot ecn <,chcrpcr he

kid te hewegcn. Wannecr ziJil pogin

gen nmlukken hli)kt hi) niel hen:id om 

het voorhecld van onder andere 

1-rankrijk en Denemarken ll' volgen en 

lot eenzijdige Nededanche I kolcn !boy

colmaatrcgelen te be,\uiten. 

Het zijn echter niet aileen knken. vak

bondcn en anti-apartheid-,organi<,atie'> 

dte concludcrcn dat de Ncdcrland'>e re-

gering Jntcrnunonoal bcpaald nict voor

op loopt 

Ook Uingendael-medcwerkcr I W van 

dcr ,\leu len t-elativeert de Ncderland<,e 

houding: '!'en voortrekkersrol heclt 

Nederland -,\ccht'> zeldcn ge'>peeld De 

'>tappen die het gezet heelt ziJn voorna

melijk reactie<, gewec<,t op aanbevelitl

gen vanuit de VN en mee<;ta\ waren 

andere Ianden on<, hierhij al vooraf ge-

lloeiend i'> de omslag in het denker1 van 

prof.dr C._l. Schutte, prcnlang voorzil

tn van de Nederland,-Zuidalrikaame 

Vcrenigtng In zijn bundel Nederland 

en de Afrikaner'> i/\dhcsic en aver'>ie)' 

heschrijll hi) hoezecr Nnlcrland ccn 

voortrckker<,ro\ <,pcelde in de <,triJd lc

gen apartheid_,, In cer1 rccente brochu

re 'I)c rocping ten aanzicn vZin hct 

mrdc hroedervolk (i':ednland en L:uid

Airika, I 960-1 'J'JO)' komt hi1 tot een 

andere conc\u,ie: 'Wre hiJvoorheeld het 

Nedcrland-,e <,temgedrag in internatio

nale organen met betrekklllg tot Zuid

Alrika heziet kan niet tot een ecr1zame 

voortrckkcrsrol van Nederland conclu

clercn. Ook op ecor10misch terrein wcr-

Ew acmhmu;er 17!111 de Natlo11c1le Portij l1}dws ee11 ucrkiezi11i)shijewkomsl. 
Cfoto WcrkgroefJ Koiros) 
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den de trends mecr gcvolgd dan gcini

riecrd' '' 

Voorai'>llog li)kt gecn andere concluste 

mogeliJk dan dat hct aandeel van de 

Ncdcrland<,e rcgcring in de strijd tcgen 

apartheid rcbtiel hescheidcn is ge

wee<,t, waMbij aileen de financiclc stcun 

tamclijk onwangriJk genocmd kan wor

den. De Nedcrlandse bijdrage is niet 

zozecr ecn verdienste van de ovcrheid, 

maar kan met mecr 1-ccht worden toe

gc-.chrcvcn aan n1aot~chappcliikc groc

peringen als kcrken, mensenrechtcn

organisaties, vakbonden en anti-apart

hcid'>groepe11. 

Zuid-Afrika nu 
h zijn velc manieren om de huidige 

ovcrgang-.;-.;ituJtic tl' typcrcn. fr i-.. opti-

mismc hij de belangrijkstc onderhande

ccn nil'UW, nict-raciaol en dcnloc.:rati<.;ch 

Zuid-Airika te werken is grout. 

.i) Er i-.. ccn grotc mate van vcrgcvings

gez1!1dhcid hij vee! zwarte 7uidal,·ika

nen. L:r heerst gecn algemene roep om 

wraak ol trihunaal-stemming 

4) Voural het ;\NC lijkt bcreid tot 

nElXimaie conce'>SiCS Olll een hJoedhad 

tc voorkomen en zu breed mogelijk ge

dragcn vcrkiczingcn gcrcah-..ccrd tc 

krijgcn. 

