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In Zuid-Afrika is de dageraad aangebroken. De verkiezingen zijn 

een succes geweest. Wat in Zuid-Afrika is gepasseerd mag worden 

gerekend tot een van de wonderen van het einde van het twintig

ste eeuw. De nieuwe regering zal nu een evenwicht moeten zien 

te vinden tussen de mogelijkheden van effectief bestuur en de 

enorme verwachtingen onder de bevolking. 

H 
ct is hcrt<;t op 

hct Zuidelijk 

hallrond. nog 

wat kil, maar 

de zon komt al op aan c:cn 

voora]<;nog wolkcnloze he

mel. Wocmdagochtcnd 

haltzeven, t\1bckwene. het 

zwJrte /ou>us/Jii' nabij l'aarl, 

prov111cic Wc.,tkaap. Voor 

de tonttttlltlily 1"'11 van 

,\1hekwetll" '>taat een hon

derclen meter<; lange riJ 

zwarte mcn<;Ctl Cedul

dtg. waardig. kcurig. f)it i'i 

de dagcraad Voor het 

ccr<;t in de gc,chiedeni<; 

,·an Zuid-Atrika mogcn ziJ 

volwJtudig mccdocn aan 

de vcrkiczingcn l)an gJJl 

hct <;tcmhurcau open. De 

ktczcr loopt naar hct 

<;temlwkic en krui<;t met 

ccn potloocl de pJrttJ naar 

kcuzc aa11 h'l"n t'> inkr-

Drs Tldl FA1. Bn11kel 

cvenvccl rcchtcn: de wcrk

loze de wijnboer. de moc

dcr met de hahy op de 

rug. Na hct uithrengctl 

van hun '>lem gaat ieder 

\Veer zijn~ ot hoar.:., wccg~, 

naar stcrk vcr'>chillcnde 

werelden. t\laar even zijn 

zij burger in ec11 ckmocra

ti<;ch procc<;. 

Op 21>. 27, 2H en }') april 

199~ vondcn de verkiczin

gcn rlaot.:.,. Lr wa.., in hct 

norn1aal zo vndeclde 

Luid-Atrika hepaald een 

.;;!ccr voclhJt~r van nationZl-

lc: eenheid en hctrokken

hcid op de democratic In 

hct <;tnk gelovigc land 

hadclen de verkiczingen 

iet<; \'Jn een civiek lttur-

gic, ccn vtcring van de de-

mocrattc I let '>tenllllCtl 

wcrd ook van vc-r<;ehillcn

clc ZIJlkn vcrgelckcn met 

cen gcliJk. DaM in het het kcrkgaan: cTn plcchti-

<;temlwkJc heclt icdcr l 1roJ 1111 d1· )jl Rlikwwdc gc gehcurlctlt'> 
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Vanuit NederiJncl i'> cbar een groot 

ZtiJntzd woorncnKT" h1j aanwczig gc

wee-,t, 111 het koclcr van de Vcrentgde 

1\atin, de 1-'uropc'>e Llnie, de kcrken, 

de vakhonden, A\VEJ>A. etc. De auteur<, 

von dit artikcl zijn op uitnodiging van 

i\WFI'A ide A"ociatic van \'1(/e<,teuro

pe-;c Parlcmentaricr<, voor Alribi van 

22 tot 29 apt-il jong<,tlcden in Zuici

Airika gewec'>t al' waJrnemer'> h11 de 

vcrkiezingen. Na cen lnic}nuj in 

Iohantle'>burg vcrtrok Ian Peter 

llalkencnck naar de Oranjc Vrij-;taat om 

cbar het proce-; tc volgen in Kroon<,tad 

en omgeving. Theo llrinkcl hracht de 

week van de vcrkiezingen door in 

KaJp'>tad en om<;trckcn 

Vreedzaam scenario 
In hct rJpport 'Zuici-Airika, memen

rechten en buitcnland, bclcid', dat het 

WctcmchJppcliJk lmtituut voor het 

CDA 111 mei I 'J8'l heelt uitgegcven, 

wcrd de voorkeur uitge<,proken voor 

ccn ovcrgang VEl de ondcrhandclingc.

tJicl. Ccweld zou dJarbij hctrcurctl5-

waurclig gcnocg nict tc vcrn1ijdcn zijn. 

Ccweld en onclerdtTtkking waren alme

thodcn van de tocnn1aligc rcgcring 0111 

het politieke be'>tcl 111 5tJncl te houdetl 

tegenovcr de meerded1eid vJn de bc

volking. Ook van het Ai'\C: warcn ge

wcldcbdigc actte'> etl het openhoudctl 

vJn de geweld,optic IJngc tijc\ miclde

kn om de rcgcring nJJr de onclerhan

clcllllg'>tJicl te kt-ijgen Fn in de zwJrte 

\\'OllllOOrdctl heer<,t JJ )JIT!l ectl Jllll05-

icer waJritl mi<;c\Jacl en anarchi,ti5ch 

geweld vcelvuldtg voot-komen 'Zuid

Airtka, biz I (I'J '· I )aar mag hct gcwelcl 

\'Zl!l de zijdc van JJnhangcr-, von de 

lnkatha Vt-iJhcid,parttJ in de provincie 

t\atal, hct thui,Jand KwaZulu en de ge

hicdcn in en 0111 lohannc..,hurg aon wor

den toegevoegd, al51ncde de terrori'>

ti5che actic'> van hbnkc neonazi'>. Toch 

( I)\' (){)I 

hehhen vooral,nog de onderhancle

ling'itafcl en de wcg van dcmocrati'-.chc 

vcrkiezingen de overhand in hct proce<, 

van bcvrijc\ing vJn Zuid-Airib. 

lltJ het '>chriJvcn VJn gcnoemd ,-apport 

leek het nog dat Zllld-Airika twce kan

tcn kon opgaan. ()lwei de wcg von toc

nadering en overleg otwel die van 

voortgczet gewelcl en onclerdrukking_ 

Hct vcrhooptc <,cenario van tucnJcle

ring vJn regering en ANC "werkelijk

hcid geworden 

Niet dJt de ovcrgang zonclcr gcwcld i'> 

verlopen_ Zuid-Ah·ika is ccn vJn de ge

weldc!Jdtg5te Ianden tcr wereld. In 

199.3 wJtTn er nog 3/()(, clodcn gcvJI

lcn als gevolg vJtl politick gcwclcl De 

geschicdcnis i'> doorclrenkt met gewelcl. 

