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Namibie 
onafhankelijk 

Nam1bie heeft een gunstige uitgangsposi
tle. SWAPO heeft zelfbeheersing getoond, 
ondanks aile bestnjding en tegenwerking. 
De Grondwet geeft hoop voor de toe
komst. De kerken participeren in de ont
wikkeling van het nationale Ieven. 

Reeds eerder schonk dit tijdschrift aan
dacht aan ontwikkelingen in en om Nami
bte 1n het septembernummer van 1988 
verscheen het artikel dat David de Beer 
schreef onder de bittere titel 'Tien jaar ver
raad door de internationale gemeen
schap' Hij vroeg daarin met name aan
dacht voor de halfhartigheid die de Wes
terse Ianden ten toon spreidden in hun 
zoeken naar wegen en middelen om Zuid 
Afrika ertoe te brengen zijn illegale bezel
ling van Namibie te beeindigen. In een na
woord maakte hij nog melding van in 1988 
op gang gekomen onderhandelingen Ius
sen Angola, Zuid Afrika, Cuba en de Ver
enigde Staten. De onderhandelingsresul
taten lijken niet onaardig, schreef hij. Maar 
veel vertrouwen in voortzetting en afron
ding van het proces toonde hij niet. 

lnmiddels is veel gebeurd. Het proces 
kwam wei degelijk op gang. Niet vlekke
loos, maar toch. Het kwam zelfs tot een 
(voorlopige) afsluiting de onafhankelijk
heid van Namibie, met een grondwet die 
er mag wezen en als president de man die 
tientallen Jaren de bevrijdingsbeweging 
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SWAPO heeft geleid, Sam Nujoma. In dit 
artikel willen we enige aandacht schenken 
aan de overgangsperiode die nu ten einde 
is gekomen, aan het politieke proces dat 
zich daarin heeft voltrokken, aan de staats
structuur waarop het uitliep en aan enkele 
overwegingen met betrekking tot de nabije 
toekomst. 

Alvorens daartoe over te gaan willen wij 
echter een enkele opmerking maken over 
de rol van de kerken in het bevrijdingspro
ces en enige aandacht geven aan de inter
nationale factoren die tot de onafhankelijk
heid hebben bijgedragen. 

De rol van de kerken 
De overgrote meerderheid der Namibiers 
is lid van een der vele kerken. Deze meer
derheid wist zich in de jaren van onder
drukking steeds sterker door de kerken 
vertegenwoordigd. De kerken stonden 
dicht bij het volk en vormden een bron van 
bemoediging en begrip, ook toen dat volk 
tot gewapend verzet overging. Zij pleitten 
bij de Zuidafrikaanse autoriteiten voor de 
rechten der bevolking, klaagden het ge
voerde beleid aan (bijvoorbeeld de ras
senpolitiek), en uitten hun grieven en 

Mr. L J. van der Burg (1921) is honorair directeur biJ de 
Commissie der Europese Gemeenschappen. HiJ verbleef 
midden-1989 geruime tijd 1n Nam1bie als waarnemer op 
uitnod1ging van de Namibische Raad van Kerken. 
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standpunten vanaf het begin van de jaren 
zeventig in tal van verklaringen. De leids
lieden der lutherse kerken namen het voor
touw (bijvoorbeeld in een verklaring die op 
30 juni 1971 aan de Zuidafrikaanse pre
mier Vorster werd toegezonden). Maar al 
spoedig werd de kring van interkerkelijke 
samenwerking en interkerkelijk verzet ver
breed. Dit leidde tot de vorming van een 
Raad van Kerken in Namibie. Deze Raad 
aarzelde niet bij tal van gelegenheden po
litiek krachtig Stelling te nemen, ook tegen
over de Verenigde Naties en bijvoorbeeld 
de vijf lidstaten van de zogenaamde Con
tact-groep. Hij ontwikkelde zich tot een or
gaan van bezinning en bemoediging, 
droeg bij aan tal van interne ontwikkelings
processen en nam ook een verantwoorde
lijkheid voor een aantal projecten. In de 
overgangsperiode waren het de kerken 
die de opvang verzorgden voor de meer 
dan 40.000 terugkerende vluchtelingen en 
bijvoorbeeld een informatiedienst in het Ie
ven riepen voor begeleiding van het ver
kiezingsproces dat vrij en eerlijk moest 
zijn. Verwacht mag worden dat zij zullen 
voortgaan een inspirerende en bindende 
factor te vormen in de samenleving als ge
heel, met een reele uitstraling naar de po
litieke component daarvan, met inbegrip 
van SWAPO. 