Tot de voomaamstc ncgat1eve tenden

scn hehorcn: 

\I Het geweld is tocgcnomen. Het po

litick ge-lmpirecl·de gewcld zal niet vel-

dwijncn zolang cr gccn k\imaat von 

tolcrantie ont<,~aat. Tot de erknis van 

apartheid hehoort ccn absoluut onthre

ken van respect voor andere 1 politiekcl 

()VCrtLilglllgCil. Clok hct laars. De Nattonalc Parti) 

en het A~C hehhcn el- Geen enkele on1vangnjkc crin1inccl gc

weld is meek ee11 gevolg 

van jarcn van minacht1ng 

voor lundamentelc mense

lqke waarden. 

kaar in vcel opztchten ge

vonden: cr is cen voor 

heide parti)l'n acccptahel 

akkoord getekend, dar een 

stevtg fundament biedt 

voor ccn tockonl<..,tig dc
mocratisch 7uid-Alrib 

Zuidafrikaanse 

regering zal de hoge 

verwachtingen 
21 [)c onwrikhare houding 

van lnkatha en de kunnen waarmaken. 

F.r zijn cchrcr ook cynici zoals hiJvoor

heeld llreyten llreytcnbach die in zijn 

mccst rcccntc bock Tcrugkccr naar hct 

paradiJs' schreel 'Alles gaat naar de 

knoppen maar hct gcclt niet. want allcs 

was a\ kaput!''' 

De bcbngriJkste posiricvc ontwikkclin

gcn zijn al'-. volgt -,an1cn tc ViJttcn: 

II Er is al vccl hcrcikt. Aparthcidswct

gcving i-.. i ngctrokkcn Bcvrijd i ng-;\x_'

wcgingcn wcrdcn gelcga!i-,ccrd 

llallingen kcerdcn terug, veel pulitickc 

gcvangcncn \Verden vrijgclatcn 

21 Onderhandclingen hchhcn tot cen 

cvcnwichtig rcsultuZlt gclcid. [r i-; ccn 

ovcrgangsraad gc'lnstallcerd. De hct-cld

hcid van vecl Zuidatnkancn om aan 

C:onscrvatieve l'artiJ vormt 

een stevig prohlcem t\lcn wil onder

handelcn zondcr enige concessic te 

doen. De angst om bq de vcrkiczingcn 

gcmargtnaliseerd te worden lijkt de hc

langrijkstc drl)tvcer om het onderhan

dclings- proce<, waar mogclijk tc 

d\vorsh<lnlcn. 

31 Op lange rcrmijn vmmcn de 'tJciaal

cconomi-,chc tegcnstellingcn her groot

stc prohlecm. Armocdc, hunger en 

ondcrontwikkcling hchecrscn hct dagc

lrjks Ieven van het grootstc dec\ van de 

circa +O miljocn inwoncrs die 7uicl

;'drika nu tclt. Vclcn van hen vcrwach

tcn dat ccn nicuwc rcgcring hun 

moeizaam be<,taan sncl en ingrijpcnd 

zal vcrondcrcn. C~ccn cnkclc rcgcring 

( I)\' ' '!I 



zed d1c vcrwacht1ngcn kunnen \VJ.J.rn1a

ken. Zuid-Airib telt momenteel naar 

schatting twaalt tot viJitien miljoen vol

wa"cn anallaheten. Tenminqe zcvcn 

milJocn memcn beschikkcn nict over 

huiweqing. Daarnaa'>l kunnen 2 I 111il

jocn nlCI1'-;Cn nict over adcquotc r..,anitai

r·c voorzieninger1 heschikkcn. 111eer dan 

de lwllt van hen zclts nrct over schoon 

dr·inkwatcr Van aile huishoudingcn 

moct nwmenteel (,-+ % hct zonder elck

tricitcit stellcn. Daarcntcgen hcdt ccn 

klc!ll aantal Zuidalrikanen cer1 zccr 

grotc Ce<Jnomischc macht en ccn riJk

donl zondcr wccrga 

Hct is momentcel in Zuid-Atrika cer1 

populairc hcziglwid om tockom'>l-scc

narro\ ll' schilderen. 7owcl in het he

drijlslcvcn als hij wctcnschappcrs rollcn 

de model len over talc I. Vomdat hekcnd 

"hoc de verkiczrngcn zullcn vcrlopcn 

en hoc de vcrliczcnde partijcn daarop 

zullcn reagercn hlittl hct scenario\ tc

kcncn evcnwcl nweizaam. Wcllicht is 

het r1a april mogclijk aan te durder1 ol 

7uid-/'llrika hct voorhccld zal volgcn 

van Zimbabwe. locgmlavii..' ol hct na

oorlogsc We'>l-l)umland, zoals /\dam 

er1 Moodlcy heschrijven tn T/,r 

Nc,foli!ltr,l RcPolutioll· '' 

