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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Verandering en continu'fteit in Zuid 
Afrika 

Dis 'n danker, danker land. 
Die seisoene draai. die sterre brand, 
O;e son word rooi, ons het be/and 
Aan die maan se verkeerde kant'*) 

De politieke ontwikkelingen in Zuid Afrika 
bev1nden z1ch in een dynamisch proces 
van verandering Toenader1ngen blijken 
mogeliJk die een jaar geleden nog voor on
waarschiJniiJk zouden zijn gehouden Toch 
spelen d1e veranderingen zich nog voor
nameliJk af aan de politieke top. De ko
mende tljd zal blijken of deze veranderin
gen ook door de samenleving gedragen 
worden. Een levensvatbare democratie 
behoeft een draagvlak van een sterk maat
schappelijk middenveld, een samenleving 
waarin de verantwoordelijkheden ge
spreld z1jn. 

Baas, help my asseblief 
En de Zuidafrikaanse samenleving is hard 
voor zwarten. Manoko Nchwe en Jerry Ma
Jatladi. vertegenwoordigers van de Natio
nal Union of Mineworkers (NUM), Iaten 
daarvan wat sterke staaltjes uit het be
driJfsleven zien. Zo profiteer! de miJnbouw 
van het grote aanbod van zwarte werkne
mers. vertellen zij In de goudm1jnen 
houden de werkgevers er een keihard se
lectieproces op na. Deze hebben een zo
gcnaamd acclimatisatieprogramma dat 
werknemers moet doen wennen aan de 

hoge temperaturen onder in de mijnen. 
ledere arbeider die zich aanmeldt moet in 
een zaal waar het 40° heel is gymnastiek
oefeningen doen, vijf uur per dag. Aan het 
eind van de dag wordt hun temperatuur 
opgenomen Als deze drie dagen achter 
elkaar onder de 37o blijft, mogen ze aan de 
slag Is deze iets te hoog dan moeten ze 
van voren af aan beginnen. Blanken die bij 
dezelfde bedrijven in dezelfde schachten 
komen te werken hoeven dit niet te door
staan. Nchwe en MaJalladi noemen deze 
vorm van selectie ronduit vernederend. Zij 
leggen associaties met de slavenhandel in 
vroeger eeuwen. Daar komt biJ dat de 
werkgevers in de miJnbouw als bewuste 
politiek de blanke mijnwerkers inzetten als 
troepen om arbeidsonrust onder zwarten 
de kop in te drukken. Als zwarten staken, 
verrichten blanken overwerk en kr1jgen zij 
dubbel betaald. De faciliteiten op het werk 
zijn gescheiden; nu niet meer naar ras, 

I Drt artrkelrs tot stand gekomcn na een bczoek aan Zurd 
Afrrka. lk was lrd van een fact frr1drng mrssre. dre op last 
van de BrsschoppclrJke Vastenactre, Carrtas Neerlandi
ca. het Centraal Mrssre Commissarraat, Justrtra et Pax. 
de Werkgroep Karros. het Centraal Beraad Relrgieu
,;en, de NccJerlandse Mrssreraad, cr1 Pax Chrrstr van 28 
Junr tot 6Julr 111 Zurd Afrrka was. De delegatre bestond uri 
mcvr M A M Andela Baur. C van dcr Bruggen J 
Gruytcrs H.J Hartman, M C var1 lersel J A van Ke
mcnade. V M Scheffers. M Th var1 dcr SrJS. W J l_ Sprt 
en ondcrgetekendc 

2 Ztnd Afnka rnensenrecfllen en bwtenlancls /Jele!d, 
urtg Wcter1schappclrJk lnstrtuut voor het CD/\ (Den 
Haag 1989) 110 
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maar naar ancienniteit. In de praktiJk komt 
dat er op neer dat de betere toiletten en 
kantines voor de blanken gereserveerd 
blijven. De miJnbouw is een gevaarlijk be
roep. In 1989 kwamen 735 miJnwerkers 
om. 

Onder de zwarte mijnwerkers is veelal 
sprake van trekarbeid. Een derde van de 
zwarte werknemers valt onder dit systeem, 
een produkt van apartheid. Het houdt in 
dat zij werken op basis van een eenjarig 
contract. Zij staan ingeschreven als burger 
van een thuisland. Ieder jaar moeten ze 
daarheen terug om te proberen een nieuw 
contract af te sluiten. Dus moeten zij iedere 
keer weer opnieuw concurreren met vele 
anderen (en iedere keer weer opnieuw het 
acclimatisatieprogramma doorstaan). Ze 
werken veelal ver van huis en mogen hun 
gezin niet meer1emen. Het systeem van 
apartheid dwong hen burger te blijven van 
een thuisland. In 'wit' Zuid Afrika mochten 
ze aileen komen voor zover de blanke eco
nomie behoefte had aan hun arbeids
krachten. De wet die dat allemaal probeer
de te regelen, de wet op de 'Influx-control', 
is afgeschaft. Tegelijkertijd stopte de rege
ring echter met het bouwen van nieuwe 
woningen voor zwarten buiten de thuislan
den. Zo hoopte zij in de praktijk hetzelfde 
te bereiken 