lnternationale factoren 
Oat Zuid Afrika uiteindeliJk besloot het veld 
te ruimen als illegale bezetter was niet ai
leen het gevolg van de door de Namibiers 
gevoerde strijd. Ook internationale facto
ren speelden een grote rol. Van het advies 
van het lnternationale Gerechtshof, waarin 
het de onwettigheid vaststelde van het 
Zuidafrikaanse bestuur ( 1971 ), trok Zuid 
Afrika zich aanvankelijk weinig aan. Maar 
het werd toch wei lastig, toen het steeds 
meer deel ging uitmaken van een groter 
geheel van internationale drukmaatrege
len, uitgaande van de Verenigde Naties 
(VN), verschillende van zijn organen en 
een aantal van zijn lidstaten. Beslissend 
werd echter een combinatie van militaire 
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druk in Angola en financieel-economische 
pressie op een veel breder terrein als ge
volg van sancties, beperkingen in de in
vesteringen en desinvestering. Russische 
en Cubaanse militaire steun aan Angola, te 
zamen met verzwakking van Zuid Afrika's 
strijdkrachten ten gevolge van de bij bin
dend besluit van de Veiligheidsraad opge
legde sancties inzake militaire goederen, 
brachten in 1987 de Zutdafrikaanse strijd
krachten in Angola in een zeer hachelijke 
positie. Oaarbij kwam dat het vasthouden 
van Namibie voor Zuid Afrika ook finan
cieel steeds kostbaarder werd. Bovendien 
dreigden, met name van de kant van de 
Verenigde Staten die reeds door tal van 
maatregelen Zuid Afrika onder druk had
den gezet, nog verdergaande sancties, 
wanneer geen duidelijke tekenen van om
mekeer zouden worden getoond. Het lijkt 
buiten twijfel dat deze factoren zowel het 
loslaten van Namibie als het op gang ko
men van een proces van ommekeer in Zuid 
Afrika zelf beslissend hebben betnvloed 

De overgangsperiode 
Nadal op 1 november 1988 zowel de Cu
baanse als de Zuidafrikaanse troepen hun 
terugtocht uit Angelo waren begonnen, 
bracht 1 april 1989 het begin van de eigen
lijke overgangsperiode voor Nam1bie zelf. 
Oat begin was rampzalig. SWAPO-militai
ren, naar eigen zeggen op weg naar plaat
sen waar zij zich moesten melden, naar 
Zuidafrikaanse opvatting in groten getale 
binnengedrongen juist toen de vrede zou 
moeten beginnen, werden te zamen met 
veel burgers bij honderden gedood door 
Zuidafrikaans militair geweld Oil laatste 
kreeg zijn, wellicht uitgelokte, kans nadat 
Martti Ahtisaari, de Speciale Vertegen
woordiger van de VN, akkoord was ge
gaan met de inzet van Zuidafrikaanse !roe
pen tot herstel van de orde. Een dag van 
vreugde werd tot een dag van rouw. De VN 
verspeelden aile vertrouwen biJ veel Nami
biers en zouden vrijwel de gehele periode 
tot aan de verkiezingen nodig hebben om 
dit te herwinnen. 
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Het bleef niet biJ die ene schokkende te
leurstelling. Een tweede werd enkele 
maanden later door SWAPO zelf geboden. 
Toen begon immers, met de terugkeer 
naar Namibie van tienduizenden strijders 
en vluchtelingen, ook die van enkele hon
derden oud-gevangen van SWAPO. In 
Angola en Zambia waren velen gevangen 
gehouden op verdenking van spionage. 
velen waren gemarteld of gedood of ver
dwenen. SWAPO erkende wei dat er een 
en ander was misgegaan, vooraanstaande 
SWAPO-Ieiders betreurden en veroordeel
den wat gebeurd was. Maar een duidelijke 
stelltngname van de organisatie als zoda
nlg bleef uit. Slechts werd gesteld dat mar
teling door SWAPO veroordeeld werd en 
n1et tot het beleid van de toekomst behoor
de. 

