
Gandhi 
Mohandas Karamchand Gandhi werd in 1869 geboren in een hindoefamilie 

binnen de subkaste Modh Bania in Porbandar (Sudamapuri), een kuststad in 

noordwest India. Gandhi’s vader was, hoewel hij geen officiële opleiding had 

genoten, een gerespecteerd lid van de gemeenschap. Hij diende als diwan 

(eerste minister) van de staat Porbandar. Zijn moeder Pulitbai was een vrome 

Vaishava-hindoe, die regelmatig vastte en Gandhi opvoedde als vegetariër. 

Thuis leerde Gandhi het belang van de waarheid. Zelfs toen hij nog heel jong was, bezorgde de 

kleinste leugen tegenover zijn ouders hem al een enorm schuldgevoel. Gandhi trouwde, geheel 

volgens de wens van zijn vader, op dertienjarige leeftijd met Kasturba, die een jaar ouder was. Na 

een moeilijk begin werd het uiteindelijk een gelukkig huwelijk. Toch bleef Gandhi altijd strijden tegen 

kind huwelijken en voor vrouwenemancipatie. 

 

Gandhi in London 

Gandhi’s familie hoopte dat hij in de voetsporen van zijn vader zou treden en diwan worden. Hij 

begon zijn rechtenstudie in 1888 in Londen, ondanks de sterke weerstand van zijn kaste. Gandhi had 

zijn moeder plechtig beloofd verre te blijven van alcohol, vrouwen en vlees, maar zijn kaste achtte 

deze belofte onvoldoende garantie tegen schending van de strikte kasteregels. Gandhi, die 

vastbesloten was in het buitenland te gaan studeren, werd geëxcommuniceerd. Hij deed de belofte 

aan zijn moeder gestand, ondanks tal van verleidingen en intellectuele dilemma’s. De jonge Gandhi 

was ervan overtuigd dat vlees eten de sleutel zou zijn tot India’s onafhankelijkheid, omdat hij 

geloofde dat vlees de Britten de kracht had gegeven een hoofdzakelijk vegetarische bevolking als de 

Indiërs te onderwerpen. Toch bleef Gandhi, na uitvoerig de leer van diverse geloven en 

denkrichtingen te hebben bestudeerd, een overtuigd vegetariër. Zijn eerste ‘flirt’ met georganiseerd 

sociaal activisme had hij zelfs als uitvoerend lid van de London Vegetarian Society. Zijn activistische 

honger was gewekt... 

 

Gandhi’s bewustwording 

Gandhi verhuisde naar Zuid-Afrika om daar als advocaat voor een Indiase firma een commercieel 

geschil op te lossen. Een racistisch incident in de trein van Durban naar Pretoria zou Gandhi’s leven 

voorgoed veranderen. Deze ervaring betekende een keerpunt en markeerde het begin van een lange 

reeks geweldloze acties tegen raciale onderdrukking. Hij ontwikkelde zijn Satyagraha-strategie 

(‘waarheid-kracht’), waarbij activisten tegen onrechtmatige wetten protesteerden door middel van 

geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Vreedzame marsen en zich laten arresteren bleken 

hoogst effectief en kregen opmerkelijk veel aandacht van de media. 

Toen Gandhi Zuid-Afrika in 1914 voor de laatste keer verliet, had hij al de bijnaam Mahatma of ‘Grote 

Ziel’, op grond van zijn inspanningen om de lokale Indische bevolking te verzekeren van ruime 

wettelijke toelagen. Toch moesten zijn grootste werken nog komen. 

 

I began to think of my duty. Should I fight for my rights or go back to India?…. The hardship to 

which I had been subjected was superficial – only a symptom of the disease of colour 

prejudice. I should try if possible to root out the disease and suffer hardships in the process. 

Ik begon aan mijn plicht te denken. Moest ik vechten voor mijn recht of terugkeren 

naar India? De ontberingen waaraan ik was blootgesteld, waren van voorbijgaande 

aard - niet meer dan een symptoom van de ziekte die rassendiscriminatie heet. Ik 



moet proberen om deze ziekte zoveel mogelijk uit te roeien en de ontberingen die bij 

dat proces horen te doorstaan. 

Gandhi, 1927 

 

Satyagraha in action 

Tot 1906 beschouwde Gandhi zichzelf als een loyale onderdaan van het Britse rijk. Hij diende zelfs als 

brancarddrager in het Britse leger in de Boerenoorlog en de Zoeloe-opstand. De verschrikkingen van 

de oorlog zetten hem aan het denken over het fenomeen ‘overheersing’, aanvankelijk toegespitst op 

de relatie met zijn vrouw en later op zijn verhouding tot het Britse rijk. Het waren echter enkele in 

1906 aangenomen wetten met betrekking tot rassenonderscheid die Gandhi ruw confronteerden 

met de manier waarop de machthebber tegen hem als Indiër aankeek. De nieuwe wetten legden de 

Indiërs niet alleen vrijheidsbeperkingen op, maar bepaalden ook dat zij te allen tijde hun 

identiteitspapieren bij zich moesten dragen, net als de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking. De diep 

verontwaardigde Gandhi begon een aantal geweldloze acties, die resulteerden in de openbare 

verbranding van meer dan tweeduizend identiteitskaarten in 1908. Hij schreef er niet alleen zelf over 

in zijn eigen krant, The Indian Opinion (1903-’15), maar zorgde er ook voor dat tal van andere 

journalisten over de gebeurtenis berichtten. Zijn invloed groeide met ieder nieuw artikel. 

Hongerstakingen, arrestatie, gevangenschap: hoe breder het lezerspubliek, hoe effectiever deze 

middelen waren. 

 

The British Empire 

In zijn hoogtijdagen was het Britse rijk de grootste macht ter wereld. De imperialistische expansie 

van Engeland begon al in de zestiende eeuw onder Elizabeth I, maar tussen 1815 en 1914 nam het 

grondgebied exponentieel toe tot 26 miljoen km2. Ruwweg 400 miljoen onderdanen werden 

toegevoegd aan het Britse rijk, waardoor mankracht het belangrijkste hulpmiddel werd. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog leverde India anderhalf miljoen manschappen, in de Tweede Wereldoorlog zelfs 

meer dan tweeëneenhalf miljoen. 

Het immense rijk dankte zijn welvaart aan de vele bronnen in de overzeese gebiedsdelen. Ruwe 

grondstoffen van overal ter wereld werden in Engeland verwerkt tot (half)fabricaat en dan met winst 

verkocht, vaak terug aan het land van herkomst. Dit creëerde banen in Engeland en daarbuiten, maar 

het was vooral het moederland dat hiervan profiteerde. 

