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Nelson Mandela werd geboren op 18 juli 1918 in Mvezo, enkele tien-
tallen kilometers verwijderd van Mthatha, de traditionele hoofdplaats 
van de Thembu-dynastie. Zijn vader was de leider van de Mvezo en de 
meest invloedrijke raadsman van het stamhoofd van de Thembu- stam, 
Jongintaba Dalindyebo. Bij dood van zijn vader, in 1927, werd de jon-
ge Mandela de beschermeling van het stamhoofd, die hem opleidde om 
een leiderspositie in te nemen in het bestuur van de clan. Na het horen 
van de roemrijke verhalen over zijn voorouders tijdens de verzetsoor-
logen waarin ze hun land verdedigden, droomde ook hij er als kind 
van bij te dragen aan de vrijheidsstrijd van zijn volk. Na het eindexa-
men aan Healdtown, een wesleyaanse secundaire school, startte Man-
dela zijn studies als Bachelor in de Kunstwetenschappen aan de Uni-
versiteit van Fort Hare. Hij werd er echter geschorst na de deelname 
aan een boycot tegen het beleid van de toenmalige overheid, samen met 
Oliver Tambo, die later ook een gerenommeerd figuur zou worden 
binnen het African National Congress (ANC) en in de strijd tegen 
apartheid. Later vluchtte Mandela naar Johannesburg om te ontsnap-
pen aan een gedwongen huwelijk. Kort nadat hij in 1942 zijn bachelor 
behaalde, begon hij aan zijn rechtenstudie. Een jaar later, in 1943, 
stapte hij in de politiek en sloot hij zich aan bij het African National 
Congress. Enkele jaren later trouwde hij met Evelyn Mase, met wie 
hij vier kinderen kreeg. Het koppel scheidde in 1958.  
 In 1944 beslisten Mandela en zestig andere jonge leden van het 
ANC om de partij te transformeren naar een meer radicale massabewe-
ging. Ze uitten hun ontevredenheid tegenover de nutteloze politieke 
tactieken van de oudere partijleden en de kritiekloze wijze waarop ze 
reageerden op het beleid van de regering, die Zwarten1 uitsloot uit het 
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politieke proces. Deze groep, die de ANC Youth League (ANCYL) ge-
doopt werd, promootte een radicaal Afrikaans nationalisme, gebaseerd 
het principe van nationale zelfbeschikking. De ANCYL ging over tot 
boycots, burgerlijke ongehoorzaamheid, stakingen en het opzeggen van 
samenwerkingen om hun doelen te bereiken. In 1952 lanceerde het 
ANC haar Campaign for the Defiance of Unjust Laws. Ten gevolge van 
acties gevoerd in het licht van deze campagne werden Mandela en 19 
anderen gedagvaard, berecht en veroordeeld tot celstraffen. In datzelf-
de jaar werd Mandela toegelaten aan de balie voor advocaten en open-
de hij, samen met Oliver Tambo, Zuid-Afrika’s eerste zwarte advoca-
tenpraktijk. In 1956 werd Mandela, samen met 155 anderen, gearres-
teerd en berecht op beschuldiging van verraad. Het Treason Trial 
werd echter stopgezet in 1961. In 1958 trouwde Mandela met Nom-
zamo Winnie Madikizela.  
 Ondertussen bleef het apartheidsregime wetten uitvaardigen die 
de Zwarte bevolking van Zuid-Afrika steeds meer onderdrukten en 
vernederden. Op 21 maart 1960 verzamelde een massa vreedzame 
manifestanten aan de politiekazerne van de Zwarte township van 
Sharpeville om te protesteren tegen de pass laws. Deze nieuwe wetten 
verplichtten alle Zwarten die een identiteitsbewijs bij zich te hebben 
wanneer ze in de Blanke gebieden waren. De politie opende het vuur 
op de betogers, waardoor 69 mensen het leven lieten en 180 anderen 
gewond raakten. Velen werden in de rug geraakt terwijl ze wegvlucht-
ten van het geweld. Het Bloedbad van Sharpeville zaaide protest in 
zowel binnen- als buitenland. De regering, die zich bedreigd voelde 
door de binnenlandse situatie en het internationale afgrijzen, riep de 
noodtoestand uit, en kende aan de politie een onbegrensde bevoegdheid 
toe. Zo kregen de ordehandhavers de toestemming om alle manifestan-
ten aan te houden en te arresteren. Het ANC kreeg een bestaansverbod 
en de leiders waren genoodzaakt onder te duiken om hun strijd tegen 
apartheid voort te zetten. Mandela leefde noodgedwongen in afzonde-
ring van zijn familie, terwijl hij het land doorkruiste om het verzet te 
coördineren en aan te moedigen. Het was in deze periode dat hij, sa-
men met andere leiders van het ANC, Umkhonto we Sizwe (Speer van 
de Natie) oprichtte, de militaire vleugel van de partij. Mandela werd 
de hoofdcommandant. Zijn taak bestond erin het volk voor te bereiden 
op een gewapende strijd tegen een regime dat bewezen had dat het in 
staat was op brutale wijze haar beleid te implementeren en geweldda-
dig te reageren tegen elke tegenstand.  
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 In 1962 verliet Mandela het land om congressen bij te wonen in 
andere delen van Afrika en om verbannen vrienden in Londen te be-
zoeken. Kort na zijn terugkeer naar Zuid-Afrika werd Mandela gear-
resteerd. Hij werd ervan beschuldigd het land op illegale wijze te heb-
ben verlaten en de bevolking te hebben aangezet tot stakingen en ver-
zet. In november 1962 werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenis-
straf. Terwijl hij zijn straf uitzat, werd hij, samen met tien anderen, 
beschuldigd van sabotage. Dat gebeurde na een inval van de geheime 
diensten in de schuilplaats van de Umkhonto. Mandela en zeven an-
dere opposanten werden op 12 juni 1964 schuldig bevonden en ver-
oordeeld tot levenslange gevangenisstraffen op Robbeneiland. Nelson 
Mandela’s 27 jaren van gevangenschap werden gekleurd door erva-
ringen en ontmoetingen die verder vorm gaven aan zijn persoonlijk-
heid en overtuigingen. In deze periode ontwikkelden zich de belang-
rijkste karaktertrekken van Mandela: zijn leiderscapaciteiten, zijn 
wilskracht om lijden te doorstaan, en zijn hoop in uitzichtloze tijden. 
Ook bezorgde deze periode van opsluiting hem een beter inzicht in het 
feit dat de vrees voor het Zwarte volk aan de basis lag van de brutale 
handelswijze van zijn Blanke tegenstanders. Tijdens zijn gevangen-
schap groeide zijn aanzien en verwierf hij naam en faam als de belang-
rijkste leider in het verzet tegen apartheid.  
 Mandela’s vrijlating op 11 februari 1990, gevolgd door de be-
faamde rede van President F.W. De Klerk, waarin de ban op het ANC 
werd opgeheven en de vrijlating van alle andere politieke gevangenen 
werd aangekondigd, wezen op de wil van de overheid om te onderhan-
delen met de beweging. Mandela’s vrijlating werd beschouwd als een 
mijlpaal voor Zuid-Afrika en een klimaat van hoop overheerste in het 
land. In 1991 werd Mandela verkozen tot leider van het ANC. In 1993 
aanvaardde hij dankbaar de Nobelprijs voor de Vrede (samen met 
F.W. de Klerk) namens alle Zuid-Afrikanen die geleden hebben onder 
het apartheidsregime en grote offers gebracht hebben om vrede en ver-
zoening mogelijk te maken in de verdeelde natie. Het tijdperk van de 
apartheid eindigde op 27 april 1994, wanneer Nelson Mandela en alle 
andere stemgerechtigde Zuid-Afrikanen voor de eerste keer naar de 
stembus gingen voor verkiezingen die gewonnen werden door het 
ANC. Op 10 mei 1994 werd Mandela ingehuldigd als president van 
Zuid-Afrika. In 1999 trad hij af na één ambtstermijn als president om 
kort daarna op rust te gaan in Qunu, in de Oostkaap, omringd door 
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zijn familie en zijn vrouw, Graça Machel, met wie hij in 1998 in het 
huwelijk trad. 
 
