
En nu is blank de dupe
F.W. De Klerk  ‘Mandela en ik bellen elkaar op verjaardagen’ 

En nu is blank de dup
De maatregelen om zwart en blank gelijk te trekken, zijn doorgeslagen, zegt oud-president  van 
Zuid-Afrika F.W. De Klerk. Nu voelt de witte bevolking zich gediscrimineerd. 

Remco Tomesen......
Ja, de oud-president van Zuid-Afri-
ka, de laatste witte president van het 
land ook, wil het wel op ‘openbare 
record’ zeggen. Frederik Willem De 
Klerk (74): ‘Er is sprake van onaan-
vaardbare rassendiscriminatie in 
Zuid-Afrika.’ 

Let wel, hij heeft het over discrimi-
natie tegen de wítte Zuid-Afrikanen. 
Zij zijn volgens De Klerk, die deze 
week in Nederland was, de dupe van 
‘ongebalanceerde’ maatregelen om 
zwarte en gekleurde Zuid-Afrikanen 
‘gelijk te stellen ‘ aan de blanken. Ge-
volg is dat witte Zuid-Afrikaners bij-
voorbeeld moeite hebben een baan 
te vinden: zwarten of gekleurden 
gaan voor. 

Het is een belangrijk onderdeel 
van de grondwet van Zuid-Afrika, in-
gevoerd na het afschaffen van de 
apartheid, bedoeld om de ongelijk-
heden te beëindigen. Zwarten heb-
ben voorrang bij banen, blanken 
moeten landbouwgrond afstaan aan 
zwarten, blanke bedrijfseigenaren 
moeten aandelen verkopen aan zwar-
te zakenlieden. De Klerk: ‘In de ogen 
van veel blanken is dit een nieuwe 
vorm van rassendiscriminatie.’ 

Waar voelen blanken die discrimi-
natie?natie?
De Klerk: ‘Het is ongebelanceerd 
gebeurd. Er hebben te veel zwarte 
mensen banen gekregen waarvoor ze 
niet de juiste opleiding, niet de juiste 
ervaring hadden. Zelfs de regerende 
partij, de ANC, lijkt nu bezig te zijn 
te erkennen dat er grote fouten zijn 
gemaakt.’

Sommige blanke Zuid-Afrikanen 
die zich gediscrimineerd voelen, 
vinden dat West-Europa, en zeker 
Nederland, vanwege de histori-

sche banden, iets voor ze moet 
doen.
‘Er zijn Zuid-Afrikanen, met name ‘Er zijn Zuid-Afrikanen, met name 
dan blanken, die dat vinden. Zij vin-
den dat de westerse landen, die altijd 
voorop stonden om Zuid-Afrika te 
bekritiseren vanwege de apartheid, 
nu ook kennis moeten nemen van 
de zaken die verkeerd lopen in Zuid-
Afrika. Die westerlingen moeten met 
dezelfde energie en overtuiging pro-
testeren tegen nieuwe vormen van 
ongerechtigheid in ons land’.

De band tussen dat ene bijzondere 
westerse land Nederland en Zuid-
Afrika mag wel steviger, vindt De 
Klerk. ‘Nederlanders en Vlamingen 
moeten met trots naar het Afrikaans 
kijken. En die taal als volwaardig  lid 
bij de Nederlandse taalgemeenschap 
betrekken’, zegt de man onder wiens 
presidentschap Nelson Mandela 
werd vrijgelaten. Zegt de man die 
onderhandelde met Mandela over 
de overgang naar een nieuw demo-
cratisch Zuid-Afrika.

Samen met Mandela ontving hij 
de Nobelprijs voor de vrede, vanwege 
het afschaffen van de apartheid. Iets 
wat niet alle blanken hem in dank af-
namen. Tegelijkertijd kreeg hij kritiek 
omdat hij tegen de Zuid-Afrikaanse 
waarheidscommissie, die onderzoek 
deed naar de apartheidsperiode, ont-
kende te weten van misstanden tij-
dens de apartheid. 

Wanneer heeft u Nelson Mandela 
voor het laatst gezien? 
‘Tijdens de opening van het WK-‘Tijdens de opening van het WK-
voetbal deze zomer, zou ik hem 
zien. Maar omdat zijn kleindochter 
overleed, is hij toen niet gekomen. 
De laatste keer dat ik hem zag, was 
bij de parlementsopening in februari 
dit jaar. Maar ik heb daarna nog wel 
met hem gepraat. Hij belde mij op 
mijn verjaardag (18 maart, red.). En 

ik heb hem op zijn verjaardag gebeld 
in juli. Van tijd tot tijd is er vriende-
lijke communicatie tussen ons.’ 