 
Thuiskomst 

In 1915 keerde Gandhi terug naar India en werd er verwelkomd als een held. In zijn eerste Indiase 

campagne zette hij zich succesvol af tegen een agressieve Britse wet die pachters verplichtte indigo 

te verbouwen, iets wat hen veel akkerland kostte en weinig opbracht. Gandhi negeerde het 

gerechtelijk bevel de betreffende regio te verlaten en moest zich tegenover de rechtbank 

verantwoorden voor zijn burgerlijke ongehoorzaamheid. Vervolgens gebruikte hij dit openbare 

platform om de mensen te doordringen van de benarde situatie van de boeren en zo uiteindelijk de 

wetten van tafel te krijgen. 

In 1924 werd Gandhi voorzitter van de Nationale Congrespartij en voor zes jaar gevangen gezet 

wegens het schrijven van opruiende artikelen. Slim als hij was, maakte hij gebruik van zijn arrestatie 

en opsluiting om steeds opnieuw publiciteit en internationale sympathie te genereren. 

 

 



Gandhi’s Homespun Movement 

In 1929 werd Gandhi opnieuw gearresteerd voor het verbranden van buitenlandse stoffen als 

onderdeel van de non-coöperatieve beweging. Hij zag zelfgesponnen textiel (khadi) als een manier 

voor India om een economie te scheppen die zichzelf kon bedruipen. Van oudsher was India een 

grote producent van stoffen, maar het tij keerde toen rond 1820 dankzij verregaande mechanisatie 

Britse fabrieken in toenemende mate sneller en goedkoper textiel gingen produceren. Rond 1930 

was de lucratieve Indiase textielindustrie ter ziele. Ondanks zijn wereldwijd grootste aandeel in de 

katoenproductie was India volledig afhankelijk van het Britse textiel. Gandhi was vastbesloten dit te 

veranderen. Hij riep iedere Indiër op om iedere dag een uur te spinnen en bepleitte het exclusieve 

gebruik van inheemse goederen om zo India’s autonomie ten opzichte van Groot-Brittannië te 

benadrukken. Zijn beweging van ‘huisgesponnen’ garen verspreidde zich als een lopend vuurtje door 

het land en het dragen van khadi werd een krachtig politiek symbool van een onafhankelijke Indiase 

identiteit. 

 

Machinery in the past has made us dependent on England, and the only way we can rid 

ourselves of the dependence is to boycott all goods made by machinery. This is why we have 

made it the patriotic duty of every Indian to spin his own cotton and weave his own cloth. 

In het verleden maakten machines ons afhankelijk van Engeland, en de enige manier 

waarop we ons daarvan los kunnen maken is het boycotten van alle goederen die 

door machines zijn gemaakt. Om die reden hebben we het tot de patriottische plicht 

van iedere Indiër gemaakt zijn eigen garen te spinnen en zijn eigen kleding te weven. 

Gandhi, 1929 

 

Gandhi’s publieke doorbraak 

De Britse zoutwet verbood Indiërs om in eigen land zout te verzamelen of te verkopen. Zout kende 

een hoge accijns en kon alleen via de Britten worden gekocht. Gandhi besefte dat het trotseren van 

de zoutwet een geweldloze manier was om de Britse wetgeving te negeren. Hij organiseerde een 

mars om zout bij de oceaan te gaan winnen. Heel India, ongeacht kaste, klasse, geslacht of 

godsdienst kon deelnemen aan dit vreedzame protest tegen de Britse overheid. 

Op 12 maart 1930 begon Gandhi zijn mars met een kleine groep medestanders vanuit Ahmedabad 

naar de kuststad Dandi. Hij wandelde 390 kilometer in vierentwintig dagen en gaf journalisten zo 

genoeg tijd om (inter)nationale interesse te wekken voor India’s strijd voor onafhankelijkheid. 

Toen de groep op 5 april 1930 bij de Arabische Zee arriveerde, hadden tienduizenden zich 

aangesloten en ging Gandhi’s naam de hele wereld over. 

Britse ambtenaren hadden de zoutvlakten onder het zand gewerkt. Gandhi vond echter een klomp 

zout en hield die omhoog, de Britse wet tartend. Het hek was van de dam en de kust stroomde vol 

met mensen die illegaal hun zout oogstten. In een gewelddadige poging om de orde te herstellen, 

arresteerden de autoriteiten 80.000 mensen onder wie Gandhi zelf, maar hij was de held van de dag. 

Met zijn vreedzame protest had hij de morele autoriteit van een supermacht aan diggelen gegooid en 

de aandacht van de wereld op zich gevestigd. 

 

I want world sympathy in this battle of right against might. 

Ik wil wereldwijde sympathie in deze strijd van recht tegen macht. 

 

With this [salt], I am shaking the foundations of the British Empire. 



Met dit [zout] breng ik de basis van het Britse Rijk aan het wankelen. 

Gandhi, 1930 

 

De Onafhankelijkheid van India 

Ondanks de miljoenen Indische soldaten die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het Britse rijk 

hadden ingezet, was de belangstellening van Groot-Brittannië voor India tanende Tegen 1945 was 

het rijk bankroet en India een hinderlijke financiële last. Na tientallen jaren van 

onafhankelijkheidsstrijd gaf de economie de doorslag. India werd in 1947 onafhankelijk verklaard. 

De nieuwe regering koos ervoor om het land op te delen naar godsdienst: India voor de hindoes, 

Pakistan voor de moslims. Gandhi was hier sterk tegen gekant. Toch wilde de grote islamitische 

minderheid niet leven onder een hindoemeerderheid. Op grond van de dominante godsdienst in de 

regio werden nieuwe grenzen getrokken, met veel geweld tot gevolg. Mensen slachtten elkaar 

meedogenloos af vanwege verschil in religie, en probeerden hun godsdienst te laten overheersen 

door hele groepen uit te moorden. Vijftien miljoen mensen verkasten en zo’n twee miljoen werden 

vermoord.  

 

They are killing each other like beasts, worse than beasts – beasts don’t kill their own. 

Ze doden elkaar als beesten, ze zijn erger dan beesten – die doden niet hun eigen 

soort. 

Gandhi, 1947 

 

Een oude idealist 

Gandhi was ervan overtuigd dat India zijn onafhankelijkheid moest verdienen door eenheid, 

gelijkheid, geweldloosheid en terugkeer naar een zelfvoorzienend, pre-industrieel tijdperk. Zijn 

inzichten waren weinig populair en in 1934 trok hij zich terug uit de Congrespartij om zich te 

concentreren op de verbetering van de omstandigheden van de vijftig miljoen Indiërs die 

bekendstonden als de paria’s, de ‘onaanraakbaren’. Deze ondankbare taak hield hem jaren bezig. De 

meeste paria’s gaven de voorkeur aan een leider uit eigen gelederen en  

waren niet overtuigd door Gandhi’s belofte van integratie in de Indiase samenleving. Zij kozen voor 

hun eigen politieke leider Bhimrao Ramji Ambedkar, die hen als aparte groep wilde 

vertegenwoordigen. 

