H o o f s t u k Ve e r t i e n

Op soek na ’n nuwe orde

Die staat verander
In 1966, die jaar van Hendrik Verwoerd se dood, het dit gelyk of die politieke stelsel onder
wit oorheersing rotsvas staan. ’n ‘‘Stille revolusie’’ was egter aan die gang wat die vastigheid
van apartheid geleidelik sou ondermyn. In die 1950’s het ’n demograﬁese verandering van
groot belang duidelik begin word. Voorheen het wittes ’n vyfde van die totale bevolking van
die land uitgemaak, en daarom kon hulle al die middel- en topposte in die openbare en private
sektor vul. Die getalsverhouding van wittes tot die totale bevolking het egter vinnig begin daal.
In 1969 het groot opskrifte in Beeld op ’n “nuwe faktor’’ in Suid-Afrika se politiek gewys:
‘‘Verwoerd se syfers verkeerd: Suid-Afrika word veel swarter.’’ Die swart bevolking het baie
vinniger gegroei as wat verwag is. Volgens projeksies sou die wittes, wat tussen 1910 en
1950 ongeveer 20% van die totale bevolking uitgemaak het, teen 1985 tot 15% afneem en
vroeg in die volgende eeu tot minder as 10%.
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Die ekonomie was verby die vroeë nywerheidsfase waarin die mynwese en landbou
oorheers het. Dié bedrywe het swaar gesteun op ongeskoolde en swak opgeleide werkers,
van wie baie trekarbeiders was. Werkgewers kon groot getalle ongeskoolde of halfgeskoolde
swart en bruin arbeid kwistig inspan sonder om oor produktiwiteit bekommerd te wees.
Die paswette en die beperkings op swart politieke en arbeidsorganisasies het seker gemaak
dat werkers nie hoër lone kon beding nie. Van die 1960’s af het die vervaardigings-, bouen dienstesektor egter al hoe meer oorheers. Dié sektore het ’n geskoolde en produktiewe
werkmag vereis wat met hul gesinne in die stede gewoon het.
Teen die 1970’s was daar ’n nypende tekort aan geskoolde arbeiders. Wittes kon nie
meer op hul eie aan dié vraag voldoen nie. Aan die begin van die 1960’s het hulle steeds
tot 82% van die middelvlak-arbeidskrag uitgemaak. In 1981 was dit 65%. Werkgewers
het al hoe meer bruines, Indiërs en swartes in senior poste opgelei.
Die staat kon swart mense eenvoudig nie meer soos voorheen beheer nie. Die massiewe
departement van Bantoe-administrasie en -ontwikkeling kon die swart vloei na die stede
nie meer stuit nie.
Die regering het swart onderwys begin uitbrei om in die toenemend groter vraag na
geskoolde arbeid te voorsien. Die tabel toon die drastiese toename in swart leerders op
die senior skoolvlak baie duidelik.
Terselfdertyd was daar ’n geleidelike toename in die ‘‘oortollige’’ arbeidspoel wat nie vir
die moderne ekonomie van nut was nie. Swart kinders het skoolstanderds bereik waarvan
hul ouers maar net kon droom, maar die moontlikheid om formele werk te kry, was
kleiner. In die 1960’s het 97% van die skoolverlaters werk gekry, maar in die 1970’s het
die syfer tot 72% gedaal. Tydens die Soweto-opstand in 1976 was die meeste oproeriges
skoolkinders en werkloses – marginale groepe wat die stelsel kon verlaat sonder om ’n
inkomste in te boet.

oorkant: Kinders skep hul eie speelterrein in
die reënpoele van Kruispad, die uitgestrekte
informele woongebied buite Kaapstad wat in
die 1970’s ontstaan het. Teen die vroeë 1980’s
het dit huisvesting gebied aan meer as 50 000
swart werkers, van wie ongeveer ’n derde
onwettig daar was. Die regering het beplan
om hulle na ’n nuwe township, Khayelitsha,
30 km van die stadskern, te verskuif, maar
verbete weerstand het die owerhede gedwing
om dié planne te laat vaar. Dit het geblyk die
deurslaggewende oorwinning te wees oor die
paswette en die regering se poging om die
getal swart mense te beperk wat in die WesKaap woon. Die paswette is in 1986 afgeskaf.

Swart inskrywing in hoër onderwys sedert 1960
Jaar

Sekondêre
skool

Hoogste skoolstanderds

Universiteitstudente

1960

54 598

717

1 871

1965

66 568

1606

1 880

1970

122 489

2 938

4 578

1975

318 568

9 009

7 845

1980

577 584

31 071

10 564

1985

1 192 932

34 733

49 164

Totale bevolking per statutêre groep, 1951–1987
1951

1970

1980

1987

Swart

8 560 083

15 057 952

21 307 749

26 313 898

Wit

2 641 689

3 752 528

4 453 273

4 911 000

Bruin

1 103 016

2 018 453

2 554 039

3 069 000

Indiër

336 664

620 436

794 639

913 000

Totaal

12 641 452

21 449 369

29 109 700

35 206 898
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onder: In die 1970’s het Suid-Afrika se

stede toenemend swart geword. Hieronder
is ’n lugfoto van Soweto, waar daar – soos
in ander stedelike sentra – ’n fenomenale
toename in die getal formele wonings was,
maar geen merkbare verbetering in die
gehalte van stadsbeplanning nie. Daar is geen
poging aangewend om leefbare woonbuurte
te skep nie. Rye eenvoudige huisies, beknop
aan die binnekant, is langs strak straatblokke
gerangskik.

Die stede het as gevolg van die vinnige swart bevolkingsaanwas al hoe swarter geword.
Teen 1970 het 5 miljoen swart mense in die gemeenskaplike gebied van Suid-Afrika in
stede en dorpe gewoon (vergeleke met 2 miljoen in 1946). Die stedelike en plattelandse
wit bevolking was laer as 4 miljoen. Sakeondernemings het hul bemarkingstrategieë
verander om swart verbruikers in ag te neem, en swart arbeiders het kleurskeidslyne in
nywerhede afgebreek.
Teen die einde van die 1970’s het yslike informele nedersettings buite-om die stede
ontstaan: ’n Halfmiljoen mense het in groter Inanda langs Durban gewoon, 250 000
in Edenvale-Zwartkops naby Pietermaritzburg, 300 000 in Winterveld naby Pretoria,
100 000 in Mdantsane naby Oos-Londen en bykans ewe veel in Kruispad naby Kaapstad
se lughawe. Meer as die helfte van die swart bevolking was jonger as 16, en hulle het al
hoe meer onder beheer van die regering of hul familie uitbeweeg.

oorkant: John Vorster het in 1978 as eerste

minister bedank en die amp van seremoniële
staatspresident van Suid-Afrika aanvaar.
Hier word hy gesien waar hy saam met sy
vrou (regs) die saluut waarneem.
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‘‘’n Sterk staat en swak onderdane’’
Verdrukking was nie lukraak of onvoorspelbaar nie, maar behoorlik gewettig. In 1971
het die bekende anti-apartheidsaktivis Fatima Meer geskryf: ‘‘Die regering bewaar
sy strukture deur ’n uiters gesoﬁstikeerde administratiewe tegniek wat persoonlike
weldadigheid deeglik met die onpersoonlike en dus ‘onpartydige’ mistiek van die gereg
meng . . . Die nieblanke slagoffer begin glo hy het die simpatie en steun van mindere
en senior beamptes, onder andere die eerste minister, en dat swart én wit ewe veel
die slagoffers van Suid-Afrikaanse gebruike en die apartheidswette is.’’ Meer het na
die ‘‘ontsagwekkende mag van die staat’’ verwys, maar bygevoeg dat dit net ‘‘weens die
komplementêre swakheid van sy onderdane’’ moontlik is.

’n Polisiestaat?
Suid-Afrika van die 1960’s en 1970’s word dikwels losweg ’n polisiestaat genoem, maar die
werklikheid is baie ingewikkelder. Dié beskrywing is korrek in ag genome die drakoniese
veiligheidswetgewing, instromingsbeheer en ander beperkings op die beweging van
swart mense, asook hul gebrek aan vryheid. Aan die ander kant het talle kenmerke
van ’n klassieke polisiestaat ontbreek. Suid-Afrika was inderwaarheid ’n staat met ’n
merkwaardige tekort aan polisielede. Selfs in 1984, ná ernstige binnelandse onrus, was
daar, na berig word, slegs 1,4 polisiebeamptes per 1 000 van die bevolking, vergeleke
met sowat 2,4 in die Verenigde Koninkryk, 4,4 in Noord-Ierland, 5,7 in Algerië en 16 in
die Sowjetunie.
Vir ’n land met ’n bevolking van 22,5 miljoen in 1970 is weinig andersdenkendes vervolg.
Bykans 1 000 is sedert 1950 ingeperk, en in 1970 was inperkingsbevele ten opsigte van
350 van hulle steeds van krag. In 1970 was sowat 800 Suid-Afrikaners weens oortredings
van die veiligheidswette in die tronk. Honderde het die land met vertrekpermitte
verlaat, terwyl talle se paspoort ingetrek of dit geweier is. Teen April 1976 was net sowat
74 mense blykbaar sonder verhoor in aanhouding.
Die samelewing was steeds baie min gemilitariseer. In 1967 het die regering wetgewing
aanvaar wat militêre diensplig vir alle wit mans ingestel het, en in 1972 is die dienstyd
na een jaar uitgebrei. Voor die uitbarsting van onrus in die townships was daar baie min
weerstand teen dié diensplig, en selfs ná 1976 het mans selde geweier om dié diens
te lewer.
Onder P.W. Botha, wat in 1966 minister van verdediging geword het, het die land
sy militêre toerusting gemoderniseer en plaaslike wapenvervaardiging sterk uitgebrei.
Frankryk en in mindere mate Duitsland het ingespring toe Brittanje se Arbeidersregering
aangekondig het dat hy nie meer wapens aan Suid-Afrika gaan verskaf nie.
Die lewering van helikopters en Mirage-bomwerpers was vir Suid-Afrika van die
grootste nut. Frankryk het ook die tegnologie vir die Koeberg-kernkragsentrale verskaf.
Ná die instelling van die verpligte VN-wapenboikot teen Suid-Afrika in 1977 het die
plaaslike wapenvervaardiger, Krygkor, die land feitlik van wapeninvoer onafhanklik
gemaak en selfs wapens begin uitvoer. Suid-Afrika het in die vroeë 1960’s baie min aan
wapens bestee, en tot die vroeë 1980’s was dié besteding deurgaans beskeie.
Regters het hulle as onpartydig beskou, hoewel swart mense feitlik deurgaans swaarder
gestraf is. Die enkele koerante wat die swart stryd gesteun het, is verbied en hul personeel
is geteister, en die regering het toenemend kritiek op die polisiemag en gevangenisse
gesmoor, maar die belangrikste koerante was merkwaardig vry.

VE R LIGTE S TE E N VE R KRAM PTE S

In 1967 het Wimpie de Klerk, koerantredakteur en ouer broer van F.W. de Klerk,
wat destyds ’n jong politikus in die NP
was, die terme verkramp en verlig geskep.
Die twee kampe het hul verskille oor rassebeleid meestal oordryf, want eintlik het
beide verligtes én verkramptes wit en
Afrikaneroorheersing gesteun. Verligtes
was egter voorstanders van geleidelike en
deeglik beheerde veranderings terwyl die
fondamente van wit mag behou moes
word.
Die verkramptes wou nie hê dat daar
hoegenaamd met apartheid gepeuter word
nie en het teenstanders wat dit wou doen,
sommer maklik vir kommuniste of aartsliberale uitgekryt. Vir hulle was die staat ’n
Afrikanerstaat. Die verligtes het hulle eerder met die staat, wat al hoe meer veelrassig geword het, as die Afrikanervolk vereenselwig. Hulle het saamgestem met
Schalk Pienaar, die verligte redakteur van
Beeld, dat apartheid niemand volmag gee
om die waardigheid van anderkleuriges
aan te tas nie. Pienaar het gemengde
sportspanne verwelkom, asook diplomatieke betrekkinge met ander Afrikastate,
want dit het geleenthede vir die ‘‘normalisering’’ van rasseverhoudinge in SuidAfrika geskep.

’n Nuwe soort politikus
Die skeuring in die middel-1960’s tussen verligtes en
verkramptes (kyk kassie) was een van die eerste krake
in die NP se fondamente. Aanvanklik kon die regses
of verkramptes in die regerende party seker wees dat
Hendrik Verwoerd se streng apartheidstelsel in stand
gehou sou word. Die NP-koukus was diep geskok deur
die sluipmoord op Verwoerd op 6 September 1966 en
het B.J. (John) Vorster as sy opvolger gekies. Hy was die
regses se man, en hulle het sy aanvalle op kommuniste en
liberale – volgens hom ondergrawers van die maatskaplike
bestel – toegejuig. Vorster is in die Tweede Wêreldoorlog
geïnterneer omdat hy die Duitsgesinde Ossewa-Brandwag
aktief ondersteun het.
Vorster het die drakoniese veiligheidswetgewing behou
en apartheid uitgebrei deur die laaste sweempies van bruin
verteenwoordiging te verwyder, maar die verkramptes
gepak. Die verregses in die kabinet het hulle om Albert
Hertzog geskaar. Hy was die seun van genl. J.B.M. Hertzog,
en ’n kabinetslid. Uit dié vesting het hy aanvalle geloods
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op Vorster se behoedsame hervormings, naamlik ’n effens meer liberale sportbeleid,
die aanvaarding van swart ambassadeurs en pogings om die gaping tussen die twee wit
gemeenskappe te oorbrug. Vorster het Hertzog in 1969 uit sy kabinet weggelaat. Hy het
daarop die NP verlaat en die Herstigte NP (HNP) tot stand gebring het. Die NP het
die HNP in die algemene verkiesing van 1970 verneder, want die HNP het net 4% van
die stemme getrek (hoewel dit byna 10% van die Afrikanerstemme was) en geen setels
verower nie.
Die eerste minister se standpunt teen die verkramptes het sterk steun van die groot
Nasionale Pers-koerante (Die Burger en Beeld) gekry. Hy was minder afsydig as Verwoerd,
het graag gholf gespeel, gereeld met die pers vergader en pittige tafelredes gelewer. Die
liberale Rand Daily Mail het Vorster beskryf as die gewildste eerste minister wat SuidAfrika nog gehad het.
Hy was ’n sportliefhebber en wou dus veel eerder as sy voorganger internasionale
sportkontak behou. Dié is in 1965 in gevaar gestel toe Verwoerd geweier het dat ’n
Nieu-Seelandse rugbyspan met enkele Maori’s daarin na Suid-Afrika toe kom. Die toer
is gevolglik afgestel. Vorster het ’n ingewikkelde proses aan die gang gesit om sport te
desegregeer, maar dit is eers 15 jaar later voltooi.
Vorster was ’n ewe sterk voorstander van wit oorheersing as Verwoerd, maar het ’n
nuwe toon aangeslaan: Die Afrikaners wil graag deur Afrika aanvaar word. ‘‘Ons het ’n
plig teenoor Afrika . . . Afrika is ons moeder . . . ’n Mens wil die heel beste doen om te
sorg dat Afrika jou mense aanvaar, as ’n Afrika-volk met alle reg om in Afrika te wees,
teenoor die koloniste se opvatting van nou hier, maar môre weg.’’
Hy wou Suid-Afrika se al hoe swakker betrekkinge met die res van die wêreldgemeenskap graag verbeter en het dus sy ‘‘uitwaartse beleid’’ bekend gestel. Die eerste
stap was om diplomatieke en ekonomiese bande met Afrikastate na die noorde aan te
knoop. Dié was ’n natuurlike mark vir Suid-Afrika, maar net 10% van sy produkte is
daarheen uitgevoer. Vorster wou Afrikastate in die streek ook oorreed om die ANC en
Pan-Africanist Congress (PAC) geen basisse te gee nie.
Diplomatieke bande met Malawi was egter sy enigste wesenlike sukses. Toe pres.
Hastings Banda van Malawi ’n staatsbesoek aan Suid-Afrika bring, het die pers
foto’s van Vorster tussen twee swart vroue op ’n staatsbanket as ’n sterk stelling teen
rassisme vertolk.
Tuislande of stortingsterreine?
Die masjinerie vir die regering se tuislandbeleid is in die 1960’s uitgebrei. Daar was
verskillende gesagsvlakke, naamlik stam- en streeksowerhede, en boonop ’n gebieds- en
nasionale gesag. Die onderliggende veronderstelling was dat alle swart mense, selfs dié
in die stede, hul regte net in hul onderskeie tuislande sou kon uitoefen. Sodra ’n etniese
groep soos die Xhosa-mense ‘‘onafhanklik’’ geword het, het ’n Xhosa sy Suid-Afrikaanse
burgerskap prysgegee en ’n burger van die Xhosa-tuisland geword, al het hy nog nooit
daar gewoon nie.
’n Grondwet is vir Transkei opgestel, en die eerste verkiesing vir ’n gedeeltelik
selfregerende Transkei is in November 1963 gehou. Die wetgewende vergadering
(Bunga) het Kaiser Matanzima tot hoofminister verkies. Ciskei het in 1971 ’n wetgewende
vergadering gekry. Net 54% van die Xhosa het in die twee Xhosa-tuislande gewoon.
Tussen 1963 en 1971 het die volgende groepe (die staat het hul samestelling bepaal)
ook ’n wetgewende vergadering en ’n soort selfregering gekry: die Zulu in KwaZulu, die
Pedi en Noord-Ndebele in Lebowa, die Venda in Venda, die Shangaan en Tsonga in
Gazankulu, die Tswana in Bophuthatswana en die Sotho in Basotho Qwa Qwa. Daarna
is ’n soort ‘‘verteenwoordiging’’ ook aan die Swazi en Suid-Ndebele gegee, hoewel hul
onderskeie tuislande skaars groter was as ’n distrik – 370 km2 in eersgenoemde geval en
2 090 km2 in laasgenoemde.
Transkei het die voordeel van ’n aaneenlopende grondgebied gehad, maar daar was
weinig hulpbronne of infrastruktuur.
Bophuthatswana het uit 19 aparte stukke grond bestaan, en baie min van sy bevolking
het toegang tot paaie, spoorlyne en telekommunikasie gehad. Benewens groot
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links: Die hoofbeswaar deur die teenstanders

van apartheid was die wanverspreiding van
grond – 13% van Suid-Afrika se grondgebied
is toegewys aan meer as 80% van die
bevolking. Die afbakening op rassegrondslag
van strande en ander openbare geriewe is ook
swaar ten gunste van wittes gelaai, soos die
spotprent deur Richard Willson wys.
oorkant bo: John Vorster by ’n staatsbanket, effens ongemaklik langs ’n swart vrou
wat deel van die gevolg van pres. Hastings
Banda van Malawi was. Hoewel dit net ’n
geringe krakie in die muur van apartheid was,
het die Afrikaner-regtervleuel groot politieke
gewin uit die foto gemaak en dit dikwels
vir propaganda gebruik. Die argument was
dat omgang met buitelandse diplomate en
veelrassige sport apartheid tuis weldra sou
ondermyn.
oorkant onder: Basil D’Oliviera was een

platinummyne naby Rustenburg is ook ander minerale ontgin. Hoewel dié gebied meer
stoﬂike hulpbronne as ander tuislande gehad het, was dit soos die ander grootliks van
geldelike oordragte afhanklik. Die sentrale regering het besluit hoeveel geld oorgedra
sou word, en Suid-Afrika se Parlement moes dit bewillig. Net ’n derde van die tuisland
se sogenaamde burgers – meestal vroue, kinders en bejaarde mans – het daar gewoon.
In die eerste verkiesing het sowat ’n derde van die kiesers in Bophuthatswana gestem, en
net 15% van sy ‘‘burgers’’ wat in Pretoria gewoon en gewerk het.
KwaZulu was een van die mees verbrokkelde tuislande, met 29 groot en 41 kleiner
enklaves. Hy was arm aan hulpbronne, sy gebied was grotendeels heuwelagtig en daar was
geen afsettings van minerale nie. Sowat die helfte van sy ‘‘burgers’’ het daar gewoon.
Hoewel die tuislande die kern van die apartheidsbeleid was, is die gebiede pynlik
stadig ontwikkel. In die eerste tien jaar is minder werkgeleenthede geskep as wat die
Tomlinson-verslag vir een jaar wou hê. In 1966 was die totale produksie van die tuislande
net 1,9% van die hele Republiek s’n. Daar was geen nywerheidsontwikkeling in die
tuislande nie, en ook geen fabrieke aan hul grense waar oortollige werkers kon werk, soos
eers in die vooruitsig gestel is nie.
Die ontwikkelingsaspek van die tuislandbeleid is grootliks vervang deur ’n beleid
wat die reservate gebruik het as stortingsterreine waar die regering swart mense uit die
‘‘wit’’ Suid-Afrika kon hervestig. Mense in swart landelike nedersettings (wat swart kolle
genoem is), oortollige plaaswerkers en sommige stedelike werkloses is gedwing om na
die tuislande te verhuis. Tussen 1962 en 1982 is altesaam 1,9 miljoen swartes (volgens die
regering se eie ramings) hervestig. Voeg ’n mens groepsgebiede-verskuiwings uit stede
en dorpe asook uitsettings van plaaswerkers by, is 3,5 miljoen mense weens apartheid
hervestig.

van die knapste krieketspelers wat Kaapstad
ooit opgelewer het. Aangesien hy in SuidAfrika nie toegelaat is om teen wit of oorsese
spanne te speel nie, het hy die land verlaat
en is hy op 34-jarige leeftyd gekies om vir
Engeland te speel. Hy het ’n suksesvolle
internasionale loopbaan gehad voordat hy
vir die Engelse nasionale span gekies is om in
1968-1969 in Suid-Afrika te toer. Op grond
van die bewering dat die keuring polities
geïnspireer is, het die eerste minister, John
Vorster, verklaar dat die span nie in SuidAfrika welkom sou wees nie. Hierdie stap
het die internasionale sportboikot teen SuidAfrika verhaas.
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onder: Staatspres. Nic Diederichs, hier

afgeneem saam met die leiers van die swart
“tuislande” wat deur die apartheidsbeleid
geskep is. Die meeste van dié leiers het
geglo dat blanke mag nie omvergewerp
kon word nie. Hulle het die stelsel aanvaar
en versigtig probeer om toegewings te
verkry. Die uitsondering was hoofminister
Mangosuthu Buthelezi van KwaZulu (heel
links), wat ’n meer komplekse begrip van die
situasie gehad het. Hy het die tuislandstelsel
formeel verwerp, maar dit ook gebruik as
’n dekmantel vir die ontwikkeling van ’n
massabeweging.
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Toestande in die hervestigingskampe was swak, en daar was min of geen kans om
werk te kry nie. Tussen 1970 en 1980 het die bevolking van die tuislandgebiede met 57%
toegeneem, wat die bevolkingsdigtheid sedert 1950 verdubbel het. Landbouproduksie het
grootliks ineengestort, en die tuislande het al hoe meer van trekarbeiders se verdienste
afhanklik geword.
Politiek in die tuislande
Net drie van die tuislande, Transkei, Bophuthatswana en KwaZulu, het werklik in die
politieke debatte van die 1970’s en 1980’s (wat deur wittes oorheers is) aandag gekry. Dit
was gou duidelik dat die voordele van mag vir Kaiser Matanzima van Transkei belangriker
was as om sy beperkte magsbasis te gebruik om die sentrale regering te konfronteer.
In 1976 het die sentrale regering ‘‘onafhanklikheid’’ aan Transkei toegestaan omdat hy
oortuig was dat die gebied geen veiligheidsgevaar inhou nie.
Al was hulle ekonomies baie swak, het Lucas Mangope, wat in 1972 tot Bophuthatswana
se hoofminister verkies is, en hoofman Mangosuthu Buthelezi, wat in 1975 hoofminister
van KwaZulu geword het, hul beperkte geleenthede gebruik om swart mense se situasie
te verbeter. Mangope het ’n dubbelsinnige beleid gevolg: Hy met apartheid saamgewerk,
maar ook probeer om ’n gebiedsbasis vir Tswanas in ’n nuwe federasie te beding. Hy het
Buthelezi aanvanklik gesteun en die doelwitte van afsonderlike ontwikkeling verwerp,
maar in 1977 Bophuthatswana na ‘‘onafhanklikheid’’ gelei.
Die uitgeslape, trotse en liggeraakte Buthelezi het meer openlike konfrontasie verkies.
Hy het sy aansienlike politieke vaardighede ingespan vir ’n plan om die tuislandstelsel
formeel te verwerp, maar dit ook as dekmantel te gebruik om ’n massabeweging te bou.

Hy het die Inkatha-kultuurbeweging, wat aanvanklik in die 1920’s gestig is, in 1975 laat
herleef. Weldra was daar tussen 150 000 en 200 000 lede. Hy het die Black Unity Front
vir nasionaliste binne én buite die tuislandstelsel geskep om supra-etniese nasionalisme
te bevorder. Gail Gerhart, ’n ewewigtige Amerikaanse geleerde, het die situasie in 1977
sorgvuldig ontleed en tot die gevolgtrekking gekom: ‘‘As ’n mens betoog dat Buthelezi
’n netto bate vir die bewind is omdat hy geloofwaardigheid aan die Bantoestans verleen,
beteken dit dat sy rol as propagandis vir nasionalisme ernstig geringgeskat word. Buthelezi
is trouens die sterkste bewys dat swart inisiatiewe die apartheidstrateë se deeglikste
planne kan omverwerp.’’ Opgevoede swart mense het Buthelezi met agterdog bejeën.
Hulle het gedink hy verteenwoordig meestal bejaardes, tradisionaliste en mense wat vir
die regering werk.
In die middel 1970’s het biskop Desmond Tutu ’n vars stem laat hoor. Hy was deel
van ’n nuwe geslag swart geestelikes wat in die groot Engelse kerke tot belangrike ampte
gevorder en swart bevryding voorgestaan het. Na sy mening was daar ’n duidelike keuse:
Wittes en swartes sal ‘‘saam oorleef of saam vernietig word’’.

Die Swartbewussyn-beweging
Die Swartbewussyn-(SB)-beweging wat in die 1960’s ontstaan het, was ’n hegte deel van die
evolusie van swart weerstand wat van die koloniale tyd dateer. Nogtans was die SB eiesoortig,
want dit het al hoe meer swart universiteitstudente ingesluit, was in wisselwerking met die
National Union of South African Students (Nusas), ’n studentegroep wat teen apartheid
gekant was, en het hom teen die meedoënloos diskriminerende praktyke deur ’n al hoe meer
selfversekerde wit regering verset.

