
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Uprooting the weeds: Power, ethnicity and violence in the Matabeleland conflict.

Yap, K.P.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Yap, K. P. (2001). Uprooting the weeds: Power, ethnicity and violence in the Matabeleland
conflict. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/uprooting-the-weeds-power-ethnicity-and-violence-in-the-matabeleland-conflict(2ab69cec-d302-449c-b427-fa06f1a51cbf).html


Uprootingg the Weeds 

Macht,, etniciteit and geweld in het Matabeleland Conflict 1980-1987 
Samenvatting g 

Hett onderwerp van deze studie is het gewelddadige conflict dat woedde in de Mat-
abelelandd Conflict provincie in Zimbabwe tussen 1980 en 1987. Centraal in deze 
studiee staan de machtsrelaties tussen de regerende partijen, het staatsleger, de zo-
genaamdee "dissidenten" en de burgers betrokken in dit conflict. De doelstelling 
vann de studie is het in kaart brengen van het Matabeleland Conflict in een context 
vann institutionele verandering en wisselende politieke positioneringen in een his-
torischh perspectief. In deze context ontwikkelde zich een specifieke dynamiek en 
kristalliseerdenn zich bepaalde patronen van politiek gedrag uit. Het centrale uit-
gangspuntt in deze studie is dat alle gebeurtenissen slechts kunnen worden begre-
penn in een historisch continuüm, en de ontwikkelingen worden beschouwd als een 
proces.. Vervolgens heb ik gepoogd het Matabeleland Conflict te verklaren als een 
resultantee van een historische ontwikkeling uitgespeeld in de politieke dynamiek 
vann de dag. Hopelijk kan dit inzicht in de Matabeleland Conflict bijdragen tot een 
beterr begrip van Zimbabwe's politieke positie aan het begin van een nieuw millen-
nium,, door herhaalde patronen te plaatsen in een historisch spectrum. 

Hett Matabeleland Conflict 1980-1987 

Inn de nieuwe onafhankelijke staat Zimbabwe betekende 1980 het einde van vijftien 
jaarr burgeroorlog tussen de zwarte meerderheid en de regerende blanke minder-
heid.. In hun strijd voor onafhankelijkheid van het Britse koloniale bewind was de 
zwartee meerderheid opgesplitst in twee kampen, Zanu (PF) en PF-Zapu met hun 
respectievelijkee militaire vleugels Zanla en Zipra1. De twee partijen zetten hun 
werkk voort na de onafhankelijkheid. De verkiezingen van 1980 werden met een 
overweldigendee meerderheid gewonnen door Zanu (PF) en PF-Zapu werd een 
minderheidspartijj  in de coalitieregering. Al na een paar maanden in 1980 leidde 

11 ^anu(PF): Zimbabwe African National Union (Patriotic Front). 
^anla:^anla: Zimbabwe African Liberation Army, Zanu's military wing. 
PF-^apu:PF-^apu: Patriotic Front-Zimbabwe African People's Union. 
Zjpra:Zjpra: Zimbabwe People's Revolutionary Army, Zapu's military wing. De toevoeging PF aan de 
namenn van beide parijen is een overblijfsel van 1979 toen beide partijen onderhandelden als een 
'Patrioticc Front' tijdens de Lancaster House Conferentie. 
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dee politieke machtsstrijd en het gebrek aan vertrouwen tussen beide partijen tot 
politiekee spanningen. Deze spanning was het duidelijkste voelbaar tussen de oud-
strijdersstrijders in de militaire vleugels, resulterend in gewapende confrontaties in 1980 en 
1981.. Toen er in 1982 op een PF-Zapu landgoed een wapenvoorraad werd opge-
graven,, concludeerde de regering dat PF-Zapu een militaire coup voorbereidde. 
Ditt leidde tot het ontslag van Nkomo en drie andere ministers van de coalitie-
regering.. De reactie van de voormalige Zipra officieren en manschappen op deze 
enn andere hiermee samenhangende gebeurtenissen, was een massale desertie van 
dee verzamelingspunten. De gedeserteerde militairen, door de overheid 'dissident-
en'' genoemd, keerden terug naar hun geboortestreken in Matabeleland Noord en 
Zuid.. Zanu (PF) als de meerderheidspartij strevend naar nationale eenheid en een 
hegemoniepositiee ervoer de dissidenten als een serieuze bedreiging. De dissidenten 
zelff  beschouwden desertie als een noodzaak teneinde aan politieke en etnische ver-
volgingg te ontkomen, en zochten hun toevlucht in vernielingen en gewelddaden 
omm hun standpunt kracht bij te zetten. 