 

Een Ware Mahatma 

Gandhi was tegen de opdeling van zijn land in Pakistan en India. Deze dreigende splitsing zette de 78-

jarige aan tot actie. Hij begon in Calcutta, werkte daar met de moslimleiders en verklaarde dat hij 

niet zou stoppen voordat iedere moslim in de stad zich veilig voelde. In Delhi ging hij in 

hongerstaking tot de vertegenwoordigers van alle gemeenschappen een verklaring tekenden die de 

rechten van moslims beschermde. Hij liep van dorp naar dorp, bemiddelde en riep op tot beëindiging 

van het geweld. Hij zou niet rusten tot het moorden ophield. Op 30 januari 1948 stond de tijd in India 

stil: een fanatieke hindoe schoot Gandhi neer. Met zijn dood bereikte Gandhi zijn laatste doel: 

eindelijk stopte het geweld. 

 

I shall die at the hands of an assassin. And when I do, please remember, that if I accept the 

bullet courageously, with the name of God on my lips, only then believe that I was a true 

Mahatma. 



Ik zal sterven door de hand van een moordenaar. En als dat gebeurt, bedenk dan dat 

je alleen dan wanneer ik de kogel dapper heb aanvaard, met de naam van God op 

mijn lippen, zult geloven dat ik een ware Mahatma was. 

Gandhi, 1948 

 

Gandhi’s fakkeldragers 

Geweldloos verzet als machtsmiddel voor de burger. Door zijn kalmte en standvastigheid wekte 

Gandhi de irritatie van figuren als Churchill: alleen maar halfnaakt vasten en garen spinnen zonder 

een kik te geven, en zo veel ophef veroorzaken. Geweldloosheid roept ook weer agressie bij de 

machthebbers op; het maakt hen op hun beurt machteloos. Gandhi’s voorbeeld is nagevolgd via 

manifestaties als die van de Vredesdemonstratie in 1981 en de Chinese studenten op het Plein van 

de Hemelse Vrede tot en met de Occupy-beweging. 

 

De Occupy beweging  

Op 17 september 2011 verscheen de beweging #occupywallstreet voor het eerst in de straten van 

New York. De rest van de wereld volgde half oktober, met acties tegen het corrupte financiële 

systeem en vóór sociale en economische rechtvaardigheid. De Arabische lentes in het Midden-

Oosten en Noord-Afrika waren hun belangrijkste inspiratiebron. Ze gebruiken de slogan ‘We are the 

99%’, op grond van de stelling dat 1% van de wereldbevolking rijkdom vergaart ten koste van de 

overige 99%. 

 

Deze vragen stelt de Occupy-beweging zich: 

Wat als… 

 Wat als we een wereld creëren die voor iedereen werkt? 

 Wat als we zouden transformeren van concurrentie naar samenwerking? 

 Wat als we de aarde en de mensheid boven winst zouden stellen? 

 Wat als de 99% nu werkelijk eensgezind zou opstaan? 

 

Gandhi’s fakkeldragers: Malala Yousefzai en Kailash Satyarthi 

De Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala Yousefzai (1997) strijdt sinds haar elfde voor de 

rechten van kinderen, met name voor het recht op onderwijs voor meisjes. Haar weblog hierover 

leidde ertoe dat de Taliban in 2012 een aanslag op haar pleegde. Ze overleefde als door een wonder 

twee kogels in haar hoofd en hals en werd in Pakistan en Engeland met succes geopereerd. Op haar 

17de kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. In haar toespraken over de hele wereld vraagt ze 

aandacht voor gelijke rechten en recht op onderwijs voor meisjes.  

De Indiër Kailash Satyarthi (1954) kreeg met Malala in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege 

‘zijn inzet tegen de onderdrukking van jonge mensen kinderen en hun recht op scholing’. Met gevaar 

voor eigen leven bevrijdt hij kinderen en hun ouders uit de slavernij van criminele organisaties in 

India. Daarmee treedt Satyarthi volgens de jury ‘met grote persoonlijke moed in de voetsporen van 

Gandhi via vreedzame acties en protesten’. 

 

Let us not forget that even one book, one pen, one child and one teacher can change the 

world. 

Laten we niet vergeten dat zelfs één boek, één pen, één kind en één leraar de wereld 

kunnen veranderen. 



Malala Yousefzai, 2014 

Surprise is the key of the success 

Verrassing is de sleutel tot het succes 

Kailash Satyarthi, 2016 

 

  



‘Martin Luther King Jr. was the Voice of the Century’ 
Andrew Young, vriend en secretaris van King 

oud-ambassadeur van de USA voor de Verenigde Naties, 2002 

Andrew Young, King’s friend and secretary 

former US ambassador to the United Nations, 2002 

 

King wordt in 1929 geboren in een baptistengezin in Atlanta, Georgia. De intelligente jongen gaat op 

zijn negentiende naar de universiteit in Chester, Pennsylvania, om theologie te studeren. Al snel 

wordt hij voorzitter van de studentenvereniging. Zeven jaar later – hij is dan al een jaar predikant in 

Montgomery, Alabama - promoveert King aan de universiteit van Boston. In 1953 trouwt hij met 

Coretta Scott, met wie hij vier kinderen krijgt. Na zijn dood in 1968 zet Coretta een deel van de 

activistische taken van haar man voort. 

King is zijn hele leven al een voortrekker. Zijn opvoeding maakte hem al vroeg sociaal bewust. Hij 

ontleent zijn inspiratie aan de oudtestamentische profeten, de woorden van Jezus en de geweldloze 

acties van Gandhi. Als predikant wordt hij in de jaren ’50 en ’60 bekend door zijn geweldloze verzet 

en dito demonstraties tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Zijn denkbeelden en 

charisma bezorgen King vele bewonderaars maar ook veel vijanden. 

 

Niet langer! No more! 

Honderd jaar na de afschaffing van de slavernij is de rassenscheiding in het zuiden van de Verenigde 

Staten nog steeds schrijnend aanwezig. De segregatie trekt een harde lijn tussen wit en zwart 

Amerika. 

Jaren ’50 van de twintigste eeuw - Zwarte Amerikanen mogen alleen naar eigen scholen, hebben hun 

eigen banken in het park, eigen toiletten, en zelfs de huisarts heeft soms twee wachtkamers, 

ingedeeld in ‘whites’ en ‘coloured’. Hoewel de officiële wetten anders suggereren, zijn veel witte 

Amerikanen in het zuiden niet bereid hun bevoorrechte positie op te geven. Zo moeten de zwarte 

Amerikanen zich aanmelden om te kunnen stemmen. De lokale overheid kan dan na een reeks eisen 

en het afnemen van diverse testen, beslissen over hun stemrecht. De gang naar het stembureau 

voelt voor zwarten als een zware last. Slechts weinigen krijgen daadwerkelijk een stembiljet. 