’n Aparte swart organisasie
Aanvanklik was daar net een universiteit – Fort Hare – waar swart studente betreklik
maklik toegelaat is, maar teen die vroeë 1960’s was daar ses. Swart studente uit alle groepe
kon nou na die Universiteit van Durban-Westville, die Universiteit van die Noorde, die
Universiteit van Wes-Kaapland, die Universiteit van Zululand en die Mediese Skool van
die Universiteit van Natal gaan.
In die middel-1960’s was Steve Biko, ’n student aan die Universiteit van Natal, ’n lid
van Nusas. Destyds was Nusas hoofsaaklik ’n studente-unie, maar dit was oorwegend
wit en meestal op die Engelssprekende kampusse bedrywig. Teen 1966 het Biko op die
gedagte gekom om ’n aparte swart studenteorganisasie te stig. Na sy mening kon wit
studente hulle onmoontlik geheel en al met die verdrukking en dus die strewes van swart
studente vereenselwig.
Laat in die 1960’s het die regering se aggressie Nusas gedwing om sy teenkanting teen
apartheid te temper. Dit het al hoe meer studente-ondersteuners by die uitsluitlik swart
instellings erg ontstel. Die laaste strooi was die jaarlikse konferensie wat in 1967 by die
Rhodes-universiteit gehou is – swart afgevaardigdes is in vernederende toestande buite
die kampus gehuisves.
Biko het een liggaam vir swart én wit studente verwerp, maar steeds liberale oortuigings
aangehang. In sy uiteensetting van die toekoms het Biko Suid-Afrika nooit van wittes
probeer suiwer nie. Hy het aanvaar dat wittes deel van die werklikheid in Suid-Afrika is.
Hy het betoog dat hulle hul gemeenskap moet probeer oortuig om ’n einde aan apartheid
te maak.
Biko se taak is vergemaklik deur die University Christian Movement (UCM) wat teen
1968 reeds oorwegend swart was. Die plan om ’n swart studenteorganisasie te skep, is
in 1968 op ’n UCM-vergadering bespreek en gesteun. Biko se vroeë geskrifte toon dat
hy toe reeds met die idees vorendag gekom het wat later die teorie van Swartbewussyn
sou word.
Biko se eerste organisasie was die South African Student Organisation (Saso), wat hy
in Julie 1969 gestig het. Hy was die eerste president daarvan. Hy het ook ’n belangrike
rol in ander SB-formasies gespeel, onder meer die Black People’s Convention (BPC),
South African Students’ Movement (SASM) en die National Youth Organisation (Nayo).

onder: Neville Alexander spreek in 1983 ’n

vergadering van die National Forum, ’n alliansie van swartbewussyn- en onafhanklike
sosialistiese organisasies, toe. As ’n vooraanstaande intellektueel het hy in Duitsland ’n
doktorsgraad in die Duitse letterkunde behaal. Hy was ’n gevangene op Robbeneiland
van 1964-1974 saam met Nelson Mandela en
andere. In 1983 het hy sy gewig saam met
dié van die National Forum (NF) in die skaal
gegooi. Hoewel dit oor min fondse beskik
het, het die NF ’n sterk teoretiese uitdaging
aan die United Democratic Front (UDF)
gestel. Dit het die UDF se poging verwerp om
homself as “nierassig” voor te hou terwyl dit
etniese organisasies in sy geledere toegelaat
het en baie wit leiers gehad het. Dit was ook
baie meer uitdruklik anti-kapitalisties gerig.
Alexander het geargumenteer dat Suid-Afrika
se kapitalisme ’n diepgaande rassistiese aard
aangeneem het. Die NF het ’n sosialistiese
rigting ingeslaan en verwag dat ’n georganiseerde swart werkersklas die leiding in sowel
die anti-apartheidstryd as in ’n toekomstige
regering moet neem. Uiteindelik het die UDF
en ANC die oorhand oor die NF gekry omdat
hulle beter befonds was en meer pragmaties oor ekonomiese beleid. Nogtans het baie
van die kwessies wat die NF na vore gebring
het, teruggekeer om by die ANC in bewind
te spook, veral die noue alliansie tussen ’n
swart bourgeoisie en wit belanghebbers in
die sakewese.
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D I E U ITSON D E R LI KE STE M VAN STEVE B I KO

Steve Biko se pa, Mathew Mzingane, was
’n klerk, en sy ma, Alice Nokuzola, ’n huiswerker. Biko is op 18 Desember 1946 op
King William’s Town gebore, en is vroeg
reeds aan die politiek blootgestel toe sy
broer in 1963 weens betrokkenheid by
die PAC in hegtenis geneem is. Biko is
self op hoërskool – die Lovedale-kollege
in die Oos-Kaap – as gevolg van sy politieke bedrywighede geskors. Hy het sy
matriek aan ’n Katolieke skool in Natal
voltooi en is tot die mediese skool van die
Universiteit van Natal (swart deel) toegelaat. Hy het sy studie in 1972 opgeskort
om heeltyds vir die Black Community Programme (BCP) in Durban te werk. Toe hy
in 1973 ingeperk word, het hy ’n BCPkantoor op King William’s Town geopen
en daar gewerk. Hy moes dit laat vaar toe

’n nuwe inperkingsbevel hom verbied om
vir die BPC te werk.
Die Swartbewussyn-ideologie het
swart mense aangemoedig om op hul
swart identiteit trots te wees. Biko het geglo dat die jare lange verdrukking deur
wittes opvattings oor skoonheid op swartes afgedwing het wat in wit ervarings gegrond was. Swart mense het dit aanvaar
en naderhand hulself gehaat omdat hulle
gereken het hulle is minderwaardig oor
hulle swart is. Volgens Biko het swartes
nie wittes se leiding nodig om wit verdrukking teen te staan nie. Liberale – dit was
Biko se naam vir wittes wat apartheid
teengestaan het en ’n beter bedeling vir
swart mense wou hê – kon nie by apartheid baat vind én dit opponeer nie.
Dis die swart mense wat apartheid
moes teenstaan omdat hulle die slagoffers daarvan was. Net swart mense, het
Biko betoog, het die pyn van verdrukking
verstaan. Wittes wat swartes wou help
om die pyn van apartheid-verdrukking te
verlig, moes eerder ander wittes probeer
oortuig dat apartheid verkeerd is en
swartes toelaat om apartheid te beveg
soos hulle dit die beste kan doen. Dié
ideologie is vasgevang in wat later ’n

gewilde slagspreuk vir SB sou word:
‘‘Swart man, jy staan alleen.’’
Biko het oor die frase ‘‘Swart is pragtig’’
geskryf: ‘‘Dit dien ’n baie belangrike aspek
van ons poging om menslikheid te bereik,
en ek dink dit slaag. ’n Mens daag die baie
diep wortels van swart mense se geloof
oor hulself uit. As jy sê ‘Swart is pragtig’,
sê jy in werklikheid vir hom: Man, daar is
niks met jou verkeerd nie, begin jouself as
’n mens beskou . . . In dié opsig is die term
‘Swart is pragtig’ juis ’n uitdaging van opvattings wat meebring dat iemand homself
geringskat.’’

Steve Biko met sy seun Samora

Projekte het ingesluit die Black Community Programme, waarvoor Biko vroeg in die
1970’s gewerk het, en Zanempilo, ’n gesondheidsinstelling net buite King William’s
Town. Dié kliniek, waar dr. Mamphela Ramphele as huisdokter gewerk het, is deur SB
geïnspireer.
Ná Biko se inperking in 1973 het die Black Community Programme hom steeds
gesteun. Sy inperkingsbevel was tot sy inhegtenisneming in 1977 van krag. Selfs in hierdie
tydperk het hy die organisasies wat hy gestig het, steeds gedien en bevorder. Tot sy dood
in polisie-aanhouding in 1977 was hy ’n leier van die SB wat hy help vorm het.
Die mobiliseringsagenda
Dit was betreklik maklik om lede van die swart bevolking te mobiliseer, want hulle
het saam in afsonderlike woongebiede gewoon en dieselfde ervarings gedeel. Swart
universiteite was ’n vrugbare teelaarde vir die verspreiding van SB-idees en die skepping
van ’n sterk studenteorganisasie. Aanvanklik het die staat die beweging ’n mate van
vryheid toegelaat.
SB het swart mense oortuig dat net swartes ’n einde aan rasseverdrukking sou kon
maak. Hul trots op hulself het al hoe meer selfvertroue gekweek onder aanhangers van
dié credo.
Ná die stigting van Saso het die organisasie baie vinnig op swart universiteitskampusse
gegroei. Vir die eerste keer ná die verbod op die ANC en die PAC is openlike swart
weerstand weer aangewakker.
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Die idees versprei
Die idees van SB het grootliks deur die toedoen van die Black People’s Convention na
gemeenskappe versprei, maar die Students’ Christian Movement (SCV) en die South
African Students’ Movement (SASM) het ook daartoe bygedra. Die SCV was ’n ou
Christelike beweging aan universiteite waartoe die meeste swart studente behoort het
– selfs toe Nusas die oorheersende swart studenteliggaam op swart kampusse was. Die
SASM is gestig as ’n organisasie vir swart hoërskoolleerders en was in verskeie skole
verteenwoordig, onder meer die hoërskole Morris Isaacson en Naledi in Soweto. Dié
skole was die spil waarom die 1976-opstand gedraai het. Healdtown in die Oos-Kaap was
ook ’n belangrike aktiviste-sentrum.
Al was dié groepe tot barstens toe vol nuwe selfvertroue, het hulle nooit werklik die
kuns bemeester om die massa te oorreed tot georganiseerde weerstand nie. SB-groepe
wou die werkers organiseer, maar kon nie. Hulle was nie in staat om die soort burgerlike
verenigings te bou wat later na ander mense as aktiviste of studente sou kon uitreik nie.
Omdat hulle in onderwysinstellings gewortel was, het hul styl hul oorsprong weerspieël,
en daarom was hulle meer met mense se bewustheid gemoeid as met die ontwikkeling van
sterk organisasies wat tot die stryd teen apartheid kon toetree. Dié klem op bewustheid
het nogtans weerstandskapitaal opgebou wat later ingespan kon word.

oorkant onder: Steve Biko en
Mamphela Ramphele voor die
Oos-Londense magistraatshof ná een
van Biko se baie verskynings op aanklagte
van die verbreking van die inperkingsbevele
wat op hom bedien is.

Die skole word betrek
In 1976 het leerders in Soweto geweier om nog langer aandadig aan hul eie verdrukking
te wees. Die verwerping van Afrikaans as onderrigmedium het ’n opstand ontlok wat talle
oorwinnings vir die verdruktes en oplaas die verwydering van apartheid meegebring het.
Die leiers van die studente-opstande in Soweto is polities deur groepe soos Saso en
die BPC gesosialiseer. Hul onmiddellike verwysingspunte was individue wat met SB
verbind is. Onkgopotse Abram Tiro, ’n leier van die Saso wat uit die Universiteit van die
Noorde geskors is omdat hy rasseskeidings in die universiteitstelsel aangeval het, was ’n
onderwyser aan die Morris Isaacson-hoërskool in Soweto waar die opstand in 1976 begin
het. Sy leerders het hoë agting vir hom gehad. Ander onderwysers wat ook by SB-groepe
betrokke was, het kort rukkies by dié skool klasgegee.
Biko se generasie het van die ANC en die PAC se vroeë weerstand geweet. Hul kritiese
denke en hul bedrywighede het die grondslag gelê vir ’n proses wat die swart gemeenskap
sou help om die vernederende nederlae van die vroeë 1960’s te bowe te kom. Die meeste
van die leiers en betogers van 1976 was eers net vaagweg van dié vroeë stryd bewus.
Hulle het egter gou geleer.

Die stakings wat Suid-Afrika geruk het
Die vroeë 1970’s het ’n waterskeiding in Suid-Afrika se fabrieke meegebring. Ná die ‘‘stil
sestigs’’ het die swart werkmag skielik met stakings teen apartheid teruggeslaan. Dit het in
1971-1972 in Suidwes-Afrika (die huidige Namibië) begin en in 1973 op ’n golf stakings in
Durban uitgeloop. Die laags geskoolde arbeiders het baie min verdien. Vroeg in die 1970’s
het ’n vyfde van die werkers in Durban en ander stede minder as R10 per week verdien
toe die maandelikse bestaansloon net minder as R80 per maand was. ’n Werker het aan ’n
verslaggewer gesê: ‘‘Toe ons verhogings vra, gee ons baas ons 55 sent. Ek wil my baas graag
55 sent gee en hom vra om vir 55 sent vleis vir sy kinders te koop.’’
In die myne en op die plase was die situasie van swart werkers selfs hagliker. In albei
dié sektore het reële lone sedert die vroeë dekades van die eeu glad nie verbeter nie. Teen
1970 was die gemiddelde plaasloon (uitgesonderd kos en huisvesting) net ’n derde van die
fabrieksloon. In die vroeë 1970’s het die regering steeds belowe om die geskoolde, beter
betaalde werkgeleenthede vir wittes uit te hou en om wit oorheersing ook op ander maniere in
stand te hou.

Die Durbanse stakings van 1973
Daar was geen behoorlike meganismes waarmee swart werkers beter lone kon beding nie.
Daar was nywerheids- of versoeningsrade waar werkgewers en wit vakbonde gesamentlik
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oor lone onderhandel en arbeidsgeskille besleg het, maar swart vakbonde kon nie hieraan
deelneem nie, dus was daar geen wettige manier waarop hulle kollektief kon beding of
staak nie. Regtens is swart werkers nie as werknemers beskou nie.
Op 9 Januarie 1973 het sowat 2 000 werknemers van die Coronation Brick and Tilefabriek in Durban vir ’n weeklikse loon van R30 gestaak nadat die werkgewers hul eise
verwerp het. Ander werkers het hul voorbeeld gevolg. Skielik het werkers oral in Durban
op hoër lone en beter werktoestande aangedring.
Die Brits beheerde Frame-groep, met verskeie tekstielfabrieke, is veral hard getref. ’n
Al hoe sterker groep anti-apartheidmeningsvormers in Brittanje het die hongerlone en
die viktimisering van werkers aangegryp om op die boosheid van die stelsel te wys.
Rapport het berig: ‘‘Die meeste blankes het stilweg met die werkers en hul lae lone
gesimpatiseer, maar baie min het iets daaraan gedoen.’’ Vorster het in die Parlement gesê
dat die stakings vir almal ’n les inhou – en dat hy bereid was om dié les te leer. Die werker
is iemand met ’n siel en normale behoeftes, en nie net ’n eenheid wat soveel ure per dag
moet werk nie. Werkgewers, het Vorster gesê, staan gereed om die regering te kritiseer,
maar het die balk in hul eie oë misgekyk.
Die polisie het tydens die stakings op die agtergrond gebly. Die streek se senior
polisiebeampte, brig. Bisschoff, het verklaar die polisie ‘‘het niks teen mense wat hoër
lone vra nie’’, maar bygevoeg die staking is onwettig. Die werkgewers het die stakers nie
geviktimiseer nie. Dwarsdeur 1973 het net 3% van die Durbanse stakings op afdankings
uitgeloop. Die hoof van die veiligheidspolisie het beweer dat hy geen bewyse kon kry dat
’n organisasie agter die stakings sit nie.
Die ontstaan van onafhanklike vakbonde
Die eerste onafhanklike vakbonde is in Mei 1973 gestig. Die Metal and Allied Workers
Union was eerste, en daarna die National Union of Textile Workers, en die Chemical
Workers Union. Teen 1975 was daar vyf onafhanklike vakbonde met altesaam 11 000
lede. Die onafhanklike vakbonde het dwarsoor die land begin versprei.
Die politieke toneel het verander, en daar was nuwe spelers op die veld. Omdat die
staat geen vakbonde erken het nie, het ampsdraers van die KwaZulu-administrasie die
leemte gevul. Hoofman Mangosuthu Buthelezi was die eerste beskermheer van die
Institute of Industrial Education en ’n baanbreker wat werkeropvoeding betref.
Leiers van die SB-beweging, veral Mosiuoa Lekota en Strini Moodley, het betrokke
geraak. So ook Mewa Ramgobin en ander van die Natal Indian Congress, wat herleef het,
asook Jacob Zuma en Harry Gwala, lede van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party
(SAKP) wat onlangs van Robbeneiland vrygelaat is. Johnny Copelin, Eddie Webster en
Alec Erwin was wit akademici wat by werkeropvoeding betrokke was. Die spanning tussen
dié groepe en Buthelezi het begin toeneem, eerstens weens sy steun vir die kapitalistiese
stelsel en later omdat hy as ’n struikelblok vir die ANC beskou is.
Teen die tweede helfte van die 1970’s het die regering werkgewers begin aanspoor
om die beperkings op swartes in poste vir geskoolde arbeid of swart opsigters wat aan
wittes opdragte gee, te verslap. Die weermag het reeds in 1975 aangekondig dat swart
soldate dieselfde status as wittes met dieselfde rang sou geniet en dat wittes swartes se
bevele sou moes uitvoer. Teen die einde van die 1970’s het al hoe meer maatskappye in
die private sektor die beginsel van bevordering na verdienste aanvaar. ’n Peiling van 1979
het getoon dat swart mense in ’n vyfde van die maatskappye in ’n steekproef oor wittes
toesig gehou het.
Op aanbeveling van die Wiehahn-kommissie het die regering beperkings op swart
arbeid in 1979 opgehef, swart vakbonde toegelaat en die insluiting van vakbonde met
swart lede by die formele bedingingstelsel toegelaat.
Dit het die pad oopgemaak vir onafhanklike vakbonde om federasies te skep wat
vir hulle groter bedingingsmag sou gee. In 1979 is die sterkste van dié federasies, die
Federation of South African Trade Unions (Fosatu), gestig. Swart werkers het nou
arbeidsregte gehad, maar nog geen politieke regte nie. Met arbeidsregte as grondslag het
die werkmag ’n al hoe groter uitdaging aan die politieke mag begin rig.
Die regering se kragtige arbeidshervormings was in skrille kontras met sy gebrek aan
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optrede om sosiale apartheid, veral gesegregeerde skole en die rasse-sekswette, af te skaf.
Wat nog vreemder was, was die afwesigheid van volgehoue druk deur óf werkgewers óf
georganiseerde swart arbeid. Wat was die rede vir die hervormings? Die regering het
gereken dat die mobilisering van die werkplek ’n uitlaatklep sou bied vir frustrasies en dat
die georganiseerde arbeid meer oor ekonomiese as politieke eise begaan was. Hy het ook
geglo arbeidsregte kon geweier word aan die werkers van die ‘‘onafhanklike tuislande’’.
Dit het geblyk dat al hierdie aannames verkeerd was.

Wit heerskappy begin wyk
In die middel-1970’s het wit heerskappy ’n groot tree agteruit gegee. Ná ’n staatsgreep in
Portugal in April 1974 is die mag in dié land se kolonies in Suider-Afrika gou aan swart
bevrydingsbewegings oorgedra. Op 24 November 1974 het R.F. (Pik) Botha, later minister
van buitelandse sake, die VN se Veiligheidsraad ingelig dat Suid-Afrika met alle middele tot
sy beskikking wegbeweeg van diskriminasie. Sulke ontwikkelings het die hoop onder SuidAfrika se ondergeskikte bevolking kortstondig laat opvlam dat apartheid aansienlik verander
sou word. Daar was egter ’n reuse-verskil tussen wat swartes as redelike eise beskou het
en wat wittes bereid sou wees om prys te gee. Die hoekstene van apartheid het nog stewig
gestaan.

’n Kommissie geïgnoreer
Vir die bruines, die groep wat ten opsigte van kultuur, taal en kerkverband die naaste aan
die Afrikaner was, het die NP-regering geen samehangende beleid gehad nie. Die vier
wit verteenwoordigers wat die bruines op ’n aparte kieserslys kon verkies, was almal teen
apartheid gekant, en dit het die regering toenemend gefrustreer. Die bruines was in ’n
niemandsland.
In 1968, toe John Vorster eerste minister was, het die regering die laaste sweempies
van bruin verteenwoordiging in die Volksraad (vier wittes wat deur bruines op ’n aparte
kieserslys verkies is), die Senaat en die Kaapse Provinsiale Raad afgeskaf. In die plek
daarvan het hy ’n Kleurling- Verteenwoordigende Raad met benoemde en gekose lede
en met uiters beperkte magte ingestel.
Nog ’n wet wat in dié jaar aanvaar is, het partye verbied om by die politieke sake van
’n ander groep betrokke te raak. Voorts is die Wet op die Suid-Afrikaanse Indiërraad in
1968 aanvaar om ’n raadgewende en volledig benoemde liggaam te skep om Indiërsake in
drie provinsies te behartig. (Indiërs kon nog steeds nie in die vierde, die Oranje-Vrystaat,
woon nie.) In 1971 is alle bruin kiesers van munisipale kieserslyste verwyder, en die
ampstermyn van bruin raadslede in Kaapstad en ander dorpe in die Kaapprovinsie het
die volgende jaar verstryk. Die plan om aparte bruin munisipaliteite te skep, was egter
ondeurdag, want hulle sou nooit ﬁnansieel lewensvatbaar wees nie.

heel bo: R.F. (Pik) Botha het in 1974 as
Suid-Afrika se ambassadeur by die Verenigde
Nasies verklaar dat sy regering besig was om
van diskriminasie “weg te beweeg”. Hy het
verwys na aspekte van sosiale en ekonomiese
apartheid eerder as politieke apartheid. As
minister van buitelandse sake tussen 1978
en 1994 het Botha ’n sleutelrol gespeel in die
bereiking van ’n skikking in Namibië.
bo: Erika Theron saam met R.E. van

der Ross en Sam Motsuenyane. Sy het
haar doktorsgraad aan die Universiteit
van Stellenbosch behaal onder Hendrik
Verwoerd, wat professor was voordat hy in
1937 koerantredakteur geword het. As hoof
van die Kommissie oor die Kleurlingbevolking
was haar rol deurslaggewend in aanbevelings
vir hervorming.
links: Die Theron-kommissie het op

die enorme agterstand in behuising vir
bruin gesinne gewys. Die foto toon ’n
residensiële blok in New Orleans, ’n laeinkomstebehuisingsontwikkeling buite die
Paarl in die Wes-Kaap.
oorkant: (Van bo af): Harry Gwala,
Mosiuoa Lekota, Strini Moodley en Jacob
Zuma. Almal het vonnisse op Robbeneiland
uitgedien en ná hul vrylating ’n leidende rol
in buiteparlementêre organisasies gespeel.

wit heerskappy begin wyk
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Albei rade het min vermag. Die Arbeidersparty, wat die meeste setels in die bruin
raad verower het, wou dit vernietig. Bruines het selfs verder vervreem geraak toe die
regering ’n meerderheid wat hom goedgesind was, bewimpel het deur kandidate wat in
die verkiesing verslaan is, as benoemde lede aan te stel.
Om ongedurigheid in sy eie geledere te besweer, het die regering in 1973 ’n kommissie
van ondersoek na die bruin bevolking onder leiding van Erika Theron aangestel. Vir die
eerste keer vandat die NP aan die bewind gekom het, was bruines lid van ’n kommissie.
Die verslag, wat deur die meeste van die kommissie se lede onderteken is, het apartheid
nie geheel en al verwerp nie.
Sommige bevindings het egter vernietigende kritiek op die regering se verwaarlosing
van bruines bevat. Die hoofstuk oor die ekonomie het melding gemaak van ‘‘chroniese
gemeenskapsarmoede’’ wat meer as 40% van die bruin bevolking geraak het. In die stede
en dorpe het tussen 10% en 20% in plakkersbuurte gewoon, en talle van die ander in
oorvol huise. Die hoë kindersterftesyfer het nouliks van 128 sterftes per 1 000 geboortes
in 1946-1951 tot 120 in 1965-1970 gedaal.
Volgens die verslag het bruin werkers in die stedelike arbeidsmark onder deurlopende
diskriminasie gebuk gegaan, want hulle kon nie sonder die regering se toestemming by
gemengde vakbonde aansluit nie. Apartheid het selfs sy eie beginsels verontagsaam, want
wittes, en veral Afrikaners, het in alle staatsinstellings wat bruines gedien het, in die
senior poste oorheers.
Die regering het die kommissie se aanbeveling rakende regstreekse bruin seggenskap
in politieke strukture met wit oorheersing aanvaar, maar ook verklaar dat die beginsel van
wit selfbeskikking steeds voorop staan. Die toon van sy reaksie was so bitter dat niemand
tevrede was nie. Ná die Sharpeville-skietery het bruines geskitter deur hul afwesigheid
in die daaropvolgende betogings. Ná die Soweto-opstand van 1976-1977 was dit anders,
want die SB-ideologie het heelwat steun van bruin dosente en onderwysers gekry. Groot
getalle bruin kinders van Kaapstad het in 1976 en daarna aan openbare betogings en
skoolboikotte deelgeneem.
’n Sterk afname in wit mag
Teen die middel-1970’s het die volgehoue hoë ekonomiese groei sedert die vroeë 1930’s tot
’n einde gekom. Die gemiddelde jaarlikse groeikoers het van gemiddeld 4,5% in die eerste
30 jaar van apartheid tot gemiddeld net 1,65% tussen 1976 en 1994 gedaal – heelwat laer as
die gemiddelde jaarlikse bevolkingsaanwas van 3%. In die laaste 18 apartheidsjare het reële
inkomste per capita met sowat 25% gedaal, en die armste mense is die swaarste getref.
Daar was ingewikkelde redes vir die ekonomiese krisis. Teen die vroeë 1970’s het
die prys wat vir apartheid betaal is, duidelik geword – onder meer beperkings op die
opleiding van swart en bruin werkers, die gebrek aan behoorlike geldelike bewilliging vir
swart en bruin onderwys, die lae produktiwiteit van werkers en die lang afstande wat die
heel armste werkers weens groepsgebiede moes aﬂê. Inﬂasie het ’n ernstige ekonomiese
probleem begin word.
Heelwat van die ekonomiese krisis in die laaste twee dekades van apartheid het egter
niks met die stelsel as sodanig te doen gehad nie. Daar was faktore soos die skerp styging
in brandstofpryse ná 1973, laer pryse vir Suid-Afrika se goud en ander kommoditeite,
en stadiger groei onder Suid-Afrika se belangrikste handelsvennote. In die 1980’s was
daar ’n insinking wat middelinkomste-lande oral ter wêreld geraak het. Suid-Afrika het
nie besonder swak gevaar nie. Die Wêreldbank het die land se prestasie, aan BBP-groei
tussen 1980 en 1985 gemeet, as 12de uit 20 vergelykbare ontwikkelende lande beskryf.
Beleidsmakers het voor ernstige probleme te staan gekom. Die ekonomie het ’n
buigsame arbeidsmark en loonbeperkings nodig gehad sodat die formele sektor soveel
moontlik mense in diens kon neem. Om politieke redes was dit egter belangrik om swart
lone te laat styg en die yslike gaping tussen wittes en swartes te laat krimp. Doeltreffende
organisering deur vakbonde het werkgewers gedwing om lone te verhoog. Teen die einde
van die 1970’s was Suid-Afrika se arbeidskoste hoër as sy mededingers s’n, en in die
meeste sektore het sy mededingende voordeel gekwyn.
Die NP-regering is ook verswak omdat hy geen beduidende steun van die ontluikende
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swart middel- en laemiddelklas in die stedelike gebiede kon kry nie. ’n Soort politieke
skisofrenie was in die regering se beleid aanwesig. Aan die een kant wou hy ’n stabiele en
tevrede swart middelklas skep; aan die ander kant wou hy beleid hê wat beheer oor alle
swart mense kon uitoefen. Die paswette – die simbool van swart ondergeskiktheid – het
trekarbeiders en swart beroepslui ewe sterk geraak.
Om ’n swart middelklas te help skep het die regering swart mense in 1977 toegelaat
om huise met ’n 99-jaar-huurpag te bekom. Dit was ’n aanduiding dat hulle permanent
in die gemeenskaplike gebied was. Die Riekert-kommissie van 1979 het ’n tweevlakkige
benadering tot swart mense voorgestel en hulle verdeel in buitestanders (meestal
trekarbeiders van die tuislande) en binnestanders (hoofsaaklik beroepslui en geskoolde
arbeiders). Die binnestanders moes meer regte en voorregte geniet, maar steeds sonder
politieke regte, bewegingsvryheid en volle burgerskap klaarkom.
Suid-Afrika se diplomatieke posisie het ook verswak. In die 1960’s het die sportboikot
begin byt. Suid-Afrika is nie na die Olimpiese Spele van 1964 genooi nie; in 1968 is
die eerste internasionale krieketbande verbreek toe ’n Engelse span sy besoek afgestel
het omdat Vorster beswaar gemaak het teen die insluiting van Basil D’Oliveira, ’n
bruin krieketspeler wat in Suid-Afrika gebore is; en teen einde 1969 is die toer van die
Springbok-rugbyspan in Brittanje ernstig ontwrig.

’N

M I S DAAD TE E N D I E M E N S DOM ?

In 1973 het die VN se Algemene Vergadering apartheid tot ’n misdaad teen die
mensdom verklaar en ingestem dat ’n konvensie oor die uitwissing van Sionisme en
apartheid as misdade opgestel word. Die
Sowjetunie en Ghana was die sterkste
ondersteuners. Die konvensie is bekragtig
nadat twintig lidlande – almal deel van die
Sowjetgesteunde Oosblok, en almal diktature – dit onderteken het. Hoewel geen
groot Westerse land dit ooit onderteken het
nie, het dit Suid-Afrika se isolasie beklemtoon. Hy kon geen land oorreed om vir hom
in die bres te tree nie, soos die VSA namens Israel gedoen het deur daarop aan te
dring dat verwysings na Sionisme as ’n misdaad teen die mensdom verwyder word.

