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Tien jaar verraad door 
de internationale 
gemeenschap 

De illegale bezetttng van Namibie door 
Zuid Afrika duurt a! b1jna 22 jaar. Deze 
maand is het tien jaar ge!eden dat de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
uitsprak dat Namibie onafhankelijk zou 
moeten worden. Het Westen is met bereid 
geweest de Zuidafrikaanse regering on
der druk te zetten om die reso!utie uit te 
voeren. 

Op 29 september 1978, tien jaar geleden, 
nam de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties Resolutie 435 aan. Hierin werd 
vastgesteld dat na verkiezi ngen onder toe
zicht van de VN Namibie zijn onafhanke
lijkheid zou krijgen en dat Zuid Afrika zijn 
illegale bezetting van hetland zou beeindi
gen. De bedoeling was dat dit alles binnen 
een jaar zou gebeuren. Dat het anders 
verlopen is voelen de Namibiers nog da
gelijks aan den lijve. 

Voor de 1,4 miljoen Namibiers is hun 
koloniale geschiedenis zowel traumatisch 
als tragisch geweest. Het land werd op 
wrede wijze in de tweede helft van de 
vorige eeuw door de Duitsers veroverd en 
1n 1884 als kolonie ingelijfd. In 1915 vielen 
de Zuidafrikanen het binnen, en in 1919 
gaf de Volkerenbond het in mandaat aan 
Zuid Afrika. Systematisch onderworpen 
aan de Zuidafrikaanse apartheidswetge
ving zien de Namibiers nu al generaties 
lang hoe de internationale gemeenschap 
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weigert haar verantwoordelijkheden nate 
komen door in te grijpen. 

Veiligheidsraadresolutie 435 
Toen de Verenigde Naties in 1945 de 
Volkerenbond opvolgde, bleef Zuid Afrika 
zijn wil aan Namibie opleggen, zonder 
zich te storen aan de wereldopinie. In 
1966 maakte de Algemene Vergadering 
van de VN een einde aan het Zuidafrikaan
se mandaat over Namibie. In juni 1971 
bevestigde het lnternationale Gerechtshof 
in Den Haag in een advisory opinion dat 
de Zuidafrikaanse aanwezigheid in Nami
bie onwettig was. Deze opinie, en nieuws 
over een massale staking van Namibische 
arbeiders in december 1971, leidde tot 
een nieuw diplomatiek initiatief, geleid 
door de toenmalige, pas benoemde se
cretaris-generaal van de VN, dr. Kurt 
Waldheim. 

Eind 1973 liep het initiatief van Wald
heim stuk op Zuid Afrika's halsstarrigheid. 

Dav1d de Beer (1947) IS s1nds 1976 verbonden aan de 
Werkgroep Ka~ros (chnstenen tegen apartheid) 1n Utrecht. 
H11 IS geboren 1n Zu1d Afnka en was vanaf 1969 medewerker 
van de angl1kaanse b1sschop van Nam1b1e. Col1n W1nter, tot 
hun deportat1e 1n maart 1972. Daarna werkte hiJ korte tijd 
voor het Chnstel11k lnst1tuut van ds Beyers Naude 1n Johan· 
nesburg. 
Nadal hem 1n JUnl 1972 een vergaande beperk1ng van de 
beweg1ngsvr1Jhe1d (een bann>ng order) was opgelegd. ver· 
l1et h111n 1974 ZIJn geboorteland. 
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Om te voorkomen dat Zuid Afrika's illegale 
bezetting van Namibie erkenning zou krij
gen, verleende de algemene vergadering 
van de VN aan de Namibische bevrij
dingsbeweging SWAPO, die sinds 1966 
een beperkte guerillaoorlog voerde, de 
status van 'enige vertegenwoordiger van 
het Namibische volk'. Na de revolutie in 
Portugal in april 197 4 begon Zuid Afrika 
een nieuw beleid in Namibie dat erop 
gericht was een conservatief politiek alter
natief - de naar stammen samenge
stelde Democratische Turnhalle Alliantie 
(DT A) - op te bouwen dat moest wed
ijveren met de SWAPO. 

In 1975 lanceerde de Veiligheidsraad 
van de VN eveneens een nieuw initiatief, 
en in januari 1976 werd Resolutie 385 
aangenomen. Deze riep op tot terugtrek
king van Zuid Afrika uit Namibie en over
name van het bewind door de VN, welke 
dan zelf verkiezingen zou organiseren 
voor een Namibische regering in een 
onafhankelijk Namibie. De VN zouden te
vens toezicht uitoefenen op de verkiezin
gen. De SWAPO zegde volledige samen
werking toe, maar Zuid Afrika weigerde. 
Afrikaanse Ianden wilden nu sancties te
gen Zuid Afrika: Zuid Afrika had de opi
nion van het lnternationale Gerechtshof 
naast zich neergelegd, het initiatief van 
Waldheim van 1972-1973 was op een mis
lukking uitgedraaid en Zuid Afrika negeer
de nu Resolutie 385 van de Veiligheids
raad die voor vrije verkiezingen in Namibie 
zou zorgen. 

