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Voorwoord 
 

Reeds meer dan vijftien jaar geleden werd de apartheid in Zuid-Afrika officieel afgeschaft en 

werd een nieuwe hoop gevestigd op het ontstaan van een democratisch Zuid-Afrika. De ambitie 

van dit onderzoek is te achterhalen hoe de postapartheidsgeneratie zich identificeert ten 

opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika. Hoe gaan Zuid-Afrikaanse jongeren om met diversiteit? 

Laten ze de geschiedenis achter zich of bepaalt deze nog steeds de denkwijze van de jongeren 

vandaag? Hoe percipiëren zij zich in het transitieproces naar een natie die zich identificeert met 

de veelbelovende term ‘regenboognatie’? Deze masterproef neemt de lezer mee in een boeiende 

reis doorheen de wereld van de hedendaagse Kaapse student. 
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Inleiding 
 

“[The] Rainbow Nation shows that, shows the distinct colours there are. It must be more 

like a melting pot. I know what Mandela meant by saying we’re a Rainbow Nation, saying 

that we’re a diverse nation. But if you look at the colors of a rainbow, in a way that it is 

particularly drawn, it are very strict lines, it’s not blur (...). When nature, the rainbow 

color is actually blur, it’s transition, but the colors are in fact distinct, so the whole idea of 

Rainbow Nation doesn’t sit well with a lot of people. And I think, to a certain extent it 

also still embraces the ideology of, of racism and the discrimination. Because it clearly 

says you’re still white, you’re still black, you understand?”  (Interview met R24, 

19/08/2011, UWC) 

 

Vandaag, bijna twintig jaar na de officiële afschaffing van het apartheidsregime, streeft men in 

het nieuwe Zuid-Afrika nog steeds naar gelijkheid en vrede. Het concept van de regenboognatie 

speelt daarbij een cruciale rol. Een prominente vraag die hierbij komt kijken is: “Hoe samenleven 

in diversiteit?”. Ik ging op zoek naar de perceptie van de nieuwe generatie ter plaatse. Studenten 

aan de University of the Western Cape leerden me meer over hun leefwereld en hun attitude 

tegenover het hedendaagse Zuid-Afrika. Ik vraag me in dit onderzoek af hoe zij zich identificeren 

ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika.  

 

Dankzij een VLIR-beurs kreeg ik de kans om samen met vier andere studenten van de 

Universiteit Gent te vertrekken naar Zuid-Afrika om daar mijn thesisonderzoek te verrichten. 

We werden geselecteerd op basis van ons voorgestelde onderwerp. Aanvankelijk had ik het idee 

om mijn onderzoek te doen rond de invloed van de apartheid op het hedendaagse sociale leven 

van de studenten in UWC, Kaapstad. Wanneer ik terug in België aan de analyse van mijn 

interviews wou beginnen bleek het echter moeilijk te zijn om onderzoek te doen naar de invloed 

van een bepaalde tijdsperiode op het hedendaagse leven. Daarom wijzigde ik het onderwerp 

naar een breder concept: de identificatie van studenten ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika.  
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Mijn thesis rond het leven van studenten sluit aan bij een project in de University of the Western 

Cape, nabij Kaapstad. Dit project, Dynamics of Building a Better Society (DBBS), is een 

samenwerking tussen UWC en de Vlaamse Inter-University Council (IUC). Een van de Vlaamse 

partners daarvan is de Universiteit Gent. DBBS bevat zes individuele projecten. Het project 

waarbij mijn thesis aansluit, is project zes: Student Quality of Life. Dit project streeft naar een 

betere levenskwaliteit voor de studenten op de campus. (UWC s.d.a) De universiteit is vrij ver 

van het centrum van Kaapstad gelegen, men noemt ze niet voor niets de University in the bushes, 

en ze vormt een gemeenschap op zich. Er is een ziekenhuis, een studentenbegeleiding die ook 

voor psychologische ondersteuning zorgt, er zijn residenties waar de meeste studenten 

verblijven, cafetaria’s, sportgelegenheden… Veel studenten verblijven dus continu op de campus 

en gaan alleen naar huis tijdens vakanties (als ze de mogelijkheid daartoe hebben). De kwaliteit 

van de faciliteiten op de campus opkrikken, om het leven van de studenten er te verbeteren, is 

dus een belangrijk project. Het Centre for Student Support Services (CSSS) is een onderdeel van 

dit project. Hier heb ik mijn onderzoek uitgevoerd. De directrice van CSSS is Birgit Schreiber, zij 

was de begeleidster van mijn onderzoek ter plaatse. Binnen CSSS bevinden zich opnieuw vijf 

afzonderlijke departementen die zich toeleggen op studentenondersteuning. Het gaat meer 

bepaald om:   