De zwarte werknemers moeten, geduren
de de periode dat ze in 'blank Zuid Afrika' 
werken, verblijven in zogenaamde hostels. 
Met zijn duizenden wonen ze daar, in kale 
barakken. Om te begrijpen hoe zwarten 
Zuid Afrika ervaren moet je van die barak
ken bezocht hebben. lk was in Mamelodi, 
een zwart woonoord buiten Pretoria. Als je 
Mamelodi binnenrijdt, staan er rechts van 
die hostels. Honderd man delen er een 
keukenruimte met een gasfornuis met 6 
pitten Ze Ieven ver van hun gezin, zonder 
veel afleiding, behalve dan met vrouwen 
van buiten of jongetjes van binnen het 
kamp. Een oude man klampt zich aan mij 
vast. Hij wil mij Iaten zien hoe hiJ leeft. ZiJn 
bed is een soort stenen tafel met een paar 
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paardedekens erover. 'Baas, help my as
seblief', zegt hij. lk schaam mij: HiJ spreekt 
mij vrijwel in mijn eigen taal aan. De onder
werping zit zo diep dat hij een blanke van
zelfsprekend 'baas' noemt. HiJ zit in een 
perfecte gevangenis. De poort die toe
gang geeft tot het kamp staat open. HiJ kan 
eruit, maar waar naar toe? Waar vindt hiJ 
ander werk? Hij woont er nu al 23 jaar. Hij 
kan aileen maar een beetje geld verdie
nen, eten, drinken, slapen en langzaam 
naar zijn dood toe Ieven. lk kan die man 
niet helpen. Het enige dat ik voor hem kan 
doen is zijn verhaal vertellen. En hopen dat 
er zo iets 6verkomt van wat apartheid 
zwarte mensen heeft aangedaan. 

Apartheid ontwr1cht gezinnen. Kinderen 
worden groot zonder vaders. Mannen en 
vrouwen krijgen geen kans samen te delen 
in het gezinsleven. Het systeem kon niet 
zonder zwarte arbeidskrachten, maar ze 
moesten het Ieven van de blanken niet ver
storen met hun aanwezigheid. Daarom 
moesten ze zoveel mogelijk in de thuislan
den wonen. En waar het niet anders kon in 
de grote woonoorden bij de steden waar 
het werk is. Maar dan nog liefst zo ver mo
gelijk weg. In Soweto, in Mamelodi, in Sos
hanguve. Zwarten die in Soshanguve wo
nen en in Pretoria werken, maken reistijden 
van soms wei twee keer vier uur. Ook voor 
hen is gezinsleven praktisch onmogelijk. 

Je vraagt je af of de blanken die dit sys
teem hebben opgebouwd eigenlijk wei 
echt in hun zwarte landgenoten geinteres
seerd waren. Die blanken wonen achter 
hoge tralies, zwaar bewaakt, mogelijk met 
een geweer onder het bed. Voor 12 rand 
50 kunnen ze al iemand een dag in dienst 
nemen, als huishoudster of als tuinman. 
Om de afwas en de boodschappen te 
doen, vetkoeke te bakken voor als Je han
ger hebt, Je bed op te maken, te stofzui
gen. 's Avonds gaat de boy weer terug 
naar ziJn getto, ver weg, of gaat de meid 
naar r.et kot in de achtertuin. Welk stads
bestuur dat zich een beetje verantwoorde
lijk voelt voor zijn daden, kan nu toch be-
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sluiten om de kosten van het lidmaatschap 
van de b1bliotheek zo te differentieren dat 
het praktisch zeker is, dat geen zwarte een 
boek zal lenen'7 Pretoria heeft dat uitge
vonden, en tegelijkertijd voldaan aan de 
opdracht om de gemeentevoorzieningen 
1n theone open te stellen voor aile rassen. 
Namelijk zo Mensen van binnen de muni
cipale grenzen betalen 15 rand lidmaat
schapsgeld, mensen van buiten 50. En on
der die laatste categori~ vallen aile zwarte 
townships. Het komt er op neer dat aile 
zwarte inwoners van groat-Pretoria - die 
voor hun werk, de bevolkingsadministratie 
op de stad zijn aangewezen- van de voor
ZI8ningen van de bibliotheek worden uit
gesloten. 