Ook in de verze~<;cultuur: een cultuur 

wa.a.rin hct opcnba.rc gcza.g gcwa.n

trouwcl en zovcel mogelqk gcdwJr'>

hoomd were\. ,'daar de crg<;te clreiging 

van gcwcld wa-.. \vcggcnon1cn tocn op 

het Jllcrlaat'>lc moment. verna de -;lui

ling van de in5chrijving<;termijn, de 

lnbtha VrijhcidspJrtij vJn Buthclczi 

hc,loot via de <;tcmhu<, naar JJnhJng te 

zoeken. (Toen de lnbtha Vrijheick 

parti1 die knoop had cloorgchJkt, nam 

het pulitiekc gcweld in NJtJI en hct 

dichthevolktc gchiecl tn en rond 

_lohJnnc<,hurg direct Jl Dat plaal'>t de 

po<.itie vJn lnkatha nu en in de kumen

dc jJrcn in ecn hiJzondcr daglichtl 
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Cewapend vcrzet tegcn de verkiezin

gcn k\van1 nu allccn nog n1aar van de 

nJzistische Afrikaner Weerstandshe

weging en <>oortgelijk <>chuim. De pk

ger<> van de misdJdige aJnslagen vlak 

voor de verkiezingen in Johannesburg 

en om'>lreken werden in die kr·ingen ge

zocht: de hommen in de hinnenstad 

VJI1 lohJnnesburg ( vlakbij het hotel 

\Vaar de \VaJrnctncr'-; van 

to'<, in de gJten die te dicht in de buurt 

vJn het <,tembureJu geporkeerd <,ton

den. En zij kekcn of kiezers wapens hij 

zich drocgcn. Hct \Va~ nict tocgc-;taan 

hct stcmburcJu gcwapend te betreden. 

Voor de JJllVJnke\ijkc zorg wa., reden 

tc over In de mJJnden vooralgaande 

JJn de verkiezingen was het politiek 

gcweld indrukwckkend 

AWLI'A 

bracht 

Cermi.,ton 

nog ondcrgc-

\Va.rcn), in 

en op hct 

vliegvcld \Jn Smut<> hod

den 21 doden tot gevolg. 

Zij hezorgdcn Iced bij de 

hctrokkencn en schrik 

over hct mogclijke ver

loop van de verkiezingcn. 

.~bar zij hebben het suc

ces van de verkiczingcn 

niet kunnen bclctten. Tal 

vJn blunken die aanvanke

liJk grote JJrzelingen 

koc<,terdcn over de verkic-

Het is te hopen dat 

de waardigheid en 

vreedzaamheid 

geweest. In mJart werden 

door de Zuidalribanse 

H111111111 RuJ/,ts C'oniiiiiSSIOil 

nog 552 dodcn gcteld a\., 

gevolg VJn politick ge

weld. Op :::I n1aart had 

pre<>ident De Klcrk met 

<,teun van de Voorlopige 

Llitvoercndc RaJd nog de 

noodtoestand 111 de pro

vincie Natal en het thui'>-

waarmee de 

verkiezingen zijn 

verlopen een 

voorbode zijn van 

het nieuwe lund Kwazulu afgc-

democra tische 
kondigd, nadat daar in die 

mJand mecr dan ::oo do

den \Varcn gcvallcn. Zuid-Afrika. 
zingcn, zagcn in de aan-

slagen aanleiding om jui<,t wei te gaan 

stem men. 

De Onafhankelijke Verkiezing<>com

mi.,.,ie (afgekort \LC:, van: illdeflrndcnt 

Elcclor£11 Con1111ission), die de organisatie 

VJn de verkiezingen in handen had, 

hod zich goed proberen voor te be rei

den op mogclijk gewcld. In iede1· stem

bureau stonden 'IEC-niollitors'. klaar om 

op te treden bij klachten en vormen 

vJn intimidatie. Op vee\ plaatsen liepen 

\eden rond VJn de vrede<>grnepcn die 

ook J! cerder acticf wJren in het uit el

kJJr houden van en bemiddelen tu.,.,en 

concurrercnde demon<;trantcn en partij

actiVI'>ten. De Zuidalrikaanse politie 

was overal aanwezig, in spanningshaar

den met kogelvrije ve<>ten aan. klaar om 

evcntucel in te grijpen regen geweldda

digc aerie<> Zii hielden vooral lege au-

Llitcindelijk is het naar 

Zuidafrikaanse maatstaven mcegcvJI

lcn. April telde volgens de H111111111 

Ri~/,1\ Co111111ission 487 politieke moor

den. In Natal waren dJt er voor de 

mJand april .:::38, mecr dan de :ll I in 

maart .• ~laar 80')(, van de dodelijke 

:,\achtotfers in april vielcn v66r l'J 

april, de dug waJrop de lnbtha 

Vrijheidspartij besloot dee\ tc nemen 

aan de verkiezingen Tijdem de dagen 

van de <>temmingen zelf kwamen 22 

n1ensen on1 al~ gcvolg van politick gc

weld; I I in de provincie l'retoria

WitwJtcr'>fJnd-Vcrceniging en II in 

Natal. Die vermindering li1kt door te 

gJJn. De week van de ccr<,te zitting en 

VJn de inJuguratie van Nelson 

1\landela (9 en 10 mei) kende het laag

<>te Jantal dodcn in een week <,incls Jllni 

1'J'J3 



Problemen bij verkiezingen 
De prohlemcn die cr waren kwamcn 

cerder voort uit oncrvarenheid dan uit 

onwil. De Onathankel1jkc Verkiezings

commissie verdient op ccn aantal pun

ten kritiek. Vooral moet cchter worden 

va'>lgesteld dat zij geullllronteerd werd 

met de politiekc besli"ing om ecrst de 

datum van de vcrkiczingen vast te <,tel

len en pa-., doorna n1ct de organisatic cr

van te beginnen. Het was politick 

onmogelijk de datum van de verkiezin

gcn te vcrschuiven naar een later tiJd

stip. En de rcgels voor die organisatie 

wcrdcn 1n de aanloop 11aar de vcrkie

zingen telkcns weer aangcpast. Tot in 

de maand april toe, met hct hesllllt vcel 

later dan de ol hciclc termi)ll ook 

lnkatha tc li!ten deelnemen Vcrvolgens 

was van te voren niet hekend hoeveel 

n1cn-.,cn cr zoudcn gJan '-ltcmn1cn. Er 

worcn vcrn1ocdcn...,, tllJJr hctrou\vbarc 

hevolkingscijlers zijn er 111 Zuid-i\trika 

nooit gewcc'>l. Ook hielcl de IEC lang 

Jng'-.lvallig var.,t Jan huar r.,tatus van on

alhankelijkheid Zij wildc gcen gehn11k 

makcn van tramport door het Ieger ol 

het Iaten drukkcn van stemhiljetten 

door staatshedriJven l'as toen ck risi

co\ van <..,lJgnatic tc groot \verden, 

stuptc zij over hatH aZlrzclingcn hccn. 