Bracht de overgangsperiode aldus bit
tere teleurstellingen- de genoemde waren 
n1et de enige -, zicht op het verloop ervan 
vereist kennisneming van het internationa
le kader waarin de ontwikkelingen zich af
speelden. Als wij ons beperken tot de han
delingen van de VN en in het bijzonder van 
de Veiligheidsraad, dan herinneren wij er
aan dat deze reeds in januari 1976, bij re
solutie 385, besloot tot een onafhankelijk
heldsproces waarin vrije verkiezingen, ge
organlseerd en geleid door de Verenigde 
Naties, een beslissende rol zouden spe
len. Het plan werd aanvaard door SWAPO 
maar verworpen door Zuid Afrika. Dit laat
ste bracht in 1978 de Veiligheidsraad tot 
een nadere resolutie, 435, waarin de oor
spronkelijke tekst niet formeel werd opge
geven, maar wei omgebogen in die zin dat 
de verkiezingen door het Zuidafrikaanse 
bestuur zouden worden georganiseerd, zij 
het onder toezicht van de VN. 

Ook de uitvoering van deze resolutie 
stuitte op jarenlang verzet van Zuid Afrika, 
maar na ruim tien jaar kwam het er toch 
van. Van belang is daarbij dat mede werd 
voorzien in het voortduren van Zuidafri
kaans bestuur, uit te oefenen door een 'on
derkoning', de administrateur-generaal. 
Als zodan1g had deze niet aileen brede 
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bestuursmacht (en zo bijvoorbeeld het ge
zag over de politie), hij stelde daarnaast 
de regelingen vast die het verkiezingspro
ces zouden beheersen, alsook de positie 
van de te kiezen Grondwetgevende Ver
gadering. Drie regelingen bleken in het bij
zonder van belang: de registratieprocla
matie, de proclamatie inzake de verkiezin
gen en de proclamatie inzake de Grond
wetgevende Vergadering. Ontwerpen voor 
die regelingen - waarover ook uitgebreid 
overleg plaats vond met de Speciale Ver
tegenwoordiger van de VN - werden ge
publiceerd in de 'Offisiele Koerant van 
Suidwes-Afrika'. De samenleving kon ge
durende drie weken commentaar insturen. 
Van deze mogelijkheid maakten onder 
meer de Raad van Kerken, de vakbonden 
en SWAPO gebruik. Na verschijning van 
de definitieve versies bleek in de eerste 
van de drie, de registratieproclamatie, 
slechts op ondergeschikte punten com
mentaar te zijn verwerkt. De beide andere 
werden echter, na zware gevechten met 
vertegenwoordigers van de VN, zeer gron
dig gewijzigd tot grosso modo aanvaard
bare regelingen. 

