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Tijdens de recente reis van leden van de Tweede Kamer 
naar Zuid-Afrika raakte een deel van de delegatieleden 
verstrikt in verwarde uitspraken over het al of niet op
heffen van sancties. Vooral het CDA blonk uit in on
duidelijkheid. In de krantenberichten kwam Doeke 
Eisma naar voren als een van de weinigen die een kon
sistent en duidelijke opinie had: de tijd om sancties op 
te heffen is nog niet aangebroken. Zolang er zelfs nog 
niet over de opheffing van de apartheid wordt onder
handeld is het daarvoor te vroeg. Het bezoek dat De 
Klerk aan Nederland brengt is al voldoende beloning 
voor zijn gewijzigde beleid. Over de sportboycot was 
volgens de NRC Doeke Eisma zelfs de enige die zich 
duidelijk tegen opheffing uitsprak. 

Het Nederlandse sanctiebeleid is gebaseerd op de vol
gende zinsnede in het regeerakkoord: " Het kabinet zal 
in de loop van 1990 het Zuid-Afrikabeleid evalueren, 
ten einde te kunnen oordelen of de regering-De Klerk 
tot werkelijke hervormingen bereid is. Mocht dat het 
geval zijnen komen onderhandelingen op gang met 
vertegenwoordigers van relevante politieke groeperin
gen, dan zal ons land stappen zetten in de richting van 
normalisering van de verhoudingen met Zuid-Afrika. 
Mocht de regering-De Klerk evenwel niet bereid blijken 
tot echte hervormingen, dat zet ons land zich in om te 
komen tot uitbreiding van het EG sanctiepakket ( .. . ). " 
Minister Van den Broek wil nog in november met zijn 
evaluatie naar buiten komen, voor de Europese top van 
14/15 december, waar het sanctiebeleid van de EG te
genover Zuid-Afrika mogelijk aan de orde komt. Dat 
zou hem de vrijheid geven accoord te gaan met een 
vermindering van sancties. 

De vraag is echter, of een dergelijk Nederlandse stand
punt geheel buiten de Kamer om tot stand kan komen. 
Op dit punt is het regeeraccoord onduidelijk en heeft 
D66 een taak. Ook al is D66 uitgesloten van het kabi
net, juist in kwesties waar PvdA en CDA onderling aan 
het touwtrekken zijn kan een actieve opstelling van D66 
invloed hebben op de gang van zaken. 
Daarom lijkt het nuttig nog eens kort uiteen te zetten 
hoe de situatie is rond de onderhandelingen in Zuid
Afrika. 

Voorlopig gaat het bij de kontakten tussen regering en 
het ANC nog maar om 'besprekingen over de bespre
kingen'. Zowel het ANC als de internationale gemeen
schap hebben herhaaldelijk vastgelegd dat de Zuid
afrikaanse regering eerst een aantal noodzakelijke 
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maatregelen moet nemen om een " klimaat" te scheppen 
waarin vruchtbaar kan worden onderhandeld. Die voor
waarden, zoals vrijlating van de politieke gevangenen, 
opheffing van onderdrukkende wetten, liggen vast in 
uitspraken van o.a. de Europese Gemeenschap, het 
Gemenebest, de Verenigde Naties. En aan die voor
waarden is nog lang niet voldaan: van de 3.000 politieke 
gevangenen zit negentig procent nog vast, de ballingen 
wachten in grote meerderheid nog in het buitenland, en 
de wetgeving is maar zeer gedeeltelijk aangepast. 

In besprekingen tussen ANC en regering moeten deze 
zaken worden opgelost. Men houdt er rekening mee dat 
in 1991 de eerste gesprekken over de toekomst van 
Zuid-Afrika zuilen plaatsvinden. Daar doet zich on
middellijk een groot probleem voor: de regering wil 
vanuit haar huidige machtspositie met de andere organi
saties onderhandelen en tot afspraken over een nieuwe 
grondwet komen. Het ANC meent terecht dat dit een 
heilloze weg is, want wie bepaalt er wie aan de onder
handelingstafel mag zitten. Het ANC heeft er geen 
bezwaar tegen dat de door Pretoria aangestelde ' thuis
land-leiders' aanzitten, mits maar duidelijk is dat zij 
steun hebben onder de bevolking. Daarom vraagt het 
ANC om .vrije verkiezingen, waarbij vanzelf blijkt wie 
de bevolking vertegenwoordigen en dus aan de bespre
kingen mogen deelnemen. In de visie van het ANC 
moet de gekozen assemblee de nieuwe grondwet schrij
ven en de nieuwe regering benoemen. De weg lijkt dui
delijk en simpel, en werd ook met succes in het buur
land Namibie gevolgd. Maar de regering De Klerk wijst 
een dergelijke democratische weg af. Zij wil zelf in over
leg met anderen een nieuwe grondwet schrijven of mini
maal daarvan de hoofdlijnen vaststellen, om daarna het 
resultaat aan een volksstemming voor te leggen. 