Onderlinge solidariteit 
Het is allemaal niet meer te handhaven. 
Het systeem loopt stuk op de onwil van 
mensen om zich erin te voegen. De rege
rlng poogde zwarten in de hun toegewe
zen gebieden te houden. De zwarten gin
gen uiteindelijk toch in de buurt van het 
werk wonen. In kotjes achter huisjes in So
weto. in hutjes in de zogenaamde plak
kerskampen. Regelmatig gingen de autori
teiten daar met de bulldozer overheen, 
maar telkens kwamen ze terug. En de re
gering heeft het moeten accepteren Nu 
wonen er 7 miljoen mensen in die plak
kerskampen. In de stad Durban woont 
meer dan de helft van de drie miljoen men
sen daar in krottenwijken. En er komen er 
steeds meer bij. In sjieke badplaatsen zet
ten ze hun krotten neer, recht tegenover 
de hotels of vlak achter het strand Wie aan 
de hand van de Berlitz 'South Africa' door 
het Kaap-schiereiland toert zal niet meer 
om het plakkersprobleem heen kunnen. 

De regering probeerde de zwarten in de 
townships een betrouwbaar bestuur op te 
leggen. Toen dat niet lukte, liet zij de hand
having van de orde over aan knokploegen, 
zogenaamde 'vigilantes'. Willie Hofmeyr, 
werkzaam op het advocatenkantoor Melli
nick, Ress, Rickman & Closenberg in 
Kaapstad, vertelt over hoe dat gegaan is in 
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Kayelitsha Daar was het streven om lokale 
besturen op te zetten, die trouw waren aan 
het apartheidssysteem, mislukt. Daarna liet 
de regering de ordehandhaving over aan 
vigilantes. Figuren uit deze kringen wisten 
hun macht een officieel tintje te geven als 
burgemeester en als politie-agenten ('Kits
konstabelen '). Ze kregen daarmee een 
enorme macht in het patronagesysteem 
van het toewijzen van huizen, waterleiding, 
elektriciteit Dit gaat gepaard met een vorm 
van informele rechtspraak met harde straf
fen, chantage en corruptie. Gemeente
raadsleden treden vaak op als rechters. 
Meestal bestaan de straffen die zij opleg
gen uit geldboetes, die grotendeels op
gaan aan de 'honoraria' van de rechters. 
Dwars daartegenin hebben zwarten gepro
beerd eigen vormen van orde in het Ieven 
te roepen. Straatcomites vormen de onder
ste laag van overleg en samenspraak over 
de problemen in de townships. Zij worden 
overkoepeld door 'civic associations', die 
soms complete alternatieve vormen van 
overheidsgezag zijn 

Zo is dat op meerdere terreinen gegaan. 
Zwarten wezen de ondergeschikte rol die 
het systeem hun had toegedacht af. Zij 
bouwden hun eigen vakbonden op, hun 
eigen onderwijsorganisaties, hun eigen 
vormen van hulp aan politieke gevange
nen, hun eigen monitor-groepen, die 
schendingen van mensenrechten signa
leerden. En telkens speelden de kerken 
daarin een zeer actieve rol. Daar is tegelijk 
reden voor hoop op goede levenskansen 
voor de democratie in Zuid Afrika. In te
genstelling tot bijvoorbeeld Oost Europa 
zijn de verschillende politieke organisaties 
sterk verworteld in de samenleving. Het 
land heeft bovendien een sterke traditie 
van vrije journalistiek, die heeft geleid tot 
een pluriforme pers. Zo is er het dagblad 
The Sowetan, dat past in de sfeer van de 
Black Consiousness, de Weekly Mail, die 
met succes de standaarden van de Britse 
journalistiek weet hoog te houden en bij-

3 Vrye Weekblad. 6 Julie 1990 
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voorbeeld ook het Afrikaanstalige progres
steve Vrye Weekblad. dat regelmatig met 
opzienbare onthullingen komt over gedra
gingen van leden van de gehe1me dienst. 
Tekenend voor de onmogelijkheid om een 
samenleving onder druk te houden is het 
verhaal dat mtJn zwarte gastheer 1n Mame
lodi vertelde. De bekende film Cry Free
dom·. dte een paar jaar geleden ver
scheen, was officieel verboden 1n Zuid 
Afrtka. Toch is er een uitgebretde ·samlz
dat van illegaal getmporteerde en geko
pieerde videobanden. 'Cry Freedom· heeft 
1edereen hter al gez1en. zei hiJ lachend. 

Nieuw politiek Ieven 
Na Jaren van droogte gaan er dan nu ge
ruchten van een verkwikkende regen, dte 
nieuw Ieven zal brengen aan de Zuidafri
kaanse polittek. Wat De Klerk heeft ge
bracht tot de vergaande veranderingen in 
ziJn beleid heeft dr. Beyers Naude aan de 
delegatie uitgelegd Ten eerste hebben de 
financiele experts van de Nattonale ParttJ 
een diepgaande analyse gemaakt van de 
ernstige economische problemen waann 

President De Klerk is 
oprecht op zoek naar de 
betekenis van de Bijbelse 
gerechtigheid. 