Behalvee de voormalige Zipra strijders, waren er twee andere groepen 'dissidenten' 
actieff  in Matabeleland. Ten eerste waren er roversbenden, die onder de naam dis-
sidenten,, misdaden begingen voor persoonlijk gewin. Ten tweede was er een 
kleine,, door Zuid Afrika gerekruteerde groep die door de Zimbabweanen 'Super 
Zapu'' gedoopt werd. Teneinde deze drie groepen dissidenten op te sporen en te 
eliminerenn werd de Vijfde Brigade ingezet, bestaande uit 7000 elite manschappen, 
militairr en politiek geschoold door de Noord Koreanen. Teneinde een dusdanig 
grootschaligee militaire operatie te rechtvaardigen, werd een veelomvattende me-
diaa propaganda gebruikt, waarin de dissidenten werden afgeschilderd als een grote 
samenhangendee en georganiseerde groep politieke/emische staatsvijanden. De 
wijzee waarop de Vijfde Brigade haar taak opvatte — het opsporen en vastnemen 
vann dissidenten en hun sympathisanten - leidde tot harde gewelddadige acties, die 
doorr de vele slachtoffers werden gezien als etnische vervolging. In de overheidsdis-
courss werden de militaire acties gerechtvaardigd, omdat in haar perceptie de dissi-
dentenn een bedreiging vormden voor de veiligheid en de nationale eenheid. Op 
hett operationele niveau echter, waren de militaire acties verzetsbestrijdingacties, 
gerichtt op de eliminatie van alle Zapu structuren. De kritieke situatie werd nog ge-
compliceerderr door de externe inmenging van de Zuid Afrikaanse overheid. De 
politiekee grieven van sommige dissidenten - zoals de trage voortgang van de land-
hervormingg - werden gezien als een uitmuntende voedingsbodem voor Zuid Afri -
kaansee invloed en controle. Hoewel de infiltratie van zogenaamde Super Zapu el-
ementenn faalde, verschafte het de overheid van Zimbabwe een extra argument 
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voorr een zware militaire respons. De staat van beleg werd hernieuwd en ge-
durendee de volgende driejaar werd de bevolking van Matabeleland geplaagd door 
eenn avondklok en militaire opsporingsacties. Het inzetten van de Vijfde Brigade in 
Matabelelandd betekende een militaire interventie waarin duizenden Ndebeles 
werdenn ontvoerd, gemarteld, verkracht en gedood. 

Hett Matabeleland Conflict kwam teneinde in 1987, toen Zanu (PF) en PF-Zapu 
eenn 'Unity Akkoord' ondertekenden en de twee partijen samengingen onder de 
naamm Zanu (PF). Direct nadat het document was ondertekend en de samenvoeging 
bekendgemaaktt was, hield het geweld op. Er werd amnestie verleend aan alle dissi-
denten,, maar ook het militaire personeel, dat al was veroordeeld voor begane 
wreedhedenn werd vergeven, en in vrijheid gesteld. 

Historischee en empirische hoofdstukken. 