Nelson Rolihlahla Mandela, vrijheidsstrijder, gevangene, ver-
zoener, eerste president van de democratische republiek Zuid-
Afrika en internationaal staatsman, is een symbool van de we-
zenlijke integriteit van de menselijke geest. Door zijn opoffe-
ring, vergevingsgezindheid en zijn streven naar verzoening 
werd hij voor velen een icoon. Bovendien wordt hij beschouwd 
als een inspiratiebron voor diegenen die ook vandaag nog lij-
den onder de verdrukking en vernederingen door totalitaire re-
gimes. Nelson Mandela wordt, met zijn leven, woorden en da-
den die de koers van zijn natie grondig hebben veranderd, ge-
rekend tot een van de hoofdrolspelers van de geschiedenis. Het 
staat als een paal boven water dat zonder Mandela’s aanwezig-
heid en zijn gevoel voor leiderschap, Zuid-Afrika in de loop 
van de jaren 90 afgegleden zou zijn in een bloedige burgeroor-
log. Zijn inspanningen om het midden op te zoeken in de span-
ningen tussen de Zwarte dromen en de Blanke angsten, alsook 
zijn onophoudelijke roep om vreedzame onderhandelingen en 
zijn diepe verlangen naar nationale verzoening, waren beslis-
sende factoren voor een grotendeels vredevolle overgang van 
brutale onderdrukking en racisme naar vrijheid, gelijkheid en 
voortdurende verzoening in Zuid-Afrika.  
 Mandela’s levensverhaal bevat vele elementen die zich le-
nen tot reflectie en discussie. Zijn persoonlijke integriteit, zijn 
‘honger naar rechtvaardigheid’, zijn visie op de concepten ver-
geving en verzoening, en zijn leven in dienst van de mensheid 
zijn uitgelezen vertrekpunten voor wie zich engageert in de spi-
rituele en morele begeleiding van jongeren. Al deze waarden 
gaan we bespreken in het licht van Mandela’s persoonlijke inzet 
gedurende zijn leven. Verscheidene religieuze en moreel com-
plexe elementen uit zijn levensverhaal, die een kritische reflec-
tie vooronderstellen, zullen de discussie verder aanzwengelen 
en zullen stof tot reflectie bieden. Omdat we uitgaan van Man-
dela’s levensverhaal als constitutief element, zullen we ons ver-
diepen in de gebeurtenissen die vorm gaven aan zijn politieke 
visie en geven we het woord aan die daden die hem als persoon 
tekenen. Doorheen het strijden, het lijden en de hoop is Mande-
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la een inspirerende persoonlijkheid en een teken van vervulde 
hoop. Om kleur te geven aan zijn democratische visie en de da-
den die deze visie ondersteunden, besteden we ruimschoots 
aandacht aan Mandela’s eigen woorden.  