Afrekening in Suider-Afrika
Op 25 April 1974 het ’n staatsgreep in Portugal die einde van dié land se heerskappy oor
sy kolonies Angola en Mosambiek ingelui. Die nuwe regering in Portugal het aangekondig
dat hy die mag binne die volgende 18 maande aan die guerrillabewegings sou oordra.
Op 25 Junie 1975 het die Portugese die mag in Mosambiek aan Frelimo gegee. Dit was
’n linkse beweging wat na die Marxisme oorgehel het. Vorster het belowe dat Suid-Afrika
die nuwe regering in Mosambiek met rus sou laat solank dit stabiel was en geen basisse
aan Suid-Afrika se eie guerrillabewegings sou bied nie.
In Angola, wat op 11 November 1975 onafhanklik sou word, het die spook van ’n
burgeroorlog geloop, want drie bewegings het die mag nagejaag. Hulle was die Frente
Nacional de Libertaçao de Angola (FNLA), ’n nasionalistiese beweging onder Holden
Roberto wat in die noorde steun geniet het; die Uniço Nacional para a Independência
Total de Angola (Unita) onder leiding van Jonas Savimbi, gesteun deur ’n groot etniese
groep op die sentrale hoogland, en Movimento Popular de Libertaçao de Angola (MPLA),
’n beweging van Portugese Marxiste, ander linkses en inheemse gemengde groepe wat in
die hoofstad, Luanda, gesetel was.
links: ’n Ander soort losgemaal. Die
Springbok-rugbytoer na die Britse Eilande
in 1969-1970 is erg ontwrig deur protes.
Die gewilde Afrikaanse rugbykommentator
Gerhard Viviers het die betogers as die
skuim van die Britse samelewing beskryf:
“. . . pienk Britse rioolrotte, wie se proteste
summier deur alle beskaafde mense verwerp
moet word.” Hierdie betogings het ’n era
van toenemende sportisolasie vir SuidAfrika ingelui. Die internasionale veldtog
teen apartheid het in felheid toegeneem en
minstens nege amptelike rugbytoere waarby
Suid-Afrika betrokke was, is tussen 1970 en
1989 gekanselleer. Soortgelyke uitsluitings het
ook ander sportsoorte getref.

wit heerskappy begin wyk
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Teen die middel van 1975 het die MPLA minder as ’n kwart van die land se grondgebied
beheer, maar is deur die Sowjetunie van wapens voorsien vanuit Midde-Afrika. ’n Bestendige
stroompie Kubaanse raadgewers het hom ook gehelp. In ’n ommesientjie was Angola ’n
terrein vir een van die talle oorloë wat die Sowjetunie en die VSA op ’n afstand gevoer het
in afgeleë dele van die Derde Wêreld. In Washington het die Central Intelligence Agency
(CIA) met die instemming van Henry Kissinger, die minister van buitelandse sake, probeer
om die FNLA te help en Kubaanse steun vir die MPLA te fnuik. Hy het Suid-Afrika gevra
om die anti-Marxistiese bewegings in Angola (FNLA en Unita) te help sodat die MPLA nie
de jure as die enigste regering in Angola erken word nie.
’n Geheime operasie

onder: ’n Unita-parade voor ’n patrollie in
1988. Die Unita-beweging het onder leiding
van Jonas Savimbi ’n groot deel van SuidAngola beheer.
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Terwyl die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) gewag het dat Vorster vir hom die groen lig
gee om Unita te help, het hy reeds ’n operasie met die kodenaam Savannah op Angolese
grondgebied geloods. Teen 9 Augustus 1975 was SAW-troepe reeds ver noord van
die grens.
Die Suid-Afrikaanse magte het tot 120 km suid van Luanda gevorder en gewag op
die uitslag van ’n veldslag tussen die FNLA, wat van die noorde beweeg het, en die
MPLA. Die FNLA se aanval op Luanda op die oggend van 9 November het egter weens
swak dissipline en koördinering misluk. Twee dae daarna is ’n MPLA-regering in Luanda
ingestel. Op ’n vergadering van die Organisasie van Afrika-eenheid (OAE) ’n maand later
het die lidlande oor die kwessie van die erkenning van die MPLA as wettige regering ’n
dooie punt bereik. Oplaas het Idi Amin van Uganda, die voorsitter, sy beslissende stem
ten gunste van die MPLA uitgebring. In Desember het die Amerikaanse Kongres alle
VSA-steun aan die FNLA en Unita beëindig.
Die gevolg van Suid-Afrika se militêre avontuur was dat talle Kubaanse soldate na
Angola gestroom het. Vorster het laat blyk dat hy ’n dure les geleer het: ‘‘Wanneer die
ergste gebeur, staan Suid-Afrika alleen.’’

Waarom het Suid-Afrika só opgetree? Vorster het later in die Parlement ’n taamlike
ﬂou verskoning aangevoer: Die SAW verdedig die Ruacana-Calueque-hidroëlektriese
skema op die grens tussen Angola en Suidwes-Afrika (SWA) en die veiligheid van SuidAfrikaanse werkers daar. Wat miskien nader aan die waarheid is, is dat Suid-Afrika nie
gehoor wou gee aan die VN se wens dat die South West African People’s Organisation
(Swapo) as die regering in SWA ingestel word nie. Dis nie dat Suid-Afrika gedink het hy
kan SWA se onafhanklikheid keer nie; hy wou net beheer hê oor die politieke verandering
daar. En dít sou baie moeiliker wees as die MPLA in Angola aan die bewind was. SuidAfrika se plan was om Swapo so lank moontlik van balans te hou.
Dié vroeë optredes en teenoptredes het die Angolese oorlog op vier maniere beïnvloed.
Eerstens het die Sowjetunie steeds wapens daarheen gestuur, ten minste totdat Mikhail
Gorbatsjof se hervormings in die laat 1980’s posgevat het. Benewens pantservoertuie,
vuurpyllanseerders en grofgeskut ter waarde van ’n geraamde $200 miljoen is raadgewers
per vliegtuig soontoe gestuur. Kuba het inderhaas gevegstroepe gestuur om die MPLA by
te staan, en teen vroeg 1976 was daar 14 000 van hulle.
Angola se grondwet het net een politieke party, die MPLA, erken. Dié het geglo dat hy
sy vyand Unita met wapengeweld kon oorwin. Dit het nie gebeur nie: Elke winter, sodra
die grond hard genoeg was, het die MPLA na die suide opgeruk, en elke keer kon hy
Unita nie op die knieë dwing nie.
Tweedens het die hoofﬁgure in die Koue Oorlog steeds opponerende groepe
ondersteun. Toe die VSA die FNLA help, het dit Kuba en die Sowjetunie aangespoor om
die MPLA te steun. Die Ford-bewind kon sy surrogate sterker gesteun het, maar die VSA
se Kongres het ’n stokkie daarvoor gesteek. Tydens die Carter-bewind het Amerikaners
meer kritiek op Suid-Afrika begin uitspreek, maar toe die Sowjetunie Afganistan in 1979
inval, het antikommunisme weer hoogty gevier. In die daaropvolgende Reagan-bewind
is ’n beleid van konstruktiewe betrokkenheid aanvaar. Die implikasie hiervan vir premier
(later president) P.W. Botha was dat die Amerikaners die Suid-Afrikaanse regering nooit
heeltemal sou isoleer nie, ongeag wat in Angola gebeur.
Derdens, die besendings wapens deur die beskermhere het ’n spiraaleffek gehad. ’n
Aanvanklik onkonvensionele oorlog het mettertyd geëskaleer tot ’n konvensionele oorlog.
Dit het Suid-Afrika nie gepas nie. Sy militêre begroting het hand oor hand toegeneem.
Die al hoe strenger sanksies het meegebring dat Suid-Afrika gesukkel het om genoeg
gepaste toerusting in die hande te kry. Sy swaar pantsertuig het byvoorbeeld grotendeels
uit ’n klompie tenks uit die Tweede Wêreldoorlog bestaan. Pantservoertuie is vervaardig,
maar was eintlik net vir teerpaaie geskik. ’n Betroubare, plaaslike vervaardigde
veldvoertuig, die Casspir, het later beskikbaar geword. En in die lug was daar maar enkele
transporthelikopters, ligte vegvliegtuie en aanvalshelikopters. Daar was wel oorgenoeg
outomatiese en masjiengewere.
Vierdens het die pers feitlik geen besonderhede oor Operasie Savannah bekend gemaak
nie, maar dit was tog genoeg om die ouers van nasionale dienspligtiges wakker te skud.
Die geheimhouding rondom oorgrensoperasies kon ’n basiese politieke feit nie verdoesel
nie: Die SAW was van dienspligtiges afhanklik, en hul teenwoordigheid in Angola moes
terugwerkend deur ’n Parlementswet gewettig word; indien baie van hulle sou sneuwel of
gewond sou word, sou die SAW se dae as ’n militêre instrument in die streek getel wees.
Unita was in die suidooste van Angola van lugaanvalle gevrywaar en het die MPLA se
militêre vleuel, Fapla, en sy Kubaanse bondgenote aangeval en Swapo aanvanklik van
balans gehou. Swapo het egter gou herstel. In 1976-1977 was Plan, sy militêre vleuel, na
raming 2 000 man sterk. Teen 1978 het een raming die getal op 10 000 gestel, en ’n ander
op 16 000. In Ovambo het Plan-eenhede, wat aanvanklik gewoonlik uit tien manskappe
bestaan het, tot groepe van tussen 80 en 100 gegroei. Daar was later gemiddeld 100
botsings met veiligheidsmagte per maand. In Augustus 1978 het Swapo sy grootste
aanval uitgevoer toe hy Katima Mulilo, die SAW-hoofkwartier in Oos-Caprivi, met
mortierbomme en vuurpyle bestook het. Dit was vergelding vir die SAW se aanval op
Cassinga in Mei 1978, toe talle burgerlikes gesterf het.

onder: Robert Mugabe inspekteer ’n erewag
in Harare kort nadat hy die eerste minister
van Zimbabwe geword het. Mugabe is in
1924 op ’n sendingstasie gebore, waar hy
skoolgegaan het. Hy het ’n graad by Fort
Hare behaal, en het tien eredoktorsgrade.
Hy het reeds in 1961, ná ’n kort loopbaan
as ’n onderwyser, die bevrydingspolitiek
betree. In 1961 is hy verkies as sekretaris
van die Zimbabwe African National Union
(Zanu) en in 1977 het hy president van
dié beweging geword. Hy het die Zanuafvaardiging gelei by die onderhandelinge
in Lancaster House in London, wat die
voorbereiding vir onafhanklikheid getref
het. Ná ’n oorweldigende Zanu-oorwinning
in die eerste verkiesing het hy in 1980 eerste
minister geword.

wit heerskappy begin wyk
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KE R NVE R MOË

In die laat 1960’s het die Vorster-regering
die groen lig gegee vir die oprigting van ’n
uraanverrykingsaanleg, en in 1974 is ’n
kernafskrikmiddel goedgekeur. Destyds
het talle Kubaanse soldate in Angola begin
aankom, en die Sowjetunie het gevorderde
wapens soos die BM-21-vuurpylbatterystelsel (ook die Stalin-orrel genoem) en
MiG-23-vliegtuie gelewer.
In 1978 het ’n geheel en al Suid-Afrikaanse span die eerste hoogs verrykte
uraan gelewer, en die volgende jaar die
eerste volledig gemonteerde kerntoestel.
Oplaas is altesaam ses kerntoestelle, wat
per vliegtuig of missiel afgevuur kon word,
voltooi. Dit is as die minimum vir afskrikdoeleindes beskou. Hulle is nie volledig
gemonteer gebêre nie, maar die kern- en
gewone onderdele is apart in beton-enstaal-kluise bewaar.
In 1979 het die Botha-regering ’n studiegroep se aanbevelings aanvaar dat die afskrikprogram uit drie fases moet bestaan.
Fase Een sou strategiese vaagheid behels
– die regering sou nie erken of ontken dat
hy ’n kernvermoë het nie. In Fase Twee sou
hy in die geheim aan Westerse regerings,
veral dié van die VSA, onthul dat hy so ’n
vermoë het, en hoop dat die Weste sou ingryp om ’n gewapende aanval van buite
Suid-Afrika se grense voor te spring. Met
Fase Drie sou hy die bestaan van sy kernarsenaal openbaar maak. Van meet af aan
het almal wat by die program betrokke
was, geweet dat die regering die bomme
nooit aanvallend wou of sou gebruik nie. In
die praktyk het die strategie nooit verder
as Fase Een gevorder nie, want daar was
geen openlike militêre bedreiging nie.
Tussen 1974 en 1993, toe F.W. de
Klerk aangekondig het dat die toestelle
wel bestaan en die land se kernvermoë tot
niet gemaak is, is die koste van die
program op R750 miljoen of 0,5% van die
militêre begroting gestel.

oorkant: Op 16 Junie 1976 het hoërskoolleerlinge in Soweto geprotesteer en beter onderwys
geëis. Die polisie het op die marsjerende skare
geskiet en onskuldige mense gedood. Dit het
aanleiding gegee tot die Soweto-opstand, die
bloedigste tydperk van onluste tussen die
polisie en protesteerders sedert die 1960’s.
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Nadat die VSA sy bondgenote in Angola in die steek gelaat het, het die Ford-bewind
sy fokus verskuif na Rhodesië, ’n uitgeworpene in die wêreldgemeenskap. Vorster wou
steeds geen druk op die land se eerste minister, Ian Smith, plaas nie, maar toe hy en die
VSA se minister van buitelandse sake, Henry Kissinger, in Julie 1976 vergader, het die
Soweto-opstande van ’n maand tevore sy posisie reeds verswak.
Suid-Afrika het nou ’n oplossing vir die Rhodesiese aangeleentheid aanvaar, naamlik
‘‘meerderheidsregering met genoeg beskerming vir minderheidsregte’’. Hy het druk op
Rhodesië begin uitoefen deur besendings olie en ander strategiese voorraad wat Rhodesië
deur Suid-Afrika bereik het, te begin vertraag. Dit het die mat onder die voete van die wit
heersers uitgeruk. Smith het later bitter geskryf hoe gretig die Suid-Afrikaners was ‘‘om
ons vir die wolwe te gooi omdat hulle desperaat tyd wou koop en lof vir die oplossing van
die Rhodesiese probleem wou inpalm’’.
Die Rhodesiese bewind het in 1979 binnelandse verkiesings met ’n algemene
stemreg gehou. Hoewel daar ’n stempersentasie van 64% was en ’n oorwegend swart
party gewen het, het Westerse lande nie die uitslag erken nie, want die belangrikste
bevrydingsbewegings het geweier om deel te neem. Hiermee is ’n presedent geskep wat
in SWA/Namibië bevestig sou word. Die sleutelvraag vir die Weste was of die partye wat
oorlog kon voer en groot ontwrigting kon veroorsaak, aan ’n verkiesing deelgeneem (en
gewen) het. Vir hulle was dit die belangrikste om die toekomstige wenners in die streek te
steun en van voor af met die nuwe regering oor handel en beleggings te onderhandel.
In 1980 het ’n sosialisties gesinde bevrydingsbeweging onder Robert Mugabe ná ’n
weghol-oorwinning by die stembus aan die bewind gekom. Wit Suid-Afrikaners was
nie ewe ingenome as die Weste met die nuwe regering aan sy noordgrens nie. Deon
Geldenhuys het destyds geskryf: ‘‘Suid-Afrika voel geensins gerus oor [Zimbabwe] nie.
Mugabe is beslis nie die verpersoonliking van ’n vriendelike, samewerkende buurman of
’n leier wat sy wit onderdane ’n veilige en gelukkige tuiste sal bied nie.’’ Die vraag was of
die patroon hom in Suid-Afrika sou herhaal.

Die Soweto-opstand van 1976
Ondanks die beroering aan die noordelike grense ná die ineenstorting van die Portugese ryk
in 1974 en Swapo se toenemende bedrywighede aan die noordgrens van Suidwes-Afrika het
Suid-Afrika se politieke stelsel op die oog af merkwaardig stabiel gelyk. ’n Maand voor die
Soweto-opstand van 1976 was die SB-leier Steve Biko in die hof van een ding oortuig: ‘‘Die
massa swartes in die land sal al hoe meer uitdagend raak.’’ Die polisie was swak toegerus om
groot betogings te beheer, soos genl. Magnus Malan, ’n leiersﬁguur in die militêre opset, later
sou opmerk. In dié tyd het die kabinet nie eens geweet dat die polisie skerp ammunisie kon
gebruik om opstande te onderdruk nie.

Die onderliggende oorsake
Die kwessie van Afrikaans was die rede waarom leerders in Soweto uit verset die strate
ingevaar het (kyk kassie); en die polisie se roekelose gebruik van skerp ammunisie was die
onmiddellike rede waarom die verset deur die skoolkinders in ’n volskaalse opstand verander
het. Kommentaar deur die koerant Ilanga (kyk kassie op p. 364) toon dat bepaalde diep
gesetelde strukturele faktore die situasie ná die eerste dodelike polisiekoeëls laat ontplof het.
’n Gebrek aan politieke regte en vryheid was die kern van alles. Tsietsi Mashinini, die
eerste leier van die Soweto-studente wat deur die pers geïdentiﬁseer is, het dit eenvoudig
gestel. Swart studente, het hy gesê, is nie net siek en sat vir die onderwysstelsel nie, maar
ook vir ‘‘die landsbestel, die manier waarop die wit minderheid wette maak’’.
Behalwe op die plaaslike vlak het swart mense in die stedelike gebiede feitlik geen
politieke regte gehad nie. Die Stedelike Bantoerade wat in 1961 ingestel is, het baie min
politieke magte of geldelike hulpbronne gehad. In 1972 is administrasierade, op senior
vlak meestal met wit amptenare, ingestel om die bestuur van die townships grootliks
oor te neem. Later is die subsidies wat die (wit) stadsrade aan townships betaal het, ook

AFR I KAAN S E N D I E SOWETO - OPSTAN D

In die twee dekades voor die 1976-opstand het swart inwoners van Soweto
Afrikaans die taal van die verdrukker
genoem. Dit was byvoorbeeld die taal wat
hulle gehoor het wanneer wit polisiebeamptes paswet-oortreders in hegtenis
geneem of wanneer wit staatsamptenare
permitte uitgereik het, of swart mense beveel is om hul huise of ’n stadsgebied te
ontruim. Tydens die Cillié-kommissie van
ondersoek na die oorsake van die Sowetoopstand het die Black Sash getuig: ‘‘Ons
vermoed dat . . . Afrikaans tragies genoeg
beskou word as die taal van die minderheidsverdrukker wat die paswette op die
onderdanige meerderheid afdwing.’’
Die formele beleid oor die onderrigmedium buite die tuislande was dat Afrikaans en Engels om die helfte in swart
sekondêre skole gebruik moes word,
maar dit is nooit streng toegepas nie.

Vorster het nie beswaar gemaak nie toe
tuislandleiers in 1974 versoek het dat die
amptelike taal in die tuislande (Engels, in
die praktyk) ook elders in swart skole
gebruik word.
Enkele amptenare van die departement
van Bantoe-administrasie en -ontwikkeling het egter bykans in eie reg ’n wet geword. Die adjunkminister van Bantoeadministrasie en -ontwikkeling, Andries
Treurnicht, wat ook leier van die NP se
regtervleuel was, het gereken die regering het die reg om te besluit watter
onderrigmedium in swart skole gebruik
moet word omdat wit belastingbetalers
die skole subsidieer. Dié mening sou
beslis vyandigheid uitgelok het, veral in
Soweto, wat toe ’n inwonertal van meer
as ’n miljoen gehad het. ’n Kennis van
Engels was vir die meeste werkgeleenthede in Johannesburg nodig, en ’n peiling

in 1972 onder jong mense van Soweto
het getoon dat 98% van hulle nie in Afrikaans onderrig wou word nie. Sowat die
helfte van die deelnemers aan die peiling
het gedink Afrikaners ‘‘is die wreedste en
mins simpatieke groep in Suid-Afrika’’.
Die departement van Bantoe-administrasie en -ontwikkeling het dit alles in die
wind geslaan en vroeg in 1976 besluit om
deur te druk. Inspekteurs in Soweto en
ander skole in die Suid-Transvaal het opdrag gegee dat wiskunde en rekenkunde
net in Afrikaans onderrig word, al kon die
meeste onderwysers en leerders waarskynlik geen Afrikaans praat nie. Onderwyserorganisasies en swart ouers in
skoolrade in die townships het sterk
beswaar gemaak, maar die regering het
dié weerstand, en ernstige waarskuwings
deur die amptelike opposisie dat die situasie in Soweto vererger, geïgnoreer.
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“D I E

SAM E HANG VAN D I E

SAM E LEWI NG GAAN TOT N I ET ”

Obed Kunene, redakteur van die Zulukoerant Ilanga, het die talle oorsake van die
Soweto-opstand en die vernietiging wat
daarmee saamgegaan het, uitstekend in
een paragraaf vasgevang.
Swartes vernietig nie fasiliteite nie . . .
Hulle vernietig simbole van die hele stelsel wat wittes vir hulle bedink het . . .
paswette met hul afstootlike uitwerking,
Bantoe-onderwys, werkreservering, ongelyke betaling vir dieselfde werk, geen
verblyfsekerheid nie, geen grondbesitregte nie, swak lewensomstandighede,
trekarbeid, onbillike verdeling van die
land se rykdom, en ’n ontkenning van die
demokratiese reg op besluitneming. Dit
is ’n stelsel wat die samehang van die
swart samelewing feitlik vernietig het,
veral in die stedelike gebiede. Dit word
feitlik patologies verag, verwens, verafsku en gehaat.

regs: Skoliere protesteer in die strate van
Soweto op 16 Junie 1976.

364

o p s o e k na ’ n n u w e o r d e

afgeskaf. Gevolglik moes die townships toenemend geﬁnansier word deur die belastings
en hefﬁngs wat die inwoners betaal het, en dit is met inkomste uit die biersale aangevul.
Naas die gebrek aan politieke regte het die paswette en die al hoe skerper stelsel vir
instromingsbeheer die meeste ongelukkigheid veroorsaak. Dié ongelukkigheid is uitgewys
in ’n studie onder Soweto-matrikulante deur Melville Edelstein, ’n welsynsbeampte
in Soweto, wat ironies genoeg op die eerste dag van die opstand deur swart studente
doodgemaak is. Die oorsake is bevestig deur Vic Leibbrandt, een van die mees senior
amptenare in die departement wat die townships bestuur het. Hy het aan die Financial
Mail gesê: ‘‘[I]nstromingsbeheer is verreweg Afrikane se grootste grief. Hulle kan nie
verstaan waarom ander rassegroepe in Suid-Afrika mag rondbeweeg terwyl hulle aan
reëls en regulasies onderwerp word wat die lewe onhoudbaar maak en bowenal ’n
positiewe haat vir die witman skep nie.’’
Weerstand teen ‘‘Bantoe-onderwys’’, wat in 1954 ingestel is, was in Soweto die sterkste.
Hier is moedertaalonderrig en die groot verskil in besteding per capita die sterkste
verwens. In 1975-1976 is 15 maal meer aan ’n wit as ’n swart kind bestee.
Die opstand
Die wrewel van die kinders het tydens die betoging op die oggend van 16 Junie 1976 tot
uitbarsting gekom. John Kane-Berman van die Financial Mail het dié toneel geskets:
Twintigduisend skoolkinders uit Soweto het uit verset teen ’n dekreet van die SuidAfrikaanse regering se departement van Bantoe-onderwys dat Afrikaans as een van
die onderrigtale in sekondêre skole gebruik moet word, opgeruk . . . Koerantfoto’s en
verskeie ooggetuieverslae laat blyk dat die oprukkende studente in ’n goeie luim en
gees was, en opgewonde. Sommige het die Swart Mag-saluut met die gebalde vuis
gegee. Ander het plakkate gedra met slagspreuke soos ‘‘Weg met Afrikaans”, ‘‘Ons is
nie Boere nie’’ en ‘‘As ons Afrikaans moet praat, moet Vorster Zulu praat’’.
Polisievoertuie is in aller yl na die toneel toe . . . Die studente het hulle uitgetart, en
hulle het met traanrook gereageer . . . Blykbaar het niemand gehoor dat die polisie aan
die studente opdrag gee dat hulle moet uiteengaan nie, en ’n senior polisiebeampte
het destyds ook erken dat geen waarskuwingskote gevuur is nie. Die eerste kind
wat gedood is, was blykbaar ’n 13-jarige skoolkind met die naam Hector Petersen,
moontlik deur ’n koeël wat reg van agter op hom gevuur is. Verskeie ander jongelinge
is ook doodgeskiet. Toe, in die woorde van een koerant, ‘‘het die hel losgebreek’’.

Die meeste van die leiers van die betogende swart jeugdiges is deur die Swartbewussynbeweging geïnspireer. Die opstandelinge het geboue van die administrasieraad, biersale,
skole, klinieke en biblioteke aan die brand gesteek, en verskeie werkstakings georganiseer.
’n Verslaggewer wat oor Soweto gevlieg het, het gesê hy voel soos ’n ‘‘oorlogskorrespondent
wat ná ’n bomaanval oor ’n stad vlieg’’. Ná ’n verposing het die verset, veral teen Bantoeonderwys, weer opgevlam, al is die dekreet oor Afrikaans verslap.
Op 4 Augustus het sowat 20 000 studente na die middestad van Johannesburg probeer
opruk, maar is gestuit. In die maande daarna het studente verskeie male wegbly-optredes
deur werkers probeer reël. Daar was ’n suksesvolle veldtog teen huurgeldverhogings, en
dit het die Stedelike Bantoeraad van Soweto gedwing om te bedank.
Twee belangrike liggame het ontstaan om die leemte te vul. Een was die Komitee van
Tien, wat breedweg verteenwoordigend was en ’n plan vir ’n Soweto-stadsraad probeer
voorlê het. Die ander was die Verteenwoordigende Studenteraad van Soweto.
Die veiligheidspolisie het onderwysers en studente toenemend in hul visier gekry
om die opstand te onderdruk. Dit was maar net gedeeltelik geslaag omdat die verset ’n
massagrondslag gehad het. Jimmy Kruger, die minister van polisie en gevangenisse, het
geraam dat ’n vyfde van Soweto se inwoners deelgeneem het. Meer as 500 onderwysers
het in die eerste jaar van die opstand bedank.
Gewelddadige township-verset het na oral in Transvaal, Noord-Vrystaat, Natal en
KwaZulu asook die Noord-Kaap oorgespoel. Die gebou van die wetgewende vergadering
van Bophuthatswana is in Augustus afgebrand. In dieselfde maand het onrus in Port
Elizabeth 33 lewens op die kampusse van swart universiteite geëis. In die eerste vier
maande ná die gebeure van 16 Junie het sowat 160 gemeenskappe hul woede en frustrasie
getoon. In die eerste ses maande is 176 dood – die meeste deur die polisie geskiet.
Naas Soweto was Kaapstad die middelpunt van die opstand. Daar was groot betogings
in Guguletu, Langa en Nyanga. Bruin skoliere en universiteitstudente het betoog.
Optogte deur sowel bruin as swart kinders na die Kaapse middestad het op bloedige
skermutselings met die polisie uitgeloop. In Desember was daar botsings tussen jeugdiges
en hostelbewoners, waartydens talle huise vernietig is, en duisende moes vlug.
Swart raadslede het op verskeie dorpe bedank, en daar was langdurige skoolboikotte.
Teen Oktober 1977, toe die opstand oplaas bedaar het, was tussen 600 en 700 mense
dood. Die opstand het Suid-Afrika geskud en die politieke landskap verander. Duisende
kinders het landuit gevlug om die stryd voort te sit. Die meeste het by die ANC aangesluit,
en talle by Umkhonto weSizwe (MK).
heel bo en middel: Woede kom tot ’n

uitbarsting in Soweto.
bo: Die Soweto-opstand bereik Kaapstad,
waar die polisie ’n man wat hulle tydens die
betogings geskiet het, wegsleep.
links: Jan Hamman het die toekenning
vir persfotograaf van die jaar in 1977
gewen met hierdie foto van twee jeugdiges
van Soweto wat tydens die opstande voor
die polisie kniel en met hul hande in die lug
die vredesteken wys.
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D I E AFR I KAN E R - B ROE D E R BON D :
PRAATH U I S OF MAG AGTE R
D I E TROON ?