Dee ontwikkeling van de gebeurtenissen in Matabeleland tussen 1980 en 1987 
wordtt betwist, en er bestaan talloze verschillende interpretaties van. Het bestaan 
vann deze variatie in de interpretatie van het conflict is een wezenlijk uitgangspunt 
vann deze studie. Het feit dat betekenis van het conflict verschilde in de ogen van de 
verschillendee actoren wordt van belang geacht omdat de perceptie van actoren 
bepalendd is voor hun besluitvorming. Dientengevolge heeft de discrepantie in me-
ningenn en interpretaties een cruciaal effect gehad op de wijze waarop het Matabe-
lelandd Conflict zich heeft ontwikkeld. Teneinde de percepties van verschil samen te 
vattenn en te kristalliseren werden de meningen en interpretaties gegroepeerd in 
tweee verzamelingen. Ten eerste percepties verband houdend met de Shona-Nde-
belee dichotomie en ten tweede percepties met betrekking tot de machtstrijd tussen 
Zanuu en Zapu. De basis voor dit analytische onderscheid wordt gelegd in het his-
torischee hoofdstuk en het wordt vervolgd in het empirische hoofdstuk, waarin het 
Matabelelandd Conflict gedetailleerd beschreven wordt. 

Inn het historische hoofdstuk heb ik tamelijk in detail de ontwikkelingen in de ge-
schiedeniss van Rhodesië beschreven teneinde een inzicht te krijgen in het ontstaan 
enn de evolutie van het Matabeleland Conflict. Hoewel de beschrijving verder terug 
gaatt naar de prekoloniale Shona en Ndebele samenlevingen, ligt de nadruk in dit 
hoofdstukk op de periode van de nationalistische politiek (1957-1979). In het bij-
zonderr op de bevrijdingsoorlog (1965-1979), aangezien het Matabeleland Con-
flictt in nauw verband staat met de twee nationalistische partijen Zanu en Zapu en 
hunn onderlinge relaties. Aangekomen in de periode waarin Zanu en Zapu geza-
menlijkk opereerden, wordt de aandacht gevestigd op de tegenstellingen zoals die 
internn ervaren werden, en op tegenstellingen opgewekt door externe krachten. In 
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dee beschrijving is tevens opgenomen, hoe de twee nationalistische partijen zichzelf 
enn elkaar beschouwden met betrekking tot etniciteit en als twee politieke krachten. 
Tenslottee worden de percepties met betrekking tot etniciteit en politiek zoals die 
leefdenn onder de kolonisten, de minderheidsregering en de veiligheidspolitie in 
beschouwingg genomen. Concluderend kan worden gezegd, dat de percepties van 
machtt en etniciteit werden gecreëerd door een samensmelting in een mengsel ver-
zadigdd met veiligheidsmisinformatie, politieke propaganda, etnische identificatie, 
religieuzee overtuiging en sociale waarden en tradities. Het historische hoofdstuk 
wordtt afgesloten met de beëindiging van de burgeroorlog en de verkrijging van de 
onafhankelijkheid.. Zanu en Zapu bereidden zich voor op nieuwe politieke on-
twikkelingen,, maar de eenheid tussen de twee als Patriottisch Front ontspoort. In 
hett voorspel van een openlijke krachtenmeting van politieke loyaliteit - de aller-
eerstee algemene verkiezingen in het land - wordt de machtstrijd tussen Zanu en 
Zapuu verder aangescherpt. 