Toekomstige relatie 
Nederland-Zuid-Afrika 
In hct rapport 'Zuid-Arrika 

1\ lcmemechterl en huitenlands helcid' 

van het Wctcnschappclitk lmtituut 

voor het C:DA dat kort voor her altre

den var1 president l'W' Botha voltooid 

\,·erd. worden enkelc rcdcncn gcnocmd 

die spcualc aandacht voor Zurd-i\lrika 

rechtvaar·digcn hiqor·ischc handcn, de 

grotc hctrokkenheid in de Ncdcrlandse 

r...on1cnlcving en de aard von de -.chcn

drng van mcnscnr-cchten door· de rcge

ring 111 l'retoria 1 ' Van deze dr·ic zullcn 

de banden hliJven. zal de hctrokken

heid wcllicht arncmcn en zullcr1 d'-' 

mcmcmechtcmchendingen als hct 

goed goot - -.tcrk vcn11indcrcn. 

De vraag wordt daarmce actu<.'el ol de 

spcciale aandacht die de Nedcrlandsc 

politick en samenlcving voor Zuid

Atrika opgehracht hehhcn ook in de 

toekom<,t zal hlijvcn hc<,taarl. 

Vooralsnog liJken - naast de hi<,torischc 

handen - dric nwtieven van bctekenis, 

I! Ceweld en onderontwikkeling vragen 

om tntcrnationalc hctmkkcnheid. I )at 

is geen exclusicl Zuidalrikaam pro

hlcem, al zijn cr weinig Ianden tn we

reid waar armocdc en rijkdom zo 

ongclijk vcrdecld ziJll. 

21 Luid-Air·ika vervult ccn hclangrijke 

regionalc runctic Zondcr ecn qahiclc 

politiekc cr1 economische ontwikkcling 

rn de pmt-aparthcid<,r-cpublick zal zui

delijk Afrika zich als gchccl nwcili1k 

vreedzaam kunncn ontplooicn. 

i) ( lvcrhcden. organisaties cr1 person en 

die- al is hct so111s ook maar in hcpcrk

tc mate - in hct verled<.'n hchhen hiJgc

dragcn tot isolemcnt er1 hoycot hebhcn 

de 111or-clc verplichtrng 0111 tc hclpen 

ook dat dcel van de crlcnr<, van apart

heid tcnict te docn 

()p wcg noor ccn nicuwc rclatic tu'-;scn 

Zuid-Arrika en t\edcrland worden cn

kclc valkuilcn zichthaar De <,tamvcr

wantschap tu<,<,cn hlank<.' Ncderlandcrs 

en de Afrikaners is ccn tc s111allc en zccr 

ongclukkige bo-,i-. voor nicuwc contoc

tcn. Daarbij is hct wcllicht goed lc hc

dcnken dat de nwthc van de 

-.tanlvcrwant~chop ccn n1ocizaam vcrlc

dcn kent In zijn rTcentc disscrtatic 

concludccrt lll.l-1 de Craall nict ten 

onrcchte lk Ncdcrlandse llocT<.'nlid

clc kcndc gccn Arnbncr pendant ''' 

Nict wedcrkcngc relati<.'s l11ken zinlom. 

[en twecde gcvaar voor ccn tockomsti

gc rclatic 1-. taalvcrwZlnt-.chap. 1-:r \VJ') in 

v 
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het verlede n sprake van een zekere 

Nederlandse ambivalentie ten aa nz ie n 

va n het Afrikaans. Enerz ij ds is e r vee lal 

de ni gre rend over deze taa l gespro ke n . 