 

Waarom het ‘gevaarlijk’ is om zwart te zijn… 

Ondanks de officiële gelijkberechtiging beschouwden vele witte Amerikanen hun zwarte 

medeburgers niet als gelijkwaardig. Voor jezelf opkomen betekende als zwarte burger dat je een 

groot risico nam. Dat gold met name voor de zuidelijke staten, waar de meeste demonstraties 

werden (en nog steeds worden) gehouden. De lynchpartijen door leden van de Ku Klux Klan zijn 

berucht, maar zij waren beslist niet de enigen die zich schuldig maakten aan dergelijke praktijken.  

 

Kings keerpunt 

1 december 1955 - In Montgomery neemt de jonge zwarte vrouw Rosa Parks vooraan plaats in de 

stadsbus. De buschauffeur sommeert haar naar achteren te gaan: de plek voor zwarten. Parks 

weigert en wordt gearresteerd. De zwarte gemeenschap komt onmiddellijk in opstand en protesteert 

tegen deze ongehoorde arrestatie. Voor Martin Luther King, Jr. is het de druppel die de emmer doet 

overlopen. Hij had als tiener iets vergelijkbaars meegemaakt en voelt nog de machteloze woede die 

in hem opkwam toen zijn leraar hem zei dat hij in de gevangenis kon belanden als hij niet ergens 

anders ging zitten. King roept de zwarte gemeenschap op om de bussen te boycotten. De actie wordt 

een protest tegen de segregatie en duurt 381 dagen. De busmaatschappij legt bijna het loodje. De 



situatie escaleert zodanig dat Kings huis wordt getroffen door een bomaanslag die mislukt; op vier 

kerken en op huizen van andere zwarte leiders worden ook aanslagen gepleegd. 

 

Consider that Martin was only twenty-six in 1955. He took on his shoulders the weight of the 

crimes, and the lies and the hope of a nation. 
Bedenk dat Martin in 1955 slechts zesentwintig was. Hij nam de last van de misdaden, de leugens en de hoop van een 

natie op zijn schouders. 

James Baldwin, ‘Notes Toward Remember This House’, manuscript 1979 

(gebruikt voor de film | used for the film I am not your negro, 2016) 

 

Freedom Riders, vreedzame vrijheidsstrijders 

We were hoping this would start a national movement. 

 We hoopten dat dit een nationale beweging op gang zou brengen. 

Gordon Carey, witte deelnemer van de Freedom Riders | white member of the Freedom Riders 

 

‘Let’s burn them niggers… Let’s burn them niggers alive!!’ 

‘Laten we die nikkers verbranden… Laten we die nikkers levend verbranden!!’ 

Witte mensen uit de Zuidstaten, nadat ze een bom gooiden in een bus met Freedom Riders |  

White people from the Deep South, after throwing a fire bomb 

into a bus with Freedom Riders, 1961 

 

4 mei 1961 - ‘Eet goed en geniet ervan, want dit is misschien ons Laatste Avondmaal.’ John Lewis (21) 

en zijn metgezellen eten hun laatste maaltijd in Washington, D.C. Ze hebben net hun testament 

opgesteld. Lewis is zwart. Samen met vijf andere zwarte en zes witte activisten zal hij de volgende 

dag vertrekken voor de eerste Freedom Ride, een gevaarlijke busreis van twee weken door het 

zuiden van de Verenigde Staten met als eindbestemming New Orleans. Zwarten en witten werden 

geacht in de bus apart te zitten, en zeker niet door elkaar. Met die provocatie nemen de deelnemers 

een enorm risico. Geïnspireerd door de eerdere ‘Reis van Verzoening’ door burgerrechtenorganisatie 

Congress of Racial Equality (CORE) in 1947 wil de groep testen of de federale overheid hen zal 

beschermen als ze de strenge segregatieregels in de zuidelijke staten overtreden.  

 

King houdt een toespraak bij Rockefeller 

12 september 1962 - Gouverneur Nelson Rockefeller houdt in zijn staat New York een 

herdenkingsdiner voor grotendeels welvarende witte gasten. Aanleiding: het is 100 jaar geleden 

president Abraham Lincoln zijn eerste versie van de Proclamation of Emancipation opstelde. 

Op uitdrukkelijk verzoek van Rockefeller houdt King tijdens dit diner een twintig minuten durende 

toespraak. Lincoln pleitte in zijn Proclamation of Emancipation voor afschaffing van de slavernij en 

vrijlating van alle slaven in een aantal staten. De proclamatie oogstte in Lincolns tijd zowel kritiek als 

jubel. King refereert aan deze voor de zwarte gemeenschap zo belangrijke gebeurtenis, maar plaatst 

kritische kanttekeningen bij de segregatie in de twintigste eeuw. Hij had overigens lang getwijfeld of 

hij hier wel zou speechen; wellicht vanwege het voornamelijk witte gezelschap. 

 

New York State Governor Nelson Rockefeller (1908-1979) 

Nelson Rockefeller, zakenman en politicus, stamde uit een puissant rijke familie van de Amerikaanse 

oostkust. Hij was vicepresident onder Gerald Ford en daarvoor gouverneur van de staat New York 

(1959-’73). De Republikein Rockefeller wordt algemeen beschouwd als een progressief en liberaal 



politicus. Hij zorgde voor een enorme groei van de State University of New York: van 29 naar 72 

campussen, van 29.000 naar 232.000 studenten. Rockefeller was sterk gekant tegen discriminatie op 

grond van sekse, leeftijd, afkomst of huidskleur. Onder zijn bewind groeide het aantal Afro-

Amerikanen en latino’s in staatsdienst met vijftig procent en traden voor het eerst vrouwen in dienst 

bij de politie. 

 

Martin Luther King Jr., Speech gehouden ter gelegenheid van 100 jaar Proclamation of 

Emancipation, uitgevaardigd door Abraham Lincoln, september 1962 

De speech die King schreef voor het besloten Rockefeller-diner. Zijn toespraak refereert aan de 

Proclamation of Emancipation, waarin Abraham Lincoln pleitte voor emancipatie en gelijke 

behandeling van alle Amerikanen. King propageert gelijke rechten van zwarten in het gesegregeerde 

Amerika. Behalve op Lincolns decreet grijpt King ook terug op de Declaration of Independence (1776) 

van Thomas Jefferson. Deze twee documenten, aldus King, zullen niet slechts twee vodjes papier 

blijken maar van grote betekenis zijn voor de burgerbevolking van Amerika. King schreef zijn verhaal 

een jaar voor zijn beroemde toespraak in Washington. 

De Proclamation ligt ernaast in facsimile. Dit is Lincolns eerste opzet. De definitieve uitgeschreven 

speech is bij een brand in de Staatsarchieven van Amerika verloren gegaan. Deze draft is het enige 

overgebleven document. 