Zuid Afrika zich bevindt. Economische 
sanctiemaatregelen hebben daar in be
langriJke mate toe bijgedragen. Een oplos
sing van de problemen kan pas beginnen, 
zeggen de experts, als sprake is van een 
totale afschaffing van de apartheid. Ten 
tweede hebben militaire en veiligheids-
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specialisten 1n de NP gezegd dat ze van 
alles hebben geprobeerd; een staat van 
beleg, legers 1n de woonoorden, een vet
ltghetdsnetwerk, gehe1me politie. Maar het 
heeft n1et gebaat. Het verzet werd steeds 
groter. En ten derde. zegt Beyers Naude. 
is De Klerk iemand dte de opdracht van 
het Evangel1e serieus neemt HtJ is per
soonltjk oprecht op zoek naar de Bijbelse 
gerecht1ghe1d 

In ZIJn rede voor het parlement van 2 fe
bruan dit jaar kondtgde De Klerk zijn voor
nemen aan om door onderhandeltngen 
een uitweg te zoeken uit de s1tuat1e. Hij be
sloot het African National Congress (ANC), 
de Zuidafrikaanse Communistische ParttJ 
(SACP) en het Pan-Africanist Congress 
(PAC) weer toe te Iaten. Politieke gevange
nen. dte op grond van hun ltdmaatschap 
van bovengenoemde organisaties gevan
gen zaten. zouden worden vrtJgelaten, on
der wie Nelson Mandela. De regering en 
het ANC gingen besprekingen aan. De 
eerste ronde leidde in mei tot de overeen
komst van Groote Schuur, een landgoed in 
Kaapstad Regering en ANC bonden zich 
aan vreedzame verandering. ZiJ besloten 
tot de opnchting van een gemeenschap
pelijke werkgroep dte zich onder andere 
zou gaan bezighouden met de vrijlating 
van de politieke gevangenen. De leden 
van het Nationaal U1tvoerend Comite van 
het ANC zouden voorlopige immuniteit kr iJ
gen voor vervolging voor politteke misdriJ
ven. De regering zou de veiligheidswetge
ving herz1en om normale en vrtJe politieke 
activiteiten mogelijk te maken. En er zou
den effectieve communicatiekanalen in het 
Ieven worden geroepen tussen regering 
en ANC ten aanzien van geweld en intimi
datiepraktijken uit welke hoek ook. Daar
mee is een begin gemaakt met wat in vele 
kringen is omschreven als een dynami
sche samenwerking. Walter Sisulu, bin
nenlandse Ieider van het ANC spreekt van 
'een geest van welwillendheid en samen
werking' tussen beide. • 

4. Vrye Weekblad. 6 Julre 1990 
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Nog onlangs zijn er belangrijke obsta
kels genomen, die de mogelijkheid van 
echte onderhandelingen in de weg ston
den. Regering en ANC zijn het begin 
augustus eens geworden over de vriJiating 
van politieke gevangenen en het afzweren 
van de geweldsoptie door het ANC. Het 
lastigste meningsverschil betreft de ma
nter waarop de onderhandelingen over 
een nieuwe ·grondwet gevoerd zouden 
moeten worden. Tot nu toe is daar nog 
steeds geen sprake van. Het gaat in de 
huidige situatie om 'talks about talks', om 
voorbesprekingen, die gericht zijn op het 
wegnemen van de obstakels voor de ech
te onderhandelingen. 

Het ANC stelt zich op het standpunt dat 
een gekozen Grondwetgevende Vergade
ring zich zal moeten buigen over de nieu
we 'constitutionele bedeling', zoals dat in 
Zuid Afrika genoemd word!. Het ANC staat 
daarbij het voorbeeld van Namibie voor 
ogen. De bevolking moet door middel van 
algemeen non-raciaal kiesrecht een 
grondwetgevende vergadering kiezen. 
Het ANC is daarbij voorstander van een 
systeem van evenredige vertegenwoordi
ging, zodat aile politieke groeperingen 
ztch op basis van hun aanhang onder de 
bevolking in die assemblee vertegenwoor
digd zien. Aileen op die manier kan, aldus 
het ANC, verzekerd worden dat een 
grondwet tot stand komt die gedragen 
wordt door de hele bevolking. 

De Nationale PartiJ staat echter een hele 
andere weg voor ogen Zij wil vanuit de po
sitie van zittende regering vertegenwoordi
gers van allerlei politieke organisaties om 
zich heen groeperen, zoals het ANC, ln
katha, de Conservatieve Partij, de thuis
landleiders, etc. Deze zouden op basis 
van zoveel mogelijk consensus een nieu
we bedeling moeten maken. De resultaten 
zouden via een referendum aan de bevol
ktng worden voorgelegd. Het blanke elec
toraat zou zich via een apart referendum 
moeten kunnen uitspreken. Als het ja zegt, 
zullen er nieuwe verkiezingen komen, on
der de voorwaarden van de nieuwe grond-
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wet. Nog is De Klerk vaag daarover. Aan 
de ene kant wil hij gelijke behandeling en 
kansen, gelijke rechten en privileges en 
gelijk stemrecht voor iedere burger, onge
acht ras. Maar aan de andere kant is hij 
niet bereid bestaande rechten in te leve
ren: 'Anyone who believes that we will ac
cept a dispensation in which the quality of 
existing liberties and rights are dismant
led, is mistaken •s 

De oplossing van deze meningsverschil
len zal nog heel wat tijd vergen. Dr. Beyers 
Naude, die namens het ANC aan de on
derhandelingstafel deelneemt, verwacht 
dat de eigenlijke onderhandelingen pas 
begin 1991 zullen kunnen beginnen. De 
voorbesprekingen zijn afgelopen maand 
met vallen en opstaan een nieuwe ronde 
ingegaan. 