In 1977 en 1978 werden naast de Vere
nigde Staten, Groot Brittannie en Frankrijk 
(de drie vaste Westere leden van de Veilig
heidsraad) ook Canada en West Duitsland 
lid van de Veiligheidsraad. Geen der Wes
terse Ianden - allen hadden grote han
delsbelangen in Zuid Afrika en Nami
bie - was voorstander van sancties. Ten 
einde de roep om verplichte sancties te
gen Zuid Afrika af te wenden, besloten de 
vijf Westerse Ianden in de Veiligheidsraad 
tot de instelling van een Contactgroep, die 
Zuid Afrika onder druk moest zetten de 
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verkiezingen die waren voorzien in Reso
lutie 385 te accepteren. Het was hun be
doeling de onafhankelijkheid van Namibte 
eind 1978 door onderhandelingen met 
Zuid Afrika verwezenlijkt te zienl 

Om Zuid Afrika, onder leidtng van premier 
John Vorster, zover te krijgen met een 
vorm van verkieztngen akkoord te gaan, 
was de SWAPO bereid in haar besprekin
gen met de Westerse Ianden enkele con
cessies te doen. Zuid Afr1ka - hoewel het 
de illegale bezetter was - zou tijdelijk toe
stemming krtjgen een administrateur-ge
neraal te benoemen over Namibie en 
mocht zelf de verkiezingen organiseren. 
De VN zouden slechts toezicht houden op 
de verkiezingen, garanderen dat de rust 
gehandhaafd bleef en de terugkeer rege
len van Namibische vluchtelingen. Ott 
nieuwe plan - duidelijk een afgezwakte 
versie van Resolutie 385 - werd op 25 
april 1978 uiteindelijk door Vorster aan
vaard. De Contactgroep dacht dat een 
goede afloop nu in het verschiet lag. Begin 
mei 1978 had de Contactgroep in New 
York een ontmoeting met leiders van de 
SWAPO, ten einde hun definitieve goed
keuring te verkrijgen voor het plan waar
mee Zuid Afrika een paar dagen tevoren 
akkoord was gegaan. Op 4 mei 1978 lan
ceerde het Zuidafrikaanse Ieger een 
grootscheepse aanval op SWAPO-kam
pen in Angola. Dit was een duidelijke po
ging de besprekingen te ondermijnen die 
in New York plaatsvonden. Bij Kassinga, 
het grote SWAPO-vluchtelingenkamp, 
vermoordden Zuidafrikaanse soldaten 
800 Namibiers, meest vrouwen en kinde
ren, op beestachtige wijze. De SWAPO
Ieiders schortten aile verdere onderhan
delingen onmiddellijk op en keerden naar 
Angola terug 'om de doden te gaan be
graven'. Op 12 juli 1978 echter aanvaard
de de SWAPO de voorstellen van de 
Contactgroep alsnog, ondanks de Zuid
afrikaanse provocatie. 

Naar het schijnt waren de Zuidafrtkaan
se militaire strategen niet erg gelukkig met 
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het vooruitzicht van een regeling van de 
kwestie Namibie. Omdat zij de situatie in 
Namibie goed kenden, wisten zij dat de 
SWAPO vrije verkiezingen hoogstwaar
schijnlijk zou winnen. Door de slachting bij 
Kassinga hoopten zij een regeling te voor
komen, hoewel premier Vorster akkoord 
was gegaan met verkiezingen onder toe
zicht van de VN. Vorster geloofde wellicht 
in zijn eigen propaganda dat de SWAPO 
we1nig steun ondervond in Namibie en dat 
een guerillabeweging verkiezingen niet 
zou kunnen winnen. 

Toen de SWAPO de plannen van de 
Contactgroep onverwacht aanvaardde, 
moest de Zuidafrikaanse legertop zijn heil 
zoeken bij een andere strategie: op 20 
september 1978 kondigde premier Vor
ster aan dat Zuid Afrika, ondanks zijn eer
dere instemming met een regeling van de 
kwestie Namibie, nu zijn steun introk. In 
dezelfde verklaring kondigde hij tevens 
zijn onmiddellijke ontslag aan als premier. 
P.W. Botha, zelf twaalf jaar lang minister 
van Defensie, nam de functie van premier 
van Vorster over. 

Op 29 september 1978, negen dagen 
na de Zuidafrikaanse afwijzing, nam de 
Veiligheidsraad van de VN de voorstellen, 
die vervat waren in de voorstellen van de 
Contactgroep, over als Resolutie 435 
(1978), die voorzag in verkiezingen in Na
mibie. Er was echter absoluut geen zeker
heid dat Zuid Afrika akkoord zou gaan met 
de tenuitvoerlegging van Resolutie 435 en 
deze verkiezingen ook daadwerkelijk zou 
organiseren. 

Verraad aan Resolutie 435 
Na de aanvaarding van Resolutie 435 wil
de de Westerse Contactgroep een vervolg 
geven aan de ontwikkelingen die rond 
Namibie waren ontstaan. Besloten werd 
de zwaarste diplomatieke missie naar Zuid 
Afrika te sturen die het land ooit gezien 
had. Deze moest met premier Botha on
derhandelen en de uitvoering van Resolu
tie 435 erdoor drukken. 
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Van 15 tot 18 oktober 1978 brachten de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de 
Verenigde Staten, Groot Brittannie, Cana
da en West Duitsland (Frankrijk stuurde 
zijn staatssecretaris) een bezoek aan Zuid 
Afrika. Maar na drie dagen van onderhan
delingen met de Zuidafrikaanse regering 
vertrokken zij met lege handen. Ze waren 
er niet in geslaagd Zuid Afrika ervan te 
overtuigen dat het moest afzien van plan
nen voor eenzijdige binnenlandse verkie
zingen in Namibie, die Pretoria in decem
ber 1978 wilde houden in plaats van ver
kiezingen onder toezicht van de VN. P.W. 
Botha zei aileen dat hij bereid was de 
onderhandelingen in de loop van 1979 te 
hervatten - na de eenzijdige verkiezin
gen Ln Namibie. Later voegde hij er drei
gend aan toe dat de 'binnenlandse !ei
ders' van Namibie er bij betrokken zouden 
moeten zijn om 'internationale erkenning 
te verkrijgen'. 