 

[…] And by virtue of the power, and for the purpose aforesaid, I do order and declare that all 

persons held as slaves within said designated States, and parts of States, are, and 

henceforward shall be free; and that the Executive government of the United States, including 

the military and naval authorities thereof, will recognize and maintain the freedom of said 

persons. 

And I hereby enjoin upon the people so declared to be free to abstain from all violence, unless 

in necessary self-defense; and I recommend to them that, in all cases when allowed, they 

labor faithfully for reasonable wages.[…] 

[…] En krachtens de macht en het voornoemde doel beveel en verklaar ik dat alle 

personen die in de aangeduide staten en delen van staten als slaven worden 

gehouden, vrij zijn en van nu af aan zullen blijven; en dat de uitvoerende overheid van 

de Verenigde Staten, met inbegrip van de militaire en marine autoriteiten, de vrijheid 

van genoemde personen erkent en handhaaft. 

En hierbij spoor ik de mensen die aldus vrij zijn verklaard aan geen enkele vorm van 

geweld te betrachten, tenzij bij noodzakelijke zelfverdediging; en ik raad hen aan dat 

zij in alle gevallen wanneer dat is toegestaan, plichtsgetrouw te werken tegen een 

redelijk loon. […] 

Emancipation Proclamation, Abraham Lincoln, 1862 

 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 

endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty 

and the pursuit of Happiness. 

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk 

geschapen zijn, dat ze door hun Schepper zijn bedeeld met bepaalde 

onvervreemdbare Rechten, waaronder Leven, Vrijheid en het streven naar Geluk. 

Declaration of Independence, drawn up by Thomas Jefferson, 1776 



 
The March on Washington for Jobs and Freedom  

Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. 

Steeds weer moeten we klimmen tot de majestueuze hoogten waarop we fysieke kracht 

tegemoet treden met zielenkracht . 

Martin Luther King, Jr, Washington, 28 augustus 1963 / 28 August 28, 1963 

 

28 augustus 1963 - Een jaar na zijn toespraak bij het Rockefeller-diner beleeft King zijn publieke 

doorbraak tijdens zijn speech in Washington bij het Lincoln Monument. King is de laatste spreker op 

de dag die begon met de grote Mars voor Banen en Vrijheid, waar ook vele witte Amerikanen met 

spandoeken meeliepen. Gospelkoningin Mahalia Jackson zong, de kersverse weduwe van de zwarte 

activist Medgar Evers zou er een lezing houden maar miste haar vliegtuig. Aangemoedigd door 

Jackson (‘Tell them about the dream!’) spreekt King vanaf dat moment uit zijn hoofd. Zijn toespraak, 

voor zo’n 250.000 toehoorders, krijgt vleugels. 

 

I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, 

I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: 

'We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.' 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons 

of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of 

injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom 

and justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 

judged by the color of their skin but by the content of their character. 

I have a dream today. 

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor 

having his lips dripping with the words of interposition and nullification; one day right there 

in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys 

and white girls as sisters and brothers. 

I have a dream today. 

Ik zeg u vandaag, mijn vrienden, dat ik ondanks de moeilijkheden van vandaag en 

morgen, nog altijd een droom heb. Het is een droom die stevig geworteld is in de 

Amerikaanse droom. Ik heb een droom dat ooit dit land zal verrijzen en leven naar de 

ware betekenis van zijn credo: 'Wij beschouwen deze waarheden als 

vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn.' 

Ik heb een droom dat ooit op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere 

slaven en de zonen van vroegere slavenhouders naast elkaar kunnen zitten aan de 

tafel van broederschap. 

Ik heb een droom dat ooit zelfs Mississippi, een woestijnstaat die verschroeit in de 

hitte van onrecht en onderdrukking, omgevormd zal worden tot een oase van 

vrijheid en gerechtigheid. 

Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen ooit in een land zullen leven waar ze 

niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid maar op hun karakter. 



Ik heb een droom vandaag. 

Ik heb een droom dat ooit de staat Alabama, waar de gouverneur op dit ogenblik de 

mond vol heeft van begrippen als interventie en nietigverklaring, omgevormd zal 

worden tot een plaats waar kleine zwarte jongetjes en meisjes hand in hand kunnen 

lopen met kleine witte jongetjes en meisjes als broeders en zusters. 

Ik heb een droom vandaag. 

Martin Luther King, Jr., Washington, 28 augustus 1963 / August 28, 1963 

 

De mars van Selma naar Montgomery 

7 maart 1965 - Martin Luther King behoorde tot de organisatoren en sprekers van de drie vreedzame 

Selma-protestmarsen. De politie greep gewelddadig in bij de eerste mars op 7 maart, die de 

geschiedenis inging als het Bloody Sunday-conflict. De tweede, op de 9de maart, werd afgebroken 

toen de politie de straat blokkeerde. Uiteindelijk liepen op 25 maart de geweldloze activisten door 

Alabama langs de 87 kilometer lange hoofdweg van de stad Selma naar de hoofdstad Montgomery. 

De Afro-Amerikaanse bevolking ging de straat op om te ijveren voor haar constitutionele stemrecht 

en te protesteren tegen racisme en segregatie. Door te wijzen op het raciale onrecht droegen de 

deelnemers bij aan de aanname in dat jaar van de Voting Rights Act, een cruciaal moment in de 

geschiedenis van de Civil Rights Movement (Burgerrechtenbeweging).  

 

King wordt vermoord, het land in rep en roer 

4 april 1968, 18:01 uur - De 39-jarige King wordt vermoord door een witte schutter. Het incident 

vindt plaats op het balkon van het motel waar King op dat moment logeert vanwege een bijeenkomst 

waar hij de volgende dag zou spreken.  

King was een controversiële man; er waren veel mensen die hem bewonderden maar ook veel die 

hem haatten. Een uur na het schot overlijdt King in het ziekenhuis waar hij met spoed was 

geopereerd. Uit de autopsie zou later blijken dat hij op 39-jarige leeftijd ‘het hart had van een 60-

jarige’: resultaat van de stress na dertien jaar rassenstrijd.  

Robert Kennedy houdt een toespraak om de mensen tot kalmte te manen en prijst Kings excellente 

werk voor de Amerikaanse samenleving. De moord is overal voorpaginanieuws, de wereld verkeert in 

shock. 

 

I have some very sad news for all of you and I think sad news for all of our fellow citizens and 

people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and 

was killed tonight. 
Ik heb erg droevig nieuws voor jullie allemaal en ik denk ook voor al onze medeburgers en mensen op de gehele 

wereld die de vrede liefhebben. En dat is dat Martin Luther King vanavond is neergeschoten en gedood. 