Partijpolitiek 
ANC en NP moeten zich allebei aanpas
sen aan de nieuwe omstandigheden. Ze 
zullen zich moeten voorbereiden op een 
non-raciaal politiek stelsel. Zo is het ANC 
bezig met het opzetten van partijstructu
ren. Overal in hetland worden lokale en re
gionale afdelingen opgericht. Politiek ka
der moet worden opgeleid, een partijpro
gramma ontwikkeld. Voor de meeste zwar
ten is het ANC de meest gerespecteerde 
bevrijdingsbeweging. Er is een grote mate 
van vertrouwen in het ANC-Ieiderschap. 
Vooral Nelson Mandela heeft met zijn ge
vangenschap symbool gestaan voor de 
onderdrukking van de zwarten in Zuid Afri
ka. Het ANC blijkt het echter intern moeilijk 
te hebben met de overgang van strijdorga
nisatie naar formele politieke partij. Er zijn 
meningsverschillen tussen degenen die 
mogelijkheden zien voor een historisch 
compromis en anderen die de strijd voort 
willen zetten. Vooral in kringen van de ge
wapende tak van het ANC, Umkhonto-we
Sizwe, is moeite met de weg van bespre-

5 Rede staatspres1dent FW. de Klerk voor het Parlement 
d d. 17 april1990. 
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kingen met de voormalige onderdrukkers. 
Daarnaast is de rol van de Zuidafrikaanse 
Communistische Partij in het ANC een on
zekere factor. Wie is in de alliantie ANC/ 
SACP de ruiter, en wie het paard? Voor 
veel Zuidafrikanen is dat een probleem. 
Het ANC zal over dit soort vragen duide
lijkheid moeten scheppen. 

Aan de andere kant mag de Nationale 
Partij worden aangewezen als de eerst 
verantwoordelijke voor de institutionalise
ring en perfectionering van het apartheids
systeem. Onder de Ieiding van PW. Botha 
was zij schuldig aan ernstige en systema
tische schending van de rechten van de 
mens. Pas de huidige president FW. de 
Klerk bracht daarin verandering. Vele 
zwarte leiders zien de staatspresident als 
een integere politicus. Frederik van Zyl 
Slabbert, de blanke politicus die een paar 
jaar geleden zijn lidmaatschap van het 
blanke parlement heeft opgezegd, omdat 
hij inzag dat daar de nodige veranderin
gen niet vandaan zouden komen, zegt 
over De Klerk 'Hy het effektief reeds sy 
eie, tradisionele magsbasis vernietig. Die 
Nasionale Party, soos ons hom leer ken 
het, is iets van die Verlede'.' Daarom zal hij 
heel wat energie moeten steken in het 
overtuigen van zijn eigen achterban. De 
Klerk is maar gekozen door zo'n 6,5% van 
de volwassen Zuidafrikanen. Wil hij in de 
toekomst iets van zijn politieke ideeen ge
realiseerd zien, dan zal hij moeten probe
ren zijn kiezers uit aile bevolkingsgroepen 
te halen. Oat betekent dat de Nationale 
Partij zich zal moeten omvormen tot een 
non-raciale partij, met een kandidatenlijst 
die aile bevolkingsgroepen omvat. Daar
toe zal zij moeten breken met het in het 
verleden door haar gevoerde beleid. Het is 
niet uitgesloten dat De Klerk daarbij een 
partij voor ogen staat op christelijke grand
slag en naar het voorbeeld van de Europe
se christen-democratie. Zou hij dat doen, 
dan zou De Klerk wei eens een serieuze 
opponent kunnen worden bij non-raciale 
verkiezingen. De Klerk wordt ondanks al
les gezien als de man die apartheid heeft 
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afgeschaft. Zo gaat zich voorzichtig een 
nieuw partijenlandschap aftekenen. Recht
se oppositie komt daarbij van de blanke 
Conservat1eve Partij, die vasthoudt aan 
klassieke opvattingen van apartheid Ter 
rechterzijde kan ook de traditionalistische 
lnkatha-beweging van thuisland-leider 
Mangosuthu Buthelezi gesitueerd worden. 
lnkatha is de autoritaire eenheidsbewe
ging die het politieke en maatschappelijke 
Ieven domineert in het thuisland Kwa Zulu 
(gelegen in de provincie Natal) In Kwa 
Zulu staat lnkatha in het hart van een pa-