Maar de Westerse Contactgroep was 
niet bereid publiekelijk haar nederlaag toe 
te geven, want dit zou een hernieuwde 
roep om sancties tegen Zuid Afrika bete
kenen. En in 1977 waren de onderhande
lingen juist gestart om sancties uit de weg 
te gaan. De leden van de Contactgroep 
hielden zich dus sterk. De Canadese mi
nister van Buitenlandse Zaken verklaarde 
'uiteraard optimistisch'te zijn en zei: 'Dit is 
een belangrijke doorbraak'. De Britse mi
nister van Buitenlandse Zaken beschreef 
de wapenfeiten van de missie als 'van 
grote betekenis voor Zuidelijk Afrika als 
geheel'. De Britse en Westduitse premiers 
wensten de ministers geluk met dit 'unieke 
diplomatieke succes'. 

Anderzijds was P.W. Botha zeer in zijn 
schik met de resultaten van deze eerste 
confrontatie met de ministers van de Con
tactgroep. Hij had geen enkele concessie 
gedaan. Hij had aileen beloofd dat hij 
bereid was het volgend jaar weer te pra
ten. Hij won tijd om de Democratische 
Turnhalle Alliantie (DTA) in beweging te 
zetten als 'interne oppositie tegen de 
SWAPO'. Waren de Westerse ministers 
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Eigen economische 
belangen waren 
belangrijker dan de 
onafhankelijkheid van 
Namibie. 

van Buitenlandse Zaken serieus geweest 
in hun pogingen Zuid Afrika te dwingen 
uitvoering te geven aan Resolutie 435, 
dan hadden zij meteen bij terugkeer ge
dreigd met de instelling van sancties. 
Maar de zelfgenoegzaamheid binnen de 
Contactgroep was voor Botha in de eerste 
paar weken van zijn premierschap een 
bewijs dat hij van de Westerse Ianden niets 
te vrezen had. Het verzuim van de 
Contactgroep Zuid Afrika te straffen voor 
de klap in het gezicht die het land de 
groep had gegeven, toonde aan dat hun 
eigen economische belangen in Namibie 
en Zuid Afrika belangrijker waren dan de 
Namibische onafhankelijkheid. Het ver
raad aan Resolutie 435 was een feit 
- nog geen maand nadat zij was aange

nomen! 

Amerikaanse bescherming voor Zuid 
Afrika 
Verdere onderhandelingen tussen de 
Contactgroep, Zuid Afrika en de VN in 
1979 en 1980 leidden tot een nieuwe 
reeks van bezwaren van Zuidafrikaanse 
kant In 1979 betroffen zij de omvang van 
de militaire aanwezigheid van de VN in 
Namibie gedurende de overgangsperio
de en de lokatie van SWAPO-bases na 
een staakt-het-vuren. In 1980 rezen er pro
blem en over hoe het idee van een gede-
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militariseerde zone langs de grens met 
Angola moest worden verwezenlijkt en 
over de onpartijdigheid van de VN. In een 
poging deze problemen tot een oplossing 
te brengen, werd in januari 1981 in Gene
ve een conferentie gehouden waar aile 
partijen vertegenwoordigd zouden zijn. 
Deze conferentie was bedoeld om aile 
resterende problemen op te lossen en te 
eindigen met de ondertekening van een 
staakt-het-vuren tussen de SWAPO en 
Zuid Afrika, als eerste stap naar de uitvoe
ring van Resolutie 435. 

Ondanks de bereidheid van de SWAPO 
een onmiddellijke wapenstilstandover
eenkomst te sluiten, saboteerde Zuid Afri
ka de conferentie. Ronald Reagan was al 
gekozen tot president van de Verenigde 
Staten en Zuid Afrika wist dat het door de 
aantredende regering-Reagan be
schermd zou worden tegen vergeldings
maatregelen (sancties). De mogelijkheid 
van nieuwe onderhandelingen gaf Zuid 
Afrika weer enkele jaren respijt. Boven
dien realiseerde hetland zich dat de 'inte
nm-regering' van de DT A die Namibie 
opgelegd gekregen had, noch popula1r 
noch doelmatig was en dat de SWAPO 
vrijwel zeker verkiezingen zou winnen die 
onder toezicht stonden van de VN. 