 

− Leadership & Social Responsibilities   

− Student development  

− Students with a disability   

− Academic support  

− Therapeutic Services 

 

Deze departementen zijn op hun beurt opgesplitst in aparte programma’s. Om mijn onderzoek af 

te bakenen en een specifieke doelgroep te hebben, koos ik een van deze departementen als 

onderzoeksveld. Ik koos er uiteindelijk voor om mijn onderzoek te doen bij Academic Support, 

omwille van de grote diversiteit van de leerlingen hierbij aangesloten. Studenten van alle 

leeftijden en van verschillende afkomst verenigen zich samen binnen dit project. Het 

departement Academic Support wordt geleid door Laetitia Permall. Binnen Academic Support 

koos ik voor het programma Peer Mentoring Programme.  
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Het Peer Mentoring Programme heeft als slogan: "For students, by students: continuing the chain 

of change!".  Het programma houdt in dat mentors (goede studenten die al enkele jaren student 

zijn aan UWC en misschien zelf ooit mentees waren) mentees begeleiden. Mentees zijn 

eerstejaarsstudenten die zichzelf aanmelden bij Academic Support omdat ze begeleiding nodig 

hebben bij het studeren en/of bij persoonlijke en sociale problemen. De eerstejaarsstudenten 

die in de residences op de campus verblijven moeten zich sinds enkele jaren verplicht aansluiten 

bij dit programma. De head mentors begeleiden de mentors en kijken erop toe dat de mentors de 

mentees correct begeleiden. Het is een soort hiërarchisch systeem, waarbij de head mentors en 

mentors ook trainingen krijgen van de stafleden om te leren hoe ze mentees het best kunnen 

begeleiden. Verschillende onderwerpen komen aan bod, gaande van studeermethodes tot het 

omgaan met diversiteit. Naast mentors zijn er ook tutors die instaan voor het academische 

aspect van het programma. Zij zijn degenen die bijles geven of tips geven bij het studeren.   

 

Ik logeerde zes weken bij Normalene Valentine en haar dochter, Norchelle Hendricks. Zij wonen 

in Belhar, een voorstad op zo’n dertig kilometer van Kaapstad en op zo’n vijf kilometer van UWC. 

Belhar is een deel van de bekende Cape Flats. In de jaren ’50 werd deze regio de thuis van 

mensen die door de regering geregistreerd werden als niet-blank. De zogenaamde kleurlingen 

werden hier ondergebracht in huizen, de zwarten in krottenwijken of townships (zoals 

Khayelitsha of Gugulethu). Dit onderscheid was er om te vermijden dat kleurlingen en zwarten 

in de centrale of westelijke gebieden van Kaapstad bleven wonen, gebieden die voorbestemd 

waren voor blanken. Ik kwam veel te weten over het thema van mijn onderzoek dankzij 

Norchelle, die me met plezier heel wat vertelde over de geschiedenis van Kaapstad en de invloed 

van deze geschiedenis op het hedendaagse leven ter plaatse.  

 

Nieuwsgierig en met veel enthousiasme vertrok ik naar Kaapstad om meer te weten te komen 

over het hedendaagse leven in een postapartheid Zuid-Afrika.  
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Vraagstelling 
 

De titel van mijn thesis: ‘De regenboognatie in vraag gesteld. Hoe identificeren Kaapse studenten 

zich ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika?’ onthult veel over mijn centrale vraagstelling. Ik 

was in Zuid-Afrika zeventien jaar na de officiële afschaffing van het apartheidsregime. Tijdens 

mijn verblijf merkte ik op dat vandaag nog heel wat in het teken staat van het transitieproces 

van een apartheidsstaat naar een vredevolle staat. Overal waar je komt, kom je in aanraking met 

de geschiedenis van het land. Ik verwachtte dat het trauma nog aanwezig zou zijn, maar niet dat 

het zó alomtegenwoordig zou zijn.  