De OnalhankcliJke Verkiezingscom

mi"ic heclt loutcn gcmaakt, die het 

succes van de verkiezingen, vooral in 

de provincic KwaZulu.--1'-:atal. in gcvaar 

hadden kunncn hrcngen. Llitgcrckend 

in de mecst riskante '>lrcken 111oe<;ten 

'-.tcnlhun:Ju<..,, waar nog lange ri_icn ston

den tc wachten. worden gcsloten. van

wcge een plotseling tekort aan 

stcmhiiJcttell ot aan inkt. De lngistiekc 

problcmen waren enorm en kennelijk 

was 111cn daar niet op voorhereid gc

weest. 

In stemhureilus in KwaZulwi':atal. 

Oost Kaapland en in de Oostclijke 

Rand heer<,ten chaotischc takrclcn. In 

hepaaldc stcmdi<;tricten zijn de uit-;la

gcn met ee11 natte vinger hij benadc

ring vastgcsteld, ot zijn dezc volgens 

so111migen zells in de richting van de 

mecst wemelijke uitslag hijge,tuurd 

De aarzelcnde reactie van de ILC en de 

tcgcn-,rrijdigc vcrklaringcn die aanvon

kclijk door haar wcrden uitgehracht, 

over de mogcliJkheid dat stembureaus 

Ianger open zouden bliJven, over de 

ongeldighcid van stemhiljettcn zonder 

lnkatha<;ticker- . verergerdc die sitmtie 

aileen maar. Zeker tnen lnkathalcider 

lluthelczi dreigdc dat hij z1ch niets van 

de uitslag zou aantrckken. drcigde het 

succcs van de verkiezingen op het spel 

te staan. Zou hiJ zip1 dre1ging hehhen 

doorgczet, dan zou het vrccdzame ka

raktcr van de ovcrgang hcpaald in gc

vaar zijn gckon1cn 

De toekomst 
I )c ovcrgang naar de dcn1ocratic 111t1g 

desondanh worden hijgeschreven in 

het hock van de pnlitiekc wonderen 

van het eind van de twintigste ecuw. 

naast de Fluwelcn Revolutie van I 'JS'J, 

het herstel van de demonatic in Chili. 

de overeenkomst tusse11 Israel en de 

l'alcstijnen. De demonatie mocht ge

vicrd worden. ,\laar dat mag niet lciden 

tot hct sluitcn van de ogen voor de re

aliteit. Oudc structuren zijn hardnek

kig. Dat lcren de crvaringen met 

Midden- en Oost-Furopa wei. Voor 

Zuid-i\trika zal dat nict anders zijn De 

nicuwc dcn1ocrati~chc rcgcring zal inl

mers voorlopig te maken krijgen met 

een amhtenarenapparaat dat gcschoold 

en gevormd is in de oude apartheid. De 

grote maatschappclijk ongelijkheid zal 

nict metcen verdwijnen. De mcntalitcit 

onder met name de blankcn zal maar 

langzaam vcranderen. Fn het geweld. 

dat hiermec ten nauwste -;amenhangt. is 
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<.Til kwaadaardig gezwel 111 de 

Zuidafrikaan<;e <;amenlcving, dar voor

alsnog niet is weg te <;nijden. 

t\bar het valt te hopen dat de waardig

heid en vreedzaamheid waarmee de 

vcrkiezingen zijn verlopen een voorho

de zijn van her nieuwe democrati<;che 

Zuid-AtrikJ. Tegen aile verdeeldheid in 

wa<; er eind april en begin mci van dit 

jaar een ,fcer van nationale ecnheid, 

gericht op de uitoden111g en de vienng 

van het hurger,chap '\\'c iii'C the ri/nt!J0/1' 

{'cof>lc o( Cot!< 1·iep aJrtshi"chop 

I )c<;mond Tutu vanaf hct halkon van 

het stadhui<; van Kaap,tad tocn hij op 

zijn onnavolghare wijze de pa<;gekozen 

pre<;ident ,\landela aa11 de hcvolking 

p1T'>enteerde. Dat W<l<; het grotc <,ucce<, 

van de vcrkiezingcn. De uit,lag lwant

woorddc aan de vcrwachtingen. I let 

ANC i' met (>2,2'){, van de 'tcmmcn 

<.252 v<1n de -WO zete], 111 de N<1tionalc 

Vcrgadcring 1 a!~ vcruit de groot.;;tc pJr

tiJ uit de hu' gekomen. Ne]<;on 

,\\andela hedt <li'> eer<;te zwartc pre'>l

dent de ambt,woning van de 

Zuiclalrikaan<,c p1T'>idcnt hctrokken 

waar zijn voorgangcr') Sn1ut<,, J\1alan, 

Stritdom, Verwoerd, Vor<;ter, l:lotha en 

J)e Klcrk v66r hem gezetcn hehhen. 

War een gchcurteni<;' 

Her At\C: hedt ecn mee<;tcrli,ke <;tratc

gte gevolgd. Het hedt, met medewer

king van de regcring van F\V de Klcrk, 

zorgvuldig de \Vcg bcwandclcl Vtln de 

geldcnde Zuidafriban<;c <;taatkundige 

<;tructurcn en '>ymholcn. Niemand zal 

kunnen heweren dar het ANC: naar 

hecr<;end Zuidafrikaam rccht op illega

lc wiJZC a<1n de macht 1' gekomen. ])at 

plaatq vcrstuktc aanhangcr.., van de 

apartheid in een w<1nhop1ge pm1tie En 

terccht. Fr i'> een vcrtrouwcmha'i' ge

lcgd, die onmi,baar i' om tot verzoe

ning en vcrdrtltlgZZtanlhcid tc kon1cn 

Het komt er nu op aan die gce<;t van 

vcrtmuwcn in <;land tc houdcn. 

Zuid-Airika hcclt cine! april gckozen 

voor de NaWl!l<lic Vcrgadcring, de pro

vincialc wctgcvcndc lichan1cn en voor 

de Senaat. De prov111cialc wetgevende 

ltchamen hehhen tu<;<;en de iO en I (I() 

zetek ZiJ zip1 hevocgd op terreinen a], 

onclcrwij,, huiwc<;ting, opcnb<1<1r vcr

vocr. taalhelcicl en gezonclheicl<;zorg 

Nelson i\ 1cmdelo lPordt beedigd ols Jnesidwt tljdws de eerste zitting lh111 het nietul'e 
Zuidofnk!li711SC rorlemcl1t or 1 ()mel joJujstledw. (Jato AN P) 
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Ieder van de <J provincialc wetgcvende 

lichamcn vaordigt I 0 \eden af naar de 

Senaat. Dcze hcstaat du-, 1n totaal uit 

')(I \eden. f-let nicuwc parlement, 

Nationalc Vcrgadcring en Senaat heb

hen de komcnde zitting'>periodc twec 

taken. Hct zal zowcl a\<, volkwcrtcgen

\Voordiging en a!-.. grond\vctgcvcndc 

vcrgadni ng optredcn. 1\ let de vcrkic

zingcn i-; de Jntcrinl-grondwct van 

Zu1d-Airib in wcrking getredcn Dcze 

geldt voor ccn pcriode van ViJf jaar \)c 

Nationalc Vergadering en de Senaat 

vormcn 1n gcmecmchappclijke zitting 

de Crondwetgevcnde Vcrgadcring. 

