Les 6: Geschiedenis
bij het boek Madiba; het levensverhaal van Nelson Mandela

Thema: Racisme, Discriminatie, Apartheid
Eeuwenlang hebben mensen van het blanke ras het idee gekoesterd
dat zij ‘uitverkoren’ zijn en mensen met een donkerdere huidskleur
mogen overheersen (racisme). Dat gebeurde op vele plaatsen in de
wereld. Het leidde tot slavernij, oorlogen en onbeschrijflijk veel leed.
Toch kwam Jan van Riebeeck, die in 1652 de eerste Nederlandse kolonie stichtte op Kaap de Goede Hoop, niet met de bedoeling een volk
te gaan overheersen. De nederzetting die hij vestigde was bedoeld als
‘verversingsplaats’ voor VOC-schepen die van Nederland naar Indië
voeren en weer terug. Kaap de Goede Hoop, het zuidelijkste puntje
van het Afrikaanse continent, ligt mooi in het midden van de reis.
Jan van Riebeeck ontmoette de Koi en de San, twee inheemse volkeren, en probeerde goede afspraken met hen te maken over het gebruik van het land en het bezit van dieren.
Drie eeuwen later leed de zwarte Afrikaanse bevolking onder de overheersing van de blanken, die inmiddels 87% van het Zuid-Afrikaanse
land tot gebied ‘vir blankes’ hadden bestempeld.
Het denkbeeld van de blanken had tot een extreme consequentie
geleid: de Apartheid. Blank en zwart mochten niet mengen, maar
moesten gescheiden van elkaar leven. Discriminerende maatregelen en
ongelijkheden werden in de wet vast gelegd. Omgang met elkaar, gezamenlijkheid werd niet alleen afgeraden en bemoeilijkt, maar zelfs strafbaar gemaakt. President Verwoerd geloofde dat de rassen naast elkaar
en niet met elkaar moesten leven(rassenscheiding).
Opdrachten: (zie voor 2. en 3. ook blz. 2)
1. Probeer je voor te stellen welke factoren hebben geleid tot de
Apartheidspolitiek.
Welke rol speelden de blanken? Welke rol speelden de zwarten?
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2. Je kunt je afvragen waarom de zwarte bevolking zich zo lang liet
overheersen. Waarom namen zij niet veel eerder krachtig stelling?
Een vergelijking met de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog
dringt zich op: hoe kon het zo ver komen?
3. Nelson Mandela werd boegbeeld voor de strijd tegen racisme op
het Afrikaanse continent. Zoek op welke strijders tegen racisme in
andere delen van de wereld beroemd werden.
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