I. Humanitaire waarden 

De jonge Mandela genoot zijn vorming in een school die ver-
bonden was aan een kerkgemeenschap en identificeert zich 
formeel met de weslyaanse kerk. Als niet openlijk religieus man 
en eerder onregelmatige kerkganger is hij een buitenbeentje 
tussen de figuren voorgesteld in dit boek. In tegenstelling tot 
diegenen voor wie het religieuze geloof een bron van inspiratie 
in hun leven en werk was, komt Mandela naar voor als iemand 
zonder een expliciet religieus engagement. Toch wordt hij gere-
kend tot de groep van mensen wiens leven en daden diep 
doordrenkt zijn met de waarden van het evangelie. Dit roept 
enkele interessante vragen op, zoals de vraag of men praktise-
rend lid van een religieuze gemeenschap hoeft te zijn om spiri-
tuele en zelfs evangelische waarden te kunnen belichamen en 
beleven. Daarenboven roept Mandela’s achtergrond de vraag 
op of een standpunt, ook al is het duidelijk in overeenstemming 
met de christelijke visie op leven, op een of andere wijze ineffi-
ciënt zou zijn wanneer het niet onmiddellijk voortkomt uit een 
actief engagement voor een religie. Een christen zou antwoor-
den dat God de waarden voor een ethische levensstijl heeft in-
geschreven in de harten van alle mensen en, of ze dit nu erken-
nen als het fundament voor hun ethische waarden en leven of 
niet, God is uiteindelijk de bron van al het goeds dat ze doen in 
hun leven. Een seculiere humanist zou hierop antwoorden dat 
de rede en het bewustzijn verantwoordelijk zijn voor het altru-
isme, de zelfopoffering en het medelijden van waaruit ontelbare 
mensen die geen aanhangers zijn van een religie leven. Weini-
gen zullen de fundamentele moraal die inherent is aan de 
waarden van Mandela, in vraag stellen, en nog minder mensen 
zullen ontkennen dat zijn leven een dienst was aan waarden die 
zowel evangelisch als humanistisch zijn. Het humanisme, dat 
het leven van Mandela karakteriseert, is gegrond in zijn per-
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soonlijk bewustzijn en in de waarden die een gevolg zijn van 
zijn familiale en tribale erfenis. Er kan geen twijfel over bestaan 
dat ook zijn opleiding in een christelijke school, en de invloeden 
die zijn leerkrachten hierbij uitoefenden, een rol hebben ge-
speeld in zijn ontwikkeling van een diep respect voor de inte-
griteit en de waardigheid van elke menselijke persoon. Deson-
danks heeft hij nooit publiekelijk verklaard dat zijn ethische 
principes, of zijn inzet voor een leven in dienst van de mens-
heid, gegrond zouden zijn op een religieuze moraal. Slechts 
zelden doet Mandela in zijn toespraken of geschriften beroep 
op God. “Mandela [heeft] zelden gerept over religie als bron 
van inspiratie”2. Dit gegeven is een uitdaging voor de vele ge-
lovigen die aannemen dat we enkel doorheen een religieus ge-
loof in staat zijn om een positief waardensysteem te ontwikke-
len, van waaruit we vervolgens moreel leven.  
 Hoewel Mandela niet religieus is in de traditionele beteke-
nis van het woord, is hij toch een persoon met een rijk innerlijk 
leven – een diepe spirituele persoonlijkheid die grondig na-
denkt en zijn spirituele leven voedt. Het is zeer duidelijk dat hij 
een goed ontwikkeld moreel bewustzijn en een verfijnd waar-
densysteem bezit, die hun authenticiteit danken aan zijn actieve 
inzet gedurende zijn leven. Tijdens zijn gevangenschap op 
Robbeneiland voerde Mandela een jarenlange strijd tegen de 
gevangenisautoriteiten om toestemming te krijgen voor het 
aanplanten van een tuin. Wanneer hem tenslotte, zij het met 
enige tegenzin, de toestemming gegeven werd, bracht hij veel 
tijd door met het onderhouden van die tuin. Dit was voor hem 
een creatieve en diepgaande ervaring die hem toeliet om gedu-
rende enkele uren per dag te ontsnappen aan de beklemmende 
verveling en het harde regime in de gevangenis. Mandela zou 
de tijd ook gedood hebben met lectuur en studie. Zo was hij een 
groot bewonderaar van poëtische litteratuur. Zijn favoriete ge-
dicht, dat hem hoop en kracht gaf in deze donkere jaren van 
zijn leven, was Invictus, van William Ernest Henley3. Later be-
gon Mandela met schilderen, om zo zijn ervaring van gevan-
genschap uit te drukken en om de hoop en het uitzicht te bewa-
ren tijdens de vele moeilijke jaren op Robbeneiland. 
 Door de beklemmende omstandigheden en de psychologi-
sche onderdrukking van de apartheid te overstijgen, toont 
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Mandela dat zijn geest diep gegrond is in de waarheid van het 
spirituele leven – namelijk dat de intrinsieke vrijheid van de 
menselijke persoon niet aan banden kan worden gelegd door de 
existentiële gevangenschap van diezelfde persoon in de extrin-
sieke omstandigheden. Hoewel deze omstandigheden vaak ie-
mands innerlijke vrijheid aantasten, beschermen een intens ge-
voel van het zelf en een inspanning voor fundamentele humani-
taire waarden, de capaciteit van de persoon om de werkelijk-
heid te overstijgen en om stevig vast te houden aan een waar-
heid die niet vernietigd kan worden door een onderdrukkend 
systeem of haar effecten op de menselijke geest.  