Het is duidelijk dat het allemaal een lang proces dreigt 
te worden. We zullen te maken hebben met een jaren
lange overgangsfase, en pas aan het eind van de rit zal 
blijken of het proces inderdaad 'onomkeerbaar' is. Dat 
woord duikt telkens op omdat het als voorwaarde 
wordt gesteld voor opheffing van de sancties. Het lijkt 
reeel om daarmee niet te wachten tot het allerlaatste 
woord gezegd is, de goedkeuring van de nieuwe grond
wet door de huidige racistische parlementen en door een 
referendum onder de bevolking. Immers in de praktijk 
zullen er ondertussen te veel landen de sancties aan hun 
laars lappen. Maar om in dit vroege stadium al sancties 
op te heffen, nu er nog alleen maar sprake is van inten
ties van de regering-De Klerk, is het andere uiterste. Wij 
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moeten hetzelfde geduld tonen als er van de onderdruk
ten in Zuid-Afrika wordt gevraagd. 

Er zijn in Zuid-Afrika een aantal processen aan de 
gang, die tijd vragen. De bevrijdingsbeweging ANC 
maakt een moeizaam proces door van omvorming tot 
een legale partij. De aanhang in het land is enorm, dat 
blijkt uit de massale opkomst bij bijeenkomsten. Maar 
die massale aanhang organiseren in een goed georga
niseerde beweging met geinformeerde en gediciplineerde 
leden in het hele land is een bijna onmogelijke opgave. 
De kampagne om leden te winnen en afdelingen in het 
hele land te vormen loopt hopeloos achter op de plan
nen, gedeeltelijk door het telkens weer oplaaiend ge
weid, gedeeltelijk door geldgebrek en door gebrek aan 
ervaren kaders. Toch is een goede structuur in het hele 
land een voorwaarde om een nieuw bestuur van het 
ANC te kiezen en om dat bestuur een mandaat te geven 
voor de onderhandelingen. Het kongres van het ANC, 
dat aanvankelijk in december zou plaatsvinden, is ver
daagd tot de zomer van 1991. 

Tegenover het ANC vormt de regerende Nationale 
Partij een enorm machtsblok. Veertig jaar aan het be
wind heeft de partij de tijd gehad om zijn machtsstruc
turen uit te bouwen en sleutelposities in handen te krij-
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gen. De tegenstander van het ANC heeft het hele 
ambtelijke apparaat ter beschikking, en daarnaast de 
machtsstructuren van leger en politie. 
De Nationale Partij van De Klerk zal de komende pe
riode moeten laten zien dat het haar ernst is met haar 
hervormingen. De doodseskaders van leger en politie, 
die tientallen activisten voor de mensenrechten uit de 
weg hebben geruimd, moeten op een kontroleerbare 
wijze worden ontbonden. De para-militaire eenheden 
van de extreem-rechtse blanken zullen moeten worden 
ontbonden, of minimaal ontwapend. Er moeten on
afhankelijke onderzoekscommissies aan het werk, om de 
betrokkenheid van dergelijke blanke commando's bij 
het zwart-tegen-zwart geweld te onderzoeken. In feite 
moet er een onafhankelijk onderzoek komen telkens als 
er onder onduidelijke omstandigheden mensen worden 
gedood door politiegeweld. En mensen die van moord 
worden beschuldigd, zoals vele zogenaamde war-lords 
van Inkatha-Ieider Buthelezi, moeten voor het gerecht 
worden gebracht. 
Kortom, de regering-De Klerk die nu nog alle ruimte 
geeft aan het extreem-rechtse geweld, zal daartegen even 
hard moeten optreden als tegen gewelddadige activitei
ten van de zijde van het ANC. Op dit ogenblik wordt 
door de regering toegestaan, dat de extreem rechtse 
blanken hun milities bewapenen en trainen, terwijl dit 
aan het ANC nimmer zou worden toegestaan. Blanken 
mogen ongestraft over vuurwapens beschikken, terwijl 
elk gevonden wapen bij het ANC tot arrestaties en 
gevangenisstraf leidt. 