Inn het empirische hoofdstuk heb ik nagestreefd de voornaamste gebeurtenissen in 
hett conflict over de periode van 1980 tot 1987 vast te leggen. Deze gebeurtenissen, 
waarnaarr vaak gerefereerd wordt als het 'dissidenten dilemma' of de 'Matabele-
landd onlusten' worden hier geplaatst in een bredere historische en politieke con-
text.. Door verband te leggen tussen de politieke voorvallen, percepties en over-
heidsstrategieënn wordt het beeld van het conflict verruimd, waardoor meer com-
plexee details zichtbaar worden gemaakt. In dit hoofdstuk wordt een gedetailleerd 
overzichtt gegeven van de gebeurtenissen die leidden tot de desertie van de voor-
maligee Zipra strijders uit het nationale leger, de vorming van 'dissidente groeper-
ingen'' de daaropvolgende toenemende militaire activiteit culminerend in de inzet 
vann de Vijfde Brigade. Door een onderscheid te maken tussen de drie verschillende 
dissidentee groeperingen en hun onderlinge positionering en een nadere beschou-
wingg van de strategieën en activiteiten van de overheid, wordt het inzicht in het 
conflictt verder verscherpt. Met betrekking tot de activiteiten van de overheid 
wordtt een onderscheid gemaakt in militaire, politieke en discursieve interventies 
teneindee de intentie van de overheid uit te kristalliseren. De aandacht wordt geves-
tigdd op de verschuivingen in de militaire strategie van de overheid van voor de al-
gemenee verkiezingen in 1985, tijdens de onderhandelingen over het 'Unity Akk-
oord'' en na de amnestieverlening aan de dissidenten. 

Behalvee het vasdeggen van gebeurtenissen heb ik in dit hoofdstuk gepoogd de ver-
schillendee percepties van het conflict in beeld te brengen. Na elk descriptief ge-
deeltee is een aantal 'Stemmen' opgenomen, waarin actoren in hun eigen woorden 
beleven,, verklaren, herinneren en vertellen wat bepaalde gebeurtenissen betekend-
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enn voor hen persoonlijk en in hun ogen voor Zimbabwe als geheel. De intentie van 
hett belichten van de persoonlijke interpretaties tijdens de ontwikkeling van het 
conflictt is aan te tonen hoe deze percepties de koers ervan beïnvloed hebben. 

Hett centrale argument, dat wordt aangevoerd in het empirische hoofdstuk is dat 
dee regerende partij Zanu (PF) een hegemoniepositie nastreefde met de ambitie een 
eenpartijj  staat uit te roepen. Ter ondersteuning van dit argument wordt aange-
toondd dat al kort na de onafhankelijkheid zich een consistent patroon van opposi-
tievervolgingg (Zapu/Zipra) manifesteerde, wat leidde tot de deserties uit het na-
tionaletionale leger. De gedeserteerde ex-Zipra militairen vormden de kern van de groot-
stee dissidente groepering, welke hun vervolging op gewelddadige wijze bestreden. 
Duidelijkk wordt, dat Zanu PF gebruik maakte van deze destabilisatie (en deze ge-
deeltelijkk creëerde) als een manipulatief instrument in haar streven Zapu te immo-
biliserenn als oppositiepartij en als bedreiging voor de eenpartij staat. Vervolgens 
wordtt beargumenteerd, dat wat werd gepresenteerd als de aanleiding tot het 
Matabelelandd conflict de destabilisatie door de dissidenten - in feite niet meer 
dann een bijzaak was. De dissident acties werden gebruikt als rechtvaardiging voor 
dee militaire operaties tussen 1980 en 1987, gericht op het uitroeien van de poli-
tieketieke oppositie. Er wordt duidelijk gemaakt, dat de burgers van Matabeleland, als 
slachtofferss van het extreme overheidsgeweld, gebaseerd op hun etnische identi-
teit,, de hoogste prijs betaalden voor Zanu (PF)'s streven naar hegemonie. De 
regeringg liet partijpolitiek prevaleren boven nationale belangen en het overheids-
beleidd en manipuleerde de politieke opinie om steun te krijgen voor haar acties. 