De verkiezingen onder internationaal 
toezicht 1n Zimbabwe in 1980 betekenden 
een grote schok voor de blanke Zuidafri
kaanse regering. Zij was ervan overtuigd 
geweest dat een bevrijdingsbeweging die 
een guerilla-oorlog voert, geen eerlijke 
verkiez1ng zou kunnen winnen. Maar na 
de grote zege van Robert Mugabe's 
ZANU in Zimbabwe realiseerde Zuid Afri
kazich dat de SWAPO verkiezingen onder 
VN-auspicien in het kader van Resolutie 
435 waarschijnlijk zou winnen. Zuid Afri
ka's hacheliJke gok om de conferentie van 
Geneve te saboteren, begon vruchten af 
te werpen. In 1981 werd met Westerse 
veto's in de Veiligheidsraad van de VN de 
instelling van sancties voor de voortduren
de illegale bezetting van Namibie weder
om voorkomen. 
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In 1981 klaagde Zuid Afrika ook over de 
voorgestelde verk1ezingsprocedure. 
Chester Crocker, de nieuwe Amerikaanse 
onderhandelaar inzake Namibie, kwam 
Zuid Afrika te hulp met een plan dat in feite 
aile druk op Zuid Afrika wegnam. ZiJn 
voorstel aan de Zuidafrikanen behelsde 
dat zij aileen met de uitvoering van Resolu
tie 435 akkoord hoefden te gaan indien de 
Cubaanse troepen die de Angolese rege
ring steunden, uit Angola zouden worden 
teruggetrokken. 

Zu1d Afrika was zeer 1n ZIJn schik met 
deze koppeling. Dit betekende in feite dat 
de kwest1e Nam1bie niet Ianger aileen 
werd beschouwd als een gevolg van Zuid 
Afrika's 1llegale bezetting en zijn weigering 
zich te schikken naar het internationale 
recht. De regionale belangen van de Ver
enigde Staten waren hiermee tevens een 
deel van het probleem. Zuid Afrika nam 
ZIJn kans waar om de zaken nog meer uit te 
stellen. Door Zuidelijk Angola binnen te 
vallen en meer druk uit te oefenen op de 
Angolese regering door steun te verlenen 
aan de rebellen van Jonas Savimbi's UNI
T A, was Zuid Afrika in staat het zo te 
spelen dat de Cubaanse troepen wei Ian
ger 1n Angola moesten blijven! Tot eind 
1987 lukte deze tactiek voortreffelijk. De 
Contactgroep van Westerse Ianden hield 
al snel op te functioneren en vanaf 1983 
werden aile onderhandelingen uitsluitend 
overgelaten aan de Verenigde Staten. 

De introductie van de 'Cubaanse kop
pellng' betekende dat Zuid Afrika vanaf 
1981 heeft kunnen volhouden dat het 
geen schuld droeg aan het uitstel rond de 
uitvoering van Resolutie 435. In Namibie 
daarentegen l1epen de plannen om een 
alternatieve manonettenregering voor de 
SWAPO 1n te stellen op niets uit. De 'inte
rlm-regering' van de DT A werd in 1983 
naar huis gestuurd wegens corruptie en 
ondoelmatigheid en bijna onmiddellijk be
gan Zuid Afrika met een tweede paging 
om een alternatief - nu de Multi-Partijen 
Conferentie (MPC) genoemd - voor de 
SWAPO te verzinnen. 
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In februari 1984 kwamen de Zuidafrika
nen en.de Angolezen, buiten de Westerse 
Contactgroep om, in Lusaka tot een ak
koord over de terugtrekking van Zuidafri
kaanse troepen uit Angola. Dit zou een 
eerste stap zijn naar uitvoering van Reso
lutie 435. Heel snel ondermijnden verschil
len van mening over de uitvoering van het 
tijdschema voor de terugtrekking elk mo
gelijk resultaat van het akkoord van Lusa
ka. Zuid Afrika bleef ongestraft het Zuiden 
van Angola bezetten. 

Sinds 1985 wordt er door de Ameri
kaanse bemiddelaars geen druk meer uit
geoefend op Zuid Afrika maar op Angola. 
Als gevolg hiervan gaan de onderhande
lingen nu veel meer over de aanwezigheid 
van Cubaanse troepen 1n plaats van de 
illegale bezetting van Namibie door Zuid 
Afrika. Dit gaf de Zuidafrikanen de nodige 
tijd om de eigen plannen met betrekking 
tot Namibiie te verwezenlijken. In juni 1985 
stelde Zuid Afrika een door de MPC ge
vormde 'interim-regering' in. De Veilig
heidsraad van de VN veroordeelde deze 
stap in Resolutie 566 (1985), maar gaf 
geen specifieke strafmaatregelen tegen 
Zuid Afrika aan voor zijn voortdurende 
schending van het internationale recht. 
Ondanks de milde bewoordingen van Re
solutie 566, onthielden de Verenigde Sta
ten en Groot Brittannie zich van steun. 