Gingen zo de Namibiers volgens door de 
Zuidafrikaanse gezaghebber getroffen re
gelingen naar de stembus - regelingen 
waarvan vooral de ontwerpen deden zien 
hoe zeer hij gebonden was door Zuidafri
kaanse tradities en belangen - ook door 
zijn gebruik van andere machtsmiddelen 

1 In Nam1bie le1dde het bekend worden van een en ander 
ongetw11feld tot veel verdriet en verontwaard1ging, d1t 
laatste echter niet op de schaal d1e het in het Westen. 
biJ vnend en viJand, losmaakte. Vanuit Nederland vroe
gen de kerkeiiJke en andere organisaties die samen
werkten in het Breed Namibie Overleg (BNO) u1tleg 1n 
een brief aan Sam NuJoma Antwoord bleef uit 'na de 
verk1ez1ngen' Novib reageerde daarop door zich terug 
te trekken u1t het BNO en de daardoor gevoerde act1e 
Nam1bie VriJ' Minder ver g1ng het moderamen van het 
Deputaatschap voor Zend1ng en Wereldd1akonaat van 
de Gereformeerde Kerken. dat besloot SWAPO u1t te 
slu1ten van elke steun Voor be1de organisaties geldt 
dat de besl1ssingen werden genomen door men sen die 
de Nam1b1sche samenlev1ng n1et of slechts zeer u1t de 
verte kenden Hun als hooghart1g ervaren besl1ssmgen 
le1dden eerder tot verharding dan tot openhe1d en ver
zoenlng. 
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maakte hij duidelijk in welke richting hij de 
ontwikkelingen zou willen leiden. Zo nam 
hij de beruchte Koevoet-eenheid, strijd
krachten die gedurende jaren met name in 
het Noorden waren ingezet om verzet te 
breken door allerlei vormen van terreur, op 

De Zuidafrikaanse 
gezaghebber probeerde 
de ontwikkelingen te 
sturen. 

in de politie, waaruit ze eerst na maanden
lange scherpe kritiek werden verwijderd. 
Weinig werd ook gedaan aan de bericht
geving van de door de staat gedomineer
de radio en televisie, die vooral aanvanke
lijk uiterst eenzijdig en anti-SWAPO was. 
De politie bleef voortdurend in gebreke 
wanneer SWAPO-aanhangers - waaron
der teruggekeerden uit het buitenland - te 
lijden hadden van gewelddaden van hun 
tegenstanders. De administrateur-gene
raal weigerde ook op te treden tegen blan
ke boeren die vaak verhinderden dat 
SWAPO-propagandisten hun arbeiders 
zouden bereiken (en in een aantal geval
len het aan geestelijken onmogelijk maak
ten hun parochianen te bezoeken omdat 
zij SWAPO-propaganda vreesden). Voegt 
men daarbij dat militairen van de territoria
le troepen - die moesten worden ontbon
den- via hun commandanten betaling ble
ven ontvangen en dat de verkiezingskas 
van de zogenaamde Oemocratische Turn
halle Alliantie (DTA), de combinatie van 
partijen die steeds weer tot verregaande 
samenwerking met Zuid Afrika bereid 
bleek, met honderden miljoenen aan Zuid
afrikaans en Duits kapitaal werd gevoed, 
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dan is duidelijk welke verkiezingsuitslag 
door de illegale machthebbers werd be
vorderd en gewild. 

Aile bestrijding en tegenwerking heeft 
SWAPO er niet toe gebracht haar zelfbe
heersing te verliezen. De tot partij gewor
den beweging toonde zich er sterk van be
wust dat het er nu om ging de strijd met an
dere middelen te voeren. Zij klaagde aan, 
volgde de wettelijke weg, maar vermeed 
tegen-geweld. Zij kwam ook met een ge
matigd verkiezingsmanifest, een program
ma dat er onder meer op gericht was de 
blanken en het blanke kapitaal gerust te 
stellen. Evenals de Raad van Kerken zette 
ook SWAPO zich van meet af aan in voor 
verzoening en dat niet aileen met woorden 
maar ook metterdaad. Zo opende zij bij
voorbeeld haar rijen voor oud-leden van 
Koevoet en bepleitte zij voortdurend om 
als Namibiers eensgezind de toekomst te
gemoet te treden. 