 

Met achtergrondkennis over de geschiedenis van Zuid-Afrika, een dictafoon en een vragenlijst 

voor de studenten op zak trok ik naar UWC om mijn onderzoek te starten. Zoals eerder vermeld 

legde ik toen nog een andere focus op mijn onderzoek. Tijdens mijn verblijf ter plaatse kreeg 

mijn onderzoek de titel: ‘De invloed van de apartheid op het hedendaagse sociale leven van 

studenten in UWC, Kaapstad’. Ik stelde mezelf verschillende vragen. Is een universiteit een 

neutrale zone, waar iedereen gelijk is en bijgevolg iedereen gelijk behandeld wordt? Wordt het 

sociale leven van de studenten vandaag nog steeds bepaald door de ideologie van de apartheid? 

Vormen zij sociale relaties met een bepaalde wrok in hun achterhoofd, of is net het omgekeerde 

waar en streven zij naar een gelijkwaardige maatschappij voor iedereen? Dragen zij littekens 

mee in hun geheugen? Deze nieuwe generatie, jongeren die pas geboren zijn bij de afschaffing 

van het regime en er dus amper mee in aanraking zijn gekomen, door wie worden zij beïnvloed 

in hun ideeën omtrent racisme of discriminatie? Zijn het hun ouders of andere familieleden, die 

het apartheidsregime hebben meegemaakt? Of is het hun omgeving? De economische apartheid 

is nog steeds alomtegenwoordig in Zuid-Afrika vandaag. Voelen jongeren zich nog steeds 

gediscrimineerd? In hoeverre denken zij dat de ideologie van de apartheid verleden tijd is? Hoe 

voelen ze zich daarbij? Wat zijn de factoren die bepalen in welke mate een student veel of geen 

invloed van de apartheid ondergaat?  
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Hoe langer ik verbleef in Zuid-Afrika, met hoe meer vragen ik kwam te zitten. Ik heb heel wat 

informatie verzameld tijdens mijn verblijf ter plaatse. De vraagstelling is in de loop van de 

analyse van mijn interviews veranderd. Een invloed van iets op iets anders onderzoeken is vrij 

moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk. Ik had gesprekken met mijn promotor, prof. dr. Stroeken 

en met Zuid-Afrika kenner, prof. dr. Verdoolaege, en besliste samen met hen om mijn onderwerp 

van focus te veranderen. Nu behandel ik, zoals mijn titel doet vermoeden, de perceptie van 

studenten over het nieuwe Zuid-Afrika. Het huidige onderzoek gaat over de studenten vandaag, 

hoe ze zichzelf percipiëren, hoe ze zich voelen en hoe hun leven eruit ziet in het nieuwe, 

postapartheid Zuid-Afrika van vandaag. Hierbij ligt de nadruk op de link met het verleden en het 

omgaan van de studenten met elementen als huidskleur, ‘ras’ of etniciteit. Wat is de rol van ‘ras’ 

en etniciteit in de zelfidentificatie van de studenten? 

 

Verschillende prominente thema’s die aan bod kwamen in mijn interviews verwerk ik in een 

geheel. Dit worden de focuspunten in mijn thesis: 

 

− politiek bewustzijn of engagement van de student  

− het omgaan met medestudenten en diversiteit 

− attitude en kennis (ten opzichte) van het apartheidsregime 

− attitude ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika 

 

Deze thema’s maken allemaal deel uit van de identiteitsvorming van de studenten die ik tijdens 

mijn verblijf interviewde. Ze passen bovendien binnen het concept van de regenboognatie.  

 

Ik betrek hierbij ook wie of wat de studenten het meest beïnvloedt in hun leven. Zijn dit hun 

ouders? Vertellen zij specifieke verhalen over het verleden van Zuid-Afrika of doen ze dat net 

niet? Is het hun opvoeding, hun opleiding, hun omgeving, de media die hen beïnvloedt? 