De regering-De Klerk zal ook moeten laten zien dat het 
haar ernst is met het afschaffen van de apartheidswetten 
en de wetten die de politieke vrijheden beperken. De 
Zuidafrikaanse regering zal in 1990 slechts een belang
rijke apartheidswet afschaffen, de 'separate amenities 
act' die toegang tot parken, bibliotheken etc. regelt. De 
r.k. bisschoppenkonferentie van Zuid-Afrika was zeer 
sceptisch over deze maatregel omdat "de opheffing van 
de wet alleen maar de bestaande werkelijkheid beves
tigt" . Immers "veel van de faciliteiten die onder de wet 
vallen zijn al toegankelijk voor mensen van alle rassen. 
Onder druk van de hoge kosten van gescheiden facilitei
ten en onder druk van ongehoorzaarnheidsacties 
zijn deze veranderingen de afgelopen jaren al gereali
seerd." Als klap op de vuurpijl decreteerde de regering
De Klerk dat er 'gevoelige gebieden' zijn waar rassen
scheiding gehandhaafd kan worden. Onmiddellijk ver
klaarde het gemeentebestuur van de stad Durban de 
kerkhoven tot 'gevoelig gebied' . 
In 1991 zullen twee andere apartheidswetten worden 
afgeschaft, maar het verzet stelt terecht dat afschaffen 
alleen niet voldoende is . Als de beruchte Land Act 
wordt afgeschaft, waarbij aan de zwarte meerderheid 13 
procent van de grond werd toegewezen, verandert er 
nog weinig aan het feitelijke grondbezit. Zwarten die 
voortaan land op voormalig blank gebied kunnen ko-
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pen zijn er niet of nauwelijks. Hoogstens zal het zwarte 
grondbezit verder afnemen omdat blanken wel geld 
hebben om arme zwarte boeren uit te kopen. Dit voor
beeld geeft aan dat er tegelijk maatregelen moeten wor
den genomen om de extreme achterstelling van de zwar
te bevolking ongedaan te maken. 

Tenslotte is er nog een krankzinnige erfenis van de 
apartheid die alleen met veel pijn en moeite opgelost 
kan worden. De Zuidafrikaanse regering heeft de der
tien procent grond voor de zwarte bevolking opgedeeld 
in ' thuislanden', een voor elke stam. Het gaat om on
mogelijke staatjes, die soms uit veertig verspreid liggen
de stukken grond bestaan. Maar deze denkbeeldige 
staatjes kregen elk een eigen vlag, een eigen regering en 
parlement, eigen politie en ambtenaren etc. die allen 
belang hebben bij het voortbestaan van deze structuren. 
In sommige gevallen slaagden de thuislandregimes er in 
een stam-nationalisme aan te wakkeren als basis voor 
hun staat, en een partij op te richten die vaak met grof 
geweld de bevolking organiseerde. 
De grote vraag is hoe Zuid-Afrika bevrijd kan worden 
van deze onafhankelijke en semi-onafhankelijke repu
blieken en een land voor blank en zwart kan worden. 
De regering-De Klerk legaliseert het ANC, maar tegelijk 
is het ANC nog verboden in het thuisland Bophu
thatswana, dat naar ieders overtuiging onderdeel van 
Zuid-Afrika is. Mandela en De Klerk onderhandelen 
over de toekomst van Zuid-Afrika, maar ze weten niet 
eens over welk grondgebied ze eigenlijk spreken. 

De meest bekende thuislandleider is chief Buthelezi, 
regeringsleider van het thuisland Kwazulu van de Zoe
loe's . Met zijn Inkatha-partij vormde Buthelezi met 
intimidatie en geweld een een-partij staat, waar tegen
spraak niet geduld wordt. Deze Buthelezi ziet zijn ambi
ties door de huidige ontwikkelingen in Zuid-Afrika 
verstoord. Het ANC wil hem aanvaarden als leider van 
een politieke partij , die bij eerlijke verkiezingen zal 
moeten tonen over welke aanhang hij beschikt. Maar 
men aanvaardt hem niet als thuislandleider, die van 
Pretoria 600 miljoen rand per jaar, zo'n 400 miljoen 
gulden ontvangt, die over een eigen gewapende Kwazu
lu-politie beschikt die dood en terreur zaait. Alleen al 
om af te komen van de ziekte van de ' thuislanden zal 
Zuid-Afrika tijd nodig hebben. 

Het ANC maakt thans moeilijke tijden door. De oude 
leiders die uit gevangenschap en ballingschap terug
keerden zijn niet opgewassen tegen de vele problemen 
die op hen afkomen. Zij moeten keuzes maken over de 
toekomst van Zuid-Afrika, tegelijk onderhandelen met 
een oppermachtige regering, de radikale jongeren die 
veranderingen nu willen tevreden houden, en in het 
buitenland leiding geven aan de kampagne voor sanc
ties. De terugkerende ballingen moeten aan werk, aan 
onderdak worden geholpen, de vrijgelaten politieke 
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gevangen gesteund. De organisatie loopt mank door 
geldgebrek. 
Toch is dit ANC de hoop voor de toekomst van het 
land. De beweging spreekt zich duidelijk uit voor een 
niet-raciaal Zuid-Afrika. Men kiest voor een meer
partijendemocratie, voor een onafhankelijke recht
spraak, een vrije pers, kortom voor zaken die ons in het 
westen nauw aan het hart liggen. Zal de beweging haar 
idealen kunnen verwezenlijken in het diep verscheurde 
en gewelddadige Zuid-Afrika, in een land waar de grote 
meerderheid van de bevolking in de bodemloze armoede 
en vol frustraties leeft? Het minste wat we vanuit Ne
derland kunnen doen is een financieel steentje bijdragen 
aan de opbouw van de organisatie. 
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