Abraham Kuyper ty peerde het 

Afrikaa ns als 'bedorve n Nederlands' en 

in 'De Gids' werd deze taal aa n het be

g in va n de eeuw o mschreven als ee n 

'pijn lij k lachwekke nd d oofstom me n

taaltje , het ge luid va n een gebarste n vi

oo1'. 17 De afge lopen decennia b leef he t 

beeld nega tief, maa r voora l het gebrek 

aa n interesse was overheerse nd . 

li S and provide 11ew val11es, we will11ot be a bie 

toface tin lilalerial challe11ges lhat tlmalen to 

tearu s af!ar(IB 

Contacten tussen Nede rland e n Zuid

Afrika die nen bij voorkeur multiraciaal 

te z ijn en bij te dragen to t 'na tio11b11ilding' 

en ve rzoe ning. Uitslui tend b lanke re la

ti es - op basis va n sta mverwa ntschap -

ve rsterke n de h istori sch gegroeide 

Afrikaner orië ntatie op Europa e n on

dermijne n de o ntw ikkeling waa rbij 

blank Zuid-Afrika daa dwe rkelijk dee l 

Afrikaan s werd voo r ve le n 

de taal va n de onderdruk-

------------ gaat uitmake n va n Afrika. 

Aandacht voor Als derde va lkuil kan ve r-

kers e n daarmee ee n be

smet geheel. Anderzijds 

bestaat er een zekere t ro ts 

dat o nze taa lfamilie ook 

op andere continenten ge

wo rteld is. Ten onrec hte 

werd e n wordt het 

Afri kaans gekoppe ld aa n 

de (blanke) Afrikan ers. 

ontwikkelingen in waa rl oz in g va n de rest va n 

Afrika ge noe md worde n . 

Aandacht voor o ntwikke

lingen in d e post-apart

he icissamenleving mogen 

ons de ogen ni et doen 

slui te n voo r het co ntine nt 

als ge hee l Bil ate rale rela 

ties zouden waa r mogelijk 

de post-apartheids-

samenleving mogen 

ons de ogen niet 

doen sluiten voor 

de rest van Afrika. 
Dat vee l kleu rlin ge n e n 

zwa rte n Afrikaanssprekend zijn is in 

Nederland o nderbelicht geb leven . Ook 

de re latie tusse n Nede rl ands e n 

Afrikaa ns wordt vee la l e rg exc lus ief 

aangeduid . Vee l an dere factoren die de 

o ntw ikke ling van het Afrikaa ns sterk 

med e bepaald he bben (zoa ls bijvoor

beeld Portugees-Malei se inv loede n ) 

worde n ve rwaa rl oosd. Weten schap pe

lijke e n culture le bande n zouden een 

bredere basis moeten hebben dan blan

ke stamverwa ntschap. Terecht ste lde 

Nobel prij swin nares Nad in e Cordimer 

o nla ngs nog vast: Too lllall)' whites still re

gard c11lture as synoi1)'1110II S with Europeau 

cu lture, seeing iudigeno11s 11111sic, dance and ara/ 

lraditio11 as a lowu for111 of existance, which 

11eeds lo he toleraled rather than so111ethiug of 

bea11ly which ca11 e1u-ich and e111fJOwer ow· CO III -

111011 f~IIIJI·e (. .. ) Lf11/ess we are ab/e to devefop a 

wltnre to cany us i11to a 11ew age, to empower 

ee n mul ti late raa l karakter 

moete n krijgen , zoa ls bijvoorbee ld ge

beurt bij het door de Rijksuniversiteit 

Utrech t gestarte Unilwi11!Unesco Chairs 

same nwerk ingsprogra mma, waarbij uni

ve rsi te iten uit o nde r andere 

Zimbabwe, Namibië e n Z uid-Afrika 

betro kke n z ijn. 

Hoe het toekomstig Nede rl a nds beleid 

er uit za l z ie n is ten dele af te leiden uit 

de toespraak die mini ste r Pronk in janu

ari 1992 hi e ld bij de co nfere nti e 

'Chaugiug So11t/J Africa, Challenge for E11rope' 

e n het beleidsplan voor de peri ode 

1992- 1995 dat het ministerie voor 

O n tw ikke li ngssame nwerking aa n de 

Kamer heeft voorge legd. 19 

Eind maa rt 1994 he bben de mini ste rs 

Kooijmans en Pronk (met medewerking 

va n staatssecreta ri s Van Rooy) een uit 

voe ri ge notitie naar d e Tweede Kam er 

gestuurd over 'Het beleid ten aanzien 
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va n Z uid -Afrika'. Zowel de beschrijv ing 