Twee jaar later, in april 1987, debatteerde 
de Veiligheidsraad over een ontwerpreso
lutie voor sancties tegen Zuid Afrika we
gens ziJn voortdurende weigering uitvoe
ring te geven aan Resolutie 435. De Ver
enigde Staten en Groot Brittannie spraken 
hun veto uit over de resolutie, West Duits
land stemde tegen, en ltalie en Japan 
onthielden zich van stemming. Zuid Afrika 
kon nog steeds rekenen op Westerse 
steun ... In oktober 1987 kwam de Veilig
heidsraad weer bijeen om over de kwestie 
Namibie te praten. De secretaris-generaal 
van de VN rapporteerde dat aile obstakels 
die de uitvoering van Resolutie 435 in de 
weg stonden, waren verwijderd (met inbe-
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grip van de bezwaren die Zuid Afr1ka had 
tegen de verkiezingsprocedure, het pro
bleem van onpartijdigheid van de VN 
enz.), maar dat Zuid Afrika nog steeds 
vasthield aan de terugtrekking van Cu
baanse troepen uit Angola als voorwaarde 
voor terugtrekking uit Namibie. (Later 
werd onthuld dat het Zuidafrikaanse Ieger 
precies in deze periode gew1kkeld was in 
zware gevechten met het Angolese Ieger, 
tweehonderd kilometer diep op Angolees 
grondgebied.) In zijn twintigste resolutie 
over Namibie sinds de beeindiging van 
het mandaat in 1966, machtigde de Veilig
heidsraad de secretaris-generaal van de 
VN in Resolutie 601 (1987) een wapenstil
stand te sluiten tussen de SWAPO en Zuid 
Afrika, als eerste slap naar uitvoering van 
Resolutie 435. Deze resolutie werd met 14 
stemmen voor en een onthouding van de 
Verenigde Staten aangenomen. Resolutie 
601 bevatte echter geen tijdslimiet en 
maakte geen melding van strafmaatrege
len tegen Zuid Afrika als het weigerde zich 
te schikken. Voor Zuid Afrika waren er dan 
ook niet meer redenen zich thans neer te 
leggen bij Resolutie 601 dan in het geval 
van Resoluties 385 (1976) en 435 (1978). 
Zolang de regering-Reagan nog aan de 
macht is zal men de eis tot koppeling van 
terugtrekking van Cubaanse soldaten uit 
Angola niet Iaten varen. Groot Brittannie 
en West Duitsland (en andere Westerse 
Ianden waaronder Nederland) ontkennen 
dat zij steun geven aan zo'n koppeling, 
maar zijn duidelijk bereid haar als feit te 
accepteren. Een week na de aanvaarding 
van Resolutie 601 - die werd gesteund 
door Groot Brittannie - schreef de Britse 
premier Margaret Thatcher aan een aantal 
parlementsleden dat de beste manier om 
uitvoering van Resolutie 435 mogelijk te 
maken was 'door terugtrekking van de 
Cu baanse troepen'. 

Recente onderhandelingen 
In de laatste maanden van 1987 en de 
eerste maanden van 1988 werd er zwaar 
gevochten in Zuid Angola. In een groot 
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offensief dreef het Angolese Ieger de UNI
T A rebel len van Jonas Savimbi in het 
nauw en het Zuidafrikaanse Ieger en de 
luchtmacht - met bezel Namibie als uit
valsbasls - moesten eraan te pas komen 
om UNIT Ate redden. Toen het Angolese 
Ieger gedwongen was om zich terug te 
trekken, besloten de Zuidafrikaanse gene
raals gelijk door te stolen en het strate
gisch belangrijke stadje Cuito Cuanavale 
te veroveren. Hier ontstond vermoedeiiJk 
de grootste militaire veldslag op Afr1kaans 
grondgebied sinds de Tweede Wereld
oorlog. Voor het eerst sinds 1975/6 kwa
men Cubaanse soldaten in actie tegen het 
Zuidafrikaanse Ieger. De Zuidafrikaanse 
luchtmacht, die wegens het wapenembar
go aileen verouderde Mirage gevechts
vliegtuigen kon gebruiken, verloor zijn su
prematie in de Iucht tegen de Angolese 
luchtmacht die nu beter uitgerust was. 
Zuid Afrika kon Cuito Cuanavale niet ver
overen en beide kanten leden zware ver
liezen. 

De militaire patstelling in Zuid Angola en 
het naderende einde van de regering
Reagan betekenden een nieuwe bereid
heid om te gaan praten. In mei, juni en juli 
1988 werden vier onderhandelingsron
den georganiseerd. De Verenigde Staten, 
Angola, Cuba en Zuid Afrika ontmoetten 
elkaar achtereenvolgens in London, Con
go-Brazzaville, Cairo en New York. In 
augustus zou men in Rio de Janeiro ver
der praten. De Sovjet Unie werd 6f waar
nemer 6f betrokken bij voor- of nagesprek
ken met de Verenigde Staten. 

Er is veelvuldig gesproken over sche
ma's voor de terugtrekking van Cubanen 
uit Angola, gekoppeld aan een al dan niet 
gelijktijdige vermindering van het aantal 
Zuidafrikaanse soldaten in Namibie en de 
uitvoering van Resolutie 435. Veel waar
nemers waren blij dat 'vooruitgang' ge
boekt was. Maar de grote vraag is of dat 
echte vooruitgang is, of dat Zuid Afrika er 
een heel andere agenda op na houdt. Na 
de gesprekken in Cairo heeft de Ameri
kaan, Chester Crocker, uitvoerig uitge-

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 9/88 



legd dater nu een 'raamwerk was waarin 
volgende onderhandelingen kunnen 
plaatsvmden'. Maar is men nu een stapje 
verder dan oktober 1978 toen de Wester
se ministers van Buitenlandse Zaken 
triomfantelijk zeiden dat Botha bereid was 
de onderhandelingen weer in 1979 te her
vatten? Na de gespreksronde in New York 
ze1 Chester Crocker dat de Zuidafrikanen 
zich eerst uit Zuid Angola moesten terug
trekken voordat er en begin gemaakt kon 
worden met de uitvoering van Resolutie 
435. Oat werd al in 1984 in gesprekken in 
Lusaka geconstateerd, maar Zuid Afrika 
hield zich toen aan het vastgestelde sche
ma en bleef uiteindelijk (ongestraft) in het 
Zuiden van Angola. Bovendien is er bin
nen Namibie geen enkel teken te bespeu
ren dat Zuid Afrika zich klaarmaakt om 
Resolutie 435 uit te voeren. 'Nee, nee, 
nee'' zei het hoofd van de katholieke kerk 
in Namibie, bisschop Bonifatius Haushiku, 
toen hem in mei 1988 op bezoek in Neder
land gevraagd werd of hij enig teken zag 
van voorbereidingen voor een vertrek op 
korte termijn van Zuid Afrika uit Namibie. 
De Zuidafrikaanse generaals tenslotte wil
len Namibie helemaal niet verlaten. 