Sommige Zuid-Afrikanen zijn 
bang dat bij het overlijden van 
Mandela rellen uitbreken. Dat het 
land in crisis raakt. land in crisis raakt. 
Al voor de vraag volledig gesteld is, 
antwoordt De Klerk: ‘Ik deel die vrees 
helemaal niet. Hij is al elf jaar van 
het politieke toneel verdwenen. En 
de laatste vijf jaar heeft hij zich niet 
over politiek uitgelaten. Heel Zuid-
Afrika is trots op hem, het is jammer 
dat de ouderdom zo bij hem heeft 
toegeslagen. Maar ik denk dat zijn 
dood geen crisis zal veroorzaken. 
Het zal eerder een moment worden 
waarop Zuid-Afrikanen  weer aanlei-
ding zien om samen de schouders 
eronder te zetten’. 

De hoop van veel Zuid-Afrikanen 
was dat het WK voetbal, afgelopen 
zomer, ook voor zo’n verandering 
zou zorgen. Dat het zwart, wit en 
gekleurd dichter bij elkaar zou bren-
gen. 

Hoe heeft u het WK ervaren?
‘Tijdens het toernooi was er een ge-
Hoe heeft u het WK ervaren?
‘Tijdens het toernooi was er een ge-
voel van eenheid. De meeste blan-
ken houden tradtioneel meer van 
rugby. Maar veel van hen zijn deze 
zomer voor het eerst naar een voet-

balwedstrijd gegaan. Ze kwamen in 
stadions die midden in de zwarte 
woongebieden liggen, op plekken 
waar ze normaal nooit komen. Ik 
moet dan vooral denken aan het 
stadion in Soweto. En ze gingen 
niet alleen naar stadions, maar ook 
naar restaurants in zwarte wijken. 
Dat zijn wonderlijke momenten van 
contact, die in het dagelijkse leven 
nooit plaatsvinden.’ 

Dat was tijdens het WK. Is er  zo’n 
vijf maanden na het toernooi nog 
iets van die geest te merken?
‘In zekere zin zijn we na het WK ‘In zekere zin zijn we na het WK 
teruggevallen in oude gewoon-
ten. Sommige omstreden politieke 
plannen van de regering werden 
opeens tijdens het WK ingevoerd. 

Er zijn plannen van het ANC om 
de persvrijheid in te perken. Nu het 
toernooi voorbij is, zijn we verval-
len in het oude strijdpatroon. Maar 
wat blijvend is, is ons bewijs aan de 
wereld dat wij zo’n groot evenement 
kunnen organiseren. Nu willen we 
de Olympische Spelen organiseren.’ 

Volgens De Klerk is er tegenwoordig 
dus sprake van racisme gericht tegen 
blanken, maar er zijn ook nog ge-
noeg blanken die anti-zwarte gevoe-
lens koesteren, zegt hij. Het verschil 
is alleen dat machthebbers – het 
ANC – via de politiek voor blanken 
nadelige maatregelen kunnen uit-
voeren. Daarnaast is er een radicale-
re anti-blanke beweging. Boegbeeld 
daarvan is Julius Malema, de leider 
van de jeugdbeweging van de ANC, 
die dit jaar op een bijeenkomst nog 
het strijdlied Kill the boer (vermoord 
de blanke) aanhief. 

Veel blanke boeren zijn bang voor 
geweld. Per jaar worden vele tien-
tallen boeren vermoord. tallen boeren vermoord. 
‘Ik heb begrip voor die blanke angst. 
Maar als het om misdaad gaat, denk 
ik dat alle Zuid-Afrikanen daar last 
van hebben. Misdaad treft hier ie-
dereen.’ 1 

Manifest

F.W. De Klerk was deze week in Ne-
derland om als eerste het Manifest 
voor Wereldwijde Verbinding te on-
dertekenen, een initiatief van ad-
viesbureau &Samhoud. Tijdens een 
lezing voorafgaand aan de onderte-
kening sprak De Klerk over de perio-

de voorafgaand aan de afscha!  ng 
van de apartheid, en over zijn sa-
menwerking met Nelson Mandela. 
Gedurende  de eerste ontmoeting in 
de gevangenis, ‘voelden we allebei 
dat het goed zat’. Toch was er daarna 
ook veel onenigheid, zei De Klerk. 1