II. Persoonlijke integriteit 

Nelson Mandela weigerde te geloven in de grote leugen van 
apartheid – namelijk dat Zwarten van nature ondergeschikt 
zouden zijn aan de Blanken. Het onderliggende gedachtegoed 
van de architecten van apartheid en van vele andere Zuid-
Afrikaanse Blanken was de stevig verwortelde overtuiging dat 
het Zwarte volk in vele opzichten inferieur was aan het Blanke 
volk. Vermoedelijk zijn de diepste wonden, die toegebracht zijn 
aan de slachtoffers van apartheid, niet van fysieke aard, maar 
zijn het de ontelbare kleinburgerlijke onwaardigheden en ver-
nederingen waaronder ze dagelijks te lijden hadden, die de 
zwaarste tol eisten. Vele Zwarten werden psychologisch en mo-
reel gekraakt door het gewicht van een systeem dat hen deed 
twijfelen aan hun eigenwaarde en persoonlijke integriteit. Velen 
gaven toe aan bitterheid, woede en haat, maar Mandela klamp-
te zich van in het begin vast aan een standvastig geloof in zich-
zelf en aan een kennis van en respect voor de cultuur en ge-
schiedenis van zijn volk. Dit vormde de basis voor zijn veront-
waardiging tegenover het raciale en inferioriserende gedachte-
goed en gedrag van de meerderheid van de Blanke Zuid-
Afrikanen, en het beleid dat hieruit volgde. Mandela’s persoon-
lijke integriteit – zijn gevoel voor waardigheid en zelfrespect en 
het waardensysteem dat hij coherent toepaste gedurende zijn 
hele leven – wankelde nooit. Ondanks de mensonterende erva-
ringen onder de apartheidswetten, ondanks zijn leven in ge-
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vangenschap en opsluiting tijdens de belangrijkste jaren van 
zijn leven, bleef hij zijn hele leven lang vasthouden aan de ba-
siswaarde dat alle mensen respect en medelijden verdienen. 
Doorheen de donkere jaren van apartheid en de zware omstan-
digheden van zijn gevangenschap, bleef hij standvastig ver-
trouwen op zijn persoonlijke identiteit en die van anderen. On-
danks zijn ervaringen van vernedering en brutaliteit in de han-
den van de Blanken, weigerde Mandela toe te geven aan bitter-
heid en wrok. Zijn persoonlijke integriteit zou hem nooit heb-
ben toegestaan om haat en wraakzucht te ontwikkelen ten aan-
zien van die personen uit die ene welbepaalde groep, die hem 
beroofden van zijn waardigheid en het land gelijkheid en recht-
vaardigheid ontzegden. Ondanks onmiskenbare provocaties 
heeft hij racisme nooit met racisme beantwoord.  
 Mandela’s persoonlijke integriteit bestaat uit een coherent 
systeem van opvattingen, waarden en politieke principes, geba-
seerd op zijn ervaringen met een regime dat er in slaagde die-
zelfde principes steeds opnieuw te ondermijnen doorheen haar 
politieke programma. Mandela ervaarde meermaals het provo-
cerende karakter van een systeem gebaseerd op principes te-
gengesteld aan de zijne. Intuïtief voelde hij immers aan wat 
waardigheid en waarachtigheid betekenden als motivaties voor 
zijn eigen attitude en daden. Een voorbeeld hiervan is dat hij, 
toen hij in de gevangenis zat, weigerde in te gaan op het aan-
bod van de overheid om zijn straf te laten vallen indien hij in 
ruil het Bantustanbeleid (reservaten of gronden in rurale gebie-
den die voorbehouden werden voor een onafhankelijk en door 
de overheid geïnstalleerd bestuur) zou aanvaarden. Mandela 
weigerde echter de onafhankelijkheid van de Transkei te er-
kennen en zich in Bantustangebied te zullen vestigen. Boven-
dien weigerde hij, in 1985, een voorstel tot vrijlating indien hij 
geweld zou afzweren. “Gevangenen kunnen niet onderhande-
len, dat kunnen enkel vrije mensen. Jouw en mijn vrijheid kun-
nen niet van elkaar gescheiden worden”, was zijn antwoord4. 
Hij offerde de mogelijkheid van persoonlijke fysieke vrijheid op 
voor het ideaal van vrijheid voor alle Zuid-Afrikanen. Daaren-
boven was hij bereid toe te geven dat hij fouten had gemaakt in 
zijn strijd en dat het ANC niet immuun was voor geoorloofde 
kritieken. Hij gaf toe dat het ANC, in haar strijd tegen apartheid, 
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zich eveneens bezondigd heeft aan de schending van mensen-
rechten. Hiermee gaf hij vlijmscherpe kritiek op leden van zijn 
eigen partij die er op uit waren om bepaalde feiten, die dat 
zouden bewijzen, te laten wissen uit de rapporten van de 
Waarheids- en Verzoeningscommissie5. 

III. ‘Dorst naar gerechtigheid’ en  

een inzet voor het democratische ideaal 

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; 

want zij zullen verzadigd worden (Mt 5,6) 

Mandela’s levenslange inzet voor rechtvaardigheid als basis-
waarde in het menselijke bestaan is de meest opmerkelijke ei-
genschap van zijn visie. Voor Mandela is rechtvaardigheid niet 
louter het herorganiseren van de maatschappij volgens de prin-
cipes van wettelijke vrijheid en gelijkheid, maar het is eveneens 
de onmisbare voorwaarde voor de invulling van het begrip 
‘menselijke persoon’. Rechtvaardigheid en sociaal-politieke 
vrijheid zijn de basissen voor het wederzijdse respect en de ge-
lijkwaardigheid van mensen van verschillende etnische, tribale 
en economische groepen binnen dezelfde natie. Op deze basis-
gedachte bouwde Mandela de waarden en doelstellingen van 
verzoening, gemeenschapsopbouw en natievorming. In een 
zorgvuldige analyse van Mandela’s overtuigingen, zoals uitge-
drukt in zijn leven en gearticuleerd in zijn geschriften, valt pa-
radoxaal genoeg op dat rechtvaardigheid en democratie niet 
enkel overeenstemmen met elkaar, maar dat om rechtvaardig-
heid te bereiken en te behouden als een realiteit die het sociaal-
politieke overstijgt en overgaat tot sociale en economische 
rechtvaardigheid, democratie naar voor komt als het ultieme 
ideaal. 

Wij geloven dat enkel een bestuur dat op democratische en 

niet-raciale basis verkozen is, de toekomst van ons land kan 

bepalen. De onderhandelingen over het einde van apartheid 

zullen tegemoet moeten komen aan de overweldigende vraag 

van ons volk om een democratisch, niet-raciaal en verenigd 



TERENCE BATEMAN 

 

336

Zuid-Afrika. Er moet een einde komen aan het Blanke mono-

polie op de politieke macht, en de politieke en economische 

organen moeten hervormd worden indien we willen verzeke-

ren dat de ongelijkheden uit apartheid beantwoord worden 

en onze samenleving grondig gedemocratiseerd wordt6. 