Die feit dat verreweg die meeste van die
ministers in die NP-regering lede van die
Afrikaner-Broederbond (AB) was, het bespiegelings laat ontstaan dat die organisasie die ware mag agter die troon was.
Dié beoordeling is feitlik sekerlik verkeerd.
Die AB het hom altyd eerstens met die
behoud van eenheid in Afrikanergeledere
bemoei. Omdat hy uit alle faksies lede
gewerf het, het hy dié verdelings weerspieël en kon hy nouliks sterk leierskap
bied. Hy het geen groot rol in die konseptualisering en formulering van apartheid in
die 1930’s en 1940’s gespeel nie, maar
toe dit NP-beleid word, het hy gehelp om
dit in ’n bloudruk te verander.
Die AB was ’n gespreksforum waar
lede in alle erns met sake rakende
Afrikanerbelange en toekomstige oorlewing geworstel en uiteenlopende standpunte toegelaat het. Gedagtes het in twee
rigtings gevloei – omsendbriewe en studieskrifte het van die hoofkantoor na die
afdelings gegaan. Dié het terugvoering
gegee of hul eie voorstelle gedoen. Daar
was ’n oop deur na die kabinet, en die AB
het dié gebruik as ’n waardevolle inligtingsbron en klankbord vir sy eie idees.
Die AB se grootste invloed was op
onderwys en in die Afrikaanse kerke. Sy
lede het ’n voorsprong met bevorderings
gehad, en sy leiers het nie geskroom om
op die beleid van Christelik-nasionale
onderwys en apartheid aan te dring nie.

regs: “Nog ’n koppie tee, meneer?” Dié
spotprent van 1978 deur Tony Grogan toon
Connie Mulder, minister van inligting, wat
probeer om die Inligtingskandaal in die wind
te slaan deur dit as ’n “storm in ’n teekoppie”
te beskryf.
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In Oktober 1977 het Jimmy Kruger, toe die minister van justisie, alle organisasies met
enige soort verbintenis met die Swartbewussyn-beweging verbied, asook die voorste swart
koerant in Johannesburg, The World, en die Christelike Instituut van Beyers Naudé.
In September 1977 het Steve Biko in afskuwelike omstandighede gesterf weens
beserings wat lede van die veiligheidspolisie hom in aanhouding toegedien het. Al was sy
toestand ernstig, het hy geen behoorlike mediese behandeling ontvang nie, en is hy naak
en geboei 800 km ver agter in ’n polisiebakkie na Pretoria vervoer, waar hy gesterf het.
Toe Kruger van Biko se dood hoor (blykbaar onder die wanindruk dat hy ná ’n eetstaking
dood is), het hy op ’n partykongres gesê Biko se dood ‘‘laat hom koud’’. Die sterfte
het duidelik bewys hoe politieke gevangenes aan die genade van die veiligheidspolisie
oorgelaat is, en die ongevoeligheid van Kruger se reaksie, en Vorster se versuim om hom
af te dank, het die regering onverskillig laat lyk.
Die opstand, Biko se aaklige dood en die verbod op swart organisasies het Suid-Afrika
se internasionale isolasie verhaas. In 1977 het die VN se Veiligheidsraad ’n verpligte
wapenverbod en ’n vrywillige olieverbod op Suid-Afrika ingestel.

Leierskrisis
Die jare 1976 tot 1978 het die NP-bewind in ’n wesenskrisis gedompel. Noord van sy grense
het die situasie al hoe erger geword, en die Soweto-opstand het dwarsoor die land versprei.
Met die Sharpeville-opstand van 1960 was daar geen televisie in Suid-Afrika nie, maar nou
het die beelde op die skerm geen twyfel oor swart mense se haat vir die wit regeringstelsel
gelaat nie.
Die NP-elite is in 1978 verder geskok deur die verskyning van twee boeke oor die AfrikanerBroederbond (AB). Een daarvan het ’n feitlik volledige lys van die geheime organisasie se
lede bevat – 13 262 lede in 914 afdelings. Die organisasie se invloed, wat nog altyd deur
geleerdes oorskat is, was reeds aan die taan, en die bekendmaking van die lede se name het
die aura van geheimhouding weggeruk (kyk kassie).
Die NP het in 1978 nog ’n klap gekry toe die sg. Inligtingskandaal op die lappe kom. Die
al groter internasionale verwerping van apartheid het ’n soort vervolgingswaan laat posvat. Vir
hulle was die wêreld in ‘‘vriende van Suid-Afrika’’ en vyande verdeel.

Die regering het meestal op konvensionele maniere probeer om menings te beïnvloed,
tot die irritasie van Eschel Rhoodie, die ambisieuse hoof van die departement van
inligting. Hy het gereken die opkoms van anti-apartheid-drukgroepe in die Weste was die
grootste bedreiging vir die staat, want ’n veldtog om beleggings te onttrek het vinnig veld
gewen. Suid-Afrika moes ’n onkonvensionele propaganda-oorlog met groot ﬁnansiële
hulpbronne voer om negatiewe opvattings oor Suid-Afrika te verander.
Hy het uit die staanspoor die steun geniet van Connie Mulder, minister van inligting en
Vorster se oënskynlike opvolger, asook van Hendrik van den Bergh, hoof van die Buro vir
Staatsveiligheid. Vroeg in 1974 het Vorster en Nic Diederichs, die minister van ﬁnansies,
geldelike steun en onuitgesproke steun belowe.
In die volgende vyf jaar is talle geheime projekte van stapel gestuur, wat ’n geskiedenis
van smerigheid, korrupsie, verbrekings van valutabeheermaatreëls, moord en leuens in
die Parlement meegebring het. Die Engelse pers was een van die dorings in die regering
se vlees, en een van die projekte was dus om ’n simpatieke koerant te stig.
Die departement van inligting het The Citizen met geheime staatsgeld op die been
gebring. Die Afrikaanse kunsmismagnaat Louis Luyt was sy front. Van die begin af is die
koerant se sirkulasiesyfers bekook. Op sy beurt het Luyt sonder welslae probeer om een
van die twee Engelse koerantgroepe te koop. Voorts het die departement deur middel
van ander fronte probeer om The Washington Star, die Franse tydskrif L’Equipe en ’n
Britse beleggerstydskrif te koop.
Sake het in 1977 ’n dodelike wending geneem toe Robert Smit, ’n Afrikaanssprekende
kandidaat vir die NP in die komende algemene verkiesing, en sy vrou vermoor is in wat
na ’n huurmoord gelyk het. Smit, ’n staatsamptenaar, het voorheen vergaderings van
die Internasionale Monetêre Fonds bygewoon. Toe die Inligtingskandaal op die lappe
kom, is daar wyd bespiegel dat hy op die punt was om valutabeheer-skendings te onthul.
Niemand is ooit weens die moorde in hegtenis geneem nie.
Teen vroeg 1978 was daar allerlei gerugte oor die departement van inligting se projekte.
Vorster het afgetrokke gelyk en Mulder is in die Parlement gekonfronteer met die vraag of
die regering The Citzen ﬁnansier. Hy het ‘‘nee’’ geantwoord, maar ’n kommissie het later
bevind dat dit ’n leuen was. Hy is kort daarna uit die party gedwing. Vorster het sy aandeel
probeer wegsteek, maar later as eerste minister bedank en staatspresident geword, in die
hoop dat sy kollegas by hom sou staan soos hy so dikwels vir hulle gedoen het.
Op 28 September 1978 het Pieter Willem (P.W.) Botha Mulder net-net in ’n
koukusstemming verslaan en die volgende eerste minister geword. Elf maande later
is Vorster gedwing om as staatspresident te bedank. ’n Kommissie van ondersoek het
bevind dat hy van die onreëlmatige bedrywighede geweet het.
Vorster het enkele van die growwer aspekte van apartheid verwyder, maar die tien
jare van stabiliteit tussen die middel-1960’s en die middel-1970’s nooit gebruik om
’n nuwe strategiese benadering te ontwikkel wat Suid-Afrika moontlik op die weg na
grondliggende maar vreedsame verandering kon geplaas het nie.

Die kunsmismagnaat Louis Luyt, wat deur
die departement van inligting as ’n front
gebruik is vir die oprigting, met geheime
staatsgeld, van die dagblad The Citizen.
Die koerant se sirkulasiesyfers is uit die
staanspoor bekook. Luyt het ook sonder
sukses probeer om een van die Engelse
koerantgroepe in die land vir die departement te koop om só die openbare mening
te beïnvloed.

Die ‘‘totale aanslag’’
In 1977 is ’n witskrif gepubliseer waarin P.W. Botha en die weermag beweer het dat
Suid-Afrika op feitlik elke terrein van die samelewing deur ’n ‘‘totale aanslag’’ in die gesig
gestaar word. Dié bedreiging kon net met ’n ‘‘totale strategie’’ teen ondermynende elemente
afgeweer word. Dié stryd moes aan twee fronte gevoer word. Daar was die uitdaging van
bevrydingsorganisasies met Marxistiese neigings wat in die buurstate aan die bewind gekom
het; binnelands was daar die griewe van ’n ondergeskikte en arm swart bevolking sonder
regte. Die politieke bestel waarin wittes oorheers en die vryemarkstelsel sou net oorleef as
die sosiaal-ekonomiese toestande in die townships verbeter word.
Van die middel-1970’s het senior generaals in toesprake gehamer op die tema dat die stryd
teen revolusionêre magte 20% militêr en 80% sosiaal-ekonomies was. Een het dit so gestel:
‘‘As Suid-Afrika die sosiaal-ekonomiese stryd verloor, hoef ons die militêre stryd nie eens te veg
nie. Gebied is nie meer die doelwit nie, maar eerder die hart en verstand van die mense.’’

d i e “ t o ta l e a a n s l a g ”
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oorkant: P.W. Botha, eerste minister van
Suid-Afrika van 1978 tot 1984 en uitvoerende
staatspresident van 1984 tot 1989. Botha
en sy naamgenoot genl. Louis Botha was
die enigste eerste ministers van Suid-Afrika
wat nie universiteitsgrade gehad het nie.
P.W. Botha het sy voorgraadse opleiding
in Bloemfontein laat vaar om ’n heeltydse
organiseerder vir die Nasionale Party in
Kaapland te word. Hy het gou deel van die
binnekring van die Kaapse Nasionale Party
geword. As minister van verdediging tussen
1966 en 1978 het hy ’n groot rol gespeel in die
modernisering van die verdedigingsmagte.

regs: Dié spotprent deur Tony Grogan
wat in 1979 in die Cape Times verskyn
het, toon Piet Koornhof (links), minister
van die departement wat te make
gehad het met die meeste kwessies
wat swart mense geraak het en wat
apartheid in 1979 dood verklaar het. By
hom is P.W. Botha, wat vakbondregte
vir swart werkers ondersteun het,
maar die afskafﬁng van residensiële
skeiding en bevolkingsregistrasie
verwerp het. Regs is Andries Treurnicht,
wat die handhawing van apartheid
gepropageer het.
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‘‘Pas aan of sterf’’
P.W. Botha het in September 1978 eerste minister geword. Daar was twee heeltemal
verskillende invloede op sy politiek. Hy was ’n beroepspolitikus wat as professionele
organiseerder vir die NP begin het. Hier het hy geleer hoe belangrik ’n doeltreffende
organisasie is. Die weermag was die ander invloed. As minister van verdediging het hy
die weermag gou uitgebou, met ’n betreklike klein staande mag as grondslag en aangevul
met ’n groot jaarlikse inname van wit dienspligtiges.
Na berig word, het hy in 1979 gesê: ‘‘Ons gaan ’n veranderende wêreld binne, en ons
moet aanpas, anders sal ons sterf.’’ Pas aan of sterf – dié treffende woorde het Botha se
benadering blykbaar omskryf. Hy het aan die hervormingsproses veel meer dinamiek as
Vorster gegee.
Hy was vasberade, energiek en doelgerig, maar ook voortvarend en opvlieënd, die
soort leier wat gewillig was om aan te pas, maar ook veglustig was. Hy het laat blyk
dat vêrreikende veranderings op pad was. Hy het swart mense ‘‘mede-Suid-Afrikaners’’
genoem, Soweto met ’n ‘‘boodskap van hoop’’ besoek en na al die tuislande gereis. Die
Washington Post het geskryf dat dié veranderings swart mense verstom en hoop op ’n
alternatief vir geweld en wanhoop laat opvlam het.
Net soos die veiligheidsbeamptes en weermaglede het antirevolusionêre strateë se
geskrifte Botha geïnspireer. Dié strateë het betoog dat state hulle nie net militêr teen
kommunistiese ondermyning moet verdedig nie, maar ook politieke en ideologiese
aanvalle moet afweer.
Botha het gou breë administratiewe hervormings aangepak om die staat se vermoë
te verbeter. Hy het die staatsbestel deeglik reggeruk – die eerste minister se kantoor is
versterk en ’n behoorlike kabinetsekretariaat is ingestel. Hy het die Staatsveiligheidsraad,
wat in 1972 geskep is, in ’n sleutel-liggaam omskep om sekuriteit en buitelandse beleid te
bespreek en probleme op te los. Hy was nou voorsitter van dié liggaam waar die ministers
met verantwoordelikheid vir veiligheid en strategie saam met die hoofde van die verskeie
sekuriteitsagentskappe byeengekom het.
Die raad het toesig gehou oor die bedrywighede van ’n nasionale veiligheidsbestuurstelsel, met gesamentlike bestuursentrums (GBS’e) vir twaalf landwye streke, subGBS’e vir stedelike gebiede, en ’n mini-GBS vir elke dorp. ’n Militêre of polisiebeampte
was die voorsitter, en beamptes en sakelui het hier vergader om inligting oor plaaslike

veiligheidsaangeleenthede uit te ruil, vroeg reeds oor ongedurigheid te waarsku, en
burokratiese struikelblokke vir die verbetering van leeftoestande in die townships te
identiﬁseer. Die bestuursbenadering het veronderstel dat swart mense hoofsaaklik hul
maatskaplike behoeftes wil bevredig.
Op soek na ’n skikking in Suidwes-Afrika
Van die 1960’s was daar ’n goeie kans dat Suid-Afrika weens sy administrasie van SuidwesAfrika (die huidige Namibië) regstreeks met die wêreldgemeenskap sou bots. Die VN het
Swapo as die ‘‘enigste wettige verteenwoordiger van die mense van Namibië’’ erken, en
in 1974 het die Veiligheidsraad Suid-Afrika eenparig versoek om die mag so gou moontlik
oor te dra.
’n Kontakgroep van belangrike Westerse moondhede is geskep om met Suid-Afrika
oor die oorhandiging van mag aan die inheemse bevolking te onderhandel. Omvattende
sanksies was Suid-Afrika se voorland as die saak nie opgelos kon word nie. Die Vorsterbewind het die beginsel van selfbeskikking vir SWA aanvaar, maar ook betoog dat die
binnelandse partye (buiten Swapo) die reg het om die gebied se toekoms te bepaal. In
September 1975 het verteenwoordigers van al die belangrike partye behalwe Swapo in
die Turnhalle in Windhoek byeengekom om oor ’n grondwet te onderhandel. In 1977 het
hulle oor ’n dokument ooreengekom wat etniese en individuele regte probeer saamvoeg
het. Dirk Mudge, wat van die NP weggebreek en die nierassige Demokratiese Turnhallealliansie (DTA) gestig het, het ’n sleutelrol gespeel.
In Februarie 1978 het die Vorster-regering hom tot onafhanklikheid vir SWA voor die
einde van dié jaar verbind. Twee maande later het hy ’n skikkingsplan aanvaar wat die
Westerse moondhede (VSA, Kanada, Brittanje, Frankryk en Duitsland) opgestel het. Dié
sou aan die VN se Algemene Vergadering voorgelê word nadat sowel die binnelandse as
die buitelandse partye daartoe ingestem het. Suid-Afrika sou tot April 1979 in beheer bly.
Daarna sou ’n verkiesing gehou word vir ’n regering om SWA na onafhanklikheid te lei.
P.W. Botha, die minister van verdediging, was ’n teenstem in die kabinet. Hy het nogtans
toestemming gekry om Cassinga, ’n groot Swapo-basis 250 km binne Angola, aan te val.
Tot 600 Swapo-vegters en ander volgelinge het in dié geveg omgekom. Toe Botha eerste
minister word, het hy en die militêre onversetlikes die sakelys bepaal. Suid-Afrika het
hom aan die VN-plan onttrek en aangekondig dat hy ’n binnelandse verkiesing in SWA
in Desember 1978 sou steun. Die doel was klaarblyklik om ’n binnelandse teenvoeter vir
Swapo te skep.
Sowat 78% van die potensiële kiesers en 85% van die geregistreerde kiesers het in die Desember-verkiesing in SWA gestem. Die
DTA, ’n veelrassige, gematigde alliansie, het gewen. Soos met die
binnelandse verkiesing in Rhodesië in 1979 het die internasionale
gemeenskap ook dié verkiesing nie erken nie. Swapo het nie
deelgeneem nie, en Suid-Afrika het die DTA geldelik sterk gesteun.
Die DTA het min steun onder die Ovambo, die grootste etniese
groep, gekry.
Die getal Kubaanse soldate in die streek het van 14 000 in 1977
tot 25 000 in 1983 toegeneem; daar was boonop 5 000 militêre
personeellede uit die Sowjetunie en Oosbloklande. ’n Afvaardiging
van die VSA onder leiding van regter William Clark het SuidAfrika in 1981 besoek en ’n teenprestasie gebied wat Suid-Afrika dadelik aanvaar het. In
ruil vir Suid-Afrika se pogings om ’n verkiesing in SWA te bewerkstellig wat wêreldwyd
aanvaar sou word, het die konserwatiewe Reagan-administrasie in Washington hom tot
die verwydering van die Kubane uit die streek verbind. Die plan was dat Suid-Afrikaanse
en Kubaanse soldate gelyktydig sou onttrek en dat daar geen partydige VN-rol sou wees
nie. Eers daarna sou die verkiesing kon plaasvind.
Die Botha-regering het Swapo gedurig probeer verswak sodat dié in toekomstige
verkiesings nie ’n beduidende faktor sou wees nie. In die een operasie na die ander
ná 1980 het Suid-Afrikaanse troepe ’n bufferstrook in die suide van Angola geskep en
Swapo-basisse aangeval. In Angola is Unita op groot skaal gesteun. Danksy Suid-Afrika

bo: Samuel Daniel (Sam) Nujoma is in 1929

in die noorde van Ovamboland gebore. Hy
het as ’n handearbeider in Walvisbaai en
Windhoek gewerk voordat hy die destydse
Suidwes-Afrika in ballingskap verlaat het.
In 1960 het hy president van die South
West African People’s Organisation (Swapo)
geword. In 1989, toe Swapo die verkiesing
onder toesig van die VN gewen het, het hy die
eerste president van Namibië geword.
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se hulp het Unita ’n doeltreffende mag geword wat groot dele van die suide beheer en
die Angolese weermag in die sentrale streek onder druk geplaas het. Danksy die sone in
Suid-Angola onder Suid-Afrika se beheer kon Swapo nie groot getalle guerrillas inﬁltreer
nie. Daar was egter geen aanduiding dat óf Fidel Castro van Kuba óf Swapo se leiers
minder vasberade was nie, en Swapo het nog ewe veel steun as altyd geniet.
Die Suid-Afrikaanse troepe het die steun van die bevolking van Ovamboland probeer
wen deur veeartsenydienste te lewer, boorgate te boor, klinieke te bou en ander ‘‘hart-enverstand’’-operasies uit te voer. Sommige waarnemers noem dit ‘‘een van die suksesvolste
teeninsurgensie-veldtogte in die geskiedenis’’ deur ’n militêre mag. Dit is egter ondergrawe
deur Koevoet, ’n spesiale teeninsurgensie-eenheid wat as deel van die polisiemag opgetree
het. Koevoet het ’n skrikwekkende naam vir wreedheid en meedoënloosheid verwerf vir
die manier waarop hy Swapo-guerrillas gevang en doodgemaak het.
Destabilisering
Van die middel-1970’s het gevegte in Suider-Afrika al hoe hewiger geword, en plofstowwe,
vuurpyle en outomatiese gewere het ingestroom. Suid-Afrika se veiligheidsmagte wou
toestemming hê om die guerrillas so ver moontlik van die grens te slaan. Hy wou ook
druk op buurstate plaas om ANC-guerrillas ’n veilige hawe te ontsê.
Teen 1980 was Suid-Afrika en die swart state in die streek nog nie op ’n botskoers
nie. Botha het hulle selfs genooi om deel van sy Konstellasie van State te word, maar
hulle het dié aanbod van die hand gewys en eerder die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingskoördineringsraad (SAOKR) gestig, met die doel om hulle ekonomies minder afhanklik
van Suid-Afrika te maak. Daar was vroeë tekens dat hul groter onafhanklikheid ook meer
steun vir ANC-guerrillas meegebring het. Dié het Suid-Afrika deur buurstate, veral
Mosambiek, Lesotho, Swaziland en Botswana, binnegesypel.
Van 1981 af het Suid-Afrika ’n destabiliseringsveldtog in die streek begin om sy
veiligheidsdoelwitte te bereik. Die veldtog het trouens twee doelwitte gehad: praat en
slaan. Die een was om Afrikane in die streek te oortuig dat ’n Marxistiese beleid ‘‘dwaas’’
is. Die ander was om ANC-guerrillas uit die streek te verdryf. In 1982 het die Nasionale
Intelligensiediens ’n besoek deur William Casey, hoof van die VSA se Central Intelligence
Agency (CIA), gereël. Casey het Botha en sy veiligheidsraadgewers ontmoet. Hulle het
ooreengestem dat dit moontlik is om ’n nuwe cordon sanitaire te skep deur buurstate
te dwing om guerrillas binne hul grense te verdryf. In ruil daarvoor sou Suid-Afrika sy
destabilisering beëindig.
Suid-Afrika het sy bure onder druk geplaas deur ANC-fasiliteite in Matola, Maputo en
Maseru met bomme aan te val en afvallige faksies in Oos-Zimbabwe, Lesotho en veral
Mosambiek – wat die belangrikste roete vir ANC-guerrillas na Suid-Afrika geword het
– te steun. Frelimo het die Nkomati-verdrag van 1981 onder groot druk van Pretoria
onderteken (kyk kassie).
Weens die kring inskiklike state om Suid-Afrika en die destabiliseringsmaatreëls
was dit vir die ANC moeilik om welslae met sy gewapende stryd te behaal. Iemand in
die ANC-binnekring het bereken dat sowat die helfte van altesaam 12 000 opgeleide
guerrillas Suid-Afrika binnegesypel het. ’n Derde van hulle het hul sending laat vaar,
en die veiligheidsmagte het talle van die ander ‘‘gedraai’’ of doodgemaak, of anders is
hulle skuldig bevind en tronk toe gestuur. In 1987 het die Zulu-hoofman Mangosuthu
Buthelezi op die gebrek aan enige daadwerklike welslae met die gewapende stryd
kommentaar gelewer: ‘‘Ná die pogings van 25 jaar staan elke brug in die land nog steeds,
en is nie een fabriek se produksie weens revolusionêre bedrywighede gestaak nie. Die
klassieke omstandighede waarin die gewapende stryd oorwin . . . bestaan net nie in SuidAfrika nie.’’
Dié welslae met die bekamping van die gewapende stryd was egter nie deurslaggewend
nie. Vir swart mense wat by weerstand betrokke was, het enige bewys van gewapende
bedrywighede onder aanvoering van die ANC hul moreel ’n hupstoot gegee, al was dit
onbeduidend en sporadies. Die wete dat die ANC ’n militêre organisasie het wat kon
terugslaan, was vir talle jeugdiges genoeg rede om weerstand te bied, al was dit net
met klippe.
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D I E N KOMATI - VE R D RAG

Die Frente de Libertaçao de Moçambique
(Frelimo) se regering onder Samora Machel was ’n maklike teiken vir Suid-Afrika
se destabilisering, want dié kon die Resistencia Nacional de Moçambique (Renamo) as sy werktuig inspan.
Anders as Unita was Renamo nie op ’n
etniese groep of mededingende bevrydingsbeweging gegrond nie; daar was
ook geen charismatiese leier nie en sy
bevel- en kommunikasiestelsel was primitief. Na raming het hy teen die middel1980’s sowat 15 000 lede gehad, maar
was eintlik maar net ’n bende rowers. Renamo kon so suksesvol optree net omdat

Frelimo se houvas op groot dele van die
land maar swak was. Met die hulp van
Suid-Afrika het Renamo spoorlyne verwoes, paaie met landmyne besaai, brandstofopslagplekke opgeblaas, graanvoorraad vernietig en die buurstate se in- en
uitvoerroetes ontwrig. Meer as ’n miljoen
mense is ontwortel.
Boonop het briefbomme wat agente
van Suid-Afrika se veiligheidsdienste na
Maputo gestuur het, Ruth First (’n
vooraanstaande akademikus en die vervreemde vrou van Joe Slovo, een van die
ANC se voorste militêre strateë) gedood
en Albie Sachs (’n vooraanstaande akademikus wat die ANC gesteun het) ernstig gewond.
Teen 1984 was die Machel-bewind in
Mosambiek onder soveel druk dat hy die
Nkomati-verdrag met Suid-Afrika onderteken het. Albei partye het onderneem om
guerrillamagte ’n veilige hawe te ontsê en
enige gewelddadige optrede teen die
buurstaat teen te staan. In wese het dit
beteken dat die ANC nie vanuit Mosambiek sou kon optree nie en dat Suid-Afrika
sy steun vir die beweging wat die Frelimoregering wou omverwerp, sou onttrek.
Die Machel-regering het 800 ANC-aktiviste uitgeskop en Suid-Afrika het 1 000
Renamo-guerrillas teruggestuur. Min het
egter verander. Omdat Suid-Afrika voor
die ondertekening van die verdrag gul
wapens aan Renamo uitgedeel het, is dié

Ruth First

beweging nie juis verswak nie. Frelimo
het ook sy hulp aan ANC-guerrillas nie
opgeskort nie, maar dit net meer geheim
gedoen.
Konserwatiewe Westerse regerings
het pres. Botha ná die instelling van die
Driekamerparlement en die ondertekening
van die Nkomati-verdrag tussen SuidAfrika en Mosambiek sterk geloof. Ronald
Reagan het dit ’n besonderse ooreenkoms genoem wat die Sowjetunie, ‘‘wat
uit geweld en konfrontasie probeer munt
slaan’’, geleenthede ontneem het.

Albie Sachs

Kosbare eenheid gaan verlore

bo: Ruth First, wat getroud was met Joe

Die Soweto-opstand het die wittes se selfversekerdheid geknak en hulle naarstig na
bondgenote laat soek. Die groot vraag voor die regering was of grondwetlike veranderings
stuk-stuk moet plaasvind en aanvanklik net die bruin en Indiër-gemeenskappe (onderskeidelik 8% en 3% van die bevolking) moet betrek, en of dit die swart gemeenskap van
meet af aan moet insluit. Die noodlottige weg wat ingeslaan is, was om bruines en Indiërs
na die Parlement toe te bring, maar nie swartes nie.
Aan verligte kiesers is verduidelik dat ’n mens die simbole van wit oorheersing
en eksklusiwiteit nie eensklaps tot niet kon maak nie en dat swart mense binnekort
ingesluit sou moet word. Konserwatiewe kiesers het gehoor dit is nodig om steun buite
die wit geledere vir die stryd teen die swart mense te kry. Die NP se inligtingshoof het
regses se oorlewingsinstinkte aangespreek en aan Andries Treurnicht, die leier van die
regse faksie in die NP-koukus geskryf: ‘‘Ek wil graag u mening inwin oor die gedagte
dat ons ten alle koste bande met die Kleurlinge as ’n blok van 2,5 miljoen saam met die
blankes moet smee om ons magsbasis uit te brei en nie voor die ‘swartmag’-situasie die
knie te buig nie.’’