va n de huidige overgangssituat ie als het 

voorgeste lde Nederlandse bele id ver

di e ne n waarde ring. De regering streeft 

naar 've rbredin g e n ve rdieping va n d e 

co ntacten me t de nieuwe Zuidafrikaan

se regerin g' o m te komen tot 'o nde r

steuning van het democrat iserings

proces op all e niveaus en in alle ge le

dingen va n de Zu idafrikaanse sa me nl e

v ing', die 'ha nd in hand gaa n met 

bestrijding va n de sociaal-eco nomi sche 

achte rsta nd va n grote groepen .' H e t 

iso le me nt waa rin Z uid -Afrika de afge 

lope n d ece nni a verkeerde is aanleiding 

tot 've rhoogde Nederlandse inspannin

gen e n interesse. '20 

Wellicht zal b lijvende internati o na le 

betrokkenh e id er toe bijdragen dat de 

befaamde woorde n va n Paul Kruger 

werke lijkheid worden : 'Met vertrouwe 

Ie o ns, o ns saa k voor die he le were ld . 

Of o ns overwin en of on s sterf: vrijheid 

sa ! in Afrika ap re is soos di e son ui t di e 

more wo lke'21 ---
Mevrouw drs TL.E. Strop- Van Meijenfel di 

( 1941) verricht vrijwilligerswerk voor diverse 

Dl·ltwikkelingssa llle11Werkiugsorganisa ties. 

E. van deu Berg ( 1952) is staf111edewerker van 

de Werkgroep KAIROS. 

I Zowel het regeringsbeleid ten aanzien Zuid· 

Arrika als de opstelling van ARP, PvdA en VVD 

in de periode 1960- 1970 wordt belicht in de 

binnenkort te publiceren Nijmeegse dokto ra al

scriptie van Norbert Klein Coldewijk. 

S.E. van der Watt, Die opzeggi11g vmr die kultrwrvrr

drag Nederlaud/Suid-Afrika. 'u Krilim oultrdiug. 
Universiteit van die Oranje Vrij staat , 

Bloemfontei n, ( 1992 ) 69. 

H et citaat va n P. Korthuys is uit de NRC van 12 
septem ber 1975. 
Idem, 63 . 

4 Jan Nico Scholten en M iehie l van Di ggelen, 

\lrij/Jcid. Hrt vuhanl vmr ren weerbarstig protrslmrt. 
Narratio, Gorinchem, ( 1993) 154. 

All is ter Sparks, De Klerk, 'Nederl andse sa nkties 

hebbe n een 'speciaal effect' aehad' NRC-
Hmrddsblad, 9 oktober 1990. 
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6 David de Beer, 'Een eva luatie va n de rol van 

sancties in de anti-apa rtheidsstrijd'. Civis i\~mrdi, 

Jaarga ng 32, no.4 , oktober 1993 , 139- 143 

H et citaat van minister Coetzee staat op pagina 
143. 

7 Carla Edelenbos e.a ., ln goed tJerlrouwm. DcjcH ce 
nnd Aid Fwrd Nedrrlmrd /965-1991. 

Uitgeverij Jan Mets/DAFN, Amsterdam/ Utrecht 
( 199 1) 35 

Sinakho - 'We cmr do i( Tf1e role of 11011-!}ovmrmwtnl 

orgtwisnlioHs i11 t!Jt buifdi11!) of a jmt twd demoeratic 

SouliJ Africa. The H ague,( Oct.92 ), 26. 

9 Albert H . van den H euvel, Eige11 belmrg Door soli
dnritrit i11 regeerakkoord, Zuid-Afrika uil ziciJt? 
Aparlheid, Nederlaudse kerkeu crr hel CDA, Werkgroep 

Ka i ros. U trecht, ( 1985 ), 23 

l 0 J. W. van der MeLde n, 'Nederland e n de apart 

heid', Het woord is nmr Ncdedmrd. Thema 's tHW lmilm

lnnds beleid iu de jnmr 1966-1983. Staatsuitgeverij. 