 

Aangezien je in een thesis moet bewijzen wat je in je mars hebt en je moet aantonen dat je 

onafhankelijk onderzoek kan doen, zal mijn leerproces zelf ook een centrale rol krijgen. Dit was 

mijn eerste onderzoek waarvoor ik in het buitenland veldwerk deed. Ik had veel twijfels en 

kende ook wat moeilijkheden onderweg, maar de successen en leuke momenten overstijgen dit 

alles. Vragen als: “Wat heb ik geleerd?”, “Hoe ervoer ik mijn onderzoek?”, “Was ik te naïef in mijn 

eerste vraagstelling?” en “Voldeed het onderzoek aan mijn verwachtingen?” worden hier 

beantwoord. 
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Met alle antwoorden die ik heb verzameld tijdens mijn interviews en mijn observaties, kortom 

tijdens mijn verblijf ter plaatse, probeer ik een degelijk onderzoek uit te werken met als 

onderwerp: ‘De regenboognatie in vraag gesteld. Hoe identificeren Kaapse studenten zich ten 

opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika?’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Methodologie 
 

Ik koos er bewust voor om een twintigtal Kaapse studenten te interviewen en deze interviews te 

gebruiken als primair bronnenmateriaal voor mijn thesis. Aangezien ik de perceptie van de 

studenten ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika onderzoek, is het persoonlijke verhaal van 

deze jongeren van groot belang voor dit kwalitatieve onderzoek. Vragen als: “Wie zijn de 

studenten?”, “Wat gaat er in hen om?”, “Hoe percipiëren ze zichzelf in de maatschappij?”, kunnen 

het best beantwoord worden door de studenten zelf. In de analyse laat ik de studenten daarom 

vaak aan het woord. Aangezien mijn onderzoek een kwalitatief onderzoek is met een beperkt 

aantal diepgaande interviews,  is het niet representatief maar eerder beschrijvend van aard. Het 

onderzoek gebeurde aan de hand van vierentwintig interviews met studenten binnen het Peer 

Mentoring Programme (PMP) in UWC. Ik heb getracht een grote diversiteit binnen de 

bevraagden te hebben. De respondenten zijn van alle leeftijden (vanaf achttien jaar tot midden 

de dertig), hebben een verschillende etnische afkomst en vervullen een verschillende rol binnen 

het PMP. Het onderzoek is dus geen willekeurige steekproef maar een exploratief onderzoek. Er 

is echter geen garantie op representatieve resultaten. Ik verbleef bovendien slechts voor een 

korte periode in Zuid-Afrika, waardoor het onderzoek eerder beperkt is. 

 

Ik stelde mijn vragenlijsten op volgens het MIKAPE-systeem, op aanraden van mijn promotor 

Prof. Dr. Koen Stroeken. MIKAPE is de afkorting voor Mapping, Identity, Knowledge, Attitude, 

Practice en Evolution. Met deze methode kom je veel te weten over de socioculturele identiteit 

van de geïnterviewde. De M staat in mijn onderzoek voor de mapping van het onderwerp: het 

lezen van alle literatuur met betrekking tot mijn onderzoek om zo de context ervan te schetsen. 

De identiteit van de respondenten speelt een belangrijke rol. Ik liet elke respondent een drop-off 

invullen. In mijn onderzoek is de kennis van de studenten gesitueerd in hun kennis met 

betrekking tot (het verleden van) Zuid-Afrika. De attitude van de studenten tegenover de 

geschiedenis van Zuid-Afrika en tegenover de regenboognatie en het huidige Zuid-Afrika, 

tegenover politiek en medestudenten speelt eveneens een belangrijke rol in dit kwalitatief 

onderzoek. Met de praktijk richt ik me op het daadwerkelijke gedrag van de studenten. Ik focus 

hier vooral op hun sociale leven en het omgaan met medestudenten met een andere raciale of 

etnische afkomst. Ik heb er, zoals hierboven vermeld, voor gezorgd dat de geïnterviewden een 

verschillende rol vervullen binnen het PMP en van alle leeftijden zijn. Dit is belangrijk om na te 

gaan of jonge studenten anders denken dan oudere (evolutie). Zijn zij zich meer of minder 

bewust van het verleden van Zuid-Afrika? Engageren zij zich meer of minder op politiek vlak? 
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Speelt leeftijd een rol, of gaat het meer over het aantal jaren dat ze al studeren aan de 

universiteit?  