Slovo, en Albie Sachs (soos geskilder deur
Marjorie Wallace). Sowel Sachs as First was
gerespekteerde akademici wat navorsing
en onderrig met aktiewe betrokkenheid by
die ANC gekombineer het. Hulle was albei
slagoffers van bomaanslae deur geheime
agente van die Suid-Afrikaanse regering.
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‘‘ G E SON D E

MAG S D E LI NG ’’

Die NP het die nuwe, meer inklusiewe
grondwet as ‘‘gesonde magsdeling’’
aangebied. Dit is só ontwerp dat die NP
nooit deur ’n koalisie van die wit opposisie,
bruines en Indiërs uitgestem kon word nie.
Daar was nou ’n Parlement met ’n wit,
bruin en Indiër-huis wat met aparte kieserslyste ooreenkomstig die onderskeie bevolkingstalle in ’n vaste verhouding van 4 :
2 : 1 verkies word. ’n Kieskollege wat uit al
drie huise kom, het ’n uitvoerende staatspresident verkies.
Elke huis het sy eie kabinet gehad,
asook ’n begroting, om sy gemeenskap se
‘‘eie’’ sake te behartig – grootliks onderwys, behuising en maatskaplike dienste.
Daar was ook ‘‘algemene’’ sake soos
verdediging, veiligheid en ekonomiese
beleid. Elke huis het wetsontwerpe apart
bespreek en aanvaar. Die element van
‘‘magsdeling’’ het ingetree deurdat al die
huise ’n wetsontwerp moes goedkeur, en
bruin en Indiër-ministers in die kabinet vir
algemene sake kon dien. (Botha het die
leiers van die bruin en Indiër-huis in sy
kabinet opgeneem.)
Wit mag het egter bly voortbestaan; as
die grootste party in die wit huis het die
NP in die praktyk die staatspresident verkies, en dié kon die Presidentsraad, ’n
veelrassige liggaam van kundiges van wie
die meeste hom gesteun het, inspan om
dooie punte op te los indien ’n huis sou
weier om ’n wetsontwerp te aanvaar. Destyds is daar gesê dit is ‘‘magsdeling
sonder om beheer te verloor’’.
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Teen 1980 was daar groot spanning in die NP tussen die Botha- en die Treurnichtfaksie. Die konserwatiewe faksie was bereid om bruin en Indiër-verteenwoordiging in
aparte parlemente te aanvaar, maar Botha het op een regering en een parlement in een
land aangedring (kyk kassie).
Op 24 Februarie 1982 het Treurnicht en nog 21 NP-parlementslede die koukus verlaat
en die Konserwatiewe Party (KP) gestig. Die NP het al tevore afsplintering ervaar, maar
dit was die einde van die Afrikaner se nasionalistiese eenheid wat oor so baie dekades
heen gekweek is.
Die NP het die grondwet as bloot die eerste stap in ’n vae ‘‘regte rigting’’ voorgehou. Die
liberale opposisie het die grondwet as ’n uittarting van swart mense teengestaan omdat
dit hul uitsluiting van die politiek beklemtoon, en Buthelezi het dit veroordeel. Chris
Heunis, die taai, vindingryke en baasspelerige minister van konstitusionele ontwikkeling,
het die Arbeidersparty, die grootste bruin party wat binne die stelsel werksaam was,
oorreed om deel te neem, en dit het die bal aan die rol gesit.
Die NP het in 1983 ’n referendum onder wit kiesers gehou, en twee derdes van hulle
het die konsepgrondwet goedgekeur. Verkiesings vir die bruin en Indiër-huis is toe gehou,
maar die gebrek aan breë legitimiteit was duidelik. Net 30% van die geregistreerde bruin
kiesers en 24% van die Indiërs het hoegenaamd gestem. Die stelsel is in September 1984
in werking gestel toe Botha die eerste verkose staatspresident geword het.
In die breë het swartes die gedeeltelike inlywing van bruines en Indiërs as ’n
onomwonde verwerping van hul aandrang op gemeenskaplike burgerskap beskou. Hulle
is nog meer vervreem toe die regering die tuislandstelsel, tesame met ’n nuwe stelsel van
gesegregeerde swart plaaslike owerhede, as rede aangevoer het waarom swartes geen
verteenwoordiging in die Parlement moet kry nie.

’n Fatale versoeking

bo: Lede van die Driekamerparlement in

Die apartheidsmodel van tien tuislande, elk met sy eie regering, was ’n fatale versoeking
vir die regering en het hom blind gemaak vir die noodsaak van verbeeldingryke oplossings
om uit ’n doodloopstraat te ontsnap. Die tuislandregerings, elk met sy eie hoofminister,
kabinet, wetgewer en volledige staatsdiens, het kanale vir swart vooruitgang gebied sonder
om wittes te bedreig. Breedweg het dié regerings hulle met tuislandaangeleenthede
bemoei, en nie betekenisvolle toegewings uit Pretoria probeer pers nie.
Die Suid-Afrikaanse regering het in 1976 ‘‘onafhanklikheid’’ aan Transkei toegestaan,
maar geen ander regering ter wêreld het dit erken nie. Bophuthatswana het in 1977 gevolg, Ciskei in 1979 en Venda in 1980. Al het die burgers van dié ‘‘state’’ permanent in die
gemeenskaplike gebied gewoon, het hulle met onafhanklikheid hul Suid-Afrikaanse burgerskap prysgegee. Xhosasprekendes wat in Kaapstad se plakkersbuurte gebly het, is kragtens
wette rakende vreemdelinge na hul ‘‘onafhanklike tuisland” gedeporteer. Net so kon ’n
tuisland enige lid van ’n etniese groep buite daardie tuisland uit sy gebied sit. Die regering
het geldelike oordragte aan die tuislande as ‘‘buitelandse hulp’’ geklassiﬁseer. Namate die
tuislande ‘‘onafhanklik’’ geword het, sou die grondslag vir diskriminasie in die regering se
oë verskuif van ras, wat vir die wêreld afstootlik was, na burgerskap van ’n ‘‘onafhanklike’’
land. Connie Mulder, wat in 1978 minister van plurale betrekkinge (voorheen Bantoeadministrasie en -ontwikkeling) geword het, het dit duidelik gestel dat daar geen swart
Suid-Afrikaners sou oorbly wanneer al die tuislande hul onafhanklikheid gekry het nie.

die ou wit Vergadersaal, met die Persgalery
agter die Speaker se stoel. ’n Nuwe
parlementsgebou is later op ’n aangrensende
perseel opgerig.

Die progressiewe parlementêre opposisie
Tussen 1961 en 1974 was Helen Suzman die enigste verteenwoordiger van die Progressiewe
Party (PP), wat ’n nierassige, gekwaliﬁseerde stemreg en grondwetlike beskerming vir
minderhede voorgestaan het. In die 1960’s het talle state in Afrika die gees en letter van
hul eie grondwet verloën en met sosialisme en staatskapitalisme begin eksperimenteer,
en daarom het die PP se beleid breedweg geen aantrekking vir wit kiesers gehad nie.
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H E LE N SUZ MAN S E KNAE N D E STE M

Helen Suzman is die eerste keer in 1953
tot die Parlement verkies en was ’n vasberade en welsprekende stem vir ’n demokratiese, nierassige alternatief. Sy was ten
volle tot haar saak verbind en het ’n deurtastende verstand, parlementêre vrae en
persoonlike besoeke aan gevangenisse (ook
Robbeneiland) gebruik om die ongeregtighede van apartheid aan die kaak te stel en
hoe die beleid gewone mense geraak het.
Sy was dikwels die enigste teenstem
in die Parlement wanneer die regering drakoniese veiligheidswette voorgestel het wat
die polisie heelwat ruimte gegee het om
aangehoudenes te ondervra en selfs te
martel. Haar konsekwente en toegewyde
beskouing van liberale demokrasie het ’n
jonger, betreklik welgestelde en goed gekwaliﬁseerde geslag wittes begin lok. Die
Engelstalige koerante het die Progressiewe Party (PP) eerder as die Verenigde
Party begin steun.
Suzman se menings oor rassebeleid was
vir verreweg die meeste NP-lede in die Parlement afstootlik. Tog was daar genoeg respek vir die Parlement as instelling dat hulle

haar toegelaat het om die stelsel tot die
beste van haar vermoë te gebruik. Ministers
het gereeld op haar parlementêre vrae geantwoord, en die speaker van die Volksraad
het haar genoeg spreekbeurte gegee.
Hendrik Verwoerd het haar as ’n ‘‘uitmuntende parlementariër met weldeurdagte argumente’’ beskryf. Swart leiers het
haar ook geloof. Albert Luthuli het haar ’n
‘‘helder ster in ’n donker kamer’’ genoem,
en Nelson Mandela het opgemerk dat toe
hy en sy kamerade op Robbeneiland in die
gevangenis was, dit ’n wonderlike gesig
was ‘‘om dié dapper vrou by ons selle te
sien inloer’’. Die digter Breyten Breytenbach, in Pollsmoor in die tronk weens sy
weerstand teen apartheid, het haar ‘‘Onse
Dame van die Gevangenes’’ genoem. Sy
het voor 1989 bitterlik met NP-leiers gebots, maar ’n verhouding van onderlinge
respek met F.W. de Klerk geniet.
Suzman het die Parlement in 1989 verlaat. Sy het die respek van talle mense
buite die geledere van die ANC in ballingskap geniet. Sy het dié organisasie egter
die harnas ingejaag deur sanksies en die

Helen Suzman
gewapende stryd konsekwent teen te staan
omdat dit die polarisering tussen wit en
swart waarskynlik sou laat toeneem.

Ná die verkiesing van 1974 het ses pas verkose PP-lede hulle by Suzman in die Parlement
gevoeg. Hoewel die Verenigde Party 41 uit die 169 setels verower het (en bykans ’n derde
van die stemme), was hy sonder stuurman. Dié party het in 1977 ineengestort – sommige
van sy verteenwoordigers het die Nuwe Republiek-party gestig, ander het by die PP
aangesluit. Dié is as die Progressiewe Federale Party (PFP) met Colin Eglin as leier
opnuut saamgestel.
In 1979 het Frederik van Zyl Slabbert leier van die PFP geword. Soos Jan Smuts
was hy ’n Afrikaner aan die hoof van ’n oorwegend Engelse party. Hy was ook ’n heel
ander, moderne soort politikus – ’n voormalige akademikus wat oral respek vir sy
ontledingsvermoëns afgedwing het, maar niks van die politieke smousery en morsige
kompromieë van partypolitiek gehou het nie. Hy het die groot gaping tussen die beloftes
van die apartheidsideologie en die nare werklikheid keer op keer bespot.
Slabbert het ook besef dat sy party se rassebeleid grondig hersien sal moet word.
Die gekwaliﬁseerde stemreg was uitgedien in ’n era van massabewegings en massademokrasie. Die Soweto-opstand van 1976, wat die wit bestuurstelsel diep geskok het,
het die soeke na ’n alternatief verhaas. Die PFP het in 1978 ’n nuwe beleid aanvaar.
Die laerhuis, waar die wetgewende mag gesetel sou wees, sou volgens ’n stelsel van
proporsionele verteenwoordiging op grond van algemene volwasse stemreg en ’n
gemeenskaplike kieserslys verkies word. Die hoërhuis sou uit verteenwoordigers van
verskeie federale state bestaan. Tien persent van die verteenwoordigers in die laerhuis sou
alle maatreëls kon veto, behalwe bepaalde ﬁnansiële en administratiewe aangeleenthede
en die verkiesing van die eerste minister. Met uitsondering van die minderheidsveto, wat
die party nooit sterk verdedig het nie, was dit ’n klassieke liberaal-demokratiese beleid
wat gewoonlik slegs in etnies homogene samelewings slaag.
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Die PFP het aanvanklik goed gevaar, hoewel die wit kiesers maar min geesdrif vir sy
beleid getoon het. Voor die verkiesing van 1987 het dit 25 van die 166 setels gehad en 16%
van die stemtotaal getrek. As party was die PFP egter onder sterk druk. In Januarie 1986
het dit nog glad nie gelyk of die opstand wat in September 1984 opgevlam het, gaan bedaar
nie. Slabbert het uit die Parlement bedank en dit ’n irrelevante instelling genoem.
Buthelezi: bondgenoot of vyand?
Mangosuthu Buthelezi, hoofminister van die KwaZulu-tuisland in Natal, was ’n struikelblok
vir die regering se tuislandbeleid. Sy onversetlikheid ten opsigte van onafhanklikheid vir
die Zulu (20% van die totale bevolking) het meer as enige opposisie die regering se
strewe na ’n ‘‘konstellasie van swart state’’ gekortwiek. Hy het in 1979 oor die kwessie van
sanksies en die gewapende stryd egter ’n uitval met die ANC gehad.
Die verhouding tussen die ANC en Inkatha het in bittere vyandigheid ontaard, en
die ANC het Buthelezi vir ’n teenrevolusionêre mag uitgemaak. Die ANC het hom
heel tereg beskou as gevaarliker as die ander tuislandleiers – wat na sy mening blote
strooipoppe was. Buthelezi het gereken die gewapende stryd en sanksies beduiwel die
kanse op vreedsame verandering, maar ook vir Botha gesê geweld kan nie gekeer word
deur ‘‘op maat van antikommunistiese tromme te marsjeer’’ nie. Die geweld sal nie uit
Marxistiese ondermyning voortvloei nie, maar omdat wit en swart leiers beheer oor hul
steunbasis verloor.
Buthelezi het ’n duidelike alternatief vir die NP se benadering gebied deur ’n veelrassige
federasie voor te stel. In 1981 het ’n kommissie wat hy aangestel het, die integrering van
die provinsie Natal (onder wit beheer) en die KwaZulu-tuisland voorgestel. ’n Vergadering
wat volgens proporsionele verteenwoordiging verkies sou word, en ’n veelrassige
uitvoerende gesag wat besluite op die grondslag van magsdeling neem, sou die bestuur
behartig. ’n Enkele liggaam sou onderwys, die plaaslike ekonomie en welsynsdienste
beheer. ’n Veelrassige Natalse indaba het dié voorstelle in die middel-1980’s lyf gegee.
Sakeleiers in die provinsie, asook opposisieleiers, het die voorstelle gesteun.
Dit was vir die regering ’n laaste kans om beheer oor die proses van verandering te
behou. As hy streeksintegrasie in KwaZulu-Natal gesteun het sonder om dit te probeer
beheer, sou dit soortgelyke inisiatiewe elders in die land aan die gang kon sit. Behoorlik
verkose swart leiers in dié streke sou tot die nasionale kabinet verhef kon word. Botha se
reaksie was egter in die klassieke apartheid-vorm gegiet. Dit het Buthelezi vry gestaan om
sake rakende ‘‘sy eie land’’ te ondersoek, maar hy het geen reg gehad om aangeleenthede
onder beheer van die sentrale regering aan te roer nie.
Teen die einde van die 1970’s het die gedagte aan ekonomies lewensvatbare tuislande
heeltemal vervaag. Selfs Transkei, met die beste vooruitsigte, kon maar in 10% van sy
eie kosbehoeftes voorsien en het net 20% van sy begrote uitgawes uit eie bronne gedek.
Verreweg die meeste mense in die tuislande het geleef van hul pensioene en die geld
wat trekarbeiders na hul gesinne teruggestuur het – en die meeste hiervan het weer na
winkels in die gemeenskaplike gebied gevloei. Trekarbeid was dus ’n lokomotief wat al
hoe groter afhanklikheid en armoede onder swart mense in die tuislande geskep het.

bo: Mangosuthu Buthelezi het as

hoofminister van die KwaZulu-tuisland
gedien. Hy het buitengewone politieke
vaardighede gehad en het hom as sowel
’n Zulu-nasionalis as ’n Afrika-nasionalis
voorgehou. Daar is rede om te glo dat
Nelson Mandela, toe op Robbeneiland,
hom in die geheim aangemoedig het om die
Zulu-tuislandstelsel te gebruik om Afrikanasionalisme te bevorder. In 1979 het
Buthelezi in onguns verval by die ANC oor sy
houding oor sanksies en die gewapende stryd.

Toekomsvrese
Botha het heelwat meer speling as sy voorgangers gehad, want daar was ’n groot aantal
Engelssprekendes wat hy kon werf. Toe die VP, met sir De Villiers Graaff twintig jaar lank
aan die stuur daarvan, in 1977 ineenstort, was daar nuwe vloeibaarheid in die wit politiek.
Tussen 25% en 40% van die Engelssprekendes was te vinde vir die NP se behoedsame
benadering tot hervorming.
Die oplossings wat die Konserwatiewe Party (KP) onder Andries Treurnicht aangebied
het, is almal geheel en al gediskrediteer. Geen swart tuisland of bruin township was
ﬁnansieel lewensvatbaar nie.
Omdat konserwatiewe die NP-regering al hoe meer wantrou het, kon Treurnicht
talle Afrikaanssprekendes met hom saamneem. Teen 1987 het stemme vir al die regse
partye in die algemene verkiesing bykans 30% van die hele stemtotaal uitgemaak, en die
KP het die amptelike opposisie geword. Teen die einde van die jare tagtig het bykans

bo: Andries Treurnicht, gebore in 1921,

was eers ’n predikant, toe ’n konserwatiewe
koerantredakteur, en later ’n Nasionale
Party-minister. As adjunkminister van Bantoeonderwys het hy deel gehad aan die besluit
om Afrikaans as ’n medium van onderrig in
Soweto af te dwing. Hy het die Konserwatiewe
Party in 1982 gestig.
oorkant onder: Frederik van Zyl Slabbert,
met sy eerste vrou, Mana.
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die helfte van die Afrikaners vir regse partye gestem. Oor die algemeen het Afrikaners
negatiewe verwagtinge ten opsigte van ’n swart regering gehad. Meer as vier vyfdes van
die Afrikaners het volgens peilings in 1979, 1984 en 1987 geglo dat daar omgekeerde
diskriminasie onder ’n swart meerderheidsregering sou wees en die Afrikaanse taal en
kultuur bedreig sou word.
Daar was nog ’n element: vrees. Meer as 80% het geglo wittes se ﬁsieke veiligheid sou
bedreig word, dat wit besittings nie veilig sou wees nie en dat wit vroue gemolesteer sou
word. Minder as 10% het gedink die lewe sou soos tevore voortgaan. ’n Mens kon dié
vrees aan vuurwapenbesit meet – minstens een vuurwapen per wit volwassene. Dié vrese
het al hoe groter steun vir die regses beteken.
Intussen het die aanhang van die ANC gegroei. Tussen 1976 en 1983 het die ANC as
deel van die gewapende stryd 362 geweldsdade uitgevoer. Guerrillas het enkele uiters
sigbare teikens getref, onder meer ’n Sasol- (olie-uit-steenkool-) aanleg in 1980, die
militêre basis Voortrekkerhoogte in Pretoria in 1981, en die Koeberg-kernkragsentrale
naby Kaapstad in 1982, toe dit nog in aanbou was. In 1983 het ’n ANC-motorbom by die
lugmaghoofkwartier in Kerkstraat in Pretoria ontplof en 19 lewens geëis.

Die ANC in ballingskap
Vir die oorgrote deel van sy 30 jaar of wat in ballingskap het die ANC ’n sterk wil gehad om
die apartheidstaat te konfronteer, maar ’n swak strategie. ANC-uitgewekenes het die eerste
tweede dekades belemmerende veronderstellings gehuldig oor watter middele genoeg
sou wees om hul doelwitte in die stryd te bereik. In dié tyd het hulle geheime operasies
uitgevoer met as uitgangspunt dat gewapende stryd noodsaaklik
was om verandering in Suid-Afrika teweeg te bring en dit op sy eie
sou regkry. Hiermee is ’n hoeksteen van ’n insurgensie-strategie
geïgnoreer. Insurgente wat ’n gewapende stryd aanpak, probeer
gewoonlik die wanbalans tussen hul eie militêre swakheid en die
vyandelike staat se mag uit die weg ruim.

Twee dekades lank het ANC-uitgewekenes dit agterweë gelaat
om politieke steun binne Suid-Afrika te mobiliseer en só ’n mate
van gelykheid met die vyand te verkry. Hulle het geen politieke
basis geskep wat guerrilla-operasies kon volhou nie. Wettige en
halfwettige middele in die land is ook nie benut om politieke
organisasies met populêre steun op te bou nie.
Weens die bepaalde strategie wat gevolg is, was die jare in
ballingskap vir lede van die verskillende bevrydingsorganisasie
’n veel langer en moeiliker leerervaring as wat werklik nodig
was. In die sowat 15 jaar tot 1976, en daarna, het vasberadenheid
en breë buitelandse steun hulle grootliks aan die gang gehou.
Danksy ’n oorvleuelende verhouding met die SAKP het die
ANC militêre opleiding en toerusting van die Sowjetunie en
dié se bondgenote gekry. Die Organisasie van Afrika-eenheid
(OAE) en dié organisasie se bevrydingskomitee het al die steun
wat hulle van jong, arm en dikwels swak bestuurde lidstate kon
kry, gemobiliseer.
Anti-apartheidsbewegings in Westerse lande wat deur sowel
liberale as kommuniste gesteun is, het druk uitgeoefen op hul
onderskeie regerings en sakeondernemings met belange in
Suid-Afrika. Later is die ANC geldelik ruim ondersteun deur
sommige Westerse regerings, veral dié van Swede.
’n Mislukte militêre strategie
Verskeie pogings deur die ANC om ’n militêre teenwoordigheid
in Suid-Afrika te vestig, het misluk. Die ANC-uitgewekenes het
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twee groot probleme gehad: Daar was geen binnelandse politieke basis nie, en in die
vroeë 1960’s het apartheid ’n yslike groot gebiedsbuffer na die noorde geniet. Daarom
het die uitgewekenes in ’n stadium beplan om guerrillas per boot aan land bring. Hulle
het die plan ná probleme met die boot en bemanning laat vaar.
Ná ’n rampspoedige terugslag in Rhodesië (kyk kassie op p. 378) – die tweede in agt
jaar – is die ANC se leiers en strategie bevraagteken (maar net bolangs). In 1969 het
senior lede in Tanzanië vergader om die situasie te red. Min het verander. Tambo is as
leier herbevestig. Niemand is werklik vir die rampspoed in Rhodesië gestraf nie. Wit,
bruin en Indiër-aktiviste wat in ballingskap met die ANC saamgewerk het – hulle was
feitlik almal kommuniste uit organisasies in die voormalige Congress Alliance – kon nou
formeel by die ANC se buitelandse sending aansluit, maar nie by die ANC self nie. Die
strategie was steeds dieselfde. In die belangrikste konferensiedokument oor strategie en
taktiek word beweer die gewapende stryd is vir die ANC ‘‘die enigste (klem bygevoeg)
metode wat oorbly’’. Pogings tot politieke mobilisering was eerder ’n papegaai-reaksie as
’n betekenisvolle veldtog. Die ANC moes planne beraam vir ’n ‘‘toekomstige volskaalse
oorlog’’ wat in ’n ‘‘magsverowering’’ sou eindig. ’n Nuwe liggaam, ’n Revolusionêre Raad,
is gestig om oor operasies toesig te hou en het individue betrek wat later belangrike
bydraes sou maak, onder andere Thabo Mbeki, Joe Slovo en Chris Hani.
Dit lyk asof die militêre klem in die strategie van 1961 af hoofsaaklik uit twee
bronne spruit. Die eerste was die bedenklike maar kortstondig gewilde doktrine van
Che Guevara en Regis Debray met die Kubaanse revolusie as leerskool. Daarvolgens
kon guerrillabedrywighede deur ’n klein groepie grootskaalse politieke mobilisering
bewerkstellig en ’n revolusie ontketen. Dit lyk asof die tweede invloed die bittere
tweespalt tussen China en die Sowjetunie van 1965 was. Die SAKP, en in sy kielsog die
ANC, het hom by Moskou geskaar. In die revolusionêre hoofstroom was die Chinese
kommunistiese leier, Mao Zedong, die groot voorstander van politieke mobilisering met
politieke middele in ’n guerrilla-oorlog. Die Sowjetunie het ’n alternatief voorgestel: ’n
oorlog van beweging, halfpad tussen guerrilla- en konvensionele oorlogvoering. Dit het
gestalte aan die Rhodesiese veldtogte gegee.
Die stryd om hart en verstand
Tussen 1969 en 1975 het verskeie ontwikkelings die uitgewekenes se vooruitsigte verbeter.
Die Revolusionêre Raad het talent na Suid-Afrika se buurstate gestuur. Thabo Mbeki was
kortstondig in Botswana en Swaziland, en Chris Hani in Lesotho. Hulle het oor die grense
heen kontak gemaak met ANC-veterane wat van Robbeneiland vrygelaat is, onder andere
Jacob Zuma, wat besig was om weer ’n ondergrondse netwerk in Suid-Afrika te bou en
bande met SB-aktiviste te smee. Die ANC het talle van hulle in ballingskap gewerf. Die
organisasie se buitelandse sending het ’n potensieel rampspoedige afsplintering van agt leiers
wat beweer het dat die kommuniste die ANC gekaap het, oorleef. ’n Jaar ná ’n staatsgreep
in Portugal in 1974 was Angola en Mosambiek onafhanklik onder bevrydingsbewegings
wat bande met die ANC gehad het. Die uitgewekenes het militêre opleidingskampe in
Angola gekry, en die vermoë om Mosambiek vir oorgrensoperasies te benut.
Toe die staat die selfgeldende SB-beweging in Junie 1976 hard onderdruk het, met die
opstand in Soweto en elders die gevolg, kon die uitgeweke ANC groot voordeel daaruit
trek. Sy netwerke in Suid-Afrika en die buurstate was dalk nog in hul kinderskoene,
maar die ANC het duisende jong studente gewerf wat na die buiteland uitgewyk het
omdat hulle nuwe wapens teen apartheid wou opneem. Die ANC se mededingers in
ballingskap, hoofsaaklik die PAC, het ná jare se chroniese binnegevegte en korrupsie nie
dieselfde energie en organisasie gehad nie.
Veral een faktor het gesorg dat die vlugtende studente by die ANC wou aansluit – dié organisasie se vroeëre pogings om apartheid militêr aan te pak. Geen van die mededingende
groepe kon hierop aanspraak maak nie. ’n Mens kan die onbeholpenheid van die ANC se militêre veldtogte kritiseer, maar paradoksaal het dié vroeë, mislukte pogings ’n baie belangrike
politieke voordeel ingehou: die hart en verstand van ’n nuwe geslag. Daar was weldra duisende
ANC-lede in ballingskap. En die ANC se internasionale ondersteuners (gewalg deur die al
hoe sterker verdrukking in Suid-Afrika) het hulpbronne na die organisasie laat stroom.

D I E S I E LE S MART VAN BALLI NG S KAP

Teen die einde van 1965 was die ANC en
die SAKP binne Suid-Afrika tot niet. Hul
populêre steun is geknak. ’n Paar honderd
standvastiges was in ballingskap en in die
tronk. Apartheid het die ANC se uitdaging
oorleef. Die NP was weer in volle beheer
van die land. Die ekonomie het sterk begin
groei. Die naaste staat aan Suid-Afrika
waar uitgewekenes in 1965 openlik hul
bedrywighede kon voortsit, was Tanzanië,
duisende kilometers na die noorde.
Die ANC se ballingskap-sending onder
leiding van Oliver Tambo was in Dar es
Salaam en Londen gesetel. Veral in Afrika
het die ANC min geld gehad, en die toestande in sy kampe was straf. Die bietjie
optimisme wat oorgebly het, het swaar
gesteun op die geloof in ’n nasionale of
klasse-lotsbestemming wat so dikwels aan
nasionalistiese of kommunistiese oortuigings ten grondslag lê: Al was daar groot
terugslae, was dit geskiedkundig bestem
dat die oorwinning ‘‘beslis’’ sal kom.
Uitgewekenes het dikwels sielesmart
verduur. Talle is van hul families afgesny.
Hulle het nie geweet wat gebeur met kamerade wat agtergelaat is nie. Hulle het
dikwels ontwrig en nutteloos gevoel, en
sommige het swaar begin drink. Ronnie
Kasrils was onder enkele honderde rekrute
wat vroeg in die 1960’s in die Oekraïne
militêre opleiding ondergaan het terwyl die
Rivonia-verhoor die ANC en die SAKP binnelands kop-af gekap het. Hy onthou hoe
hy en sy kamerade, terwyl hulle met gebulderde Russies bevele in hul ore die gansemars uitgevoer het, ‘‘vas geglo het dat
kapitalisme verkrummel en dat monopolistiese teenstrydighede die stelsel sou
omverwerp . . . Met die hulp van die Sowjetblok sou die voormalige kolonies ’n niekapitalistiese pad na sosialisme ontdek.’’

oorkant bo: Joe Slovo in Zambië
in Oktober 1986.
oorkant middel: Thabo Mbeki in gesprek
met Johnstone Makatini.
oorkant onder: Oliver Tambo, ’n jong
Thabo Mbeki en Alfred Nzo in ballingskap.
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Toe Suid-Rhodesië se wit minderheid in
November 1965 eensydig onafhanklikheid
van Brittanje verklaar, eerder as om nog
mag aan die swart meerderheid af te staan,
was dit vir sowel die plaaslike bevrydingsbewegings soos die Zimbabwe African
People’s Union (Zapu) as die ANC ’n uitdaging. In reaksie daarop het Zapu en die
ANC ’n gesamentlike militêre veldtog in die
destydse Rhodesië beplan. Daar was min
verkenning of politieke voorbereiding, maar
tientalle Zapu- en ANC-stryders het van Augustus 1967 af ’n jaar lank die Zambezirivier
sporadies oorgesteek uit die pas onafhanklike Zambië. Hulle het na die noordweste
van Rhodesië beweeg, in groter kolonnes
as wat gewoonlik in die vroeë fase van ’n
guerrilla-oorlog gebruik word.
Die aanvanklike ANC-mag – wat die Luthuli-mag genoem is omdat Albert Luthuli ’n
maand tevore in Suid-Afrika gesterf het –
sou verdeel: Die kleinste deel sou Zapu help
om ’n guerrilla-oorlog binne Rhodesië te ontketen, en die groot groep het na Suid-Afrika
koers gekry. Magte van die Suid-Afrikaanse
regering het die ANC-Zapu-magte in Rhodesië gepak. Die ANC se sogenaamde
Wankie- en Sipolilo-veldtog het in groot terugslae geëindig. Een ANC-stryder het
Suid-Afrika oplaas bereik. Die res is doodgemaak of gevang of het weswaarts na Botswana gevlug, waar Seretse Khama se regering hulle terstond in die tronk gegooi het.