Theoretischh kader 

Teneindee de achtergronden van het Matabeleland conflict te verklaren , heb ik de 
machtsrelatiess voor de onafhankelijkheid geanalyseerd, gebruik makend van 
Mamdani'ss onderzoek (1996) naar de erfenis van het laat kolonialisme in Afrika. 
Inn dit theoretische kader wordt de aandacht gevestigd op de wijze van overheersing 
doorr het in kaart brengen van de locaties en manifestaties van de macht. Door het 
analyserenn van de Rhodesische situatie gebruikmakend van Mamdani's theo-
retischee benadering wordt aangetoond hoe macht en etniciteit vanaf het begin van 
dee koloniale penetratie werden verbonden. Bestuur van de rurale gebieden werd 
gelijkgesteldd met de beheersing van de autochtone bevolking, in een structuur 
waarinn etnische identiteit en scheiding politiek werden opgelegd. Weerstand 
biedenn aan koloniale overheersing resulteerde in een strijd, die zijn grondslag vond 
inn etniciteit en geweld vormde een inherent bestanddeel van zowel het begrip bes-
tuurr als het middel tot de oplossing. Op deze wijze werden percepties van differen-

372 2 



tiatie,, gekoesterd in de koloniale ervaring, verbonden met tribale verwantschap en 
haarr definiëring in termen van macht en bestuur. 

Inn mijn opvatting concentreert Mamdani's raamwerk zich op machtsrelaties bin-
nenn een institutioneel raamwerk De sleutel tot het analytisch gebruik van Mamdani's 
benaderingg in deze context, ligt opgesloten in de dichotomie tussen overheersers 
enn overheersten als een weerspiegeling van de koloniale periode en de aangewende 
middelenn van beheersing. Derhalve behelst deze studie een historische analyse van 
dee vorming van machtsrelaties waarin de rol van structuren wordt benadrukt. 
Dezee structuren bepalen echter slechts een deel van de machtsrelaties. De andere 
componentt wordt gevormd door percepties, waarden en overtuigingen. Teneinde 
percepties,, gevoel en herinnering te analyseren moet gebruik gemaakt worden van 
anderee instrumenten. Ten behoeve van deze studie wordt uit een synthese van the-
orieënn over percepties een mentaal raamwerk gedefinieerd, waarin de aandacht wordt 
gevestigdd op herinnering als een middel in het socialisatieproces en de vorming 
vann percepties. De voornaamste conclusie die getrokken kan worden uit de toe-
passingg van de theorieën samengevat in het begrip 'mental raamwerk' is dat het 
kolonialee differentiatieproces, dat op intrinsieke wijze alle sociale relaties omvatte, 
onontkoombaarr tot een deel van wereldbeeld van de actoren werd en verzonken 
lagg in een onbewust niveau van functioneren, percepties en collectieve herinner-
ing.. De combinatie van het 'institutionele' en het 'mentale' raamwerk verschaft 
eenn inzicht hoe percepties van bestuur en overheersing mogelijk werden gevormd. 
Dee Afrikanen werden bestuurd door middel van gecentraliseerde directieven, en 
Mamdani'ss betoog volgend, vond conformering plaats op twee verschillende 
niveaus:: conformering aan raciaal bestuur (centraal) en conformering aan tribaal 
bestuurr (lokaal). Alhoewel negentig jaar van koloniaal bewind leidde niet alleen tot 
conformiteit.. Herinnering en socialisatie leidden ertoe, dat de denkbeelden van de 
overheerserss waren geïnternaliseerd. Gebruikmakend van fragmentatie en differ-
entiatiee waren de koloniale overheersers in staat de historische tegenstelling tussen 
dee Shona en de Ndebele bevolkingsgroepen op te leggen. Na verloop van tijd nam 
dee internalisering van de differentiatie vaste vorm aan. In de Rhodesische context 
kann worden geconcludeerd, dat de herinnering van koloniale overheersingstruc-
turenn en de conformering aan het bestuur tijdens de vele jaren koloniaal bewind, 
dee percepties van de actoren met betrekking tot ras, etniciteit en geweld gevormd 
hebben.. Met andere woorden, percepties van bestuur en overheersing, gevormd in 
dee loop van de tijd, dragen in zich de lading van fragmentatie en differentiatie. 