Dezc hceft de opdracht om hinnen 2 

jaar ccn nicuwc- dctiniticvc- grond\vct 

op te '>tellcn. Voor hct va'>l'>tellcn er\'an 

I'> een tweederde mee1·dcrheid nodig 

!)c C~rondv .. 'ctgcvcndc Vcrgadcring i'-l 

daarhiJ gehonden aan zogeheten 

grondwette\ijke hegill'>clcn, zoa\<, de 

mecr panijendcmocratic, dric he'>tuur'>

lagen en lwt handvc'>l van men,cmech

ten. Dezc I1Cgin-,elcn z1jn nict 

amendeerhaar 

In de Nat10nak Vergadcring zijn de 

-+00 zetc\<, a\<, volgt verdecld: ANC 

252, 1'-:ationalc l'artij 82, lnkatha 

Vrijhcid-,partij -+:l, VriJheid-,lront 'J: 

Dcmocrati'>l he l'artiJ 7, l'analrikani'>

li'>ch C:ongrc'> 5 en de Alrikaan<,c 

C:hri-,tcn Dcmonati'>chc l'artij 2. De 

huidigc interim-grondwet draagt de 

partijcn op ccn rcgcring van nationalc 

cenhcicl te vormen Ieclerc part11 die 

lllCCT dan 5 1Xl van de -;tcn1111cn hcclt gc

haald hedt rccht op ecn pm1tie in hct 

nieuwc bhinct. Zuid-Afrika kri)gt een 

<,p;:mncndc coalit1c van Ai'iC:, 1'-:1' en 

\VI' 

I let At':C: de ouchte politicke organi

<;atic in hct land, hedt zijn dcccnniadu

rcndc <,ll·ijd voor gclijkc rcchtcn van 

( I ) \' () I l-~ 

aile burger'> hcloond gckregcn met ec11 

ftw;e mcerdcrheid. De partij '>laat nu 

voor de cnorn1c taak on1 rcgcring'-.vcr

antwoordclijkhcid tc dragen. Binncn 

cnkelc jaren moe'>t zij de ovcrgang ma

kcn van vcrzctshcwcging naar oppo~i

ticpartij, naar dcelgcnoot in de 

Voorlopigc Uitvocrcnde Raad, naar lci

dcnde partiJ in de rcgcring van hct 

land. ,"dct Ne\<,on 1\landc\a a\-, pre-;i

dcnt en Thabo ,\ lhcki a\<, ccr'>le vice

p1·c-,idcnt. Tcgclijk ziJn de prohlcmcn 

waarmce hct land tc kampen hcclt gi

ganti'>ch: denk aan huiwe'>ling, onder-

wiJ'>, vragcn van opcnharc ordc 

ANC: doct cr aile-, aan het 

Het 

vcrtrouwcn \'an de hlanken 

tc w1nncn en cen klimaat tc 

r..chcppcn dat gunr.,tig ir., voor 

het bcdrijf-,lcven. De kcuze 

van Thaho t\lhcki, die ge

zicn \Vordt al~ gcn1atigd en 

al'> ccht diplomaat, a\<, cnstc 

vice-president is een tekcn 

dat hct Ai':C: crop uit hli)tt 

om vcnrouwcn van de hlan

ken tc winncn. 

In zijn vcrkiczingsprogranl

ma lcgt hct At':C: de nadruk 

op uitb1-ciding van de public

kc <,ector Hct zict inve<;te

nngen in hanen, huizen en 

Het ANC heeft 

een meesterlijke 

strategie gevolgd. 

Het heeft 

zorgvuldig de weg 

bewandeld van de 

geldende 

Zuidafrikaanse 

structuren en 

symbolen. 

ondcrwijs a\-, van even groot bclang al'> 

de groei van de economic. I let ANC: 

vertrouwt up het <,cheppen van 2,5 mil

jocn ban en in I 0 jaM door het verrich

ten van publiekc wcrken op hct gchicd 

von wcgcnhouw, watcrlcidingcn, on

dcrwij'>, gczondhcichzorg. 

De Nationalc Panij van voormalig prc

'>ldcnt 1-rcdcrik Willcm de Kink i'> de 

tweccle parliJ geworden met 20,-+'Yt, van 

de '>tcmmen (H2 zete\-, in de Nationalc 

Vergaderingi. In de campagne en in de 

vcrkil"zingen behiclcl de Nl' een dubhe! 

gczicht. lnnzijd<, toondc ziJ zich a\-, 
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een vernieuwde partlJ. die onder De 

Klcrk <Jist<Jnd had genomen v<Jn hct 

systecm van de <lp<Jrtheid. De overgang 

na<Jr de democratic is dan ook prim<1i1· 

<J<Jn de N<JtJonalc I'<Jrtij tc danken ge

wcest, <J!dus de p<Jrtijadvertcnties in de 

campagne. [)oor zich ztl'i vcrnicuwd tc 

presentcJTn hoopte zij vooral vTel kic

zcrs tc winncn onde1· de groep zogchc

tcn kkurlingcn in de Kaapprovincic. ln 

dat deed ziJ met succcs. Dcze groep is 

wat hetrch la<J! en godsdicnst het mccsl 

verwanl aan de Atrik<Jners, hoewel ZIJ 

nooil 1n de voorrechtcn V<Jn de 

/\lribncrs hchhen mogen dclcn. 