Danksy dié nuwe omstandighede kon die ANC militêre bedrywighede binne SuidAfrika hervat. Die nuwe gewapende veldtog het dalk sensasie gewek, maar was gou in die
moeilikheid. In 1977 en daarna het ’n handjie vol en sommer gou talle jong nuwe rekrute
na die land teruggekeer. Hul teikens was feitlik altyd simbolies, hulle het maar bitter kort
in die land oorleef – selde langer as enkele dae of weke – en dit was ’n veldtog met ’n baie
lae intensiteit. In die Maﬁkeng-Zeerust-distrik was daar byvoorbeeld soms skietgevegte
tussen MK-guerrillas en soldate van Bophuthatswana se weermag en die SAW. Gevolglik
was daar in die buiteland ’n al hoe verdelender soeke na redes waarom die gewapende
stryd nie in die binneland kon posvat en groei nie. ’n Kommissie is oplaas op die been
gebring om ’n strategie te probeer vind.
Viëtnam as suksesmodel
’n ANC-kommissie het in 1979 Viëtnam besoek, want dit was die beste voorbeeld van ’n
geslaagde insurgensie. Hul verslag het ’n ommekeer meegebring. Die 1979-verslag het
Viëtnamese raad gevolg en gevra waarom die ANC politieke organisasie deur politieke
middele misken. Die verslag het voorgestel dat die ANC eerder ’n nuwe politieke
organisasie binne Suid-Afrika ontwikkel. Dié moet ondergronds en populêr wees, en
saamwerk met wat reeds daar bestaan. Die uitdaging was om binnelands ’n politieke
ondergrondse beweging te skep wat leierskap aan ’n verskeidenheid populêre organisasies
en ’n gewapende stryd kon voorsien.
Ou gewoontes en gevestigde belange het die implementering van die nuwe perspektief
keer op keer in die wiele gery. Daar was dikwels geskille oor die verband tussen politieke
en militêre operasiestrukture – die politieke lede wou integrasie hê, en die militêre ’n
groot mate van skeiding. Die politieke bedrywighede van die Revolusionêre Raad, nou
met beter hulpbronne en onder leiding van die vernuwende strateeg Mac Maharaj, het die
binnelandse landskap sommer gou beïnvloed. Die ANC het dit dikwels reggekry deur by
wyse van spreke van agter te lei. Maharaj het besef dat uitgewekenes selde ’n begrip van
die detail gehad het om sterk taktiese rigting te kan gee aan binnelandse ANC-gesinde
aktiviste wat dikwels uit eie beweging populêre organisasies in die land begin bou het.
Die uitgewekenes het hulle dus grootliks beperk tot aanmoediging van binnelandse
aktiviste om die inisiatief te neem, en het breë strategiese leiding gegee en geld van
internasionale skenkers gestuur na binnelandse organisasies wat in hul goeie boekies was.
Talle miljoene rande het na die land begin stroom en steun gegee aan wat ‘‘die beweging’’
genoem is. Teen die vroeë 1980’s is populêre kripto-ANC-veldtogte wat tienduisende
mense betrek het, van stapel gestuur.
Te midde van al dié woelinge het ’n klein groepie vooraanstaande binnelandse ANCgesinde aktiviste die skepping bepleit van ’n breë alliansie van politieke organisasies,
wat in 1983 die United Democratic Front (UDF) sou word. Hoewel die skepping van ’n
soortgelyke front in die strategieverslag van 1979 in die vooruitsig gestel is, is die UDF
sonder enige verwysing na die leiers in ballingskap binnelands bepleit en geskep.
’n Goeie vertolking van die tekens

bo: Die vlag waaronder Zapu sy bevryding-

stryd teen die destydse Rhodesiese bewind
geveg het.
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Sommige uitgeweke ANC-leiers, veral Thabo Mbeki, het die tekens duideliker as ander
gelees. Hy, Maharaj en ander het dadelik besef watter moontlikhede bande met bepaalde
organisasies, drukgroepe en meningsvormers inhou.
Die belangrikstes hiervan was bande met die vakbonde, al was sommige arbeidsleiers
nie oortuig dat die ANC die belange van die werkersklas op die hart dra nie, en ’n groep
Afrikanerakademici en -joernaliste vir wie ’n ontmoeting met die ANC-leiers in Dakar in
Senegal gereël is. Op dié vergaderings was dit Mbeki se strategie om die magte wat die
ANC en onderhandelings gesteun het, te optimaliseer en ander elemente te isoleer.
Hy het ewe gesoﬁstikeerde denke in ’n groep burgerlike intelligensie-staatsamptenare
teëgekom. Dié groep, onder andere dr. Niel Barnard, hoof van die Nasionale
Intelligensiediens, was besig om die staat se opsies in die al hoe groter veiligheidskrisis te
bepaal. Hulle wou weet of genoeg van die angel in die ANC se stert getrek kon word sodat
onderhandeling ’n geloofwaardige alternatief kon word. Gevolglik is die eerste sydelingse
seine oor moontlike ‘‘onderhandelings oor onderhandelings’’ tussen Pretoria en ANC-

uitgewekenes op vergaderings tussen die buitelandse sending en enkele binnelandse
groepe uitgestuur. Later was daar regstreekse kontakte. Mbeki en Zuma het twee van
Barnard se groep oplaas in 1989 in Switserland in die geheim ontmoet.
Die sukses van hierdie politieke offensief het die ANC die wêreld oor ’n hupstoot
gegee. Deure in Westerse hoofstede wat tot dusver vir Oliver Tambo, klaarblyklik ’n
redelike man, en die gesoﬁstikeerde Mbeki gesluit was, het oopgeswaai. Daarteenoor
was die Weste se vertroue in die Pretoria-bewind se ontvanklikheid vir onderhandelings
effens wankelrig nadat hy ’n poging deur die Statebond om onderhandelings aan te
voor (die sogenaamde Eminent Persons Group) in 1986 gesaboteer het deur invalle in
buurlande te loods.

’n Gevange held en ’n demokratiese front
Die Nkomati-verdrag en die Driekamerparlement het die Weste se druk op die wit
bewind in Suid-Afrika net effens verlig. Dié het binnekort voor ’n tweeledige binnelandse
uitdaging gestaan: die een deur ’n man wat al langer as twintig jaar op Robbeneiland in
die tronk was, en die ander deur ’n demokratiese front wat in talle opsigte die ANC se
vriendelike gesig was.

Teen die middel-1980’s het die veldtog om die vrylating van Nelson Mandela en sy
kamerade op Robbeneiland te bewerk, ’n feitlik globale aangeleentheid geword waaroor
feitlik almal eensgesind was. Selfs vriendelike regerings soos dié van Margaret Thatcher
in Brittanje het druk op Botha geplaas om Mandela en sy kamerade vry te laat en met
die ANC en ander partye wat nie aan die gewone politiek in Suid-Afrika kon deelneem
nie, te skik. Die probleem was dat die leiers van die NP, met inbegrip van Botha, hul
volgelinge dit al so lank ingeprent het dat kommuniste die ANC oorheers en sterk tot
die gewapende stryd verbind was. ‘‘Ons het ons self in ’n hoek gedruk,’’ het Botha aan sy
minister van justisie gesê, en toe gevra: ‘‘Is daar ’n uitweg?’’
Die United Democratic Front
Die United Democratic Front (UDF) is op 20 Augustus 1983 in Mitchells Plain
in Kaapstad gestig nadat Allan Boesak gepleit het dat ’n front van al die regering se
teenstanders geskep word (kyk kassie op p. 382). Voorheen het talle klein, plaaslike
groepies hulle verset oor plaaslike aangeleenthede soos hoër belastings en dienshefﬁngs,
huur- of busgeld, minderwaardige onderwys en die sloping van opslaanhuisies. Dié verset
is nie gekoördineer nie en het dus min hond haaraf gemaak.
Die UDF is as ’n middel bedink en geskep om dié strydpunte te verenig en teenstanders
teen apartheid van oral in die land byeen te bring. Die UDF het daarop aanspraak gemaak

’N

SWAK ON D E RG RON D S E B EWEG I NG

Die ANC se besef van hoe belangrik binnelandse politieke organisasies is, was uit
sy eie oogpunt broodnodig. Toe die Nkomati-verdrag tussen Pretoria en Maputo
(kyk kassie op p. 371) in 1984 gedreig het
om die vloei van guerrillas van Mosambiek
na Suid-Afrika te stuit, het dit die ANC nie
gekniehalter nie. Gewapende bedrywighede deur guerrillas wat in die buiteland
opgelei is, het reeds tweede viool gespeel
vir populêre politieke druk. Dit verbaas ’n
mens nie. Die ANC was chronies nie daartoe in staat om ’n deurlopende en betreklik
vaste binnelandse ondergrond te bou nie,
en daarom het verskeie pogings voor 1984
om MK-stryders met die populêre stryd en
later met populêre opstandsgeweld te integreer, misluk.
Die swak ondergrond het nog gevolge
gehad. Dit was vir die buitelandse sending
moeilik om soms polities skadelike geweld
deur dele van die binnelandse jeug in toom
te hou. Halssnoermoorde het dikwels
voorgekom. Die ANC het ook ’n uitsonderlike reputasie vir selfbeheersing in sy gewapende stryd gehad. MK-stryders het net
by uitsondering nie gehoor gegee aan die
buitelandse sending se verbod op burgerlikes as teikens nie. As die gewapende
stryd egter doeltreffender was, sou dit
waarskynlik nie moontlik gewees het nie.
Dié militêre swakhede was vir die uitgeweke ANC-lede egter nie ’n groot
nadeel toe hulle van 1987 af die gevolge
van ’n verandering in Moskou se buitelandse beleid en later die begin van die
ineenstorting van die Sowjetunie die hoof
moes bied nie. Moskou het hom nou by
die Weste geskaar en onderhandelde skikkings op die subkontinent voorgestaan: in
Angola en Mosambiek, waar oorloë met
die steun van Suid-Afrika gewoed het, in
Suidwes-Afrika en in Suid-Afrika.

links: Gemeenskapsleiers Mac Maharaj,

Cheryl Carolus, Allan Boesak en Trevor
Manuel by ’n UDF-saamtrek in Kaapstad
op 11 Maart 1986.

’ n g e va n g e h e l d e n ’ n d e m o k r at i e s e f r o n t
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oorkant: Een van die talle reuse protesoptogte van die laat 1980’s. Duisende
betogers neem hier deel aan ’n optog vir die
vrylating van Nelson Mandela.

dat sowat 575 organisasies by hom ingelyf was. Hy was vaag oor presies hoeveel mense dié
organisasies verteenwoordig het, maar het die indruk gewek dat dit ’n groot menigte was.
Jeug-, studente-, burgerlike, vakbond-, geloofs-, professionele, politieke en vrouegroepe was by die UDF geafﬁlieer. Talle van die veldtogte wat met die UDF verbind
is, was eintlik dié van geafﬁlieerde organisasies. Skoolboikotte word byvoorbeeld met
die UDF verbind, hoewel die Congress of South African Students (Cosas), een van die
UDF se militante geafﬁlieerdes, die dryfkrag daaragter was. Massa-wegblyveldtogte en
verbruikersboikotte is ook dikwels aan die UDF toegeskryf hoewel burgerlike verenigings
en vakbonde daaragter gesit het.
Die skepping van die UDF het die aard van swart opposisiepolitiek onmiddellik verander.
Meteens het talle groepies oral in Suid-Afrika danksy die UDF se koördineringsrol ’n
landwye teenwoordigheid geniet, en die stryd teen apartheid het ook ’n nasionale karakter
aangeneem.
Die UDF was doelbewus ’n nierassige groep wat ’n einde wou maak aan ’n stelsel waarin
ras toegang tot mag en voorregte bepaal het. Talle geafﬁlieerdes het die Vryheidsmanifes
aanvaar, want dié het ’n alternatief vir die stelsel gebied. Weerstand teen apartheid, ’n
beleid wat op ras gegrond is, het die UDF se optrede nogtans ’n rassekarakter gegee.
Die UDF moes gedurig sy standpunte oor ras verduidelik. Die leiers het rasgegronde
organisasies aanvaar, maar ’n faksie het dit verwerp omdat dit geïmpliseer het dat
strukture wat deur apartheid afgedwing is, aanvaar word.
’n Stryd teen die Grondwet
Die UDF se onmiddellike teiken was die land se nuwe Grondwet wat in 1983 in
werking gestel is, en veral die verkiesing van verteenwoordigers vir die (bruin) Huis van
Verteenwoordigers en die (Indiër-) Huis van Afgevaardigdes in die Parlement, asook die
swart plaaslike rade.
Die regering het gou van sy aanvanklike plan vir ’n referendum afgesien en in stede
daarvan verkiesings gehou. Dié vir die Huis van Verteenwoordigers het op 22 Augustus
1984 plaasgevind, en vir die Huis van Afgevaardigdes op 2 September. Die stempersentasie
vir die huise was onderskeidelik 30% en 24%.
Die gemiddelde stempersentasie in die verkiesings vir die swart plaaslike rade wat
laat in 1983 gehou is, was nog laer. Die UDF het op grond van die lae stempersentasies
’n oorwinning verklaar. Die regering het volgehou die steun was genoeg om dié nuwe
apartheidstrukture in te stel.
Omdat die UDF juis toe op die been gebring is, was hy een van die eerste radikale
teenstanders van die regering. Hy het die land se aandag getrek en die hoop laat opvlam
dat iets dalk kon gebeur om die stelsel geheel en al te verander. Omdat hy bekendes
gelok het, onder andere Allan Boesak, Desmond Tutu, Helen Joseph, Archie Gumede
en Smangaliso Mkhatshwa, het hy ook ’n groot voordeel geniet. Hulle het mense na
saamtrekke laat stroom.
Die UDF was aanvanklik in Natal, Transvaal en die Wes-Kaap die sterkste, maar
het gou sy aandag op die swart townships van Port Elizabeth en Oos-Londen gevestig.
Hiervandaan het hy vinnig na die dorpies versprei, wat met die aanvang van skool-,
verbruikers- en huurgeldboikotte saamgeval het.
Die UDF se leiers het beklemtoon dat die beweging nie net ’n ander gesig van die
ANC was nie, maar het tog al hoe meer dieselfde taal en simbole as die ANC gebruik. Op
die begrafnis van vier aktiviste van Cradock wat deur die veiligheidspolisie om die lewe
gebring is, was Stone Sizane waarskynlik die eerste leier by ’n UDF-geleentheid wat die
ANC se gewapende stryd uitdruklik geloof het. Op die begrafnis het ANC- en SAKP-vlae
openlik gewapper.
’n Mededingende front
Die Azanian People’s Organisation (Azapo), ’n telg van die Swartbewussyn-beweging,
en organisasies wat losweg bande met die Unity Movement in Kaapstad gehad het,
het in 1981 en 1982 ’n verenigde front bepleit. Toe Azapo-leiers twee weke ná Boesak
ook ’n nasionale front bepleit, het dit gelyk of hulle maar net napraters is. Die National
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’N

TE R LOOPS E OPM E R KI NG , E N D I E ONTSTAAN VAN D I E U D F

Tussen die einde van 1977, toe die Soweto-opstand bedaar het, en 20 Augustus
1983, toe die United Democratic Front in
Kaapstad gestig is, is daar verskeie kere ’n
oproep vir ’n verenigde front teen apartheid gedoen. Vroeg in 1983 was daar egter blykbaar meer verdelings as ooit tevore.
In 1979 het hoofman Mangosuthu Buthelezi oor sanksies en die gewapende stryd
sy bande met die ANC-leiers in ballingskap verbreek. Die South African Black
Alliance, waarin Inkatha en die (bruin)
Arbeidersparty die belangrikste bondgenote was, het ineengestort toe die Arbeiders op 4 Januarie 1984 besluit om aan die
nuwe Driekamerparlement deel te neem.
Die ANC-leier, Oliver Tambo, het die
Arbeidersparty se besluit gekritiseer en
mense aangespoor om ‘‘alle demokratiese magte in een front vir nasionale bevryding te organiseer’’. Ná ’n onderhoud
met Mac Maharaj en Joe Slovo oor dié
sake het Howard Barrell gesê die skepping van ’n front van dié aard is in die
ANC se strategieverslag in 1979 in die
vooruitsig gestel. Die gedagte om ’n
verenigde demokratiese front te skep, het
egter in Suid-Afrika ontstaan, en ‘‘die

beroep is sonder enige verwysing na die
leiers in ballingskap gedoen’’.
Allan Boesak, ’n predikant van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, met
’n vinnig groeiende reputasie as redenaar
en aktivis, het die proses aan die gang gesit. Ondersteuners van die Vryheidsmanifes het hom met agterdog bejeën omdat
hy bande met die Swartbewussyn-beweging gehad het, maar enkele Manifes-gesindes in die Indiër-gemeenskap het hom
genooi om ’n massavergadering van die
Transvaalse Anti-South African Indian Council-komitee in Johannesburg toe te spreek.
Hier het Boesak verklaar: ‘‘Mense moet vir
apartheid nee sê . . . ons het ’n verenigde
front nodig om dit te doen.’’ Dit was ’n kort,
byna terloopse opmerking, maar met geweldige gevolge. Cas Salojee sê: ‘‘Hy het
mense geraak . . . hy het eenvoudig ’n
helse sensasie veroorsaak.’’ Die Manifesgesindes het onmiddellik aan die werk
gespring. Daar was dus deeglike voorbereiding toe Boesak by die amptelike bekendstelling van die United Democratic
Front (UDF) op 20 Augustus 1983 praat.
Die skepping van die UDF was dalk
grootliks onbeplan, maar vir die ANC was

Allan Boesak
dit sy grootste meevaller. Die UDF het
Inkatha (wat nie genooi is nie) as die belangrikste binnelandse opposisiebeweging in die skaduwee gestel, het feitlik al
die volgelinge van die SB-beweging in
die bruin en Indiër-gemeenskappe geabsorbeer en het die Vryheidsmanifes, wat
teen die laat 1970’s feitlik vergete geraak
het, midde-in die politieke debat geplaas.

Forum is in Junie 1983 gestig. Hy was die belangrikste mededinger vir die UDF onder
buiteparlementêre organisasies, maar is as naasbeste beskou omdat hy geen bekende en
gerespekteerde name kon lok nie.
Daar was al gou ’n verskuiwing van populêre sentiment van geafﬁlieerdes van die
National Forum na dié van die UDF. Koerante het veel meer dekking aan die UDF se
bedrywighede gegee. Die UDF het sy posisie verstewig deur ’n gesonde verhouding met
joernaliste in die kommersiële media te kweek en te behou. Hy het ook steun gegee aan
die skepping van alternatiewe media-organisasies, wat óf vriende van die UDF óf selfs
geafﬁlieerdes was. Mosiuoa Lekota het as publisiteitsekretaris baie goeie werk gedoen.
bo: Teen die middel van 1985 het die opstand

wat in September die vorige jaar begin het,
dramaties in intensiteit toegeneem. Daar was
dikwels botsings tussen groot skares en die
polisie, en regeringstrukture het in baie van
die swart townships in duie gestort. Byna elke
dag is daar mense doodgemaak. Hier patroleer
lede van die Suid-Afrikaanse Weermag die
strate van ’n township in ’n Casspir-voertuig.
oorkant: Polisie skiet traangas na betogers
en inwoners van die Alexandra-township
tydens voorverkiesingsgeweld tussen ANCen Inkatha-ondersteuners.
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’n Stedelike opstand
Om die gebrek aan enige swart verteenwoordiging in die Driekamerparlement te vergoed, het
die regering in 1982 ’n wet aanvaar wat ’n nuwe soort swart plaaslike owerheid geskep het.
Hoewel dié liggame feitlik dieselfde formele magte as wit liggame gehad het, was daar groot
tekortkominge. Eerstens het die regering dit as ’n teenprestasie vir die uitsluiting van swart
mense van die Driekamerparlement voorgehou. Dit is as skande by skade beskou.
Tweedens het dié owerhede geen lewensvatbare inkomstebasis gehad nie. Min mense van
die townships het eiendom besit, en gevolglik kon bitter min geld deur eiendomsbelasting en
hefﬁngs geïn word. In talle townships is die biersale, ’n groot inkomstebron, tydens die Sowetoopstand van 1976 vernietig. Die regering het selfs van die geld waarmee infrastruktuur in die
townships verbeter moes word, vir die ontwikkeling van die tuislande gebruik.
Derdens is die owerhede ná verkiesings met lae stempersentasies ingestel. Talle inwoners

het nie meer huurgeld of hefﬁngs vir water en krag betaal nie. Desondanks het die nuwe rade
huurgeld en elektrisiteitstariewe skerp verhoog.
’n Openlike rebellie het in September 1984 in die township Sebokeng in die Vaaldriehoek
suidoos van Johannesburg uitgebreek (kyk kassie), op dieselfde dag dat bruin en Indiërverteenwoordigers in die nuwe Driekamerparlement ingehuldig is. Die skare het die voorsitter
en onderburgemeester feitlik heel eerste doodgemaak. Dié opstand het tot die middel van
1986 fel gewoed en na die res van die land versprei.

Die verset het veel wyer voorgekom as in 1976, toe die SB-beweging, die belangrikste
bron van inspirasie vir die skoolkinders en studente, nie die organisasievermoë gehad het
om die verset aan die gang te hou nie. Nou is geestelikes, studente, onderwysers, dosente,
sakelui, vrouegroepe en werkers opgeroep om die apartheidstelsel af te takel. Daar was
beter strategiese denke en ’n veel suksesvoller beroep op die internasionale mening.
Omdat die pers vryer as in 1976 was, was daar ook veel beter beriggewing oor die
verset in die plaaslike en internasionale media, totdat die staat op dié beriggewing
toegeslaan het. ANC-leiers, veral Oliver Tambo (wat reeds 25 jaar lank in ballingskap
was) en Mandela, Sisulu en Govan Mbeki (wat elk meer as 20 jaar in die tronk was) het
bykans mitiese status geniet onder die mense wat by die stryd betrokke was, en ook onder
groot dele van die internasionale gemeenskap.
Die verset versprei
Die verset in die townships van die Vaaldriehoek in September 1984 het gou na ander
dele van Transvaal en daarvandaan na Natal en die Oos-Kaap versprei. Daar was talle
simboliese wegbly-optredes en stakings deur werkers, huurgeld- en dienshefﬁngsboikotte,
verbruikersboikotte en -optogte, dikwels met geestelikes aan die hoof, en met massadeelname deur studente.
Skares het in talle townships die huise van swart raadslede aangeval en hulle gedwing
om te bedank. Oplaas het die stelsel van plaaslike rade in duie gestort. Staatsgeboue,
winkels en drankwinkels is afgebrand. Aktiviste het die huise van swart polisiebeamptes
met brandbomme aangeval om hulle uit die townships te verdryf, en talle vermeende
informante doodgemaak deur ’n motorband met petrol om die slagoffer se nek te plaas
en aan die brand te steek. As gevolg van dié wrede vergeldingsmiddel het die polisie
se inligtingsbronne gou opgedroog. Die begrafnisse van mense wat in botsings met die

‘‘ D I E

G R UWE LS WAS ORALS OM MY ’’

Johannes Rantete, ’n jong inwoner van Sebokeng, het ’n ooggetuieverslag met die
titel The Third of September oor die eerste
dae van die 1984-opstand in die townships van die Vaaldriehoek geskryf.
Kan ’n mens ontken dat die oproer in Sebokeng volledig deel van swart Suid-Afrikaners se vryheidstryd was? Die motief
was miskien om ’n slag teen die al hoe
hoër huurgeld te slaan, maar die rebellie
het so ’n aaklige pad ingeslaan dat selfs
die polisie dit nie kon hanteer nie. Ek sê dit
omdat geen dak van die sakegeboue ná
die stakings nog hoog gestaan het nie, behalwe die Mphatlalatsane-saal, die Permgebou en ’n klompie kerke.
Al die winkels in Sone 11 is afgebrand.
Die huurkantoor, die drankwinkel en biersaal is afgebrand, en ’n splinternuwe Honda Ballade ook. Die vulstasie en die koeldrank-groothandelaar is ook aangeval.
Mense het by die padkafee ingebreek en
goed weggedra. Teer- en gruispaaie in die
sone is met klippe, bokse en enigiets wat
maklik gedra kan word, afgesper. Die Sebokeng-poskantoor is aangeval en afgebrand. Dit verbaas ’n mens niks.
Al die winkels in Sone 12 is ook afgebrand . . . Sone 13, waar daar meer winkels
is, is eerste aangeval. Nie een winkel het ongeskonde gebly nie. Alles is tot as verbrand.
Sone 14 is beslis Sebokeng se sakekern.
Daar is openbare geboue en ander groot
geboue wat ’n mens nie in ander sones kry
nie . . . Al dié geboue het gebrand.
Die derde September het ’n geskiedkundige dag geword. Stakings waaroor daar
vooraf waarskuwings was, het uitgebars . . .
’n Mens kon enkele slagoffers van die stakings uitken . . . Dutch Diphoko, die onderburgemeester van Evaton, is op Dinsdag in
die hospitaal dood. Evaton se burgemeester, mnr. Sam Rabotapi, was haweloos nadat sy huis afgebrand is. ’n Bejaarde vrou
wat in die straat af gedans en haarself die
eerste burgemeester genoem het, het sy
toga gedra . . . Op Maandag het ’n woedende skare mnr. Sam Dlamini, ’n raadslid van
Sharpeville, doodgemaak. Wisey Mnisi, ’n
seun van Sone 12, is doodgeskiet. Stevenson Motsami (12) van die Modishi-laerskool
is ná die oproerigheid vermis.