Volgens sommige critici heeft Mandela op deze wijze een hu-
welijk tot stand gebracht tussen een idealistische notie van 
rechtvaardigheid enerzijds, en elementen van vrijheid, weder-
zijds respect en democratie, die retributie, compensatie en her-
stel overstijgen, anderzijds. Desondanks heeft Mandela’s verrij-
kende visie op een rechtvaardig en democratisch Zuid-Afrika 
gezorgd voor een evenwicht in tijden van een buitensporige 
strijd tussen historische krachten, en dat op het moment dat de 
roep om bevrijding en gelijkheid steeds luider klonk. Indien 
men streefde naar de realisatie en de ondersteuning van een 
rechtvaardige samenleving, dan moest dit een samenleving zijn 
waarin zowel rechtvaardigheid als vreedzame co-existentie ge-
zien werden als onscheidbare realiteiten in een natie die in het 
reine trachtte te komen met zichzelf en die bovendien echte 
democratie en een stabiele toekomst voorop plaatste. Dit voor-
onderstelde meer dan een revolutionaire bevrijding uit de diepe 
Zuid-Afrikaanse polarisatie of het, op lange termijn, afwenden 
van het steeds dreigende gevaar op destabilisatie. Men kan ge-
rust stellen dat, in tegenstelling tot vele andere historische vrij-
heidsstrijders en revolutionaire militanten die strijd voerden 
voor rechtvaardigheid en gelijkheid, Mandela’s democratische 
idealen de voedingsbodem waren voor zijn dorst naar gerech-
tigheid en vrijheid. Democratie was de eindbestemming van de 
lange reis op weg naar vrijheid. In zijn beroemde rede vanop de 
beschuldigdenbank tijdens het Rivonia-proces, lichtte Mandela 
kort zijn gepassioneerde toewijding aan dit ideaal toe.  

Mijn hele leven heb ik in dienst gesteld van deze strijd van het 

Afrikaanse volk. Ik heb tegen witte overheersing gevochten 

en tegen zwarte overheersing. Ik heb altijd het ideaal gekoes-

terd van een democratische, vrije maatschappij waarin ieder-

een in harmonie en met gelijke kansen kan leven. Het is een 

ideaal waarvoor ik hoop te leven en dat ik hoop te bereiken. 
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Maar als het nodig mocht zijn, ben ik bereid voor dit ideaal te 

sterven7. 

Als we Mandela’s visie op een rechtvaardige samenleving be-
schouwen als het gevolg van de toewijding aan een echt demo-
cratisch ideaal vanuit christelijk perspectief, en als een ant-
woord op de bovenstaande vraag naar de relatie tussen huma-
nistische waarden en de waarden van het evangelie, dan vin-
den we hiervan geen betere uitdrukking dan in de teksten van 
de algemene bisschoppensynode van Rome in 1971. In het do-
cument met de titel Rechtvaardigheid in de wereld, vinden we 
volgende historische woorden, die grote overeenkomsten ver-
tonen met Mandela’s fundamentele visie:  

Inzet voor rechtvaardigheid en participatie in de transforma-

tie van de wereld, beschouwen wij ten volle als een constitu-

tieve dimensie van de verkondiging van het evangelie en van 

de verlossing en bevrijding van de mensheid uit elke situatie 

van verdrukking8. 

IV. Vrijheid boven alles?  

De beslissing van Mandela en het ANC-partijbestuur in 1961 om 
een radicaal nieuw pad in te slaan in de strijd voor vrijheid en 
rechtvaardigheid – dat van de gewelddadige confrontatie met 
het apartheidsregime – brengt moeilijkheden met zich mee 
wanneer we vasthouden aan Mandela als een icoon voor vrede 
en verzoening. Mandela’s critici vinden het onaanvaardbaar dat 
hij de Nobelprijs in ontvangst mocht nemen, ondanks zijn rol in 
de jaren 60 bij de oprichting van de Umkhonto en zijn weigering 
in 1985 om geweld af te zweren in ruil voor vrijheid. Sinds haar 
ontstaan in 1913 hield het ANC vast aan de gedachte dat vrijheid 
en gelijkheid uiteindelijk gerealiseerd zouden worden door dia-
loog, politieke vertegenwoordiging, en bovendien sinds de ja-
ren 50, door burgerlijke ongehoorzaamheid en een boycot van 
de apartheidswetten. Toch antwoordde de overheid met steeds 
hardere en gewelddadigere maatregelen tegen deze geoorloof-
de en vredevolle vormen van protest. Het Bloedbad van Sharpe-
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ville en de elkaar steeds sneller opvolgende repressieve maatre-
gelen, bewijzen duidelijk dat de regering niet enkel stevig vast-
gegroeid was in haar positie, maar dat ze bovendien het brutale 
geweld niet schuwde om haar racistische politiek te kunnen 
handhaven. In heel het land werd elke vorm van ongehoor-
zaamheid of protest beantwoord met een disproportioneel 
machtsvertoon en een steeds verscherpende onderdrukking. 
Elk streven naar vrijheid en gelijkheid voor de Zwarte Afrika-
nen werd brutaal de kop ingedrukt. Met hun rug tegen de 
muur door de constante dreiging van een bestaansverbod en de 
toenemende rusteloosheid bij haar aanhangers, besliste het 
ANC, na vele zenuwslopende vergaderingen en een grondige re-
flectie, dat, als geweld onvermijdbaar werd, het fout en onrea-
listisch zou zijn om het pad van vrede en geweldloosheid te 
blijven bewandelen. In een tijd waarin de regering de vredevol-
le eisen van het ANC beantwoordde met geweld en verdere re-
pressieve maatregelen, werden andere methoden noodzakelijk. 
Het was enkel omdat alle andere middelen faalden, en alle we-
gen van vredevol protest brutaal afgesloten werden, dat het 
ANC besliste om gewelddadige vormen van politiek geweld te 
gebruiken en de Umkhonto we Sizwe te vormen. Hoewel dit in-
ging tegen het historische karaker en de oorspronkelijke princi-
pes van het ANC, ging men over tot een beperkte bommencam-
pagne waarbij ze niemand schade zouden toebrengen. Hun 
doelwitten waren overheidsgebouwen, symbolische plaatsen 
voor het apartheidsregime, Pass-offices, gerechtshoven, postkan-
toren, elektriciteitscentrales, het elektriciteitsnetwerk en politie-
kantoren. Deze acties waren bedoeld om aan te tonen dat de 
overheid niet onoverwinnelijk was en dat hun gewelddadige 
onderdrukking beantwoord zou worden met geweld, dat, in te-
genstelling tot het geweld gebruikt door de overheid zelf, niet 
tot doel had om iemand te verwonden of te doden. Tijdens het 
Rivonia-proces lichtte Mandela de redenering achter de radicale 
beslissing van de MK, de militaire vleugel van het ANC, toe. 