Andcrzijds zi)n de klcurlingen door hct 

aparthc,dssystecm tegen de zwartcn 

1 a\<., ccn nog 'log ere' categoric nlcn<.;cn l 

opgczct. I )c \\'erving van 

wee'>! De conservatieve kr<Jnt Die 

Volkshlad'. die in haM rcd<Jctionck ko

lommcn onvcrkort sleun aan president 

De Klcrk uitspreekt. schrijlt up 27 

april: ']),, Nfl hcl in 3ic Jiii'C IPill Prrf,y is. tc 

JIPCII<) l}cslrcr[ 11!1 lllilllirrr 0111 3ic hn>olkni<) lr 

Pcdccl /)ir hci 111r <}CIPak nic. /)II hci cllcndc 

,;chrin,; -PI I. ,71111!11. k vraagt Je at hoc het 

apartheidssystccm desti1ds in stand kon 

wordC'n gehouden hiJ zo wl'inig stcun 

De DemocratiscllC' !'<Jrtij vntegen

woordigde altl)d hct meer lihcr<Jlc clc

nwnt en het grotc lwdrl)tslcven in de· 

rhbnkcJ Zu,d<Jirib<Jnsc politick Zij 

prohecrde v<Jnuit de libnalc traditic en 

hinnen her gcldcnde politiekc -,ystt'em 

op te komen voor de rechten van de 

mens en voor gclijke 

de Nl' ondn de klcurlin

gen '>J1C't'ide h<Jndig in op 
Van een interne 

rcchten van blank en 

zwart. D1e op'>telling 

wcrd gecomhinecrd met 

Th<Jtchcriaanse opvattin

gcn over de cconon1ic en 

sociak zeknheid. De 

J)enwcrathche l'artiJ is n 

cchtcr nict 111 gc-,!Jagd 

de zorgen 1mdn de gmcp verwerking van het 
klcurlingen over hct 

grocicnd ountal zwartcn in 
verleden is bij 

de Wcstkaap Cll over hun aanhangers van de 
h<Jnen die daardoor in gc

vaar zoudcn komcn. En de 
Nationale Partij 

t'\1' zeltc zich daarhij stcrk weinig te merken. hrcdc grocpcn zwartcn 

al tegen het ANC: en de 

<,ocialistischc en communisti-,cllC clc-

menten in die parti). Verder henadrukt 

de Nationalc PartiJ thema\ al'> een vrijc 

economic, het recht op eigendom. de 

heschcrming van vrijheid en van ck 

rcchtcn van minderheden, fcdcrali-,mc. 

Ondanks cbt nieuwc gezicht vic! voor 

de t'\ationalc Partij nog nict te ontko

mcn aan de erknis van de partij die hct 

apanheidS'>y'>tecm syqemati'>ch hcclt 

doorgevocrd Die crlcni'> zal de partij 

nog lange tijd n1ct zich n1cc dragcn 

Voorlopig is van ecn interne vcrwer

king van hct vcrlcdcn hij i'-.:1'-a<Jnhan

gcr~ \Vcinig tc n1crkcn Vcclecr 

vcrklarcn zi1 cen<,gczind en volmondig 

dat zij altijcl tegcn apartheid zijn ge-

voor zich te Wlllnell. 

Bovendien is de Nationalc l'anij steed-, 

mecr het politieke water van de J)J' 

gaan hcvaren. De -,lcchtc verkiezings-

Ulhlag hcctt gclcid tot ccn -..tcvigc in

ternt' d;scu'>Sie over de rol van de Dl' in 

de komendc jaren. 

Twcc partiien zullen de komcndc jarcn 

extra in de gatcn n1octcn worden gc

houden, hct Vrqheidslront en de 

lnkatha Vrijlwid'>partii f let Vrijheids

tront was uitcindclijk hcrcid mce te 

docn aan de vcrkiezingen. nadat hct op 

23 april ecn ovcreenkom'>t had gcsloten 

met de regenng c11 hct ANC Volgens 

deze ovcreenkomst i-, in de intcrim

gronchvet ccn hcpJling opgcnon1cn he-

( IJV '''II 



trcllcndc Alribner zcllbeschikking. 

I )c C~rondwctgcvcndc Vcrgadcring zal 

manicren ondcrzoeken van AI rikaner 

zcllheschrkking, waaronder het con

cept van ccn volk~~tJJt ( ccn cigcn 

thuisland voor de Afrikaners, ThB/JPil1, 

lllJJr n1ct inachtncrning van de bcgin

sclcn van non-racialitcit en mensen

rcchtcn. 

!)c lnkatha VrijhctdspJrliJ hcsloot pas 

op I 1) aprd mee te doen a an de verkie

zingcn. Op dtc datum wcrd een ovcr

ccnkonl~t gcslotcn n1ct rcgcring en 

ANC: om een amendement up tc ne

men rn de intenm-grondwct. D1t amen

dement lcgdc vast dat hct in<;tituul de 

rol, hct gczag en de l,tJtU'-1 van ccn trtl

ditJoneel monarch zullcn worden cr

kcnd en hcschermd door de grondwet 

I )c op tc stcllcn grondwct voor de pro

vincie KwaZtdu.·Natal zal daardoor een 

hcpal1ng kunncn hevatten hetrcHcnde 

de pm1t1e van koning Coodwdl 

Zwelcthini met de rechten en bevoegd

hcden die pa<;<;cn in de zcden en tradi

tJcs van de Zoeloes. !\bar dcze 

ovcrccnkom'>l kan niet de cnige rcden 

ziJll, waarom lnbtha uitcindeliJk beslo

tcn heelt n1cc te doen. AI lwee wckcn 

eerdcr lag ecn akkoord op takl, dat 

praktisch dczelrde '>lJTkklllg had, maar 

dat to en nog door de I nkatha 

VrijhcidspartiJ wcrd algewezen. Het is 

nog spcculcJTJl wat de cigcnlijkc rcdcn 

i~ gc\vcc<..,t Nt1 de vcrktczingcn j-., ccn 

toczcgging hoven water gckon1cn van 

de tocnmalige p1-csident I )e Klcrk om 

ec11 stuk land van ecn miiJoen hectare 

le schcnkcn aan de 7.oelockonJng, bui

tcn n1cdcwctcn van de rcgcring en hct 
ANC om. i\lisschicn cbt daar ccn ver-

kluring ligt 

Ch1el Buthelczi staat hckend als ecn 

wt•,pelturig man H11 staal met zijn par

tiJ voor de be Iangen van de Zocloes die 

( 1 )\/ () q I 

hij beschouwl als een socvereine natie 

Hij hedt van a lies aangegrcpen om ce11 

vrccdzame ovcrgang op hct spel tc zcl

tcn. [erst verklaarde hij dat hiJ zich 

n1et gebonden zou voelcn aan de inte

rim-grondwct. Daarna dreigde hij door 

de problcmcn hi) de verkiezingen dat 

hij z1ch niet gcbondcn zou voelen aan 

de uitslag Tenslotte dreigdc hij nict 

deel tc ncmen aan de regcring. Hct is 

voor ccn vrecdzame ontwikkeling van 

groot hclang dat zowcl lnkatha. als het 

Vrijheidsrront voor de weg van de de

mocratic blijven kiezen om hun ideci'n 

te ventilcren. 