’ n s t e d e l i k e o p s ta n d
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“ MAAK
BAAR ”

SU I D - AFR I KA ON R EG E E R -

Op 8 Januarie 1985 het Oliver Tambo die
eerste keer gesê: ‘‘Maak Suid-Afrika onregeerbaar.’’ Dié woorde is aanvanklik deur
sy bondgenoot Thabo Mbeki bedink. Ná
die verklaring van ’n noodtoestand in Julie
het hy in antwoord op pres. P.W. Botha
nogmaals die beroep gedoen: ‘‘Ons moet
sorg dat apartheid onuitvoerbaar en ons
land onregeerbaar word. Maak gereed vir
die magsoorname deur die mense.’’
Tambo het verklaar dat groot vordering
reeds met die ‘‘swakste skakel’’ – die
plaaslike owerhede – gemaak is, maar die
aanval moes die hele land deur versprei
word. ‘‘In al ons gebiede, waar dit ook al
mag wees, moet ons nou opstaan en die
apartheidsregeringsorgane wat gebruik
word om ons mense gevange te hou, vernietig. Ons doen dié beroep op alle mense
– Afrikane, Indiërs en sogenaamde Kleurlinge.’’ Die beroep is ook op wittes gedoen.
‘‘Om hul eie veiligheid te verseker, moet
wit Suid-Afrikaners oorstap na die magte
wat vir ’n demokratiese, nierassige samelewing stry.’’

regs: Desmond Tutu by ’n UDF-saamtrek

in Kaapstad se St. George-katedraal in
1988, waar hy ’n byeenkoms van die nuwe
“Deﬁance Campaign” toespreek. Agter hom
sit Colin Jones van die Anglikaanse kerk.
oorkant: Winnie Madikizela-Mandela,

in daardie stadium nog Nelson Mandela se
vrou, en Desmond Tutu tydens ’n betoging
vir die vrylating van Nelson Mandela. Saam
met hulle stap Mosiuoa Lekota (links), Popo
Molefe en Valli Moosa (regs). Trevor Manuel
steek net uit agter hulle.
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polisie dood is, het emosioneel gelaaide geleenthede geword, en ’n ANC-vlag is dikwels
oor die doodkis gedrapeer. Buitelandse diplomate het die begrafnisse van belangrike
aktiviste wat vermoedelik deur veiligheidsmagte vermoor is, bygewoon.
Toe die polisie in Maart 1985 in Uitenhage op ’n vreedsame begrafnisstoet losbrand en
20 mense doodskiet, het die verset na die Oos-Kaap, en toe na Kaapstad en ander dele
van die Wes-Kaap versprei. Op 16 Junie, die herdenking van die Soweto-opstand, het
bomme in Durban en Johannesburg ontplof. Op 20 Julie het die regering in sommige
landdrosdistrikte ’n noodtoestand afgekondig. Die ANC het twee dae later gereageer
toe Oliver Tambo ’n beroep gedoen het dat Suid-Afrika onregeerbaar gemaak word (kyk
kassie). Die staat se erg onderdrukkende maatreëls het die opstand se leierskorps egter
grootliks uitgedun.
In Augustus, toe die rebellie al elf maande aan die gang was, het Chase Manhattan
Bank onverwags aangekondig dat hy sy groot korttermynlenings aan die Suid-Afrikaanse
regering nie sou hernu nie. Dit het ’n proses aan die gang gesit wat binnekort meegebring
het dat Suid-Afrika ten opsigte van sy internasionale skuld ’n wanbetaler geword het.
Teen November 1985 is sowat 8 000 UDF-leiers reeds aangehou. Talle leiers van die
nasionale en streeksdagbesture is doodgemaak, was in die tronk of het landuit gevlug. In
Natal en KwaZulu het gebiedsmededinging tussen Inkatha en die ANC die intensiteit
van ’n burgeroorlog op ’n lae vlak bereik.
Weens die teleurstelling ná Botha se ‘‘Rubicon’’-toespraak in Augustus 1985 (kyk
kassie) is sy woorde bespot. Die toespraak het soveel minder opgelewer as die heel
onrealistiese verwagtinge wat opgebou het, dat ’n golf van nuwe sanksies en onttrekking
van beleggings Suid-Afrika getref het.
In die VSA het die Reagan-regering ’n matige sanksiepakket aangekondig, maar
die Kongres het veel verder gegaan en alle nuwe beleggings in en lenings aan die
Suid-Afrikaanse regering verbied. In Brittanje het Margaret Thatcher se Toryregering vas gestaan, maar die Statebond het maatreëls aanvaar wat alle landbou- en
vervaardigingsinvoer uit Suid-Afrika verbied het, asook enige lenings aan en beleggings in
die land. Selfs Thatcher het in 1989 geskimp dat sy nie baie langer haar regering se steun
sal kan volhou as Mandela nie vrygelaat word nie. ’n Vyfde van die Britse ﬁrmas in SuidAfrika het onttrek, en tussen 1980 en 1986 is totale Britse beleggings hier gehalveer.
In Maart 1986 het die regering die gedeeltelike noodtoestand opgehef, maar op 12
Junie 1986 het hy ’n landwye noodtoestand afgekondig, wat tot 1 Februarie 1990 van
krag sou wees. Die staat het massiewe mag ingespan om die opstand te onderdruk. Meer
as 20 000 mense is aangehou, en die staat het sy nasionale veiligheidsbestuurstelsel

in talle townships in werking gestel. Die Staatsveiligheidsraad het die belangrikste
besluitnemende liggaam oor veiligheidsake geword.
Demokratiese struwelinge
Die UDF het geen sentrale organisasie gehad wat die verset oral in die land beplan en
gestuur het nie. In die algemeen het die UDF geweld vermy en ’n demokratiese stryd
verkies. Hiervoor was toegang tot die massa krities. Dié strategie sou in gevaar gewees
het as hy die wapen opgeneem of die gewapende stryd openlik gesteun het. Dit was ook
in die ANC se belang om die UDF te beskerm teen die onderdrukking wat sou volg
indien daar duidelike bewys was dat die UDF by gewapende bedrywighede betrokke
was. Die UDF se leiers het aanvaar dat hy die meeste sou baat vind deur op betreklik
vreedsame veldtogte te konsentreer, hoewel geweld dikwels uitgebars het wanneer
stakings of wegbly-optrede afgedwing is. Hy het die politieke bondgenootskappe wat hy
probeer skep het, gedurig probeer uitbrei.
Die UDF het tydens die noodtoestande wat in 1985 en 1986 afgekondig is, erg
onder aanhoudings gely. Die Oos-Kaap is die hardste getref, maar leiers is in alle streke
aangehou. Popo Molefe en Mosiuoa Lekota, Valli Moosa, Trevor Manuel en Stone Sizane
tel onder die streeksleiers wat op verskillende tye tydens die noodtoestand aangehou is.
Die staat het die meeste van die leierskorps met uitgerekte hofsake – die een in
Pietermaritzburg en die ander in Delmas oos van Johannesburg – probeer vaspen.
Die UDF het ontken dat hy enige formele alliansie met die ANC gehad het, al het hy
dieselfde simboliek gebruik. Hy het hom as ’n belangrike organisasie gevestig wat die
staat uitdaag.
Een van die UDF se doelwitte wat hom bly ontwyk het, was ’n bondgenootskap met die
vakbonde, veral die Federation of South African Trade Unions (Fosatu). Die UDF kon
Fosatu in 1983 nie oorreed om by die front aan te sluit nie. Na Fosatu se mening was die
UDF ’n alliansie van verskillende klasse onder leiding van ’n bourgeois groep, en dus nie in
staat om werker-gegronde oplossings te vind vir kwessies wat die werkerstand kwel nie.
Die skepping van die Congress of South African Trade Unions (Cosatu) in 1985
het die grondslag vir beter samewerking gelê. Sydney Mufamadi, wat later Cosatu se
adjunksekretaris geword het, was ’n UDF-leier. Die National Union of Mineworkers
(NUM), met Cyril Ramaphosa aan die hoof, was nie deel van Fosatu nie, maar het nou
by Cosatu aangesluit.
Die UDF en die vakbonde het geleidelik met mekaar versoen geraak. Veral die wit
vakbondampsdraers was teen ’n alliansie met die UDF gekant, maar verkose swart leiers

D I E R U B ICON - TOE S PRAAK

Pres. P.W. Botha sou die Natalse kongres
van die NP op 15 Augustus 1985 open,
en daar was intense internasionale bespiegelings dat hy onder verskeie verreikende
stappe sou aankondig dat Nelson Mandela
vrygelaat word. Botha is egter die harnas
ingejaag deur onrealistiese verwagtinge
wat die minister van buitelandse sake, Pik
Botha, geskep het, en het die geleentheid
gebruik om uitdagend op te tree. Hy was
nie bereid om wit Suid-Afrikaners op ’n
pad van ‘‘abdikasie en selfmoord’’ te lei
nie. Sonder wit Suid-Afrikaners en hul invloed, het Botha gesê, word die land deur
‘‘faksiegeweld, chaos en armoede’’ in die
gesig gestaar. Hy het geen respek vir revolusionêre wat Afrika in ’n sterwende vasteland verander het nie. Mandela en ‘‘sy
vriende’’ was in die tronk, het hy gesê, omdat hulle ’n revolusie beplan het, en hulle sal
net vrygelaat word as hulle geweld afsweer.
Mense het skaars opgelet dat Botha ten
opsigte van sy party se beleid in der waarheid ’n groot stap gedoen het. Hy het heelwat van die tuislandbeleid begrawe, en daarmee saam die poging om swart mense
politieke regte in die gemeenskaplike gebied te ontsê. Hy het gesê sy regering aanvaar die permanente verblyf van swart stedelinge en dat hulle saam met ander groepe
oor sake van gemeenskaplike belang moet
onderhandel. Hy het bygevoeg: ‘‘Die beleid wat ek vandag aankondig, sal verreikende gevolge vir ons almal hê. Ek glo ons het
vandag die Rubicon oorgesteek. Ons kan
nie omdraai nie.’’
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oorkant bo: ’n Byeenkoms van die
Commercial, Catering and Allied Workers
Union of South Africa (CCAWUSA).
In die 1980’s het die militantheid van
swart arbeid geweldig toegeneem. Daar
was ’n deurlopende toename in swart
lidmaatskap van geregistreerde vakbonde,
en vakbondfederasies – met die Congress
of South African Trade Unions (Cosatu)
die sterkste – het ’n gedugte mag geword.
Vakbonde het gepolitiseerd geword, en nie
net industriële kwessies aangepak nie, maar
ook gemeenskapskwessies. Daar was ’n
deurlopende toename in werkonderbrekings
en stakings. Die werksdae wat vanweë
stakings verloor is, het toegeneem van
0,18 miljoen in 1980 tot 0,68 miljoen in 1985,
1,31 miljoen in 1986 en 5,83 miljoen in 1987.
oorkant onder: Cyril Ramaphosa, wat

aanvanklik bekendheid verwerf het as
’n organiseerder vir die Nasionale Unie
van Mynwerkers (NUM), het as ’n taai en
toegewyde onderhandelaar wat nooit ’n
ooreenkoms verbreek het nie en vertrou kon
word, respek by werkgewers afgedwing.
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het nooit hul bedenkinge gedeel nie. Toe die ANC oplaas die status van ’n belangrike
uitdager van die regering geword het, moes die vakbondbeweging dringend bondgenote
kies, want hy het nie genoeg ruimte of tyd gehad om ’n eie politieke party te bou nie.
Vakbonde kon maklik polities geïsoleer word as hulle ’n alliansie met die ANC-UDF
van die hand gewys het. In 1986 is daar op ’n vergadering tussen Cosatu- en ANC-leiers
gemeenskaplike grond oor verskeie sake gevind. ’n Besluit het die twee organisasies
daartoe verbind om ‘‘saam te werk en met mekaar oorleg te pleeg om die grootste
moontlike eenheid te skep’’.
Toe die regering op 24 Februarie 1988 streng beperkings op die UDF en 16 ander
organisasies plaas, is die Mass Democratic Movement geskep om sy plek in te neem, met
Cosatu aan die hoof daarvan.
Leierskap uit die gevangenis
Teen die middel van 1985 was daar oral in Suid-Afrika opstande, en Mandela het aan
Kobie Coetsee, die minister van justisie, geskryf en ’n vergadering versoek. Hy het die
uitgeweke ANC-leiers nie geraadpleeg nie en die beginsel verontagsaam dat gevangenes
nie met hul gevangenemers mag onderhandel nie. Mandela het later verduidelik: ‘‘Ek het
geweet my kollegas hoër op sou my voorstel veroordeel en my inisiatief nek-om draai . . .
Daar is tye dat ’n leier voor sy trop uit moet beweeg en ’n nuwe rigting moet inslaan.’’
Die staat se verteenwoordigers het Mandela se statuur en gebrek aan bitterheid
ondanks 25 jaar in die tronk onmiddellik raakgesien. Die amptenare het hom ervaar
as ’n pragmatis wat die gewapende stryd as ’n laaste uitweg aangepak het, eerder as ’n
doktrinêre revolusionêr wat geweld in eie reg opgehemel het. Sy bedoeling, en dié van
die beweging wat hy gelei het, was nie om die staat omver te werp nie, maar om die
aandag op die legitieme strewes van die lank reeds onderdrukte Afrikane te vestig.
’n Skerpsinnige beoordeling deur ’n tronkbewaarder was dat Mandela aan sy saak
geglo het en van ’n uiteindelike oorwinning seker was. Sy gevolgtrekking was dat
Mandela ‘‘al die eienskappe van die heel voorste swart leier in Suid-Afrika besit’’. Aan
die norme van die NP gemeet was hy geen gematigde nie, maar hy het strykdeur betoog
dat meerderheidsregering, wat na sy mening ononderhandelbaar was, gebalanseer moes
word deur waarborge wat verseker dat wit oorheersing nie deur swart oorheersing
vervang word nie.
Mandela het gou aangedui dat enige poging om hom te oorreed om geweld namens
die ANC af te sweer, voortydig was. Hy het invloedryke buitelanders wat toegelaat is hom
in die gevangenis te besoek, ingelig dat die NP-regering die gewapende stryd op die ANC
afgedwing het. Daar was net een oplossing: ‘‘Die bal is in hul baan. Hulle moet ons wettig
en soos ’n politieke party behandel.’’ Vroeg in 1985 het sy dogter Zindzi ’n verklaring voor
’n skare in Soweto voorgelees. Mandela het aan Botha gesê dat die regering geweld moet
afsweer. Hy (Mandela) het prys gestel op sy vryheid, maar watter vryheid is daar vir hom
terwyl die organisasie waartoe hy behoort, steeds verbied word?
In Mei 1986 het Coetsee saam met Mandela deelgeneem aan gesprekke met die
Eminent Persons Group, ’n feitesending van die Statebond wat Suid-Afrika besoek het om
onderhandelings as ’n alternatief vir nog sanksies te ondersoek. Mandela het aan die hand
gedoen dat die ANC geweld dalk sou kon opskort as soldate en polisie uit die townships
onttrek sou word. Coetsee het daarna privaat aan Mandela voorgestel dat hy en ’n paar
staatsamptenare onder dr. Niel Barnard dalk die moontlikheid van onderhandelings sou
kon bespreek. Dié informele komitee het in Mei 1988 met sy werksaamhede begin en
oplaas 47 vergaderings gehou. Toe Mandela en Botha in 1989 in die geheim ontmoet, het
hy ’n verklaring van tien bladsye voorberei, met ’n opsomming van die sake wat op dié
vergaderings bespreek is. Mandela het nou die grootste uitdaging vir die onderhandelings
van die volgende sewe jaar gestel: om die swart aandrang op meerderheidsregering te
versoen met die wit aandrang daarop dat dit nie die onderwerping van die wit minderheid
sal meebring nie.
Stabiliteit is geleidelik herstel. Sterfgevalle het van 879 in 1985 tot 1 298 in 1986
toegeneem, maar in 1987 tot 661 gedaal. In 1988 het dit weer tot 1 149 gestyg, en in
1989 was dit 1 403. Die staat het die politieke uitdaging onderdruk, maar Suid-Afrika

H E RVOR M I NG TE M I D D E VAN
OPSTAN D

het onherroeplik verander. Chester Crocker, die Amerikaanse assistentminister van
buitelandse sake vir Afrika, het die situasie so opgesom: ‘‘[Die] regering en sy opposisie
het mekaar skaakmat gesit. Nie een van hulle kon eensydig vorder nie: die swart weerstand
sou die regering nooit kon dwing om oor te gee nie, maar die regering kon nooit weer sy
verlore legitimiteit herwin nie.’’
Menings oor die veiligheidsituasie
Die hoogste polisie-ofﬁsiere het begin glo dat die onderdrukking van weerstand
net tydelik kon werk terwyl die vinnige aanwas van die swart bevolking al hoe groter
uitdagings sou bied. Adriaan Vlok, wat in 1986 minister van polisie geword het, het die
situasie later só beskryf: ‘‘Dit was soos ’n pot kookwater met ’n deksel op. Dit kon nie vir
altyd so voortgaan nie. Oplaas sou die stoom die deksel wegblaas.’’ Mike Louw, tweede in
bevel van die Nasionale Intelligensiediens, onthou die situasie laat in die 1980’s soos volg:
‘‘Die situasie was nêrens buite beheer nie, maar ons het klaarblyklik polities en moreel
gesproke ons greep begin verloor. Orals in die townships het ons met intimidasie en ’n
sterk politieke bewustheid te doene gekry. Die politieke stelsel het verouderd geraak, en
daar het ’n lang, bloedige stryd voorgelê. Dit was duidelik dat hoe gouer ons oor ’n nuwe
stelsel onderhandel, hoe beter.’’ Onderdrukking kon net vir die politici tyd wen om ’n
politieke oplossing te kry. Dit was nie self ’n blywende oplossing nie.

Die regering het met hervormings voortgegaan om beleggersvertroue te herwin.
Die steunpilare van apartheid wat hy as
noodsaaklik beskou het, is behou (bevolkingsregistrasie, aparte onderwys en die
uitsluiting van swart mense uit die Parlement), terwyl hy aspekte van apartheid
wat hy as ‘‘onnodig’’ beskou het, verwyder
het. In 1985 het swart mense oral in die
land volle woonregte gekry, en is die rasseontugwette herroep. In 1986 is die paswette en ander maatreëls vir instromingsbeheer teruggetrek. In 1987 het swart
mense die reg op volle eiendomsbesit verkry. Stadsgebiede wat al hoe meer geïntegreer geword het, is met rus gelaat. Openbare geriewe is breedweg gedesegregeer.
Die meeste soorte beroepsdiskriminasie
is beëindig. Daar was steeds ’n groot verskil in die per capita-besteding aan
leerders, en die besteding aan wit en swart
kinders het die meeste verskil. In 1954,
toe ‘‘Bantoe-onderwys’’ ingestel is, was dit
1 : 7. In die 1960’s was dit gemiddeld 1 :
10, en ná ’n hoogtepunt van 1 : 19 in
1971 het dit bestendig tot 1 : 3,5 gedaal.
Die opstand se leiers het egter veel
meer as ’n oppervlakkige hervorming van
apartheid geëis. Hulle wou hê dat die
apartheidstelsel geskrap word en dat daar
onderhandelings oor ’n volledig inklusiewe
demokrasie moet wees. Die wêreldwye
veldtog vir Mandela se vrylating het ’n
onstuitbare momentum verkry.

Sakelui en die politieke krisis
Swart werkers se nuwe politieke militantheid het die sakewêreld, wat lank reeds by
wit oorheersing aangepas en ﬁnansieel goed daaruit munt geslaan het (kyk kassie op
p. 388), gedwing om te besin. Toe daar in die 1970’s al hoe meer stakings plaasvind,
het werkgewers erken dit is ongerieﬂik (’n werkgewer het gesê ‘‘dit voel asof ’n mens
met 1 500 werkers op ’n sokkerveld onderhandel’’), maar die sakedrukgroep het nie die
inisiatief geneem en voorgestel dat arbeidsregte na swart werkers uitgebrei word nie.
Die arbeidshervormings van 1979 was grootliks op aandrang van die staat, en die sakewêreld het dit net met voorbehoude aanvaar.
Dié selfvergenoegdheid het in die 1980’s ’n groot skok gekry. Swart werkers het nou
arbeidsregte gehad, maar geen politieke regte nie. Die vakbonde was die enigste wettige
swart instellings met ’n massalidmaatskap en sterk leiers wat nie maklik ingeperk kon word
nie, en het die politieke vakuum in die land gevul. In Maart 1986 het Cyril Ramaphosa,
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D I E SAKEWÊR E LD , D I E R EG E R I NG
E N D I E VAKBON D E

Vanaf uniewording in 1910 was die verhouding tussen die sakewêreld en die regering baie ongewoon omdat die Afrikaners die politieke mag gehad het, en die
Engelse gemeenskap die ekonomiese
mag. Meer as 80% van die private sektor
(buiten landbou) was in 1975 nog in Engelse hande. Geen regering het nasionalisering ooit ernstig oorweeg nie, want daar
was sterk bande met Brittanje en verskeie
groot staatskorporasies waarin Afrikaners
bestuursposte kon beklee.
Die verhouding tussen die sakewêreld
en swart arbeid was nog meer ongewoon.
Van die 1930’s af was die meeste werkers
in die nywerhede swart, maar die
sakewêreld het hom geskik na ’n politieke
orde wat dié mense nie as politieke en
nywerheidsburgers erken het nie.
Engelse sakelui het soms tydens
nasionale krisisse gepraat, maar gou hul
mond gehou wanneer hulle op die vingers
getik is. In 1960, ná Sharpeville, het die
Associated Chambers of Commerce (Assocom), gevra dat swart mense groter
bewegingsvryheid kry en ook hul huise in
die townships kan besit. Verwoerd, die
eerste minister, het skerp gereageer en
Assocom van ’n georganiseerde veldtog
teen die staat beskuldig. Toe Assocom ná
die Soweto-opstand vra dat die rasse-orde
reorganiseer word, het Vorster gewaarsku
dat hy nie ’n nuwe sosiaal-ekonomiese orde
moet voorstel wat ‘‘die stelsel van private
onderneming sal beëindig en die kiesers se
demokratiese regte sal vernietig’’ nie.
Hoewel Engelse sakeleiers goed in die
eerste minister se Ekonomiese Adviesraad
verteenwoordig was, is hulle beskou as
mense wat in ekonomiese aanwysers belang stel, nie in die geheelbeeld nie. Hulle
het selde iets gesê oor die behoefte om
swart mense op te lei of huise te gee.
In 1977, ná die Soweto-opstand, het
groot sakeondernemings die Stedelike
Stigting geskep om swart lewensgehalte
in die stede te verbeter. Jan Steyn, ’n gerespekteerde oudregter, was die hoof. Die
instelling het die inwerkingstelling van arbeidskodes aangemoedig en vir meer regte vir stedelike swart mense betoog deur
die regering te bearbei.
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die leier van die sterk mynwerkersvakbond, gesê: ‘‘Ons het ’n baie sterk basis, moontlik
sterker as byvoorbeeld die ANC . . . Ons wil graag ’n land hê wat regeer gaan word in
belang van die werkers wat die land se welvaart geskep het.’’ Die vakverbond Cosatu het
weldra beweer hy het ’n halfmiljoen lede.
Die stedelike opstand het wit Suid-Afrikaners diep bedruk, maar enkele Engelssprekende sakeleiers het as ’n hoogs simboliese stap in September 1985 in Zambië met
die ANC se leiers vergader. Hier het Oliver Tambo, die ANC se president, Gavin Relly,
voorsitter van die Anglo American-korporasie wat meer as die helfte van die maatskappye op die Johannesburgse Effektebeurs beheer het, ‘‘Gavin’’ genoem, en gevra dat hy
‘‘Oliver’’ genoem word.
Relly het later gesê dit was ‘‘een van die lekkerste dae wat hy nog ervaar het’’, hoewel
Tambo daarop aangedring het dat groot korporasies onder die staat se beheer moet kom
en gewaarsku het dat die ANC dalk aanlegte sou aanval. Twee Afrikaanse sakeleiers,
Anton Rupert van Rembrandt en Fred du Plessis van Sanlam, het hulle op die nippertjie
aan dié besoek onttrek. Rupert het later privaat aan pres. Botha geskryf dat hy groot
bedenkinge oor die huidige politieke bestel het (kyk kassie op p. 391).
In die breë wou die sakeleiers hulle nie verbind nie. Die ANC se ekonomiese beleid
het hulle bekommer. Die ANC se Freedom Radio in Addis Abeba het steeds bloedstollende dreigemente teen wittes uitgesaai. Op 7 Oktober het dié verklaar: ‘‘Ons moet hulle
in hul huise en vakansie-oorde aanval, net soos ons swart ﬂikﬂooiers in hul huise aangeval
het.’’ Verskeie dodelike bomaanvalle het die openbare mening gepolariseer. Ses wittes
S KOOL WOR D OPG EOFFE R

Daar was 15 jaar ná die Sowetoopstand van 1976 nog beroeringe in
swart en soms ook bruin skole. Die kern
daarvan was ’n verwerping van Christeliknasionale onderwys, met die hoofdoel
dat ’n kind met sy etniese groep moet
identiﬁseer. Ander griewe was verskillende bestedingsvlakke vir die verskillende rassegroepe (in 1982 het die
staat R1 385 per leerder aan wittes
bestee, R871 aan Indiërs, R593 aan
bruines en R192 aan swartes – meestal
weens die hoër salarisse van wit onderwysers danksy hul hoër kwaliﬁkasies),
swak skoolgeriewe en die swak kwaliﬁkasies van swart onderwysers.
Kort ná die Soweto-opstand het die
regering nie meer daarop aangedring
dat sowel Afrikaans as Engels as
onderrigtaal gebruik word nie, en hy
het private wit skole toegelaat om
swart leerlinge te aanvaar. Swart
kinders het skole egter in 1980 begin
boikot. Die Congress of South African
Students (Cosas) het as spreekbuis
van die protesterende skoliere al hoe
belangriker geword.
In Oktober 1984 het Cosas, ’n geafﬁlieerde van die UDF, in oorleg met die
Transvaal Regional Stay-away Committee ’n omvattende skoolboikot gereël.

Op 5 en 6 November 1984 het bykans
400 000 leerders van meer as 300
skole weggebly en aan versetoptrede
deelgeneem. Bruin skole is ook geraak,
en daar was botsings tussen die polisie
en bruin leerders en studente.
Teen 1985 het dit gelyk asof geradikaliseerde swart en bruin jeugdiges ’n
sterk nuwe politieke faktor geword het.
Die beweging het egter gou sy samehang verloor, en daar was ’n groot
moontlikheid dat swart skoolopleiding
heeltemal sou verbrokkel. Die UDF-leiers het erken dat ‘‘streekstrukture
bestaan, maar dat streeks- en nasionale koördinering ineengestort het en
dat die organisering op die vlak van
plaaslike studentkongresse swak is’’.
Slagspreuke soos ‘‘Bevryding nou,
onderwys later’’ en die ANC-geïnspireerde ‘‘People’s Education for
People’s Power’’, is dikwels gehoor,
maar daar was min tekens van ’n samehangende alternatiewe stelsel.
In 1986 is die National Education
Crisis Committee (NECC) gestig om
‘‘People’s Education’’ te bevorder om
die krisis op te los. Ouers het probeer
om die siklus van skoolboikotte te verbreek, terwyl hulle steeds op hervorming aangedring het.

het in ’n landmynontplofﬁng op ’n plaaspad naby Musina gesterf. In Amanzimtoti is drie
mense dood terwyl hulle Kersinkopies gedoen het, en drie kliënte het in Magoo’s Bar op
Durban se strandgebied gesterf. Teen die einde van 1986 was daar skynbaar geen kans
op ’n skikking waarin die ANC ’n groot rol sou speel nie.
Op plaaslike vlak het die sakewêreld te kampe gekry met verbruikersboikotte wat stede
en dorpe in verskeie distrikte getref het. In die Oos-Kaap was Mkhuseli Jack, ’n UDFaktivis, aan die spits van verskeie aksies wat winkeliers gedwing het om ’n skikking te
bereik. Toe hy aangehou word, het plaaslike ondernemings daarop gewys dat daar nou
niemand is met wie hulle kon onderhandel nie. Toe boikotte na Transvaal versprei, het
Assocom gepraat oor die behoefte om ’n kommunikasiestelsel in te stel wat opruiende
situasies kon ontlont.
Die groot ondernemings het die stormagtige tagtigerjare egter oorleef en in die
volgende dekade verklaar hulle was lewenslange vyande van apartheid.
Die sakewêreld se belangrikste bydrae tot die beëindiging van apartheid was om nie
in nuwe masjinerie en aanlegte te belê nie. Van 1983 het vooruitsigte op hoë ekonomiese
groei maar swak gelyk. Private vaste kapitaalskepping het van 26,1% van die bruto binnelandse produk in 1983 tot 10,3% in 1993 gedaal (dit sou eers in 2005 weer tot eersgenoemde vlak styg). Die regering het geweet dit is ’n groot terugslag vir ekonomiese groei
en dat vaste belegging (en dus indiensnemingsyfers) net sou verbeter as die regering ’n
meer stabiele politieke stelsel as apartheid kon instel. Anton Rupert, doyen van Afrikanersakelui, het dit baie duidelik aan die regering uitgestippel.

onder: ’n Militêre oefening met ’n

pantservoertuig (MK2) in die middel-1980’s.

links: Alle jong wit mans moes in die
Suid-Afrikaanse Weermag diensplig doen.
Hier neem soldate op pad na ’n jaarlikse
opleidingskamp afskeid van hul geliefdes op
Kaapstad se stasie.

’n Vuil grensoorlog
Tussen 1978 en 1984 het die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) sewe groot operasies met
kodename in die suide van Angola uitgevoer: Sceptic (Junie 1980), Protea (Augustus 1981),
Daisy (November 1981), Super (Maart 1982), Mebos (Julie-Augustus 1982), Phoenix
(Februarie-April 1983) en Askari (Desember 1983). Elk het in verskeie opsigte geslaag,
maar hulle het gesamentlik misluk omdat hulle die MPLA en Kubane se slaankrag in die lug
nie kon stuit nie. Indien dié ingespan was, sou daar baie meer ongevalle onder die SAW se
dienspligtiges gewees het. Askari het die grootste aantal SAW-ongevalle van enige operasie
geëis, naamlik 21. Die sterftes het tuis kritiek oor ongevalle op verafgeleë slagvelde ontlok.