De uitslag der verkiezingen is bekend. 
SWAPO werd winnaar met ruim 57% van 
de stemmen. Geen tweederde meerder
heid maar loch op grote afstand van haar 
grootste rivaal, DT A, die 28% behaalde. 
De uitslag bracht blijkbaar velen tot (poli
tieke) bezinning. Niet aileen besloot de ad
ministrateur-generaal tot tal van vormen 
van politieke en administratieve contacten 
met SWAPO, ook DTA deed blijken in te 
zien aan welke kant haar boterham ge
smeerd was. Had men kunnen vrezen dat 
de opdracht een grondwet te ontwerpen 
tot eindeloos touwtrekken in de Grondwet
gevende Vergadering (GV) zou leiden, in 
feite werd daar viol gewerkt en kwam tijdig 
een grondwet tot stand van een kwaliteit 
die hoop geeft voor de toekomst. En una
niem verkoos de GV Sam Nujoma tot eer
ste president van de Republiek Namibie. 
Na overleg met de administrateur-gene
raal - voorgeschreven door de proclama
tie op de Grondwetgevende Vergadering
bepaalde zij dat 21 maart 1990 de dag zou 
zijn waarop de onafhankelijkheid zou in
gaan. 
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De Grondwet 
We stelden reeds dat de Grondwet van 
Namibie er wezen mag. Als er iets foul 
gaat in Namibie zal het aan de Grondwet 
n1et liggen. Zij biedt trouwens tal van mo
geltJkheden tot correctie. 

De Grondwet voorziet in de scheiding 
van wetgevende, uitvoerende en rechterlij
ke macht. Zij garandeert ook fundamente
le rechten en vrijheden, waarvan het res
pect door de rechterlijke macht kan wor
den afgedwongen. De wetgevende macht 
bestaat uit twee kamers: een Nationale 
Vergadering met de macht wetten te aan
vaarden, te wijzigen of in te trekken en een 
Nationale Raad die in het wetgevingspro
ces kan ingrijpen De Nationale Vergade
ring wordt gekozen door het volk bij even
redtge vertegenwoordiging. Zij kan in be
paalde gevallen een referendum uitschrij
ven. Haar 72 leden worden gekozen voor 
viJI Jaar. 

De Nationale Raad zal bestaan uit 2 
leden van elke regionale raad. Haar leden 
worden voor zes jaar gekozen. De Natio
nale Vergadering moet een en ander nog 
biJ wet uitwerken en zal zo vermoedelijk 
gedurende enkele jaren zonder het com
plement van de Nationale Raad de wetge
vende mach! uitoefenen. De Grondwetge
vende Vergadering kan zichzelf omzetten 
tot de eerste Nationale Vergadering. 

De president is hoofd van de staat en 
heeft de uitvoerende macht. Door het par
lement aanvaarde wetten moeten zijn in
stemming hebben, maar hij is tot die in
stemming verplicht als zij met tweederde 
meerderheid werden aanvaard. Hij mag 
ook zes leden van de Nationale Vergade
ring benoemen, die echter geen stemrecht 
hebben. Behoudens de eerste president 
dte door de Nationale Vergadering werd 
gekozen, wordt een president bij alge
meen stemrecht gekozen waarbij hij min
stens 50% van de uitgebrachte stemmen 
moet behalen. De verkiezing is voor vijf 
Jaar, maar hiJ moet aftreden wanneer hij de 
wetgevende macht ontbindt, als ook wan
neer deze, met tweederde van de stem-

Chflsten Democrattsche Verkenntngen 5/90 

men van beide kamers hem daartoe 
dwingt. Hij is belast met vorming van een 
regering uit parlementsleden, kan depar
tementen instellen en opheffen, verdragen 
sluiten, oorlog verklaren en de noodtoe
stand uitroepen. Deze blijft slechts van 
kracht als zijn besluit binnen 30 dagen en 
met minstens tweederde van de stemmen 
de instemming van de Nationale Vergade
ring heeft en ten hoogste voor zes maan
den. Verlenging is mogelijk maar ook en te 
allen tijde beeindiging door de Nationale 
Vergadering. lets dergelijks geldt voor de 
staat van beleg. De president heeft voorts 
het recht van gratie als ook tot het doen 
van tal van benoemingen. Hij is opperbe
velhebber van de strijdkrachten. 