Den Haag, ( 1983), 72-103 

H et citaat staa t op pagina 103 . 

11 Dr C.J.Schutte , Ntdertarrd"' de -1Jrikaum. Adlmir 
e11 aversie, Wever, Franeker, 1986, 60 en 208-209. 

12 Prof.dr G.). Schutte, De roepiug /eu nnuzirn vnu IJe l 

oude broedervolk. Nederlnud f'H Zuid-Afrika, J 960-1990, 

NZAV/SA I. Amsterdam , ( 1993 ), 55. 

13 Breyte n Breyte nbach, Trrugkrrr 11anr IJC~ I pt~radljs. 

Ew Afriknmrs jorrrrrnnl, Van Gennep/ Meulenhoff, 

Amsterda m, ( 1993 ). 256. 

14 Heribert Adam & Kog i la Moodley, He Negotioted 
Revolutiorr. Socirty mrd Politics in Post A/JnrtiJrid Sou th 

Afriw, Jonathan Bali Publi shers, Johonnesburg , 
1993. 

15 Zuid-Ajrikn. NlwserrreciJteu f'll lmitwlmrds beleid. 

Wetenschappe lijk Instituut voor het CDA. 

Van Loghum Slaterus , Deventer, ( 1989), 130. 

16 B.J.H . de Craaff, De rrry11Je vnu de slmrrvenvmr lschnp. 

Nrdertaud eu de Afrikaum 1902- 1930, SA I. 
Amsterdam, 1993. 154 

17 Dr C . Besselaar, Zuid-Afrika iu de Lrllerkuude, 
Am sterdam/ Pretoria/Jo ha n nesbu rg/ Kaa ps tad , 

19 14, 206. 

18 Nadi ne Gordimer, 'A /Jocnliorr lo writr, C harles 

Vill a- Vicencio , Thr Spiril of HofJe. Co11versntiom orr 

Polilics, Religiou aud Values, Johannesburg , ( 1993), 
Il O. 

19 De toespraak van minister J.P. Pronk is in 

Nederlandse ve rtaling opgenomen in de lxmdel 

Nedrrlmrd tegerr npnrtiJeid, Sdu in samenwerki ng 

met het Ams terdams Histori sch Museum ,Den 

Haag/ Amsterdam , 1994. Deze bunde l bevat 

overzichtsarti kelen over de hi storische banden 

tusse n Nederland en Zuid-Afrika , de rol van 

vakbonden, kerken en anti-apartheidsorganisa 

ties . 

20 Hrt belrid terr nmrzim rwrr Zuid-Afrika, Den Haag, 3 1 

maart 1994, I 0. 

21 Geciteerd in : Ct~rl Nie!Jaus , Afrikaners wrderwny ton 

uerv SoutiJ Africa, Aurrurdta -teziug, U trecht , ( 1992), 
9. 
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het ve rleden sprake van ee n zekere 

Nederlandse ambiva le ntie ten aanzien 

van het Afrikaans. Enerzijds is e r veelal 

den igre rend over deze taal gesproken. 

Abraham Kuyper typeerde het 

Afrikaans als 'bedorve n Nederlands' en 

in 'De Gids' werd deze taal aan het be

g in va n de eeuw omschreven als een 

'pijnlijk lachwekkend doofstommen

taaltje , het geluid va n een gebarsten v i

oo l'.tï De afgelopen dece nnia bleef het 

beeld negatief, maar vooral het gebrek 

aan interesse was overheersend. 

Afrikaans werd voor ve len 

us and provide new va /nes, we willnot be a bie 

loface the lllalerial challenges tl?at tlmate11 lo 

tear 11 s apart'. 1B 

Contacten tussen Nederland e n Zuid

Afrika diene n bij voo rke ur multiraciaal 

te zijn en bij te dragen tot 'na tionbuilding' 

e n verzoening. Uitsluite nd blanke rela

ties - op basi s van stamverwantschap -

versterken de hi storisc h gegroeide 

Afrikaner oriëntatie op Europa en on

dermijn e n de o ntw ikke li ng waarb ij 

b lank Zu id-Afrika daadwerke lijk dee l 

de taal van de onderdruk

kers e n daarm ee ee n be

smet geheel Anderzijds 

bestaat er een zekere trots 

dat onze taalfamilie ook 

op andere continenten ge

worte ld is. Ten onrechte 

werd en wo rdt het 

Afrikaans gekoppe ld aan 

de (blanke) Afrikaners. 