Tussen 1985 en 1988 het die wittes se ergste nagmerrie – die gelyktydige onderdrukking
van ’n volgehoue binnelandse opstand én ’n grensoorlog – waar geword. Daar was meer

’n vuil grensoorlog
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oorkant: Spotprenttekenaar Derek Bauer se

indruk van P.W. Botha en sy standpunt oor
politieke gevangenes.

as 30 000 Kubaanse soldate in Angola, en nuwe Russiese vliegtuie het Suid-Afrika se
vyande ’n mate van oorheersing in die lug gegee. Die gevaar was dat die oorlog in lewens
én toerusting al hoe duurder vir Suid-Afrika sou word. Daar was baie op die spel. ’n
Vernederende terugtog uit Angola sou die regering duur gekos het, want aggressiewe
regses sou beweer het hy het die land uitverkoop. Die Sowjetunie en Kuba was vasbeslote
om in Angola te seëvier en ’n veldslag in die Koue Oorlog te wen. ’n Oorwinning sou die
weg oopmaak vir insypeling deur Swapo in die noorde van die destydse Suidwes-Afrika.
Ondanks ’n groot Suid-Afrikaanse getalleminderheid het hy ’n belangrike en grootliks
ongeroemde oorwinning in Angola behaal. Tydens ’n grootskaalse formele slag by Lomba
het Suid-Afrikaanse en Unita-troepe ’n klinkende oorwinning oor Kubaanse en Angolese
magte, asook hul Russiese raadgewers behaal. Die Kubaanse en Angolese magte het na
Cuito Cuanavale teruggeval. Die Suid-Afrikaanse en Unita-magte het die dorp beleër,
maar nie probeer inneem nie, want dit sou maar ’n beperkte strategiese waarde hê. Fidel
Castro, ’n meesterlike skepper van mites, het die legende bedink dat die hele oorlog om
dié slag van Cuito Cuanavale gedraai het en dat Suid-Afrika die verloorder was.
Castro het ook oordrewe bewerings oor die laaste slag net buite SWA se grens gemaak.
In werklikheid was die uitslag onbeslis. Suid-Afrika het bewys dat ’n Kubaanse poging om
die grens oor te steek, hom veel meer sou kos as wat hy bereid was om te betaal.
Vroeg in 1988 het die Sowjetunie die Reagan-regering ingelig dat hy graag uit Afrika
wil onttrek. Sowel Suid-Afrika as Kuba het hulle nou op so ’n onttrekking voorberei. Die
oorlog het Suid-Afrika duur gekos: Tussen 1985-1986 en 1988-1989 het militêre besteding
teen konstante pryse met 25% gestyg en oplaas 17,7% van die begroting uitgemaak. Die
uitkoms was dubbelsinnig. Suid-Afrika het Unita gehelp om ’n baie sterk mag te word en
’n stokkie gesteek voor Swapo se pogings om ’n militêre teenwoordigheid in SWA te skep.
Hy het ook seker gemaak dat ’n illusie van Kubaanse sukses nie ongunstige toestande vir
’n skikking in Afrika skep nie. Swapo het egter polities oorleef en sou ’n vrye verkiesing
beslis wen.
D I E STRAF VAN SAN KS I E S

Die internasionale gemeenskap het sanksies teen Suid-Afrika ingespan as die
beste manier om sy verwerping van apartheid duidelik te maak. Suid-Afrika se hoë
mate van integrasie in die internasionale
ekonomiese en ﬁnansiële stelsels was ’n
tweesnydende swaard: Sanksies het
Suid-Afrika seergemaak, maar sy belangrikste handelsvennote het die trefkrag
daarvan probeer beperk omdat hul eie
ekonomieë daaronder kon ly.
Olie- en wapenboikotte het Suid-Afrika
die hardste getref. Teen 1980 was die
land vir 80% van sy vervoersektor se behoeftes afhanklik van buitelandse olie. Die
oliekartel Opul het in 1973 sanksies ingestel. Iran het dit verontagsaam en 90%
van Suid-Afrika se olie gelewer, maar toe
die sjah in 1979 onttroon is, het Iran hom
by Opul se geledere aangesluit. SuidAfrika moes duur vir opgegaarde voorraad, die ontwikkeling van kernkrag en die
produksie van olie uit steenkool betaal.
Die eerste VN-wapenverbod is in die
vroeë 1960’s ingestel. Dit het Suid-Afrika
gedwing om ten duurste by ander lande
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as Brittanje en die VSA te koop. Sy eie
wapenbedryf het handvuurwapens, missiele, elektroniese en kommunikasietoerusting gelewer, maar kon nie vliegtuie,
tenks en ander pantservoertuie vervaardig
nie. In die tweede helfte van die 1980’s
moes Suid-Afrikaanse soldate Angolese
troepe aandurf wat die voordeel van
Sowjetvervaardigde T-55-tenks, MiG-23vegvliegtuie en SA-8- en SA-9-vuurpyle
geniet het.
Die ekonomiese sanksies wat die
meeste skade aangerig het, is nie as deel
van aktivisme teen apartheid ingestel nie,
maar omdat Suid-Afrika as ’n te groot
risiko beskou is. Dit was die besluit, in Julie
1985, van Chase Manhattan Bank om sy
betaalbare lenings nie te verleng nie. Die
Suid-Afrikaanse rand het van 54 sent tot
34 sent teenoor die dollar verswak. Daarna
het Suid-Afrika geen buitelandse kapitaal
meer gelok nie. Die sowat 400 Amerikaanse maatskappye met regstreekse
beleggings in Suid-Afrika het grootliks
weens ’n disinvesteringsveldtog deur kerke en universiteite tot 136 aan die einde

van die 1980’s gedaal. Plaaslike maatskappye het hulle goedkoop opgeraap,
maar belangrike tegnologiese kennis het
verlore geraak.
Yster, staal, uraan, steenkool, vrugte en
tekstiel is die ergste deur handelsanksies
geraak. Die land se edel- en strategiese
minerale is nie deur sanksies geraak nie.
Handelsbande met die Weste het verswak, maar dié met Asië het verbeter, en
gevolglik het die algehele volume van buitelandse handel toegeneem. Teen die
einde van 1986 het die land ’n handelsoorskot van R15 miljard gehad.
Sport- en akademiese sanksies was
mindere irritasies, maar het gehelp om
Suid-Afrikaners te laat voel dat hulle morele uitgeworpenes is.
Sanksies het duur gekos, maar sou op
sigself Suid-Afrika se regering nie gedwing het om ’n skikking te bereik nie.
Toe onderhandelings begin, was die
kwessie van wanneer sanksies opgehef
moet word, een van die groot kanonne in
die ANC se arsenaal.

’N

Voorts het die Suid-Afrikaanse regering een van sy belangrikste instrumente vir
oorlewing uitgeput, naamlik militêre oorheersing in die gebied. Hy het op die SAW
as militêre instrument staatgemaak om politieke veranderings in SWA te beheer, maar
sodoende is die SAW se achilleshiel oplaas ontbloot, naamlik al hoe meer gesneuwelde
wit dienspligtiges. Polities kon die regering dit nie meer bekostig nie. Angola het ook ’n
baie duur prys betaal. Baie van sy infrastruktuur is vernietig, talle dorpe is platgevee en
honderde soldate van die Angolese leër (en talle Kubaanse bondgenote) het gesneuwel.
Daarby is talle burgerlikes dood, vermink of ontheem.
Die weg vir die onafhanklikheid van SWA was nou oop sonder dat dit lyk asof SuidAfrika se regering dié gebied uitverkoop. P.W. Botha het moontlik tot op die laaste gedink
dat Swapo as die oorheersende politieke mag uitgeskakel kon word, maar die meeste
militêre bevelvoerders het gereken die hoofdoel is bereik, naamlik die verwydering
van die Kubaanse teenwoordigheid en die skepping van toestande vir ’n vreedsame
verkiesing. Die verkiesing van ’n grondwetlike vergadering vir SWA het vreedsaam in
1989 plaasgevind. Die gebied het Namibië geword. In die algemeen het Suid-Afrikaanse
kiesers positief op dié voorbeeld gereageer.

B R I E F AAN D I E PR E S I D E NT

Teen die middel-1980’s het die meeste
sakeleiers besluit apartheid kos te veel.
Anton Rupert, die doyen van Afrikanersakelui, het in Januarie 1986 ’n private
brief aan pres. Botha geskryf waarin hy
die regering se ekonomiese wanbestuur
skerp veroordeel.
Hy het in sy skrywe daarop gewys dat
die sentrale regering se besteding sedert
die vroeë 1970’s teen huidige pryse elke
vyf jaar verdubbel het en dat inﬂasie die
hoogste sedert die 1920’s was. Lae
ekonomiese groeikoerse het al hoe meer
werkloosheid meegebring. In die vorige
nege jaar was daar geen netto toename in
swart indiensneming nie. Hy het gewaarsku: ‘‘Werkloosheid is die grootste bron
van onrus . . . Dit is geil grond vir intimidasie en ondermyning.’’
Rupert het verwys na ’n vorige opmerking deur die president dat hy ‘‘eerder arm
sal wees as om [voor swart mense] te
swig’’ en dat hy nog nie gereed was om
apartheid af te sweer nie. Rupert het op
die verswakking van die geldeenheid en
die land se groot skuldlas gewys en
gewaarsku dat enige poging om apartheid
steeds aan te kleef, ’n toekoms sou
meebring wat ‘‘sowel swart as arm’’ sou
wees. Die geloof dat apartheid die wit man
se oorlewing waarborg, was ’n mite;
trouens, dit ‘‘bedreig sy oorlewing’’.
Apartheid, het hy bygevoeg, ‘‘kruisig ons;
dit vernietig ons taal; dit is vernederend
dat ’n eens trotse nasie die melaatses van
die wêreld moet wees’’.

Beheer verswak
Veertig jaar van NP-bewind was moontlik danksy ’n party met ’n hegte ideologie, sterk steun
van die Afrikaner-Broederbond en Afrikaanse kerke, gedissiplineerde veiligheidsmagte
(behalwe die gevangenisse, waar nie-noodlottige marteling misgekyk is) en die verbrokkelde
stand van die swart opposisie.

Dié steunpilare het vanaf die middel-1970’s begin verkrummel. Selfs in 1974 het die
sinode van die Ned. Geref. Kerk nog die muwwe Babel-verhaal as ’n gelykenis van God se
skepping van verskillende volke bevestig. Hy het apartheid op sulke gronde geregverdig
en nierassige lidmaatskap van die Ned. Geref. Kerk verwerp. Teen 1982 het die kerk
egter pynlike slae verduur. Hy het hoë prys op sy lidmaatskap van die Wêreldalliansie van
Gereformeerde Kerke gestel, maar in 1982 het dié liggaam hom geskors.
Die ergste terugslag was die stappe wat die Sendingkerk (die bruin Ned. Geref. Kerk)
in 1982 gedoen het. Hy het die Belhar-belydenis opgestel, wat geen twyfel gelaat het dat
die Ned. Geref. Kerk se teologiese steun vir apartheid met die Christelike boodskap in
stryd is nie. ’n Beroep is op die Ned. Geref. Kerk gedoen om sy skuld te beken omdat
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b e h e e r v e r s wa k

391

hy ‘‘die morele en teologiese fondamente vir apartheid voorsien’’. Die Ned. Geref. Kerk
het oplaas op sy sinodes van 1986 en 1990 met apartheid gebreek deur te verklaar dat die
stelsel in stryd met die Bybel is en ’n sondige en groot fout was.
Die Afrikaner-Broederbond het apartheid oplaas ook die rug toegekeer. In 1986 het
hy ’n memorandum met die titel ‘‘Basiese grondwetlike waardes vir die Afrikaners se
oorlewing’’ vir kommentaar na sy afdelings gestuur. Daarin is gesê dat swart mense op
alle vlakke in die regering opgeneem moet word. Die staatshoof hoef nie noodwendig
wit te wees nie. Dié stappe het ‘‘berekende risiko’s’’ behels, maar Piet de Lange, die
voorsitter van die dagbestuur, het gesê: ‘‘Die grootste risiko’s wat ons tans loop, is om
geen risiko’s te loop nie. Ons wil om as Afrikaners te oorleef, asook ons energie en geloof,
is die sterkste waarborg.’’
Teen die middel-1980’s was selfs die kabinet verward. Op ’n vergadering van ’n
kabinetskomitee in Maart 1986 het Botha opgemerk dat hy nie ten gunste van een mens,
een stem in ’n unitêre of federale staat is nie. ‘‘Ek het gedink ons het duidelikheid, maar ek
dink nie ons het dit meer nie, want julle wil hê ek moet sê ons is ten gunste van ’n unitêre
Suid-Afrika. Julle laat my toe om dit te sê, julle skryf dit in my toesprake in en ek aanvaar
dit, maar wat bedoel julle daarmee?’’ Chris Heunis, die minister van konstitusionele
ontwikkeling, het opgemerk dat die regering nie weet waarheen hy op pad is nie.
Op voetsoolvlak was daar steeds sterk steun vir apartheid. ’n Peiling van 1984 het
vasgestel dat meer as 80% van die Afrikaners (en 35-45% van die Engelssprekendes) die
sleutelpilare van apartheid steun: die verbod op geslagsverkeer tussen wittes en ander
rasse; gesegregeerde woongebiede, skole en openbare geriewe; aparte kieserslyste vir
bruines en Indiërs; en tuislande vir swartes.
Besluitnemers en meningsvormers het egter besef dat apartheid uitgedien was as ’n
beleid om wit oorheersing te beskerm en dat dinge moes verander. Daar was ’n sterk
illustrasie hiervan toe die Konserwatiewe Party, nadat hy in plaaslike verkiesings van 1988
die meeste dorpe in Transvaal verower het, probeer het om aspekte van maatskaplike
apartheid wat reeds verval het, weer in te stel. Swart mense het onmiddellik met
verbruikersboikotte gereageer en plaaslike sakeondernemings verlam. Die sentrale
regering het die plaaslike owerhede tot orde geroep.
Nog ’n belangrike pilaar van wit mag, naamlik swart politieke verdeeldheid, het in die
1980’s ook begin verval. Die wanorde in die townships het die meeste swart raadslede
verwyder. Die ANC, saam met die UDF, het hom as die oorheersende mag in die swart
politiek gevestig. Toe die regering in 1986 na ’n nuwe model begin soek waarvolgens
swart mense in politieke strukture opgeneem kon word, ontdek hy dat daar nie meer
gematigde swart leiers was met wie hy kon onderhandel nie. Buthelezi wou hê die regering
moet eers verklaar dat hy bereid is om magsdeling tussen wit en swart te oorweeg en
dat hy Nelson Mandela sou vrylaat. Botha het albei eise geweier. Daar was steeds sterk
vyandigheid tussen die ANC in ballingskap en Buthelezi, maar die regering kon die een
swart leier nie meer teen die ander afspeel nie.
Hoewel die veiligheidsmagte in die opstand van 1984-1986 steeds sterk wilskrag
getoon het, kon hulle swart teenstand nie uitwis nie. Die polisie het dikwels kru metodes
gebruik om skares te beheer. Toe die polisie 20 betogers op 21 Maart 1985 in Uitenhage
doodgeskiet het, het ’n regter bevind dat hulle die swart skare uitgelok het en net met
wapens met skerp ammunisie gewapen was. Die regter se kommentaar was dat ‘‘die
gebruik van dodelike wapens nie die antwoord vir ’n gebrek aan getalle is nie’’. In die
tweede helfte van die 1980’s het die staat talle kitskonstabels in die veld gestoot wat ná
beperkte opleiding na situasies gestuur is waar hulle soms woedende skares in bedwang
moes hou.
Omdat hoë ofﬁsiere dikwels weggekyk of selfs stilswyend steun verleen het, het
elemente in sowel die leër as die polisie verskeie ‘‘geteikende moorde’’ uitgevoer om die
ANC se samehang en doeltreffendheid te vernietig. Die berugste was Eenheid C-10, ’n
geheime polisie-eenheid, wat die plaas Vlakplaas naby Pretoria gebruik het om ANCguerrillas in agente vir die veiligheidspolisie te verander deur hulle te ‘‘draai’’ en dan uit
te stuur om vyande van die staat dood te maak.
Die ander was ’n militêre eenheid, die Burgerlike Samewerkingsburo (BSB), wat
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hoofsaaklik in die buiteland bedrywig was, maar ook ’n binnelandse sel gehad het
– meestal voormalige polisielede wat politieke teenstanders doodgemaak of ernstig
aangerand het. ’n Staatsburo het navorsing oor chemiese en biologiese wapens gedoen
en was waarskynlik vir verskeie sluipmoorde verantwoordelik. Op streeksvlak het enkele
lede van die veiligheidspolisie eie reg gebruik en hul manne beveel om aktiviste dood te
maak, of Vlakplaas-agente hiervoor ingeroep. Tien jaar later het verskeie lede van die
veiligheidspolisie om amnestie aansoek gedoen omdat hulle in die geval van die ‘‘Pebcodrie’’, die ‘‘Guguletu-sewe’’, die ‘‘Cradock-vier’’ en verskeie ander aktivistegroepe
‘‘geteikende moorde’’ uitgevoer het.
Daar was heelwat bespiegeling of die kabinet of die Staatsveiligheidsraad uitdruklik
opdrag vir sluipmoorde op teenstanders van die staat gegee het. Daar is geen bewyse dat
uitdruklike opdragte gegee is nie, maar die waarheid is kompleks. Adriaan Vlok en Johann
van der Merwe, die polisiehoof, het daarop gewys dat politici doelbewus dubbelsinnige taal
gebruik het. Vlok onthou dat hy polisiebeamptes by brandpunte opdrag gegee het om ‘‘’n
plan te maak’’, met ander woorde om sleutel-aktiviste ‘‘uit te skakel’’ of te ‘‘neutraliseer’’.
Na berig word, het Botha ook sulke opdragte gegee. Daar was ook klaarblyklike gevalle

waar regeringsleiers onwettige optrede goedgekeur het. Botha het aan die minister van
polisie gesê hy is tevrede met die bomaanval op die Khotso-gebou in Johannesburg se
middestad waar aktiviste dikwels byeengekom het.
Ondersoeke na onderhandelings
Van middel-1986 het die Nasionale Intelligensiediens (NID) met uitgeweke lede van
die ANC begin praat, terwyl geheime besprekings met Mandela in die gevangenis as
’n aparte bedrywigheid plaasgevind het. Die gedagte aan ’n onderhandelde skikking
het onaantasbaar geword. Botha het geen stappe gedoen toe ’n groot groep Afrikanerakademici onder leiding van Frederik van Zyl Slabbert openlik met uitgeweke leiers van
die ANC in 1987 in Dakar, Senegal, vergader het nie, al het hy hulle aangeval en ‘’nuttige
idiote’’ genoem.
In 1988 het NID-beamptes en uitgeweke ANC-leiers vergader. Die toestande vir
onderhandelings met die ANC was veel gunstiger as ses of sewe jaar vroeër. Die Angolese

Breyten Breytenbach, Thabo Mbeki en
Frederik van Zyl Slabbert in Dakar. Nadat
Slabbert die Parlement in Januarie 1986
verlaat het omdat hy die instelling as
polities irrelevant beskou het, het hy die
Instituut vir ’n Demokratiese Alternatief
(Idasa) gestig om maniere te verken waarop
demokrasie uitgebrei kon word. Die
gedagte van ’n konferensie wat deur 50 of
60 Afrikanerakademici en -joernaliste en
’n ANC-afvaardiging bygewoon kon word,
is gebore toe Slabbert en Breytenbach ’n
kultuurfees in Dakar, Senegal, bygewoon
het waar die swart Suid-Afrikaanse
sangeres Miriam Makeba gesing het. Ná
die konferensie in Dakar in Julie 1987
het Slabbert verklaar sy doelstellings was
drievoudig: om Afrikaners aan Afrika bekend
te stel, om Afrikaners aan die ANC voor te
stel en om die ANC daarvan bewus te maak
dat “nie alle Afrikaners rondloop en swartes
skiet nie”. Die konferensie het eenparig
voorkeur vir ’n onderhandelde oplossing vir
die politieke vraagstuk uitgespreek; en as ’n
eerste stap het dit die vrystelling van politieke
gevangenes en die ophefﬁng van die verbod
op politieke bewegings voorgestel.
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D I E MOD E L - NAS IONALI S

F.W. de Klerk was ’n model-Nasionalis,
met ’n familiegeskiedenis wat ten nouste
met dié van die Afrikanernasionalistiese
beweging verweef was. Sy oupa was ’n
Gereformeerde (Dopper-) dominee; ’n
ander is tot die Transvaalse Provinsiale
Raad verkies. J.G. Strijdom was sy oom,
en sy pa was ’n minister. De Klerk het aan
die Universiteit van Potchefstroom in die
regte studeer. Sy benadering was tipies
neo-Calvinisties – begin met ’n abstrakte
beginsel en voer dit dan tot wat hy as ’n
logiese uiteinde beskou het. Hy het apartheid vir die meeste van sy politieke loopbaan as moreel en polities gaaf beskou.
In sy parlementêre loopbaan, wat in
1972 begin het, het hy gesorg dat hy nie
deel van enige koukusfaksie in die NP
word nie. Hy was intelligent, vol selfvertroue en ’n goeie debatteerder, en het die
inkonsekwenthede en ongeregtighede
van apartheid goedgepraat. Hy het die
liberale opposisie as kortsigtig oor oorlewing aangeval. Voor die einde van die
1980’s was daar geen aanduiding dat hy
transformasie-leierskap sou bied nie.
Die uitgerekte onrus vanaf September

oorkant bo: Die Berlynse Muur het in

November 1989 geval en die einde van die
Koue Oorlog aangedui. By drie geleenthede
het buitelandse oorloë ’n nuwe rigting in die
Suid-Afrikaanse politiek veroorsaak. SuidAfrika se toetrede tot die Eerste Wêreldoorlog
het gelei tot die Rebellie van 1914-1915; die
onderdrukking daarvan het die groei van die
nuwe Nasionale Party grootliks bevorder.
Suid-Afrika se toetrede tot die Tweede
Wêreldoorlog in 1939 het die Verenigde
Party verdeel en daartoe gelei dat die meeste
Afrikaners weggebreek het en aangesluit het
by die NP, wat nege jaar later ’n parlementêre
meerderheid in ’n algemene verkiesing verkry
het. Die val van die Berlynse Muur het die
einde van die Koue Oorlog, die einde van
Sowjet-intervensie in die Derde Wêreld en
die begin van die einde van kommunisme
aangedui. Dit het De Klerk wat hy genoem
het ’n “God-gegewe geleentheid” gebied.
Maar die val van die muur was ’n
tweesnydende swaard. Antikommunisme
was vir ’n lang tyd die hoofrede waarom
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1984 en die wit minderheid se getalleswakheid het hom gedwing om sy opvattings radikaal te verander. Hy wou nie oor
lyke loop om die mag te behou nie. Aan
dié wat tot die laaste man wou veg, het hy
gesê: ‘‘As dié Oordeelsdag plaasvind –
en die bloed enkeldiep in ons strate vloei
en vier of vyf miljoen mense daar dood lê
– sal die probleem presies dieselfde wees
as voordat die skietery begin het.’’
Voorts het De Klerk die mag van die
staat nie in die onderhandelings ingespan nie. Hy het die militêre vervreem
deur die Nasionale Veiligheidsbestuurstelsel te ontbind en die Staatsveiligheidsraad opsy te skuif.
De Klerk se eenvoudige maar grondliggende gevolgtrekking was dat daar
nooit vrede kon wees tensy die meerderheid die politieke stelsel aanvaar het nie.
Hy het die waarheid nié ná ’n Damaskusoomblik besef nie. Hy was ’n aanpasbare
politikus wat te midde van veranderende
demograﬁese en politieke toestande na
alternatiewe gesoek het. Hy het apartheid
prysgegee omdat die tuislandbeleid nie
‘‘aparte vryhede’’ meegebring het nie, en

F.W. de Klerk
nie omdat dit verkeerd was nie. Hy het in
’n onderhoud gesê: ‘‘As ’n mens glo dat
’n beleid nie kan werk nie, word dit immoreel om dit voor te staan.’’ Pragmatiese oorlewingsinstinkte het moraliteit
getroef toe De Klerk besluit het om
apartheid vaarwel toe te roep. Hy was,
in sy eie woorde, ’n vredemaker.

oorlog was verby, die magsoordrag in SWA/Namibië het glad verloop, en die streek se
Afrika-state was gretig vir ’n skikking en streeksvrede. In Suid-Afrika was daar feitlik
skaakmat tussen die veiligheidsmagte en hul uitdagers.
’n Beroerte en die gevolge daarvan
Ná ’n beroerte vroeg in 1989 het Botha as partyleier te bedank, maar as president bly
dien. F.W. de Klerk het die nuwe partyleier geword. Twee magsentrums, met De Klerk en
Botha as middelpunte, het ontstaan en steun vir die regering na links én regs weggekalwe.
Die Demokratiese Party, wat geskep is toe verskeie onafhanklikes in 1989 van die NP
weggebreek en by die Progressiewe Federale Party aangesluit het, het die regering nou
as die ware instrument vir hervorming uitgedaag. Die NP het in die algemene verkiesing
van September 1989 27 setels afgestaan, maar genoeg behou om steeds ’n volstrekte
meerderheid in die Parlement te hê. Sy beleid was ’n vae belofte om binne vyf jaar oor ’n
nuwe politieke bedeling te onderhandel. Botha het ’n paar weke voor die verkiesing ná ’n
konfrontasie met sy kabinet bedank. De Klerk het waarnemende president geword en is ná
die verkiesing formeel tot president verkies.
Die Muur val
In September 1989 was die omvang van die informele gesprekke tussen ’n paar
verteenwoordigers van die regering en ANC-leiers net aan Botha, een of twee vertroude
ministers en enkele beamptes van die Nasionale Intelligensiediens bekend. Daar was
geen teken van ’n deurbraak nie. Selfs De Klerk is nie ten volle ingelig nie. Toe hy aan
die bewind kom, het hy sy broer privaat gekritiseer omdat dié ’n paar weke tevore in die
buiteland met ANC-ampsdraers vergader het. In Junie was Thabo Mbeki die voorsitter

van ’n kongres van die SAKP, waarop besluit is om die gewapende stryd voort te sit tot
die oorwinning behaal is en dan sosialisme in te stel. Daar was heelwat praatjies oor ‘‘’n
Oos-Duitsland in Afrika’’.
Die val van die Berlynse Muur op 9 November 1989 het die einde van die Sowjetunie
se heerskappy oor Oos-Europa dramaties ingelui en ook gehelp om die dooie punt in
Suid-Afrika te ontknoop. As ’n politieke en ekonomiese stelsel het die kommunisme
vinnig ontrafel. Dié ontwikkelings het De Klerk ’n ‘‘God-gegewe geleentheid’’ gegee. Die
NP kon aan sy ondersteuners sê dat die ANC sonder die steun van die Sowjetunie en sy
bondgenoot, die SAKP, nie meer ’n groot bedreiging vir stabiliteit en private besit ingehou
het nie. Hy kon ook betoog dat kommunisme so gediskrediteer is dat die ANC gedwing sou
word om die vrye mark te aanvaar. Die storting van die Muur was ’n tweesnydende swaard
vir die NP-regering. Antikommunisme was lank die hoofrede waarom Westerse regerings
die wit bewind in Suid-Afrika aanvaar en selfs gesteun het. Danksy die verwydering van
die kommunistiese bedreiging en die ANC se terugkrabbeling van nasionalisering was die
Suid-Afrikaanse regering se antikommunisme nou oudmodies. Sy sterkste betoog waarom
die Weste druk op die ANC moet plaas om magsdeling te aanvaar, het verdwyn.
Teen die einde van 1989 het De Klerk die groot stap gedoen. Hy het in April 1987
aan mense in sy kiesafdeling gesê dat wittes die ‘‘effense risiko’’ van ’n magsdeling-stelsel
moet aanvaar om ‘‘’n groot aantal of selfs die meeste swartes te oorreed om saam met
hulle ’n skans teen die ANC te skep’’. Nou het hy besluit om die ANC tot binne dié skans
te nooi en die stelsel vir magsdeling saam met hom te beding. In Desember 1989 het
hy sy kabinet oorreed dat beperkings op die bevrydingsorganisasies opgehef moet word
en dat onderhandelings oor ’n nuwe grondwet sonder voorvereistes moet begin. Op 2
Februarie 1990 het hy dié besluit voor ’n verbaasde Parlement aangekondig.

Westerse regerings die wit bewind in SuidAfrika aanvaar en selfs gesteun het. Toe die
kommunistiese gevaar verdwyn en die ANC
afstand doen van nasionalisering, het die
Suid-Afrikaanse regering se antikommunisme
oudmodies geraak. Dit het die regering
ook ontneem van sy sterkste argument vir
Westerse druk om die ANC te dwing om
magsdeling te aanvaar en die NP in staat te
stel om op markgeoriënteerde beleidsrigtings
aan te dring. Sonder die val van die muur kan
’n mens jou beswaarlik voorstel dat die ANC
in 1994 aan bewind sou kom.
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