Extreme racistische 
groepen weten dat het 
parlement de koers van De 
Klerk niet meer kan keren. 

tronagesysteem wie werk zoekt, een huis, 
een aansluiting op elektriciteit, moet lid 
zijn De Kwa Zulu-politie is lnkatha. De 
knokploegen van lnkatha mogen vrijelijk 
optreden, de politie sluit daarvoor haar 
ogen lnkatha probeert, dikwijls met ge
weld, de competitie met de ANC-organisa
ties de baas te blijven. De burgeroorlog in 
Natal heeft de afgelopen jaren al aan dui
zenden mensen het Ieven gekost. Profes
sor Hermann Giliomee, politicoloog aan de 
Universiteit van Kaapstad, noemt de kans 
niet ondenkbeeldig dat Buthelezi een ge
wapende oppositie zou kunnen gaan voe
ren zoals Jonas Savimbi en ziJn UNITA in 
Angola, wanneer hij buiten een toekomsti
ge regeringscoalitie gehouden zou wor
den. lnkatha ontvangt overigens aanzien-

6. Vrye Weekblad, 6 Jul1e 1990 
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l11ke financiele steun van de aan de CDU 
verbonden Konrad Adenauer Stichting, 
d1e daarmee kennelijk indirect een gelde
liJke biJdrage Ievert aan het geweld in Na
tal Aan de linkerzijde is oppositie te ver
wachten van het radicale Pan-Africanist 
Congress. Deze bevrijdingsorganisatie 
z1et geen leidende rol voor blanken in een 
vnj Zuid Afrika en eist de teruggave van 
hetland dat de zwarten door kolonialisme 
IS afgenomen. Het PAC zegt dat het ANC 
de zwarte zaak verraadt door met de rege
nng aan tafel te gaan zitten. Het PAC is 
dan ook niet zo'n voorstander van de hui
dlge besprekingen Benny Alexander, al
gemeen-secretaris van het PAC, zegt: 
Echte verandering kan pas komen als de 
correlatie van krachten doorslaat in het 
voordeel van de zwarte bevrijdingsbewe
Qing. Zo'n situatie ontstaat als deze de 
mach! heeft de regering aanzienlijke scha
de toe te brengen en haar bang kan rna
ken. Dan IS er een goede uitgangssituatie 
voor de machtsoverdracht Op dit moment 
echter kan de bevrijdingsbeweging de re
genng op geen enkele manier onder druk 
zetten. Daarom moet de gewapende strijd 
worden voortgezet' 

Geweld 
Mogen er op politiek topniveau geruchten 
ZIJn van regen, het is twijfelachtig of dit aan 
de basis ook zo ervaren word!. Aan de 
rand van de Afrikaner samenleving heb
ben alliJd extreem-racistische clubs ge
opereerd. Nu worden groepen als de Afri
kaner Weerstandsbeweging, de Boere
staatparty of de Witwolwe, waarvan som
migen niet terugdeinzen voor geweld en 
het plegen van aanslagen, weer actiever. 
ZiJ realiseren zich dat het blanke parle
ment de door de president ingezette koers 
n1et meer zal kunnen keren. Zij komen aan 
geld van conservatieve blanke onderne
mers en aan ervaring dankzij oud-politie
mensen. Er wordt serieus rekening gehou
den met een staatsgreep van rechts. 

Daarnaast is onder voormalig president 
PW Botha een uitgebreid veiligheidsnet-
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werk opgebouwd. Oat moest via geheime 
inlichtingendiensten, samenwerking van 
Ieger en politie, proberen de zwarten on
der controle te houden. Het was een com
plete staat in de staat geworden. Officieel 
is dit veiligheidsnetwerk ontbonden, maar 
dezelfde mensen zitten nog steeds op de
zelfde posten. Nog steeds word! gepro
beerd de zwarte politiek te controleren via 
een 'Nationaal Cobrdineringsmechanis
me'. Ondanks de opheffing van de nood
toestand worden ook nu nog mensen zon
der proces in hechtenis genomen onder 
de beruchte afdeling 29 van de Wet op de 
Binnenlandse Veiligheid. Demonstraties 
worden nog steeds verboden, als dat de 
autoriteiten goeddunkt, en de politie wil 
nog steeds wei met hagel op demonstran
ten inschieten. 