Robert Kennedy, 4 april 1968/4 April, 1968 

 

Kings fakkeldragers: #BlackLivesMatter 

Hoe staat het met rassenscheiding vijftig jaar na dato? Na de laatste presidentsverkiezingen lijken de 

verhoudingen in Amerika weer op scherp te zijn gezet, al was de situatie onder Obama niet veel 

beter. Het verschijnsel ‘etnisch profileren’ en het ontstaan van de tegenbeweging #BlackLivesMatter 

(opgericht door de zwarte lesbische vrouwen Patrisse Cullors, Opal Tometi en Alicia Garza) roept 

herinneringen op aan Kings tijd en verzet. De nieuwe beweging richt zich nadrukkelijk op de 

onderdrukking van álle zwarten, homo, hetero, queer, transgender, gehandicapt, man, vrouw, 



ouderen, jongeren, uit alle lagen van de bevolking. De groep zet sociale media in en protesteert 

tegen de ‘dehumanization’ van de zwarte bevolking in Amerika en tegen de ‘extrajudicial killings’ 

door politie en burgerwachten.  

 

Etnisch profileren in Nederland 

Ook in Nederland komt etnische profilering voor met soms dodelijke afloop. In 2012 werd de 17-

jarige Surinaams-hindoestaanse Rishi Chandrikasing op station Hollands Spoor door de politie 

doodgeschoten. Het vermoeden bestaat dat zijn huidskleur een rol speelde. 

In 2016 werd de Nederlandse artiest Typhoon in zijn gloednieuwe auto aangehouden door een 

agent. De man, die de artiest niet kende, vond het onwaarschijnlijk dat zo’n jonge, donkere man een 

dergelijke luxeauto zou bezitten: daar moest wel wat achter zitten. Typhoon ging met hem in gesprek 

en de misverstanden werden uit de weg genomen. De uitkomst zette hij die dag op zijn 

Facebookpagina. Op deze manier gaat Typhoon de dialoog aan met de buitenwereld. 

 

  



Mandela, Madiba, Nelson, Rohlilahla 

Nelson Mandela groeit op tussen de groene heuvels van Mvezo, in 

de huidige provincie Oost-Kaap. Als afstammeling van de koninklijke 

Tembo-familie was hij voorbestemd lid te worden van de Geheime 

Raad van de Tembo-koning. Mandela bezoekt daarom prestigieuze 

scholen en opleidingsinstituten voor de zwarte elite. Hij voltooit zijn 

bachelorstudie aan de University of Fort Hare niet, omdat hij bij een 

ideologisch geschil met de directeur niet toegeeft. Mandela’s sterke 

rechtvaardigheidsgevoel ontwikkelt zich in die tijd al volop.  

In 1941 verhuist Nelson naar Johannesburg om te ontkomen aan een gearrangeerd huwelijk - het 

meisje in kwestie was verliefd op zijn beste vriend. De regent is woedend vanwege Nelsons 

ongehoorzaamheid, hij was immers voorbereid op een belangrijke lokale positie. Mandela is zich 

echter meer en meer bewust van de noodzaak tot sociale hervorming in Zuid-Afrika en klaar om zijn 

horizon te verbreden. 

 

What’s in a name? 

 Mandela krijgt bij zijn geboorte de naam Rohlilahla, ‘herrieschopper’ in de spreektaal Xhosa. 

 Op zijn eerste schooldag krijgt hij van zijn meester de naam Nelson. 

 Mandela komt van zijn grootvader.  

 Madiba: Mandela’s clannaam; is doorgaans belangrijker dan een familienaam en gebruikt als teken 

van respect.  

 

Apartheid 

In 1948 wordt de Zuid-Afrikaanse rassenscheiding, waarvan al sprake was sinds de vroegste koloniale 

geschiedenis, officieel in wetten vastgelegd. Het systeem, bekend onder de naam Apartheid, 

bevoorrecht vooral de witte minderheid. De zogenaamde ‘Grote Apartheid’ dicteerde de woon- en 

werkmogelijkheden op grond van ras en de ‘Kleine Apartheid’ garandeerde de segregatie van 

publieke ruimtes en sociale evenementen. De zwarte gemeenschap had vanaf 1905 geen stemrecht 

meer en dus ook geen enkele politieke vertegenwoordiging. Dit kon slechts veranderen door druk 

van buitenaf op de Zuid-Afrikaanse regering. 

 

Mandela ‘ontwaakt’ 

Eenmaal in de grote stad introduceert de jonge, ambitieuze Mandela zichzelf bij Walter Sisulu, 

oprichter en eigenaar van het enige zwarte makelaarskantoor in Zuid-Afrika. Sisulu helpt hem aan 

een baantje als juridisch kantoorbediende naast zijn rechtenstudie aan de Universiteit van 

Witwatersrand. 

In 1942 sluit Mandela zich aan bij het Afrikaans Nationaal Congres, het ANC, een politieke groepering 

die vecht tegen het onrecht jegens zwarte Zuid-Afrikanen door de Apartheid. Gedurende twintig jaar 

voert hij vreedzame verzetsacties tegen de racistische politiek van de regering. Gandhi’s satyagraha 

inspireerde hem tot het inzetten van geweldloosheid als machtsmiddel. Mandela beschouwt 

geweldloosheid echter niet als onwankelbare, morele waarheid zoals Gandhi, maar meer als een 

tactiek die zo nodig kan worden ingezet. 

 

Een leider is geboren 

In 1956 wordt Mandela samen met 155 anderen gearresteerd op beschuldiging van hoogverraad. Ze 

hadden geparticipeerd in de oprichting van de Freedom Charter, een systeem om alle Zuid-Afrikanen 



gelijke rechten te verschaffen. De rechtszaak duurde zes jaar en Mandela ontpote zich als een 

centrale figuur binnen het ANC. De aanklacht werd uiteindelijk ingetrokken. 

De pragmatische Mandela was voortdurend op zoek naar de meest effectieve manier om zijn doelen 

te bereiken. Waar Gandhi werd geleid door zijn zoektocht naar de waarheid en King door zijn geloof, 

was Mandela meer resultaatgericht. Hij maakte gebruik van geweldloos verzet zolang hij dat effectief 

achtte, maar toen de regering deze vreedzame protesten met geweld neersloeg, aarzelde hij niet om 

andere wegen te bewandelen. Desondanks pleitte hij, zelfs als lid van de MK (de militaire tak van het 

ANC), voor strategische sabotage met zo min mogelijk slachtoffers. Zijn toekomstvisioen was er een 

van eenheid en verzoening. 

 

Het bloedbad van Sharpeville 

De identiteitspas was het alledaagse symbool van Apartheid: iedere zwarte die de pas niet bij zich 

droeg, kon worden gearresteerd en naar een politiecel afgevoerd. Gandhi had in 1908 tijdens zijn 

passenactie de identiteitspapieren van Indiërs verbrand; in 1960 kwamen opnieuw hele 

volksstammen bijeen om hetzelfde te doen in een vreedzaam protest tegen de paswetten. 