Concluderendd wordt een analysemodel voorgesteld dat gebaseerd is op het uit-
gangspuntt dat percepties de basis vormen voor besluitvorming en acties. Het 
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voorgesteldee model dat werd toegepast voor de analyse van de achtergronden van 
hett Matabeleland Conflict bevat twee essentiële elementen. Ten eerste een con-
ceptueell  inzicht in de machtsrelaties, de realiteit waarin de mensen functioneer-
den.. Ten tweede het blootleggen van de verbanden tussen machtsrelaties (vaak 
onderbewustt en niet geconceptualiseerd, maar desalniettemin aanwezig in percep-
ties)) door verwerking van herinneringen en socialisatie, Mij n studie van het Mata-
belelandd Conflict begint daarom met het duale analyse van koloniale machtsrela-
ties,, gebruikmakend van het institutionele raamwerk en het mentale raamwerk. 
Hett is mijns inziens namelijk de historische bagage van deze koloniale machtsrela-
ties,, die alle actoren met zich meedroegen - in het bijzonder de etnische fragmen-
tatiee en differentiatie - wat het verloop van het conflict in hoge mate heeft bepaald. 

Analysee en conclusies 

Inn het laatste hoofdstuk gebruik ik de analytische modellen samengevat als het in-
stitutionelee raamwerk en het mentale raamwerk voor een nadere bestudering van 
hett empirische materiaal, in het bijzonder de activiteiten van de Zipra dissidenten, 
dee militaire interventie door de Vijfde Brigade, de overheidscÜscours en het unifi-
catieproces.. Centraal in de analyse staat de opvatting dat er in Zimbabwe sinds de 
onafhankelijkheidd weinig of niets veranderd was, in de wijze waarop de macht 
structureell  was georganiseerd. Ondanks de overheidsambities gericht op verander-
ing,, werd, zowel op centraal, als op lokaal niveau de macht uitgeoefend op een 
manierr die niet wezenlijk verschilde van de laat koloniale periode. Het fundamen-
telee verschil met de periode voor de onafhankelijkheid waren de machtsrelaties 
tussenn de twee belangrijkste actoren Zanu en Zapu. Leunend op Mamdani's con-
ceptualisatiee kan worden geconcludeerd dat, terwijl de ex-Zipra dissidenten en de 
burgerbevolkingg van Matabeleland werden behandeld als de vroegere koloniale 
'subjecten',, had de regeringspartij Zanu de rol als 'staatsburgers' overgenomen van 
hett voormalige koloniale bewind. Met andere woorden, de machtsrelaties waren 
veranderd,, maar niet de perceptie van de macht De nieuwe heersers hadden gedeeltelijk 
hett mentale raamwerk van hun voorgangers overgenomen en reproduceerden 
daarmeee de koloniale machtsrelaties. Terwijl de veranderende situatie leidde tot 
eenn verschuiving in de machtsrelaties, bleven de heersende percepties verbonden 
mett de vroegere sociale verhoudingen en identiteit. De geschiedenis herhaalde 
zich,, niet alleen in termen van dezelfde patronen van absolute heerschappij, maar 
ookk in de vorm van de respons op deze patronen. 