Zuid Afrika is een gewelddadige samen
leving. In de week dat wij er zaten was er 
een bomexplosie in Johannesburg bij een 
zwarte bushalte, was er een blanke auto
mobilist die was ingereden op een groep 
zwarte demonstranten die vervolgens door 
die demonstranten werd gelyncht Drie 
zwarte jongens reden rond in Durban en 
schoten in op voetgangers. Een born ont
plofte voor het redactielokaal van het Vrye 
Weekblad, een paar dagen nadat wij er 
waren geweest In Natal woedt praktisch 
een burgeroorlog tussen lnkatha en de or
ganisaties die aan het ANC gelieerd zijn. 
Veel blanken bezitten een pistool. Er zijn 
tal van particuliere veiligheidsorganisaties, 
die in militaristisch uitziende voertuigen 
door de straten rondrijden. Hele delen van 
de bevolking voorzien in hun eigen veilig
heidsbehoefte, compleet met paramilitaire 
of parapolitionele troepen. Ook in de zwar
te woonoorden zijn wapens; zelfgemaakte 
geweren of messen. Er is bijzonder weinig 
ervaring opgedaan in vreedzame vormen 
van conflictbeheersing. De jeugd in de 
townships groeit op in een klimaat waarin 
geweld een normaal verschijnsel is. Een 
van de zwaarste opgaven voor een nieuwe 
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democratisch gekozen regering zal dan 
ook zijn te proberen het gezag van de 
overheid te herstellen met een orde die ge
kenmerkt wordt door rechtvaardigheid. 

Sancties 
Van verschillende zijden in Zuid Afrika 
wordt bevestigd dat economische sanctie
maatregelen wei degelijk hebben bijge
dragen aan de koersverandering van de 
regering. De beslissingen die in Neder
land en de Europese Gemeenschap dien
aangaande worden genomen zijn van in
vloed op het overgangsproces naar een 
rechtvaardige samenleving. Ook als het nu 
zou gaan om het verlichten van de interna
tionale pressie. Waar ik mij dankzij mijn be
zoek aan Zuid Afrika sterker van bewust 
ben geworden, is dat de discussie die wij 
hier in Europa daarover voeren, door de 
vele zwarte verzetsorganisaties intens 
wordt gevolgd. Zij beschouwen de maat
regelen die het Westen genomen heeft als 
een belangrijke morele steun in de rug. 
Centraal in dat debat is nu- gelukkig - ko
men te staan de vraag wanneer de veran
deringen ver genoeg zijn gegaan om de 
economische sanctiemaatregelen te kun
nen intrekken. Oat is ook van belang voor 
de besluitvorming in EG-verband. De Eu
ropese Gemeenschap heeft in 1985 beslo
ten tot het stopzetten van iedere militaire 
en nucleaire samenwerking, tot een ver
bod op de export van aardolie naar Zuid 
Afrika, tot het ontmoedigen van weten
schappelijke en culturele overeenkomsten 
behalve die welke de anti-apartheidsstrijd 
steunen. In 1986 werd dit pakket uitge
breid met een boycot van ijzer, staal en 
gouden munten uit Zuid Afrika. Op de EG
top in Dublin is onlangs besloten dit pakket 
voorlopig aan te houden. De Nederlandse 
regering wil dit jaar komen met een evalua
tie van een en ander. 

In het rapport 'Zuid Afrika; mensenrech
ten en buitenlands beleid' heeft het Weten
schappelijk lnstituut een scenario voor 
sanctiepolitiek ontwikkeld dat omwille van 
de effectiviteit zowel negatieve als positie-
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ve maatregelen omvat.' President De Klerk 
heeft in ieder geval al een belangrijke be
loning voor zijn beleid gekregen de druk 
om verdergaande sanctiemaatregelen te 
nemen is uit de Iucht. De discussie speelt 
zich nu af in het perspectief van het mo
ment waarop ze kunnen worden opgehe
ven. Het gaat nu dus om een effectief be
leid van positieve maatregelen. Het CDA 
zou moeten proberen zijn visie op het Zuid 
Afrikabeleid aan te passen aan de veran
derende omstandigheden. Het is de be
doeling dat de CDA-partiJraad in oktober 
dit jaar een uitspraak hierover doet. 'Ver
antwoord voortbouwen' biedt daarvoor de 
nodige richtlijnen. Paragraaf 1.5.1 zegt dat 
Nederland bevordert 'de totstandkoming 
van onderhandeiingen over de afschaffing 
van apartheid en over de toekomstige in
richting van de samenleving. Aan die on
derhandelingen nemen in elk geval de 
Zuidafrikaanse regering en aile relevante 
politieke groeperingen, waaronder het 
ANC, deel' 9 En verder: 'Door middel van 
effectieve sanctiemaatregelen moet de 
Zuidafrikaanse regering worden bewogen 
tot naleving van de mensenrechten en tot 
deelname aan de genoemde onderhande
lingen'. Het program pleit voor een ver
zwaring van het sanctiepakket van de EG 
met onder andere een kolenboycot. Het 
program noemt als doel van de economi
sche sanctiemaatregelen ten eerste dena
leving van de mensenrechten en ten twee
de de onderhandelingen over de af
schaffing van apartheid en de toekomstige 
inrichting van de samenleving. Dit zijn voor 
het CDA de hoofdelementen in de beoor
deling van de vraag of sancties kunnen 
worden i ngetrokken. 