De rechterlijke macht berust bij de onaf
hankelijke rechter, die slechts gebonden is 
aan Grondwet en wet. Een opperste ge
rechtshof is belast met handhaving en uit
legging van de Grondwet en aile funda
mentele rechten in zaken die door het 
hooggerechtshof of de procureur-gene
raal worden voorgelegd. Deze laatste is 
ook juridisch adviseur van de president. 

De Grondwet bevat twaalf beginselen 
van staatsbeleid, in algemene termen om
schreven en betrekking hebbende op de 
rechten van vrouwen, arbeiders, gepen
sioneerden, werklozen etc. Binnen zes 
maanden moet een afbakeningscommis
sie worden gevormd die aanbevelingen 
moet doen voor regionale grenzen binnen 
Namibie. Tenslotte bevat de Grondwet een 
aanduiding van de buitengrenzen waaruit 
blijkt dat Walvisbaai en aile eilanden voor 
de kust tot Namibie worden gerekend. 

De nabije toekomst 
De jonge staat staat sterk in de steigers. 
De Grondwet geeft vertrouwen, evenzeer 
als de wijze waarop deze tot stand werd 
gebracht, de zelfbeheersing door SWAPO 
getoond in de overgangsperiode en de 
participatie van de kerken aan de ontwik
keling van het nationale Ieven. Namibie kan 
nu zijn eigen weg zoeken waarvoor, op ter
mijn, de vooruitzichten niet ongunstig zijn. 
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Maar voor de eerstkomende jaren zijn 
de problemen enorm. Onderlinge vijand
schap moet verder slijten, geslagen won-

De jonge staat staat sterk 
in de steigers. 

den moeten nog helen. Maar ook de eco
nomische, politieke en militaire overmacht 
die Zuid Afrika blijft vormen moet het hoofd 
worden geboden. Het streeft ernaar Nami
bie te belasten met de schulden die het 
daar - vaak ten koste van land en volk -
heeft gemaakt. Het streeft ook naar be
houd van machtsposities en dat vanuit 
zulk een voordelige uitgangsstelling dat 
de werkelijke vrijheid voor een jonge staat 
veelal uiterst beperkt of zelfs nominaal zal 
zijn. Oat zou al zo zijn als kon worden be
gonnen met een integraal en onomstreden 
grondgebied. Het is te meer zo nu Zuid 
Afrika meent aanspraak te mogen maken 
op Walvisbaai en de eilandjes voor de kust 
(en daarmede weer de len van territoriale 
wateren en de visserijzone) en er dan ook 
blijft zitten. 

Walvisbaai is de enige haven van bete
kenis, een commercieel centrum van de 
eerste orde en tevens een grote militaire 
basis. Het werd in 1878 een Engelse kolo
nie. Nog in hetzelfde jaar kreeg de toen
malige Kaap-kolonie verlof het in te lijven. 
In 1884 maakte deze daarvan gebruik. 
Toen Zuid Afrika, na de Eerste Wereldoor
log, mandaatmogendheid werd van 'Suid
Wes', werd Walvisbaai aanvankelijk vanuit 
Kaapstad, later vanuit Windhoek bestuurd. 
Hoewel het zich in die periode steeds 
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meer als belangrijk en integraal onderdeel 
van het sociaal-economisch bestel van het 
mandaatgebied ontwikkelde, concentreer
de Zuid Afrika in 1977 de bestuursmacht 
weer in Kaapstad. Rechten (en plichten) 
als mandaatmogendheid hadden de Ver
enigde Naties toen reeds lang aan Zuid 
Afrika ontnomen: het bleef als illegale be
zetter. Zo blijft het ook nu (voorshands) in 
Walvisbaai, in een positie waarvoor juri
disch enkele argumenten kunnen worden 
aangevoerd maar die volstrekt uit de tijd is. 
Zij staat haaks op de geschiedenis van 
deze eeuw die bijna door de restanten van 
formeel kolonialisme heen is. Zij staat ook 
haaks op de belangen van Namibie en zal 
een bron van conflicten blijven totdat ein
delijk ook dit koloniaal restant zal worden 
opgeruimd. Namibie verdient hierbij de 
steun van de internationale gemeenschap 
die reeds in 1978 bij resolutie 432 van de 
Veiligheidsraad uitsprak 'dat de territoriale 
integriteit en eenheid van Namibie diende 
te worden verzekerd door re·lntegratie bin
nen zijn gebied en dat Zuid Afrika Walvis
baai niet zou moeten gebruiken op eniger
lei wijze die nadelig zou zijn voor de onaf
hankelijkheid van Namibie of de levensvat
baarheid van zijn economie'. 