Deze keer waren het de zwarte bewoners van Sharpeville. De politie opende het vuur op de 

mensenmassa met negenenzestig doden en duizenden arrestaties tot gevolg. De regering riep de 

noodtoestand uit en elke vorm van politieke tegenstand werd de kop ingedrukt. Na vijftig jaar 

geweldloos verzet van het ANC toonde de regering nog steeds een diepe minachting voor de zwarte 

bevolking. De internationale gemeenschap was woedend, overal in het land braken rellen uit. 

Mandela toonde zich solidair en verbrandde zijn pas in het openbaar. 

 
Die kind wat dood geskiet is deur soldate by Nyanga 
Die kind is nie dood nie 
die kind lig sy vuiste teen sy moeder 
wat Afrika skreeu skreeu die geur 
van vryheid en heide 
in die lokasies van die omsingelde hart 
  
Die kind lig sy vuiste teen sy vader 
in die optog van die generasies 
wat Afrika skreeu skreeu die geur 
van geregtigheid en bloed 
in die strate van sy gewapende trots  
 
Die kind is nie dood nie 
nòg by Langa nog by Nyanga 
nòg by Orlando nog by Sharpville 
nòg by die polisiestasie in Philippi 
waar hy lê met 'n koeël deur sy kop 
  
Die kind is die skaduwee van die soldate 
op wag met gewere sarasene en knuppels 
die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewings  
die kind loer deur die vensters van huise en in die harte 
van moeders 
die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals 
die kind wat 'n man geword het trek deur die ganse Afrika 
die kind wat 'n reus geword het reis deur die hele wêreld 
  
Sonder 'n pas  

Ingrid Jonker, maart 1960 

 

Vogelvrij, ondergronds, gearresteerd 



Het bloedbad van Sharpeville speelde een sleutelrol in het ontstaan van de beweging Umkhonto we 

Sizwe (MK), of ‘Speer van de Natie’, een militaire tak van het ANC, mede opgericht door Nelson 

Mandela. Aanvankelijk richtte deze zich op sabotage zonder dodelijke afloop door aanslagen te 

plegen op tactische doelen. Toch werd de groep, na talrijke gewonden, bestempeld als ‘terroristische 

organisatie’. Als vogelvrij verklaarde leidde Mandela de beweging vanuit de illegaliteit. In het geheim 

verliet hij Zuid-Afrika voor een guerillatraining en om fondsen te werven in Afrika en Europa. Toen hij 

in 1962 terugkeerde, werd hij gearresteerd omdat hij zonder toestemming het land had verlaten. Een 

jaar na zijn gevangenneming vond de politie bommen en ander belastend materiaal en werd 

Mandela aangeklaagd wegens hoogverraad. Daar stond de doodstraf op maar Mandela kreeg 

levenslang. Zijn laatste openbare woorden tonen zijn moed en toewijding jegens de zaak waar hij zo 

hartgrondig in geloofde. 

 

I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have 

cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony 

and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, 

it is an ideal for which I am prepared to die. 

Ik heb gevochten tegen witte overheersing en ook tegen zwarte overheersing. Ik 

koesterde het ideaal van een democratische en vrije maatschappij waarin alle personen 

samenleven in harmonie en met gelijke mogelijkheden. Voor dit ideaal hoop ik te leven en 

ik hoop het te bereiken. Maar als het nodig is, ben ik bereid ervoor te sterven. 

Mandela, Trial of 1964 

 

Gevangene 466/64 

Mandela zat in totaal zevenentwintig jaar gevangen, waarvan achttien op Robbeneiland. De angstige 

bewakers vreesden een groep onhandelbare terroristen. Toen zij de nieuwe gevangenen probeerden 

te intimideren en terroriseren, dreigde Mandela met juridische stappen. Vanaf het eerste moment 

liet hij merken dat er met hem niet te spotten viel. 

In januari 1965 werd de groep naar een kalksteengroeve gebracht met de mededeling dat ze hier de 

komende zes maanden zwaar werk moesten verrichten. Uiteindelijk zouden het dertien jaar worden. 

Mandela gaf de voorkeur aan langzaamaanacties boven hongerstakingen, die de gevangenen zouden 

uitputten. Het protest moest de bewakers treffen, niet de gevangenen. 

De groep gebruikte de tijd om te studeren. Die mogelijkheid was een moeizaam verworven privilege, 

dat bij wijze van straf ook vaak weer werd weggenomen. De groep bundelde zijn krachten. Men 

bereidde lessen voor op zijn eigen vakgebied en gaf elkaar college. Het was verboden om elkaar 

studieboeken te lenen maar andere lectuur, zoals de verzamelde werken van Shakespeare, gingen in 

het geheim van hand tot hand. 

 

Amandla!  

Macht! 

Medegevangene Sonny Venkatrathnam kaftte dit exemplaar van Shakespeare’s verzamelde werken 

met afbeeldingen van het hindoestaanse lichtfestival Diwali. Vermomd als ’hindoebijbel’ kwam het 

boek door de strenge gevangeniscensuur. De lichtgevende, glimlachende godheden op de omslag 

bleken toevallig een passende keuze voor een boek dat zoveel intellectueel soelaas bood. Terwijl het 

boek van de ene gevangene naar de andere ging, schreef iedereen zijn naam bij een favoriete 

passage. Het stoïcijnse karakter van Julius Caesar sprak Mandela duidelijk aan. Hij las het boek tijdens 

zijn vele moeilijke periodes van isolatie. Op Robbeneiland moest Mandela het doen met slechts één 



keer bezoek – achter glas - en twee zwaar gecensureerde brieven per jaar. Het was de 

kameraadschap van zijn medegevangenen die hem staande hield tijdens deze zeer zware straf. Deze 

passage uit Julius Caesar moet in zijn stille cel als een strijdkreet hebben geklonken en hem en zijn 

vrienden hebben aangespoord te volharden in hun principes, tot elke prijs. 

 

Cowards die many times before their deaths: 

The valiant never taste of death but once 

Of all the wonders that I yet have heard 

It seems to me the most strange that men should fear, 

Seeing that death, a necessary end, 

Will come when it will come. 

Lafaards sterven vele doden voor hun dood 

De dappere smaakt de dood maar één keer 

Van alle wonderen die ik ooit heb gehoord 

Lijkt me dit het vreemdste: dat een mens moet vrezen 

Dat de dood, een noodzakelijk einde, 

Komt wanneer hij komt. 

 

William Shakespeare, The Life and Death of Julius Caesar, second act, second scene 

 

Invictus  

Out of the night that covers me, 

Black as the pit from pole to pole, 

I thank whatever gods may be 

For my unconquerable soul. 

 

In the fell clutch of circumstance 

I have not winced nor cried aloud. 

Under the bludgeoning of chance 

My head is bloody, but unbowed. 

 

Beyond this place of wrath and tears 

Looms but the Horror of the shade, 

And yet the menace of the years 

Finds, and shall find me, unafraid. 