[...] konden we niet ontkennen dat ons beleid om via geweld-

loze middelen te komen tot een non-raciale staat op niets was 

uitgelopen en dat onze volgelingen hun vertrouwen begon-

nen te verliezen in dit beleid en dat er verontrustende terro-
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ristische ideeën aan het ontstaan waren [...] Umkhonto werd in 

november 1961 opgericht. Toen we deze beslissing namen, en 

vervolgens onze plannen formuleerden, bleef het ANC-erfgoed 

van geweldloosheid en raciale harmonie natuurlijk een be-

langrijke ro1 meespelen. We hadden het gevoel dat het land 

afgleed naar een burgeroorlog waarin zwart en wit tegenover 

elkaar zouden komen te staan. We vonden dat een alarme-

rende toestand. Een burgeroorlog zou betekenen dat alles 

waar het ANC voor stond vernietigd zou worden, want met 

een burgeroorlog zou raciale vrede moeilijker dan ooit te be-

werkstelligen zijn9.  

Terwijl velen toch enige vorm van sympathie en begrip tonen 
tegenover de noodzakelijkheid van de keuze voor een gewa-
pende strijd in deze extreme omstandigheden en zonder de in-
tentie mensenlevens te schaden, blijft dit toch een heikel punt 
vanuit het theologische principe van een ‘rechtvaardige oorlog’. 
De mogelijkheid tot escalatie in een conflict met onvoorzienbare 
gevolgen was immers steeds latent aanwezig. We kennen alle-
maal de ontelbare momenten in de menselijke geschiedenis 
waarin de legers hun acties niet langer beperkten tot het slag-
veld, maar verruimden tot gemeenschappen, steden en dorpen, 
met vele burgerslachtoffers tot gevolg. Bovendien leert de ge-
schiedenis ons dat wanneer geweld met geweld beantwoord 
wordt, de escalatie van een conflict vaak onvermijdelijk is. Het 
logische en historische resultaat van een beslissing om geweld 
met geweld te beantwoorden is vaak een lijden dat groter is dan 
het lijden dat de reactionaire kracht wilde stoppen. Deze be-
denkingen, samen met de talloze provocaties aan het adres van 
de Zwarte Zuid-Afrikanen, maken dit tot een vertrekpunt voor 
een vruchtbare discussie over het ideaal van gerechtvaardigd 
geweld.  

V. Vergeving en verzoening 

De meest opmerkelijke karakter- en leiderstrek van Mandela 
was misschien wel zijn opmerkelijke capaciteit om anderen te 
vergeven. Ondanks alles wat hij meegemaakt en gezien heeft in 



TERENCE BATEMAN 

 

340

de jaren van onderdrukking onder de Blanke wetten, stapte hij 
na 27 jaar de gevangenis uit zonder enig gevoel van bitterheid 
of rancune tegenover het Blanke volk. De kracht van zijn ge-
loofssysteem, zijn toewijding aan rechtvaardigheid en democra-
tie en de grootsheid van zijn geest, maakten het voor hem mo-
gelijk om de gevoelens van wrok te overstijgen en om op zoek 
te gaan naar verzoening. Hiermee ging hij in tegen interne 
druk, geuit door zijn ANC-medestanders, en de gevoelens van 
het Zwarte volk zelf. Een ander voorbeeld van de omvang van 
zijn genereuze geest was dat hij geen verzoek tot vergeving, be-
rouw en restitutie nodig had om te kunnen vergeven. Boven-
dien drong hij er bij het Zwarte volk regelmatig op aan om zich 
te verzoenen – ondanks het feit dat de gangbare definitie van 
het begrip verzoening een voorafgaande periode van verge-
ving, berouw en restitutie vooronderstelt. Mandela wist echter, 
met een opvallende gevoeligheid voor het politieke klimaat en 
de historische feiten, dat deze voorwaarden niet bereikt zouden 
worden en dit in feite zou leiden tot een verdere polarisatie tus-
sen de rassen. Zijn denkbeeld, dat hij nastreefde doorheen heel 
zijn leven, was dat van een gezonde en verenigde samenleving, 
een natie één met zichzelf ondanks haar trieste en beschamende 
verleden. Ingaand tegen de druk die op hem uitgeoefend werd 
door pan-Afrikaanse groepen, velen van zijn adviseurs, en zelfs 
zijn toenmalige vrouw, Winnie Mandela, weigerde hij op zoek 
te gaan naar een constitutionele vergoeding of wilde hij aan de 
Zwarten geen geprivilegieerde status toekennen in het ‘nieuwe’ 
Zuid-Afrika, indien dit privilege verder zou gaan dan een 
noodzakelijk beleid van positieve discriminatie. Hij was zich 
goed bewust van de angsten van de Witte minderheid en de na-
tionalistische aspiraties van de Blanke ‘Afrikaner’. Zij hadden 
steeds de mogelijkheid om het politieke systeem te destabilise-
ren indien de beoogde vrede geen gelijkheid van alle Zuid-
Afrikanen zou vooronderstellen. Mandela besefte dat vrijheid 
niet enkel een uitwendige voorwaarde was, maar wist dat het 
ook een noodzaak was voor diegenen die lange tijd anderen 
van hun vrijheid beroofden.  