Niet aileen dcrgcli1ke partiJcn belasten 

de tcre democratic. De rcgcring zal ccn 

cvcnwicht nwetcn zicn te vindcn tus

sen de nwgcliJkhedcn van cllccticl be

stuur en de enorme verwachtingen 

onder de bcvolking. Vooraanstaand 

prohlecm is de hevordering van veilig

heJd, politiekc stahiliteit en de bcstrij

ding van de mi-.daad. Hct gewcld 

raakte aile mcmcn in Luid-Airika dircLl 

in hun lcdomgeving. Voor wat betrclt 

polit1cke stahilitcit en vredc is ec11 goc

de start gcmaakt. Zwartcn zip1 hcreid 

tot vcrzoenlllg I let /\NC is vcrzoc

ningsgczllld .~bndela i' hct symhool 

van de zwartcn die ondanks de pip1 van 

hct vcrlcdcn gccn wrok dragen. Het ra

dicalc PAC: 1. dat bekendheid hedt gc

kregcn met ecn variant op de leuze 'o11c 

llldll, o11c Pole', namelijk de krect 'o11c \ciiiCJ, 

o11c ilJII/cr'i hcdt zcer genngc stcun gc

krcgen. In Kaapstacl is hct hecld van 

Van Richccck nog steeds nict van zipl 

<,okkel getrokkcn Cecil Rhodes zit nog 

up ZIJll monument lc lllJjmnen ovn 

ec11 onalgcbrokcn reeks Britsc kolonii'n 

van de Kaap naar C:a·lro. 1\ bar wei wap

pcrt de nieuwc Luidalribanse vlag ho

ven het Kastcel dat de VOC: hcdt 

nccrgczct. 
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Verzocning bctekcnt overigem niet dat 

de waarheid omtrcnt hct verlcden niet 

hoven tatcl zou mocten komcn en dat 

de -..chuldigcn aan n1artclingcn en 

<,chcndingen van de memenrcchten 

nict zouden nweten worden aangcwe

zen. Dat zip1 onderdelcn van een ver

werking van het vcrlcden, dtc 

onmi-,baar zijn om tot cchte vcrzoening 

te komcn. 

t\1ct ccn nicu\vc dcmocrati-..chc rcgc

nng kunncn Ieger en politic mecr en 

meet· al, hetrouwhaar crvarcn worden 

en ZJan gczag winncn. len grotcr gcvocl 

van vcilighcid -,chcpt ccn klimaat van 

vcrtrouwcn voor invc-;tccrdcr.., in de 

cconon1ic. In icdcr gcvJl i" nu ccn gro

tc oorzaak van onzekerheid over de 

tockon1q wcggcnon1cn: de nlacht~

ovcrdracht aan de zwartc mcerderhcid 

heelt inmiddel' plaat'>gevonden In dan 

nog vio hct vrccdzon1c ~ccnario. Fen 

n1eevallcr bn zijn het economi'>ch her

<,tel clat zich '>inc!, eind I 'J'Ji attekent. 

t\locilijke uitdaging zal voorh ZtJn de 

be<,tuurlijke hervnrming van de ambtc

narcnapparaten en clcpartementen door 

de ophcHing van de thui.,Jandcn en de 

vorn1ing van de nicu\vc provincic~. 

Stukje bij bce!Jc worden de benoemin

gen hekencl door de rcgcring van nieu

we topamhtenarcn, die de he<,tuurlijke 

hcrvorn1ingcn gaan bcgclcidcn en die 

moeten hi,dragcn aan ccn cultuurvct·an

clering 111 het amhtenarenapparaat. 

Vermelden<,waarcl i<, de aan<,telling aan 

de top van de amhtclijke organi<,atic 

van lake, Cnwel, oucl rcctor-magniti

Ut<, van de Llniver'>iteit van We<,tkaap, 

tot clirecteur-generaal van de pre<,ident 

\'V'aor ccn nicuwc rcgcnng in 1cdcr gc

val direct voor ztchthare vcrheteringen 

zou kunnen zorgen i'> up hct gcbied 

van hui-..vc-.,ting, \VJtcrlcidingcn. ckktri-

citcit en kincleropvang en onderwiJ'>

voorzieningcn in de 1011'111111/JI en plJk

kcr<okampen. Tu<,<,en de 5 en 7,7 miljocn 

van de c!O miljoen inwoner<, van Zuid

Atrib wonen in krotten. In zi1n rcge

ringwerklaring zci prc,ident i\landcla 

jui<,t dit <,oort prohlcmen tc li1t te willcn 

gaan n1ct ~ociale n1aatregckn waarvoor 

ccn budget tcr waarcle van I ,4 miljard 

gulden voor het lopcnde zitting<,par i<, 

uitgctrokken Ook ncp hiJ de burger<, 

op om nict ollcen ltJdZ<J<Jm de m<J<Jtrc

gclen van de rcgcring al tc wachtcn, 

maar vooral zeit de hondcn uit de mou

wen tc <,tckcn. 

llchalvc cleze dirccte politicke opdrach

ten ,., er de taak van comtitutionclc 

vcrnicuwing. l)c grondwctgcvcndc vcr

gadcring i-, vcrantwoordcliik voor de 

op<,tclling van ectl nieuwc grondwct In 

hct '· Neclcrbncl<,e' voorJaar van I C) C)') 

zullcn opnieuw verkiezingen worden 

gehouclen volgen<, de clan geldencle hc

polingcn. De komencle pcriode z<JI du' 

hct dchat over con<,titutionclc verhou

dingen, grondrechten. etc worden 

voortgczct. In het bclcr claarvan zullcn 

belangrijkc kwc<,tie<, aan de ordc komen 

ak 
- 111111011 f,lli/3,1,}: hoe ecn gcmcemchap

pclijke binding op te houwen tu<,<,en de 

burger<, en her nieuwe Zuici-Airib. 

Welke politicke begimclcn liggen claar

aan ten grondslag. lloe verhoudt zich 

zo'n hand tot cullllrelc pluritormiteiL 

- de rechtcn van minclerheclen 

Onclank'> ck nicuwe ecnheicl die ge

<,meecl moct worden i'> Zuici-Atrib cen 

land van minclerhedcn Hoc kut1ne11, 

ook in het Iicht van het verlcdet1. de 

rcchten van minderheclen worden geor

gJn~<,cerd. zonder d<Jt dcze uitgelcgd 

kunnen worden al'> rau'>me. I loe kun

nen l':oeloezeden en -traditic<,, ot hoc 

bn de Afrikaner idcntitcit. in <,~and 



worden gehouden in ccn ongedecld en 

nont~~ci~al Zuid~Airib dat de mct1scn~ 

rcchtcn rcspccteert. Zo cr al hehoeltc '" 

aun in -,tanclhouding van idcntitcit; 