Gezien de huidige houding van de Wes
terse Ianden, hoeft Zuid Afrika geen sane
ties te vrezen zolang men over Namibie 
blijft praten. En praten heeft blijkbaar voor 
de Zuidafrikanen enkele belangrijke bij
komstigheden. Zuid Afrika hoopt door die 
onderhandelingen haar politieke isole
ment in Afrika te doorbreken. Na de ge
sprekken in Congo-Brazzaville wilde Zuid 
Afrika dat aile toekomstige gesprekken 
ook daar plaats zouden vinden en de 
Zuidafrikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken opperde het idee voor een staats
bezoek van P.W. Botha aan Congo Braz
zaville nog voor een volgende onderhan
delingsronde om aan te tonen 'hoe be
langrijk Zuid Afrika die onderhandelingen 
vindt'. De Angolezen weigerden weer in 
Congo-Brazzaville bij elkaar te komen. 
Zuid Afrika wilde per se weer in een Afri
kaans land onderhandelen; het werd toen 
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Zolang men over Namibie 
blijft praten, hoeft Zuid 
Afrika geen sancties te 
vrezen. 

Cairo. Het driedaags bezoek aan Cairo in 
juni 1988 was voor de Zuidafrikaanse de
legatie onder Ieiding van minister van De
fensie, Generaal Magnus Malan, en minis
ter van Buitenlandse Zaken, Pik Botha, 
een politieke doorbraak. Hun Zuidafri
kaanse Luchtdienst Boeing 7 4 7 werd niet 
gedwongen om om Afrika heen te vliegen, 
maar mocht gebruik maken van het lucht
ruim van Afrikaanse staten die Zuidafri
kaanse vliegtuigen weren. Het bleef daar
na drie dagen lang op het vliegveld van 
Cairo duidelijk tentoongesteld. Een Zuid
afrikaanse diplomaat zei dat het bezoek 
aan Cairo 'aileen voor de contacten' de 
moeite waard was. Politieke waarnemers 
in Pretoria menen dat Botha's Nationale 
Partij door zo'n bezoek haar imago verbe
terd heeft voor de lokale verkiezingen in 
oktober; Zuid Afrika onder Botha lijkt nu 
een 'echte speler in Afrika'. Dus blank 
Zuid Afrika profiteert van de voortslepen
de onderhandelingen, maar het is zeer de 
vraag of het lijden van de Namibiers onder 
het Zuidafrikaanse bezettingsleger snel 
zal eindigen zonder harde internationale 
acties tegen Zuid Afrika. 

Afwachten en niets doen 
Nederland neemt onder de Westerse ian
den een redelijk vooruitstrevende positie 
in met betrekking tot Namibie. Nederland 
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erkent dat de Zuidafrikaanse bezetting 
van Namibie illegaal is; dat de Raad voor 
Namibie (in 1967 opgericht door de Alge
mene Vergadering van de Verenigde Na
ties) de jure de macht en de functies heeft 
om Namibie te besturen tot de onafhanke
lijkheid; en dat deze Raad wetten en de
creten kan uitvaardigen. In 197 4 heeft de 
VN-Raad voor Namibie decreet nummer 1 
uitgevaardigd dat het 'zoeken naar, del
ven, verwerken, verkopen of distribueren 
... van natuurlijke grondstoffen in Nami
bie' verbiedt. Nederland erkent dit decreet 
als 'Namibisch recht'. Verder geeft Neder
land jaarlijks een financiele bijdrage aan 
het VN-fonds voor Namibie voor de op
vang en opleiding van Namibische vluch
telingen. 

In 1978 heeft Nederland zijn medewer
king aan de uitvoering van Resolutie 435 
beloofd - Nederlandse politieagenten 
zouden deel uitmaken van de UNTAG, de 
vredesmacht van de Verenigde Naties die 
naar Namibie zou gaan wanneer Resolu
tie 435 uitgevoerd zou worden. Die belofte 
geldt nog steeds, tien jaar later. Maar de 
vraag is, wat heeft Nederland gedaan om 
druk op Zuid Afrika te zetten om Resolutie 
435 uit te voeren? Het antwoord is: Heel 
weinig. Zoals bijna aile Westerse Ianden 
heeft Nederland na 1977 het initiatief aan 
de Contactgroep overgelaten. Toen deze 
in 1983 uit elkaar viel werd het initiatief aan 
de Amerikanen overgelaten. De koppe
ling van de terugtrekking van Cubaanse 
troepen uit Angola aan de uitvoering van 
Resolutie 435 wordt in theorie afgewezen. 
Maar heeft Nederland of in EG-verband, 
of aileen geprotesteerd tegen de Amerika
nen? 