Aandacht voor 
gaat uitmaken van Afri ka. 

Als de rde valku il kan ver-

ontwikkelingen in 
waa rloz ing van de rest va n 

Afrika ge noemd worden . 

Aandacht voor ontwikke

linge n in de post-apart

heicissamen levi ng mogen 

ons de oge n niet doen 

sluite n voo r he t continent 

als gehee l Bilate ra le rela

ties zouden waar moge lijk 

de post-apartheids-

samenleving mogen 

ons de ogen niet 

doen sluiten voor 

de rest van Afrika. 
Dat veel kle url inge n e n 

zwarten Afrikaansspreke nd z ijn is in 

Nederland onderbe licht geb leven. Ook 

de relatie tussen N ede rlands en 

Afrikaans wordt vee la l e rg exc lus ief 

aa ngeduid. Veel andere factoren die de 

o n tw ikkeling va n het Afrikaans sterk 

mede bepaald hebbe n (zoa ls bijvoor

beeld Portugees-Ma leise inv loeden ) 

worden ve rwaarloosd . W e te nschappe

lijke e n culturele bande n zouden een 

bredere basis moeten hebbe n dan blan

ke stamverwa ntschap. Terecht ste lde 

Nobelprijswinnares Nadin e Gordimer 

on langs nog vast : Too lllai1Y whites still re

gard culture as synony ntoll s wit/, E11ropea11 

culture, seei11g indigenous lllllsic, dance and oral 

tradition as a lower forlll of existance, which 

11eeds to he tolemted rat!Jer tha11 SO lll ethi11g of 

beauty which ca11 e111'ich and empower o11r CO I11-

ll/OI1 future (. .. ) U11less we are a bie to develop a 

o dture to carry us into a 11ew age, to e1npower 

ee n multi lateraa l karakte r 

moeten krijgen , zoa ls bijvoorbee ld ge 

beurt bij het door de Rijksunive rsiteit 

Utrecht gestarte Unitwi11!Unesco Chairs 

samenwerkingsprogramma, waarbij uni

ve rsiteiten uit o nde r andere 

Zimbabwe, Namibië e n Zuid-Afrika 

betrokken zijn. 

H oe het toekomsti g Nederlands bele id 

er u it za l zien is ten dele af te leiden u it 

de toespraak d ie mini ster Pronk in janu

ari 1992 hi e ld bij de co nferentie 

'Ga 11ging So11th Africa, G alle11ge for E11 rope' 

en het beleidsplan voor de periode 

1992- 1995 dat het ministerie voor 

Ontwikkelingssa men werking aan de 

Kame r heeft voorge legd. 19 

Eind maart 1994 he bbe n de ministers 

Kooijmans en Pronk (met medewerking 

van staatssecre tari s Van Rooy ) een uit

voe rige notiti e naa r de Tweede Kamer 

gestuurd over 'H et be le id ten aanzien 
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van Zuid-Afrika '. Zowel de beschrijving 

van de huidi ge overgangssituat ie als het 

voorgestelde Nederlandse beleid ver

d ienen waardering. De regering streeft 

naar 'verbreding e n verdieping van de 

co ntacte n met de n ieuwe Zuidafrikaan

se regering' o m te komen tot 'onder

steuning va n het democrati serings

proces op al le niveaus en in alle gele

dinge n van de Zu idafrikaanse samenle

v ing', di e 'hand in hand gaan met 

bestrijdin g van de sociaa l-economische 

achterstand van grote groepen ' Het 

iso le ment waarin Zu id -Afrika de afge

lope n dece nnia verkeerde is aanleiding 

tot 'verhoogde Nederlandse inspannin

gen e n inte resse. '20 

W ellic ht zal bl ijvende inte rnationa le 

be trokkenheid er toe bijdragen dat de 

befaamde woorde n va n Paul Kruger 

werke lijkh e id worden: 'Met vertrouwe 
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