Tijdens die lange, eenzame jaren veranderde de honger naar 

vrijheid voor mijn eigen volk in een honger naar vrijheid voor 
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alle mensen, wit en zwart. Want ook daar was ik zeker van, 

de onderdrukker moest evengoed bevrijd worden als de on-

derdrukte. Een mens die een ander mens van zijn vrijheid be-

rooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tra-

lies van vooroordelen en kleingeestigheid. Als ik iemand an-

ders van zijn vrijheid beroof, ben ik net zomin vrij als degene 

die mij van mijn vrijheid berooft. De onderdrukker en de on-

derdrukte worden in gelijke mate van hun menselijkheid be-

roofd. Toen ik de gevangenis uitliep, was het mijn taak om 

zowel de onderdrukten als de onderdrukkers te bevrijden. 

Sommigen zeggen dat dat nu bereikt is, maar ik weet dat dat 

niet zo is10. 

Een betekenisvol moment waarop Mandela de mogelijkheid 
had om van de politieke situatie gebruik te maken om de posi-
tie van het ANC aan de onderhandelingstafel te versterken, 
maar waarin hij het verzekeren van het verzoeningsproces ver-
koos boven partijpolitieke aspiraties, was in april 1993. Op 10 
april 1993, op het hoogtepunt van de onderhandelingsgesprek-
ken die de weg zouden banen naar algemeen stemrecht en een 
echte meerpartijendemocratie in Zuid-Afrika, werd de ANC-
protagonist en populaire leider Chris Hani vermoord door 
Blanken die er op uit waren de onderhandelingsgesprekken te 
doen ontsporen. Velen vreesden voor een nieuwe uitbarsting 
van geweld. Op dat moment trad Mandela plots naar voor om 
de spanning weg te nemen, en sprak hij de natie toe, hen op-
roepend tot kalmte.  

Vanavond spreek ik tot elke Zuidafrikaan, zwart en wit, van-

uit het diepste van mijn wezen. Een witte man vol vooroorde-

len en haat kwam naar ons land en pleegde een daad zo wal-

gelijk dat onze hele natie nu op de rand van de afgrond staat. 

Een witte vrouw van Afrikaner afkomst heeft haar leven ge-

waagd, zodat wij nu weten wie deze moordenaar is en hem 

kunnen berechten. [...] Nu is de tijd gekomen dat alle Zuid-

afrikanen de rijen moeten sluiten tegen degenen, uit welke 

hoek dan ook, die de zaak kapot willen maken waarvoor 

Chris Hani zijn leven heeft gegeven – de vrijheid voor ons al-

len11. 
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Het is algemeen aanvaard dat Mandela’s aanwezigheid, per-
soonlijkheid en woorden tijdens het onderhandelingsproces en 
het hiermee gepaard gaande sporadische geweld, soelaas boden 
aan de constante dreiging van afspringende onderhandelingge-
sprekken.  

VI. Natievorming en eenheid van gemeenschappen.  

Sinds het moment dat Jan Van Riebeeck in 1652 voet aan wal 
zette op de Kaapse kustlijn leefde Zuid-Afrika verder als een 
verdeelde natie. Vanaf de landonteigeningen door de Neder-
landse inwijkelingen die de Khoi en de San verdreven uit hun 
geboortestreken, tot de Engelse uitbuiting op het traditionele 
grondgebied van de Xhosa in de jaren 1800, was Zuid-Afrika 
een verdeelde en bezette natie. Doorheen de jaren werden oor-
logen uitgevochten tussen de Zwarten en de Blanken, de Afri-
kaner en de Engelsen, de Zulu en de Sotho, allemaal met slechts 
één doel: het bezitten van land. Na de stichting van de Unie van 
Zuid-Afrika in 1910, hield het Engelstalige deel van de bevol-
king de touwtjes stevig in handen, totdat de Afrikaner (de af-
stammelingen van de Nederlandstalige kolonisten) de macht 
overnamen in 1948. Zowel de Engelsen als de Afrikaner ne-
geerden de oorspronkelijke bewoners en ontzegden hen vrij-
heid en gelijkheid in hun eigen land. Deze scheiding, die de 
Zuid-Afrikaanse geschiedenis tekent, is ook terug te vinden in 
de tribale, politieke en ideologische verschillen die de bevol-
king verdelen volgens de lijnen van taal, erfgoed en partijpoli-
tieke posities. De apartheidsregering hechtte zich vast aan deze 
verdeeldheden en gebruikte een ‘verdeel en heers’-strategie om 
aan de macht te blijven en de Blanke dominantie in Zuid-Afrika 
te versterken.  
 Tijdens de onderhandelingen, van de jaren 1991 tot 1994, 
tussen het ANC, de regerende National Party en andere politieke 
groepen, werden deze verdeeldheden steeds manifester. Nieu-
we afsplitsingen ontstonden naarmate de verschillende belang-
hebbenden hun voordeel tegenover elkaar trachtten te behalen 
in de voorgestelde grondwet en de herstructurering van het po-
litieke landschap. Verschillende Bantustan-leiders waren er op 
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uit om hun leiderschap te constititionaliseren, stammentwisten 
tussen de Zulu en de Xhosa leidden tot een escalatie van ge-
weld in de Zwarte Townships, rechtse Afrikaners streefden 
naar een zuiver Blank thuisland en gebruikten regelmatig ge-
weld om de onderhandelingen te ondermijnen, en politieke 
partijen tenslotte wilden koppen zien rollen aan de onderhan-
delingstafel. Hoewel de kans op mislukte onderhandelingen en 
een onvoorzienbare nasleep zeer reëel waren, bleef Mandela de 
kalmte en rede zelve. Voortdurend trachtte hij de partijen voor-
uit te stuwen, zonder de bezorgdheden en angsten van verschil-
lende minderheidsgroepen te vergeten 
 Toch gaf hij nooit toe aan de eisen voor een federale staat of 
voor autonome regio’s gebaseerd op etnische meerderheden. 
Voor Mandela was Zuid-Afrika voorbestemd om een eenheid te 
zijn, waarin de kracht van de natie net bestond uit haar ver-
scheidenheid. Elke groep, hetzij etnisch, tribaal of partijpolitiek, 
moest verenigd worden in één enkele democratische staat. Ook 
tijdens zijn presidentschap bleef Mandela voortbouwen aan een 
gevoel van nationale eenheid. Hij benadrukte ondermeer de 
gedeelde geschiedenis, het gedeelde land en de gedeelde toe-
komst van de Zuid-Afrikanen. Als president van het verenigde 
en democratische Zuid-Afrika werd hij benoemd in verschil-
lende overheidsorganen die verdeeldheden moesten opsporen. 
De Waarheids- en Verzoeningscommissie werd het belangrijkste in-
strument om de gebroken natie te lijmen. Het nationale Recon-
structie en Ontwikkelingsprogramma, dat de infrastructurele no-
den van de verarmde gemeenschappen moest lenigen en be-
stuurd werd door de leiders van de lokale gemeenschappen 
zelf, was bedoeld om een notie van eigendom ontwikkelen en 
trots te creëren in de lokale ontwikkeling. Het Masakhane-
initiatief (een isiZuluwoord, dat ‘laat ons samen bouwen’ bete-
kent) dat volgde, moest alle Zuid-Afrikanen betrekken in de 
heropbouw van hun gemeenschappen en in het beheer van es-
sentiële nutsvoorzieningen op locaal en gemeenschapsniveau. 
Voor Mandela ging Masakhane over de responsabilisering van 
het lokale bestuur om mensen toegang te verlenen tot nuts-
voorzieningen en hen te helpen bij de heropbouw van het land. 
Zo nemen gemeenschappen actief deel aan hun eigen ontwik-
keling en vooruitgang.  
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 Boven alles wilde Mandela het volk trots maken op hun na-
tie, hen zo fier en gepassioneerd laten zijn over het verenigde 
en democratische Zuid-Afrika, zoals ook hij dat was. Hij nam 
de rol van bemiddellaar op zich, en trad in gesprek met de on-
tevreden Blanke gemeenschappen om hun angsten weg te ne-
men.  