hct kdcralismc. Hoc zullcn zich de 

hcvocgdhcdcn van nationalc ovcrheicL 

provincic'-. en gcn1ccntcn gaan vcrhou

dcn, 

meek in vcrhand met het rcconstntc~ 

ttcprogranlllltl zal de uitwcrk1ng atln de 
orde moctcn komcr1 van economische 

en socialc grondrechten. In zijn regc~ 

ri ngsverki<Hi ng nocmde president 

t\ 1ondcla ( tnct ccn knipoog naar 

Fr~nklrn Roosevelt! zes vrijhedcn, die 

hcvochten mocter1 worden op: honger 

onvri)iwid. ontheringcn, onderdruk~ 

king, onwctendhetd en ~ngst. w~r ze~ 

ker voorwerp z~l worden v~n heltrg 

deh~t op clit gehred is het r-ccht op ei~ 

gendom. De ~ationalc l'artiJ ziet hct 

rccht op cigcndon1 tcgcnwourdtg in 

haar pmgr~mma ~Is ccn pt~aktisch ahso~ 

luut rccht. r\bar wanneer l~ndhcrvor~ 

mingcn aar1 de orcle komen zal dit recht 

niet onbesproketl kunnen h\ijven. 

\)crgelijkc vragen zijn van eminent he~ 

lang, en niet aileen voor Zuid~,\trib. 

Het helc continent wordt gcteistcrd 

door prohlcmcn die voortkomcn uit hct 

op nrct~democratische wijzc beheerscn 

van hct samcnlcvcn v~n verschtllende 

volkcn en grocpen hinnen ccn st~~t. l)c 

oplossingen die in Zuid~i\trib gcvon~ 

den zullcn worden kunncn ecn voor~ 

hecldwcrking hehhen na~r de IT'>t van 

het continent \'Vat in Zuid~Ainka gc~ 

heurt ts v~n nwndi~lc hetckcnis. 

Apartheid wa'> als cctl hclcdigtng van 

de menseliJkc waardigheid a\ cen kwcs~ 

tic dte de hetrokkcnhcid v~n de wcreld 

opriep. Nu is het andersom. Als hct 

toch cens in Zurd~Airib mocht lukkcn, 

met de democratic, met de economi~ 

schc ontwikkeling, met de vcrzocning 

tussctl volken en rassen 

(I >V h <J-1-

Nederlandse betrokkenheid 
Vanuit Nederland is er altiJd ecn stnke 

bctrokkcnhcid met Zuid~Atrika gc~ 

weest. Ectl hctrokkcnhcid met aan de 

cne kant ecn in politick opzicht heden~ 

kcliJk gcvoel van 'stamverwantschap' 

met de blanke Alrikaner'>. ln ~an de ~n~ 

dcrc kant ecn betrokkenheid met de 

hevrijdingsstriJd van de mcerderheid 

van de zwMte hevolking. De democra~ 

tiscring van de politick in Zuid~Airika 

zal die hctrokkcnhetd vanuit Nederland 

in ecn nieuw daglicht stellcn. Hct komt 

nu aan op een cvaluatie v~n de aard van 

de contactetl met hct nicuwe Zuid~ 

Atrika. De solidariteit die is vormgcge~ 

ven vanuit kerkei!Jkc en maat~ 

schappe\11ke organis~tics hicr met hun 

evcnknicctl daar zal hopenli1k worden 

voortgczet. Naast een tormclc demo~ 

cratie is de ophouw van cen stcrk maat~ 

schappcliJk middcnveld noodzakcliJk 

Daarvoor zijn in dat land a\ de nodige 

aanknoping-,puntcn aanwczig Voor 

wat hctrdt hct Ncdcrlandsc 

hclcid gccft de reccntc nota Het is voor een 

vreedzame 
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van de ministers Kooi1mans 

en Pronk en van -,raat"'o;,cuT

t<Jris Van Rooy daarvoor ccn 

sterkc aanzet. De nota 

noemt de totstandkoming 

van ecn 'cillil lllctcly' en 't)oo,J 

<}OI'lTII<IIICf terecht a\<, onder~ 

dclcn van '>lcun aan hct de~ 

ontwikkeling van 

groot belang dat 

zowel lnkatha als 

het Vrijheidsfront 
n1ocra t i-.;cn ng-,procc"> 

Voor de [uropcsc Volkspar~ 

tiJ en met nJmc het C:\ )A is 

de vraag intcrc-,-;ant ot cr rc

den is lOIIIIicr{ldils te zockcn 

voor de weg van de 

democratie blijven 

kiezen. 

hiJ CC11 VJll de po\ttiekc pJrliJCll die 111 

het nicuwe pJrlcmcnt vcrtegcnwoor~ 

digcl zqn. BclangriJkc tactor in de he~ 

oordcling i"> de wijzc van onJgJng n1ct 

de christcliJke it1Spiratic en de kijk op 

mens, maatschappiJ en overheid die 



d~Muit wu,-dt ~lgelcid In de Zuidafri

kaame tr~ditic is hct bcgriJpclijk dat 

vomal de kcrken zich zcll de rol hcb-

hen i n1octcn '! aann1ctcn van de uitlcg 

en ontwikkcling van de publicke hctc

keni-; van de christcll)kc impiratie ZiJn 

ncigcn enoc om aan die rol vast tc hou

den en de polinckc panijcn van daaruit 

af'>tandclijk tc hcoordclcn. 