Analyserenn wij de rol van de Vijfde Brigade met behulp van de eerder genoemde 
raamweken,, dan wordt duidelijk dat zij zowel in haar acties alsook in haar percep-
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tiesties de historische ervaring reproduceerde. Alhoewel het Zimbabwaanse leger 
(ZNA)) bij de vorming geen politieke rol was toebedacht, greep de Vijfde Brigade in 
oriëntatiee en methoden terug op patronen uit de onafhankelijkheidsoorlog. Door 
aann te nemen dat de dissidenten opereerden in wisselende rollen als burgers en 
guerrilla'ss en ondersteund werden door Zapu structuren, werden de Ndebele 
burgerss gelegitimeerde militaire doelwitten. Daarenboven heerste er binnen de 
Brigadee een andere taakopvatting gericht op de politieke heroriëntatie van 'onge-
wenstee ideeën' levend onder de bevolking van Matabeleland en het afdwingen van 
politiekee loyaliteit aan de heersende Zanu (PF). Deze militaire en politieke missies 
warenn gehuld in etnische opvattingen van de Brigade. De conclusie wordt 
getrokkenn dat de Vijfde Brigade gedreven werd door een interne etnische coheren-
tietie die haar gewelddadige acties legitimeerde in termen van historische gebeurte-
nissenn 'het afrekenen van oude schulden'.Behalve deze historische component, 
werdd de Brigade's operationele houding ten aanzien van etniciteit gevoed door de 
identificatiee van de vijand gegeven in het leger, en de etnische mobilisatie door de 
overheid.. Daarom moet worden aangetekend dat zowel de Brigade manschappen 
alss de militaire bevelhebbers institutionele en mentale raamwerken meebrachten 
inn het conflict. De opmerking van de Brigade Commandant, dat de Brigade een-
voudigwegg 'etnisch' werd, moet daarom worden beschouwd als een complex proc-
ess in een oorlogssituatie, waarin verleden en heden gelijktijdig opereerden, result-
erendd in een ruwe ongebreidelde formule van etnisch geweld. Matabeleland werd 
vervolgenss een arena, waarin historische ervaringen werden losgelaten, herleefd 
enn geherformuleerd in de politiek van de dag. 

Inn het laatste deel van dit hoofdstuk heb ik een poging ondernomen om de bevind-
ingenn te generaliseren, waaruit mogelijk lering voor de toekomst kan worden 
getrokken.. De discussie concentreert zich op het verschil voor en na de onafhan-
kelijkheidd ten aanzien van het democratisch recht eenpolitieke keuze te maken. Met 
anderee woorden, de mogelijkheid om.politieke byaüteit te kiezen. De keuzes gemaakt 
doorr de burgers van Matabeleland, in weerwil van extreme pressie, staat centraal 
inn de wijze waarop de bevindingen in deze studie uiteindelijk werden geconceptu-
aliseerd.. De beschikbare opties worden beschouwd als een keuzeruimte waarbinnen 
burgerss vrijelij k hun politieke denken en democratische rechten kunnen uit-
oefenen.. De opvatting die hier wordt verdedigd is dat in Zimbabwe deze keu-
zeruimtee werd aangevochten door de regerende partij, die haar positie probeerde 
tee versterken, strevend naar een eenpartijstaat.De aanvechting van de keuzeruimte 
waarinn burgers hun politieke loyaliteit kiezen wordt beschouwd als hetstrijdperk 'm 
hett conflict. Deze lijn van argumentatie volgend, moet worden geconcludeerd dat 
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dee dissidenten niet het subject, en hoogstens een bijzaak in deze strijd waren. Het 
waree subject in deze strijd waren de burgers van Matabeleland Noord, Zuid en 
Midlands,, die een andere politieke loyaliteit hadden dan de heersende Zanu (PF). 
Waarr de strijd in Matabeleland in feite om ging was dus enerzijds de pogingen van 
dee regerende partij de waarden en overtuiging van de oppositie te veranderen en 
dee politieke keuze te verschuiven of te beïnvloeden, en anderzijds het recht voor 
burgerss om vrije politieke keuzes te maken. De ontwikkeling van het politieke kli-
maatt in het pas onafhankelijk geworden Zimbabwe werd op ernstige wijze ge-
hinderdd aangezien de institutionele overgang maar zeer gedeeltelijk was omdat de 
perceptiess gebaseerd bleven op de machtstructuren en bestuursvorm van het voor-
maligee koloniale bewind. Het geweld dat werd gebruikt om opvattingen te ver-
schuivenn in de richting voorgestaan door de regerende partij weerhield velen van 
hett uitoefenen van hun democratische rechten en belemmerde de opkomst van 
eenn democratische cultuur. Een les die kan worden geleerd van het Matabeleland 
Conflictt is dat een democratiseringsproces meer behoeft dan institutionele her-
vorming.. Institutionele veranderingen moeten worden gevolgd door democratiser-
ingg van opvattingen. 
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