In een briefkaartenactie georganiseerd 
door de christelijke anti-apartheidsbewe
ging, Kairos, hebben in het voorjaar dui
zenden mensen het volgende aan minis
ter Van den Broek van Buitenlandse Za
ken geschreven: 'lk hoop dat de Neder
landse regering bereid zal zijn op korte 
termijn initiatieven te nemen om Zuid Afri
ka te dwingen Resolutie 435 uit te voeren.' 
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Bu1tenland 

Zijn antwoord was kenmerkend voor het 
gebrek aan actie van de kant van de Ne
derlandse regering: 'lk stel het namelijk op 
prijs U te verzekeren dat Nederland grote 
waarde hecht aan Veiligheidsraadresolu
tie 435, die in 1978 op initiatief van een 
vijftal Westerse leden van de Raad tot 
stand kwam. Deze resolutie vormt het eni
ge internationaal aanvaarde onafhanke
lijkheidsplan voor Namibie. Ter onderstre
ping van zijn steun aan deze resolutie 
heeft Nederland toegezegd met een con
tingent civiele politie te zullen deelnemen 
aan UNTAG ... ' Verderop in zijn ant
woord wijst hij de 'Cubaanse koppeling' 
af. Maar op de kernvraag, 'Is de Neder
landse regering bereid op korte termijn 
ir:1itiatieven te ondernemen om Zuid Afrika 
te dwingen Resolutie 435 uit te voeren?' 
blijft minister van den Broek een antwoord 
schuldig. Nee, geen druk op Zuid Afrika 
om een eind te maken aan een bezetting 
die bijna tweeentwintig jaar illegaal is. 
Geen druk om Zuid Afrika te dwingen de 
tien jaar oude Resolutie 435 uit te voeren. 
Minister Van den Broek schrijft wei: 'Oat 
het Namibische volk al te lang heeft moe
ten lijden onder de illegale bezetting door 
Zuid Afrika, kan ik geheel onderschrijven.' 
Maar waar blijft de bereidheid om een eind 
aan dat lijden te maken? 

Er is een zeer omstreden band tussen 
Nederland en Namibie, en hier heeft de 
regering ook geweigerd om in te grtjpen. 
Eind 1978 hebben anti-apartheidsgroe
pen bewijzen op tafel gelegd dat de ura
niumverrijkingsfabriek van URENCO in Al
melo uranium uit Namibie zou verrijken. 
Dit zou een schending van het decreet 
nummer 1 van de VN-raad voor Namibie 
zijn. Kamerleden van een grote meerder
heid in het parlement (CDA, PvdA, 0'66 
en klein links) stelden kritische vragen. In 
een antwoord op 20 juli 1979 verklaarde 
de minister van Buitenlandse Zaken: 
'Naar onze mening is de enige conse
quentie voor de Regering van de erken
ning van de bevoegdheden van de VN-
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Raad voor Namibie om als een daad van 
bestuur decreet nummer 1 uit te vaardi
gen, dat de Regering de toestemming van 
de VN-Raad zou moeten vragen voor mo
gelijke Nederlandse aankopen van ura
nium - of andere natuurlijke rijkdom
men - afkomstig uit Namibie.' Maar de 
tekst van het decreet vermeldt een speci
flek verbod op het 'verwerken' en bij 
URENCO erkende men al in 1978 dat 
Namibisch uranium verrijkt zou worden, 
aangeboden door Engelse en Westduitse 
energiebedrijven. Later kwamen de rege
ring en URENCO met het verweer dat het 
uranium dat fysiek aan URENCO voor 
verrijking aangeboden is, niet op oor
sprong te analyseren is. Voor de Kamer 
was dit niet goed genoeg: er was een 
duidelijke keten van contracten van de 
uraniummijn in Namibie, via de electrici
teitsbedrijven tot URENCO. Het uitvoeren 
van die contracten zou dan onrechtmatig 
zijn. In 1981 werd in het regeerakkoord 
van het kabinet-Van Agt II de volgende zin 
opgenomen: 'Er wordt actief geprobeerd 
te komen tot beeindiging van verrijking 
van uranium uit Namibie.' Maar dit kabinet 
bestond niet lang genoeg om iets hieraan 
te doen en in het regeerakkoord van het 
kabinet-Lubbers I verdween de verwijzing 
naar het Namibisch uranium. 

Maar het was tot maart 1984 mogelijk 
de regering in het parlement onder druk te 
blijven zetten om een eind te maken aan 
de omstreden activiteiten van URENCO. 
Toen bezweek de CDA-kamerfractie voor 
de druk van minister Van den Broek en 
staakte haar verzet tegen de verrijking van 
Namibisch uranium door URENCO 'Om
dat Namibie straks onafhankelijk zal zijn,' 
zei drs. H. Aarts namens de fractie in een 
buitenlandcommissievergadering van de 
Vaste Kamercommissie voor Buitenland
se Zaken en verwees naar de onderhan
delingen die weer even waren opgelaaid! 
Deze koerswijziging (en slechte politieke 
inschatting') van het CDA zal Nederland 
duur komen te staan. Mede omdat in het 
parlement de druk om Namibisch uranium 
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1n Nederland niet Ianger te Iaten verrijken 
wegviel, besloot in mei 1985 de VN-Raad 
voor Namibie een proces tegen URENCO 
te beginnen. In juni 1987 begon voor de 
Haagse rechter het proces tegen UREN
CO en de Staat der Nederlanden wegens 
het onrechtmatig verrijken van Namibisch 
uranium. 