Met de naleving van de rechten van de 
mens zijn onder de regering-De Klerk be
langrijke vorderingen gemaakt. Tevens 
worden tussen de regering en het ANC 

B. Zwd Afnka; mensenrechten en bwtenlands beleid. 118 
e.v 

9 Verantwoord voortbouwen. CDA-verkrezingsprogram 
1989-1993, artikel 1.5 1 
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voorbesprekingen gehouden, die moeten 
letden tot de echte onderhandelingen over 
een nieuwe grondwet. Het CDA kan het 
opgeven van het pleidooi voor zwaardere 
sanctiemaatregelen (kolenboycot) zien als 
een element van 'beloning' voor deze 
vooruitgang onder president De Klerk. Te
gelijkerlijd is er van onderhandelingen 
over een nieuwe grondwet nog geen spra
ke. Op grond van het verkiezingsprogram 
van het CDA zou de EG haar economische 
sanctiemaatregelen kunnen intrekken 
wanneer de definitieve onderhandelingen 
over een nieuwe grondwet- d.i. 'over de 
afschaffing van de apartheid en de toe
komstige inrichting van de samenleving'
daadwerkelijk zijn begonnen. Daarbij 
wordt opengelaten of die onderhandelin
gen worden gevoerd in een gekozen 
grondwetgevende vergadering of in een 
ander orgaan. Oat is een zaak waar rege
rtng en ANC in hun voorbesprekingen zelf 
overeenkomst over moeten zien te sluiten 
Voor de beoordeling is wei van belang of 
het onderhandelingsproces ruimte biedt 
voor actieve deelname van 'aile relevante 
groeperingen', zoals het program stelt. Het 
moet geen onderonsje worden tussen re
gertng en ANC. Dan zou het streven naar 
een democratisch Zuid Afrika in het ge
drang komen. 

Daarnaast moet het Westen zich des te 
meer gaan voorbereiden op de vraag hoe 
het kan bijdragen aan het afbreken van 
apartheidsstructuren en de opbouw van 
een rechtvaardige en solidaire samenle
ving. In een democratisch Zuid Afrika zul
len nieuwe investeringen welkom zijn. Ge
zten de zeer slechte sociale situatie van 
zwarte werknemers, is tenminste een 
handhaving van de EG-gedragscode voor 
bedrtJven met dochterondernemingen in 
Zutd Afrika gewenst. Zo kunnen zij blijven 
dtenen als voorbeelden van sociaal ge
voelig ondernemerschap. Over de culture
le relaties met Zuid Afrika bestaan nogal 
wat misverstanden. Het Cultureel Akkoord 
tussen Nederland en Zuid Afrika is opge-
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zegd. Oat wil niet zeggen dat relaties tus
sen de Nederlandse en de Zuidafrikaanse 
samenlevingen door de regering verba
den zijn. lntegendeel, het staat kerken, 
universiteiten, vakbonden, ontwikkelings
organisaties en dergelijke vrij om relaties 
aan te knopen met hun evenknieen in Zuid 
Afrika. De solidariteit vanuit Nederland met 
organisaties daar, die opkomen voor de 
rechten van onderdrukte zwarten, is door 
het Wetenschappelijk lnstituut juist toege
juicht. 0 Voor de komende jaren zullen der
gelijke betrekkingen hard nodig blijven. De 
regering zal dit moeten blijven stimuleren. 
Daar is echter nog lang geen Cultureel Ak
koord voor nodig. Oat sluit je met een be
vriende regering, en daarvan is in Zuid 
Afrika nog geen sprake. Wei kunnen in de 
bestaande en nog te versterken contacten 
al de contouren zichtbaar worden van de 
elementen die een toekomstig Cultureel 
Akkoord zou bevatten. 

Bevrijding 
Na een bezoek aan Zuid Afrika en de ver
werking van de vele ervaringen dringt zich 
een vraag op Zou bevrijding nu zo verlo
pen? Met het toelaten van een demonstra
tie, met een rede in een parlement, met de 
vrijlating van een gevangene? Met onder
tussen ook nog geweld, onrust en onze
kerheid? Wat betekent bevrijding voor de 
man in het hostel in Mamelodi? Zou Zuid 
Afrika op deze manier een einde maken 
aan de lange jaren van harteloze droogte? 
Een einde aan het 'Oroe wit seisoen '? Zou
den de 'gerugte van reen' eindelijk op 
waarheid berusten? Op de lange duur ho
pelijk wei. Maar duidelijk is dat een nieuw 
Zuid Afrika niet zal komen van de politieke 
top aileen. Daar is veel meer voor nodig. 

'Reen was alles weg hier 
Was alles skoon hier 
Was alles skoon hier 
Reen kom weer en weer . 

10 Zuid Afrika, mensenrechten en bwtenlands bele1d, 
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Weer en weer . 
Weer en weer ... ' *) 

THB 

') 'Danker danker land' Johannes Kerkorrel en d1e Gere
formeerde Bluesband. Sh1fty Mus1c 1989 
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