Namibie is een groot land. Meer dan 
800.000 km2

, 22 maal Nederland. Het is 
uiterst dun bevolkt met ongeveer 1 ,5 mil
joen inwoners van wie 70% christenen. De 
bevolking is uiterst gedifferentieerd in 
stammen en andere bevolkingsgroepen, 
waarvan vele goeddeels geconcentreerd 
zijn in deelgebieden. De achterstelling der 
zwarte bevolking was steeds enorm, en 
ook de werkloosheid groot, evenals het 
percentage trekarbeiders. Namibie start 
zijn onafhankelijk bestaan met meer dan 
60% analfabeten. Grote delen van hetland 
bestaan uit woestijnen en half-woestijnen, 
waarvan de laatste slechts zeer extensieve 
landbouw of veeteelt toelaten. Wei be
schikt het land nog over belangrijke bo
demschatten, veelal geexploiteerd door 
Zuidafrikaanse maatschappijen. Daar-
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naast beschikt het over eens rijke visgron
den, die thans weliswaar goeddeels zijn 
uttgeput, maar bij een goed en door de in
ternattonale gemeenschap gerespecteerd 
beleid in de nadere toekomst een belang
rtjke bestaansbron zouden kunnen vor
men. 

Namibie verdient de steun van de interna
ttonale gemeenschap in de conflicten die 
het de komende Jaren met Zuid Afrika nog 
zal hebben uit te vechten. Het verdient ook 
dte steun bij de interne opbouw. Zeventig 
1aar Zuidafrikaanse overheersing laat het 
land achter met enorme achterstanden. 
Tegenover rijkdom van weinigen staat die
pe armoe van zeer velen. Met name in de 
sectoren van onderwijs en training moet 
nog zeer veel gebeuren. Daarbij is hulp 
nodtg, financieel en personeel. Er zal on
getwijfeld iets komen, van de Europese 
Gemeenschap, van Duitsland, Zweden, 
Finland. Ook van Nederland? Tot nu toe 
ltep ons land niet vooraan. Kerkelijke en 
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andere particuliere organisaties brachten 
duidelijker belangstelling op dan velen in 
Den Haag. Laat men ook daar niet verge
ten dat voldoende en vooral spoedige 
hulp, afgestemd op de behoeften en het 
absorptievermogen van het land, niet ai
leen betekenis heeft voor het volk van Na
mibie, maar indirect voor geheel Zuidelijk 
Afrika en in het biJzonder Zuid Afrika. Daar 
zijn veranderingen begonnen die tot een 
ommekeer kunnen leiden. Maar angst en 
onkunde biJ veel blanken remmen de ont
wikkeling. Voor hen en voor die ontwikke
ling zou het van onschatbare betekenis 
kunnen zijn als de gang van zaken in het 
jonge buurland de ogen zou openen voor 
ongedachte mogelijkheden van gezamen
lijke ontwikkeling van blank en zwart. 
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