Conclusies 
In de afgelopen tien jaren van onderhan
delen werd het internationale recht met 
voeten getreden en werd verraad ge
pleegd aan de uitvoering van Resolutie 
435. Het Westen diende uitsluitend zijn 
eigen belangen ten koste van de belan
gen van het Namibische volk. De voortsle
pende dialoog diende de Zuidafrikaanse 
bezetters, die ongestraft hun gang kon
den gaan. 

Het Westen heeft niet naar de SWAPO, 
noch naar de Raad van Kerken van Nami
bie geluisterd die vragen om strafmaatre
gelen tegen Zuid Afrika om de prijs van 
bezetting van Namibie als maar omhoog 
te drijven. Ook Nederland luisterde niet, 
en verschool zich achter de paraplu van 
de Contactgroep, de Verenigde Staten of 
de EG. Oat er dit jaar weer onderhandelin
gen zijn blijkt meer te maken te hebben 
met de militaire steun die Cuba aan Ango
la geeft om de Zuidafrikaanse militaire su
prematie in de regio te ondermijnen. 

Een geloofwaardig en positief beleid in 
zake Namibie moet zijn gericht op het 
verhogen van de prijs die Zuid Afrika be
taalt om Namibie te bezetten en om de 
slachtoffers van de bezetting te helpen 
zich te verweren. Dus in plaats van drei
gen met korten op steun voor VN-fondsen 
voor Namibie zou Nederland zijn steun 
aan de SWAPO ku nnen verhogen. Om het 
kopen van uranium en andere delfstoffen 
uit Namibie nog onaantrekkelijker te ma
ken zou Nederland, ondanks het UREN
CO-proces, alsnog een schikking met de 
VN-Raad voor Namibie kunnen zoeken en 
een eind maken aan het verrijken van 
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Namibisch uranium in Almelo. En Neder
land zou vooral moeten pleiten dat Zuid 
Afrika door verdere sancties getroffen zal 
worden, als het dit jaar geen begin maakt 
met de uitvoering van Resolutie 435. Als 
Zuid Afrika inderdaad weer - als in het 
verleden - in gebreke blijft en weer 
- als in het verleden - door een Wes

ters veto in de Veiligheidsraad wordt be
schermd moet Nederland samen met an
dere welwillende Ianden zijn e1gen sane
ties invoeren. Anders blijft Nederland 
schuldig aan het ijdel toekijken op de 
voortdurende schending van volkenrecht 
en de schending van de mensenrechten 
van de Namibiers die generaties lang ge
wacht hebben tot de internationale ge
meenschap haar plicht met betrekking tot 
Namibie serieus nam. 

De Namibiers wachten nu op da
den - niet op nog meer woorden. Ook 
van de kant van Nederland. 

Nawoord 
In verband met vakanties en deadlines is 
d1t artikel al half juli geschreven. Sinds die 
t1jd zijn de onderhandelingen tussen An
gola, Zuid Afrika, Cuba en de Verenigde 
Staten verder gegaan en veel waarne
mers zijn optimistisch. De onderhande
lingsresultaten lijken aardig; de uitvoering 
van Resolutie 435 zou op 1 november 
kunnen beginnen na de terugtrekking van 
Zuidafrikaanse troepen uit Angola. 

Maar Zuid Afrika heeft vergaande con
dities verbonden aan zijn goedkeuring 
van de overeenkomst, condities die te al
len tijde gebruikt kunnen worden om ver
dere vertrag1ngen te veroorzaken. Zuid 
Afr1ka wil ook - nog v66r VN-verkiezin
gen in Namibie - verkiezingen op stam-
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menbasis in het land houden, een tactiek 
die in 1978 zeer effectief gebruikt werd om 
VN-verkiezingen uit te stellen. 

Het lijkt duidel1jk dat Zuid Afrika ziJn 
troepen die diep in Angola zitten terug wil 
trekken. De gecombineerde Angolese/ 
Cubaanse macht is te sterk geweest. On
derhandelingen zijn een eervolle man1er 
om dit te bereiken. Een positief onderhan
delingsresultaat tot november geeft ook 
de Republikeinen in de Verenigde Staten 
een verkiezi ngstroef in handen, 'De Cuba
nen vertrekken uit Angola!'. Daarna kan 
Zuid Afr1ka altijd - missch1en nog steeds 
ongestraft - weer de uitvoering van Re
solutie 435 blokkeren. 

De kansen dat Zuid Afrika, zonder ver
der onder druk gezet te worden, Resolutie 
435 laat uitvoeren zijn zeer gering. Met de 
haast zekere overwinning van de SWAPO 
zouden blanken in Zuid Afrika, met name 
de uiterst rechtse Conservatieve Partij, kri
tiek op de regering hebben wegens de 
uitverkoop van Zuidafrikaanse strategi
sche en financiele belangen in Namibie, 
terwijl de zwarten in Zuid Afrika de over
winning van de SWAPO als een overwin
ning van een gewapende strijd zullen zien 
en dus als een aanmoed1ging voor de 
strijd van hun eigen bevrijdingsbeweging, 
het ANC. 

Cuba en Angola hebben Iaten zien dat 
een harde confrontatie (al hebben ze er 
veel offers voor moeten brengen) met Zuid 
Afrika vruchten kan afwerpen. Nu de rest 
van de wereld nog. 
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