Dnc panijcn lijken op het cc,-src ge

zicht voor nauwcrc contactcn in J.Jn

mcrking tc komen, hct ANC, de t\P en 

de Ajricu11 C/nis/1<111 DciiiOUillll florly. Het 

ANC: en de NP hchhen hct voonouw 

gcnon1cn in de ovcrgang van Zuid
Afrika n~M cc11 dcmocrati'>che <;taat 

Cccn van heiden zip1 nu 

Aan de verkiezingcn hcclt ook de 

Ajmu11 C/nis/1,711 f)c1110l1Ulic florty u\C:])P 1 

meegcdaan Zij is in de Nation~le 

Vcrgudcring vcrtegcnwoordigd met 2 

zetcls. Volgen'> haM program prc-;cn

teen ziJ zich a[, ccn nieuwc <;tart, onhe

]~q dour het vnlcdcn. Zij wil mcn<,cn 

biJCCI1 brcngcn vanuit ondcr,cheldcn 

~chtngrondcn op ha'>is v~n chri-;tclijkc 

w~ardcn. De partij plcit voor deccnlra

[i,~tic v~n het bc'>tuur n~M hct laat'>t 

nlogcll_lkc n1vcau, voor ontwikkcling 

duo,- 'c111f'011'Cn11cl1t' van lokalc gcmccn

-,chappcn, voor de invocring van ccn 

n1arktcconon1ic, VlH>r do()r\Vcrking van 

chri<;~clijk gclundccrdc waardcn en nm

mcn in de samcnlcving. Lvcnwcl, de 

Weekly,\ lui! hewccrt dill de 
d1rect a], ccn uitge'>prokcn 

chris tc 11-democra ti-;c he 

partiJ tc karakteriscrcn In 

beidc panijen i'> cen '>tcrk 

christelijk clement aa11we

zig Hct ANC bc,clwuwt 

de god,dicnst ~[, ccn 

privC-kwc'-ltic, lllJJr verdc

digt de vrijhcid en geliJk 

hcid van ~lie god,dicn<;tcn 

in Zuid-Atrika ,\Jande!~ 

De oplossingen die 

in Zuid-Afrika 

ACDP ccn front i'> van de 

Nl', hcdoeld als tacti'>chc 

manoeuvre om zwartc kic

zcr'> bij hct ANC wcg te 

h~lcn. Ln de paniJ zou ZIJn 

gdinancicrd met gcldcn 

utko1nst1g van de zogchc

tcn '])crde t\ lach( de 

gevonden zullen 

worden kunnen een 

voorbeeldwerking 

hebben naar de rest grocpcn die zi_jn voortgc

komcn uit het 111formclc 

~ppara~t van Ieger en poll-
van het continent. 

\\'Cigcrt zijn cigcn rcligi-

euzc OJW~ttingcn andcr' tc zicn d~n a], 

ziJn '>trikt private aangclcgcnheid In 

hct Ai'.:C: i'> de chri,telqkc vcrzct'>lradi

tic cc11 van de dragcnde clcmcntcn. 

maar n1ct de cnige. f-lct i' alwachten 

hoc dczc zich d~~r zal ontwikkclcn. I k 

Nationalc l'artij laat zich lcidcn door 

chri,tellJkc waarden. ,'-laM zi1 d1·aagl de 

hi'>tori'>chc hallaq mce van ha~r vcrant

woordclijkhcid vom de opbouw en pcr

lcctioncring van hct apanheid"y'tcem 

Dat gcba,ccrd wa'> op diczcltdc chri'>te

lqke waarden. I let i'> daarom ook voor 

wat hctrclt de NP afwachtcn up wclke 

wiJze dczc partij die crlcnl'> wil c11 zal 

vcrwcrkcn. 

tic. 1 \\'ccl:ly ,\lui! 1-+-20 ja

nuari I'!'!-+ i. Ook hicr mogcn du, gecn 

ovcrhao'itc bc-,]i..,~ingcn worden gcno

n1cn. 

Hct model d~t de recent opgcrichtc 

Sticht111g vom het nieuwc Zuid-AI,·ika' 

bicdt. en waar _lm van Ccnnip ccn hc

lJngrijkc impul-, voor hcch gcgcvcn, 1s 

voorolsnog de aongcwczcn Vv'Cg. 

Hicrmee i'> ccn lunch in hct Ieven gc

rocpen dat wordt gcvocd uit ontwikke

ling'>gcldcn Dit fond, sub,idiccn 

auivitcitt:n van aile dcmouati'>chc poll

tlckc partijcn 111 Zu1d Afrika. De gelden 

\Vordcn tocgcwczcn vio ccn vcrdccl

-,!cutcl, waorin naast ccn voor allen gc-

([ lV c, ''I 



lijk ha-,ishcdrag ook bchodtc en draag

vlak worden mcegewogen. In hct hc

'ilUUr van hct fond-, zitten vcr

tcgenwoordigcr<, van de Ncderlandse 

partijen. Dankzij de gekozen construe

tic gaat de Ncderlandse regering dus 

nict dm:ct ccn van de politlekc partijcn 

in Zuid-Afrib stcunen Ook hoevcn er 

gccn kun'-;tnlotigc pogingcn tc \vordcn 

gcdaan om nu a\ in Zuid-Afrika op 

zoek te gaan naar zu-,tcrpartijen. Hct i'> 

om met laap de Hoop Schclfer te spre

ken cen 'ontklcurdc' steunverlening aan 

de ver<;terking van de politicke partijen. 

De Stichting zou cr verstandig aan 

docn ee11 programma te ontwikkclcn 

dat aansluit bij de grote politieke vra

gcn die in de grondwctgcvcndc vcrga

dering aan de orde zullcn komen. 

Hicrboven zijn ecn paar puntcn gc

noemcL die in zo'n programma zcker 

nict zoudcn mogen onthreken, omdat 

ziJ van vee\ bredere hctckcnis zijn: 11<1-

11011 /,ii/,/nuj. de rechten van mindcrhe

dcn, tcderalisme en het recht op 

cigcndom. In de samenwcrking die dan 

grocit leer je op den duur vanzelf wie jc 

vricnden zijn in het nieuwe Zuid

Airika. 

Conclusie 
Voor wat hetrdt de per<,oonliJke waar

neming van ondcrgetekcnden mag 

worden geconcludeerd dat de hi-,tori

sche verkiezingen in Zuid-Airika vrij en 

ccrliJk zijn verlopen Er zijn haperingen 

gewce'>t. zoa\-, tekorten aan stemhii)et

ten ol stembu'>Sen, een .,oms aarzclcndc 

op.,tclling van de OnalhankcliJke 

Vcrkiczing...,conlnlis~ic, pogingcn tot in

timidatie van kiezers en onrcgclmatig

heden hij het tellen van de -,temmen. 

Dat waren echter 111cidenten en zij wa

ren geen-;zim bcpalcnd voor de .,fecr 

wtlann de vcrkiczingcn zijn vcrlopcn. 

C llV ,, "' 

Wat in Zuid-Afrika is gepasseerd mag 

worden gerekcnd tot cen van die won

deren van hct eindc van de twintigstc 

ceuw. Vergelijkhaar met de val van de 

Ber\ijme .~tuur en met de overeenkomst 

tu.,'ien Israel en de Palestijnen. De ver

kiezingcn in Zuid-Afrika zijn een '>LIC

ce'> geweest. De clageraacl is 

aangebroken. Hopelijk i'i hct ecn voor

aanknncliging van het nicuwc en demo

cratise he Zuici-Afrika dat nu moct 

worden opgcbouwd. De bedc, waannec 

de Zuidalrikaansc gronclwct cinc\igt, is 

verhoord: 'Cod zegene Afrika~' 

Prof. 1111. ,/r IY llalkmelldr c11 ,/,-s T/J /l. F ,\1 

llrillkri, /Jcidc staJmdctPcrkrr /Ji1 /Jet 

Wctcllscht~f'flclljk illstituut Poor /Jet Cf)A, 11'<1-

rcll 0{1 uitllodlr}illr} th111 ,/c ;\ WEPA ll'dJl/'llf/1/CI\ 

hi] ,/c pcrkirZilli}Cil i11 Zuid-Afrikt~ 
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