 

It matters not how strait the gate, 

How charged with punishments the scroll, 

I am the master of my fate: 

I am the captain of my soul. 

 

William Ernest Henley, 1887 

Dit gedicht behoort samen met Shakespeare’s Verzamelde Werken tot de 

literatuur die Mandela inspireerde en kracht gaf tijdens zijn gevangenschap. 

 

 



I found solitary confinement the most forbidding aspect of prison life. There is no end and no 

beginning; there is only one’s mind, which can begin to play tricks. Was that a dream or did it 

really happen? One begins to question everything. 

Ik vond de isolatie het meest afschrikwekkende aspect van het gevangenisleven. Er is 

geen einde en geen begin; er zijn alleen je eigen hersenspinsels die je gek kunnen 

maken. Was het een droom of gebeurde het echt? Je begint aan alles te twijfelen. 

Nelson Mandela, from his 1994 autobiography 

 

Viva Mandela! Viva Madiba! Viva! 

President De Klerk hief uiteindelijk het verbod op het ANC op en na zevenentwintig lange jaren werd 

Mandela vrijgelaten. Toch was de strijd voor echte vrijheid nog lang niet gestreden. Duizenden 

mensen stierven tijdens de zich vier jaar voortslepende gewelddadigheden. De nationale regering, 

bestaande uit traditionele leiders, stamhoofden en ultrarechtse extremisten, sloten geheime deals 

en opmerkelijke verbintenissen, gevoed door de angst dat een ANC-meerderheidsregering hen hun 

stem zou afnemen. 

Na de bittere strijd kwamen het ANC en de nationale regering overeen om een multiraciale, ‘one 

man, one vote’ (‘één man, één stem’) algemene verkiezing te houden. Ondanks het geweld en 

sabotagepogingen op het laatste moment vond deze plaats, en op 27 april 1994 werd Nelson 

Mandela gekozen tot president van Zuid-Afrika. Tijdens zijn inauguratietoespraak keek Mandela naar 

de weduwe van Martin Luther King, Coretta Scott-King terwijl hij de onsterfelijke woorden van haar 

man uitsprak: ‘Free at last! Free at last!’ 

 

It is time to heal old wounds and build a new South Africa. 

Het is tijd om oude wonden te helen en een nieuw Zuid-Afrika op te bouwen. 

Mandela, Freedom Speech, 1994 

I never sought to undermine Mr de Klerk for the practical reason that the weaker he was, the 

weaker the negotiation process. To make peace with an enemy, one must work with that 

enemy, and that enemy becomes your partner. 

Ik heb er nooit naar gestreefd om Mr. De Klerk te ondermijnen vanwege een simpele 

reden: hoe zwakker hij was, des te zwakker het onderhandelingsproces. Om vrede te 

stichten met de vijand moet je met hem samenwerken, en die vijand wordt je partner. 

 

I wanted South Africa to see that I loved even my enemies while I hated the system that 

turned us against one another. 

Ik wil dat Zuid-Afrika ziet dat ik zelfs mijn vijanden liefhad terwijl ik het systeem 

haatte dat ons tegen elkaar opzette. 

 

Friends, comrades and fellow South Africans. I greet you all in the name of peace, democracy 

and freedom for all. 

Vrienden, kameraden en alle mede-Zuid-Afrikanen. I groet jullie allen in naam van 

vrede, democratie en vrijheid voor iedereen. 

Mandela, Freedom Speech, 1994 

Any freedom fighter looking beyond mere liberation had to consider the minorities as well. 

The white population had education and resources. We had to ensure that they stayed in the 

country and helped us to rebuild. 



Iedere vrijheidsstrijder die verder kijkt dan de bevrijding op zich, moet ook rekening 

houden met minderheden. De witte bevolking was goed opgeleid en bemiddeld. Wij 

moesten ervoor zorgen dat deze in het land bleef en ons zou helpen het weer op te 

bouwen. 

Mandela, 1994 interview 

 

World tour 

Mandela gaf de wereld de hoop dat Zuid-Afrika een nieuwe start kon maken. Kort na zijn vrijlating, in 

1990, begon hij in een razend tempo over de wereld te reizen. Hij hield lezingen tegen apartheid, 

bracht geld bijeen voor zijn politieke partij en ontmoette overal politici en 

hoogwaardigheidsbekleders. In Nederland werd hij ontvangen door een jubelende menigte van 

20.000 toeschouwers op het Leidseplein in Amsterdam, waar hij verzocht de sancties tegen Zuid-

Afrika te handhaven tot de Apartheid zou zijn afgeschaft. Hij ging op audiëntie bij koningin Beatrix en 

sprak met premier Ruud Lubbers, Wim Kok en andere leden van het kabinet. Nederland zou zijn 

waardering voor Mandela de komende tientallen jaren steeds laten blijken: in 1999 ontving hij van 

de Leidse universiteit een eredoctoraat en vele straten, pleinen en bruggen werden naar hem 

vernoemd. 

 

Verzoening 

De verkiezing van 1994 had Zuid-Afrika op de rand van een burgeroorlog gebracht en in 1995 was de 

situatie nog steeds gespannen. Mandela’s wapen om te voorkomen dat zijn land afgleed naar 

gewelddadige vergelding was: verzoening. Zijn support voor het nationale rugbyteam de Springboks 

was daar een voorbeeld van. Rugby, het Springboks team en het groene shirt waren lang verbonden 

geweest met Apartheid. Mandela besloot rugby, een extreem polariserende sport, te omarmen; hij 

was doordrongen van het belang ervan voor de Zuid-Afrikaanse cultuur. Zo wist hij ook de harten te 

raken van de witte Zuid-Afrikanen, die daarvoor fel tegen hem waren. Toen hij voor de 

finalewedstrijd tegen Nieuw-Zeeland beide teams de hand schudde, droeg hij het geliefde shirt en de 

pet van de club. Het oude symbool voor de verdeeldheid van het land kreeg zo een nieuwe 

betekenis. Een symbool waar alle Zuid-Afrikanen trots op konden zijn.  

 

Zuid-Afrika – hoe nu verder? 

Mandela’s weg naar een verenigd Zuid-Afrika was geen uitgestippelde route. Hoewel hij soms 

controversieel was in zijn benadering, hield hij altijd vast aan zijn droom van ware vrijheid voor alle 

Zuid-Afrikanen. Met zijn warmte en charisma won hij de harten van iedereen die hij ontmoette, en 

met zijn inzet voor verzoening behoedde hij zijn land voor een burgeroorlog. Toch is Mandela’s 

droom van een vreedzame, verenigde en welvarende Regenboognatie nog lang niet uitgekomen. 

Maar de basis is gelegd voor diegenen die het proces van wederopbouw en verzoening voort moeten 

zetten: de jonge generatie Zuid-Afrikanen. 

 