We begrijpen nog steeds dat er geen gemakkelijke weg naar 

de vrijheid bestaat. We weten goed dat niemand van ons suc-

cesvol kan zijn wanneer hij alleen handelt. We moeten dus 

samenwerken als een verenigd volk, voor nationale verzoe-

ning, voor de opbouw van de natie, voor de geboorte van een 

nieuwe wereld. Laat er gerechtigheid zijn voor allen. Laat er 

vrede zijn voor iedereen. Laat er werk, brood, water en zout 

zijn voor iedereen. Laat iedereen weten dat voor elks het li-

chaam, de geest en de ziel bevrijd zijn om zichzelf te vervul-

len12.  

VII. Conclusie 

Nelson Mandela’s leven is een getuigenis van het vernuft van 
de menselijke geest om situaties van socio-politieke onderdruk-
king en de gevolgen van onterechte opsluiting te overstijgen. 
Hij was in staat om tijdens de brutaliteit van het apartheidsre-
gime het hoofd boven water te houden door zich stevig vast te 
klampen aan zijn eigen waardigheid en die van anderen, zelfs 
die van zijn onderdrukkers en gevangenisbewakers. Maar, 
meer dan dit, was hij ook innerlijk een bevrijd persoon die, 
wanneer hij de psychologische onderdrukking van apartheid 
oversteeg, niet enkel een vrij man werd door de weg te banen 
voor de vrijheid van anderen, maar ook door deze vrijheid te 
realiseren in zijn geleefde leven in dienst van de natie. Mandela 
leefde volgens de bekende wijsheid dat vrijheid en verant-
woordelijkheid elkaar insluiten; een verantwoordelijkheid om 
niet enkel te streven naar de socio-politieke emancipatie van de 
onderdrukten, maar ook om te bewijzen dat vrijheid niet louter 
een bestemming is, maar eerder het begin van een diepere be-
vrijding; die van de menselijke geest.  
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Ik heb de lange weg naar de vrijheid gelopen. Ik heb gepro-

beerd niet te aarzelen; Ik heb misstappen gemaakt onderweg. 

Maar ik heb het geheim ontdekt dat je na het beklimmen van 

een hoge berg er alleen maar achterkomt dat er nog veel meer 

bergen te beklimmen zijn. Ik heb nu een moment rust geno-

men om een blik te werpen op de prachtige vooruitzichten 

om mij heen en om terug te kijken naar de afstand vanwaar ik 

gekomen ben. Maar ik kan slechts even rusten, want met de 

vrijheid komen ook de verantwoordelijkheden. En ik durf niet 

te treuzelen, want de lange weg die ik moet gaan is nog niet 

beëindigd13. 

De lange reis van Mandela en Zuid-Afrika duurt voort, ook 
vandaag nog. Hoewel hij op rust is, staat hij nog steeds symbool 
voor de ontembare kracht van de menselijke geest en is hij een 
inspiratie voor verzoening, vrede en vergeving. Naast de mo-
numentale nalatenschap van vrijheid en stabiliteit die hij aan 
Zuid-Afrika gaf, blijft zijn geest en werk voortbestaan in de 
Nelson Mandela Foundation14, opgericht toen hij zich terugtrok 
als President van Zuid-Afrika. De stichting huist een Centre of 
Memory & Dialogue om zijn idealen te promoten en door dit en 
andere initiatieven de gemeenschapsgeest te voeden en mensen 
samen te brengen in dialoog. Zo wordt het gesprek gevoerd 
over sociale thema’s binnen de gemeenschappen, tussen de 
gemeenschappen onderling, de zakenwereld, de politiek en de 
media. Mandela baseerde zijn leven op het beginsel van de dia-
loog, of de kunst van het luisteren naar en spreken met ande-
ren; het is een kunst om anderen te laten luisteren en met elkaar 
te doen spreken. Dit beginsel is het voorbeeld en de bron voor 
de vele stichtingen die zich dagelijks blijven inzetten voor het 
verzoeningsproces en het proces van natieopbouw, dat begon 
op die bewuste dag in 1990, waarop Mandela de gevangenis-
deuren achter zich dichttrok.  
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