 

Als bijlage (deel A) vindt de lezer mijn uitgebreide vragenlijst en de themavragenlijst aan de 

hand van het KAPE-systeem. 

 

Mijn promotor ter plaatste, Birgit Schreiber, raadde mij vervolgens aan om met enkele 

hoofdthema’s te werken zodat mijn belangrijkste vragen zeker beantwoord zouden worden. 

Bovendien zou dit ook het analyseren van de interviews vereenvoudigen. Ik heb elke 

geïnterviewde gevraagd een drop-off in te vullen, om zo meer over hun levenssituatie te weten 

te komen. Dat was nogal controversieel, want ik wou hun maatschappelijke economische positie 

achterhalen door te vragen wat het beroep van hun ouders is. Volgens mevrouw Schreiber 

moest ik daarmee voorzichtig zijn aangezien veel studenten in UWC uit een benarde 

thuissituatie komen. Veel studenten verloren hun ouders en/of worden opgevoed door andere 

familieleden. Ik liet de vraag uiteindelijk staan op de drop-off, maar vermeldde wel bij elk 

interview dat ze niet per se ingevuld moest worden. In de loop van het interview probeerde ik 

alsnog op een subtiele manier hun thuissituatie te weten te komen. Ik gebruik de drop-offs en 

antwoorden op de vragen die ik categoriseerde als ‘about yourself’ als informatie om de context 

van de student te schetsen. Die context is immers zeer belangrijk in dit verhaal. Waar groeide de 

student op? In welke omstandigheden? Hoe categoriseert de student zichzelf (dit wordt 

gerelateerd aan identiteit)? Welke taal spreekt de student? 

 

Vervolgens transcribeer en analyseer ik alle interviews. Ik analyseer de interviews op drie 

niveaus: het expliciete niveau, dit zijn de letterlijke uitspraken van de studenten; het impliciete 

niveau, hiervoor lees ik tussen de lijnen en analyseer ik stiltes, opmerkingen… en tot slot de 

praktijk, hoe gedraagt de student zich in de praktijk? Ik ging hiervoor bijvoorbeeld observeren in 

het student centre hoe de studenten zich gedroegen tegenover medestudenten.  
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Ik groepeer de respondenten naargelang de graad van hun kritisch zelfbewustzijn en kritisch 

bewustzijn. Ik neem hierbij politiek, maatschappelijk en historisch bewustzijn in beschouwing. 

Dit leek me de beste manier om de studenten in te delen in verschillende groepen en het 

bijgevolg mogelijk te maken om tot een degelijke analyse te komen. De motivatie waarom ik de 

respondenten op deze manier opdeel is terug te vinden bij de aanvang van het hoofdstuk met de 

analyse van de interviews. 

 

Een ander deel van mijn thesis bestaat uit een literatuurstudie. Ik kon heel wat artikels 

verzamelen in de universiteitsbibliotheek van UWC en in de online databanken. Studenten in 

UWC hebben mij ook enkele interessante werken aangeraden. Ook in België trof ik in de  

universiteitsdatabank heel wat artikels over mijn thema aan. Ik gebruik de literatuurstudie 

vooral bij het schrijven van de achtergrondinformatie met betrekking tot mijn onderwerp. 

 

Mijn veldnota’s zijn ook een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek. Deze spelen een 

belangrijke rol in de beschrijving van mijn leerproces. Elke dag schreef ik mijn ervaringen en 

indrukken op, ik noteerde wat ik gedaan had en wat ik eruit had geleerd en over wat ik gezien en 

beleefd had die dag. Omdat ik het in mijn thesis over het leven van de studenten heb, zijn alle 

indrukken belangrijk. Niet enkel wat de ondervraagden vertelden in een interview maar ook wat 

ik in de praktijk zag, vormt een belangrijke informatiebron. Deze twee kunnen immers wezenlijk 

verschillen. Ondanks het feit dat ik mijn vragenlijst zo neutraal mogelijk heb opgesteld, kan een 

bevraagde altijd wenselijk antwoorden en zeggen wat hij of zij wil om zichzelf in een positief 

daglicht te plaatsen.  

 

Ik hield tijdens mijn onderzoek rekening met de rol van de onderzoeker bij antropologisch 

onderzoek. Een onderzoeker moet zich bewust zijn van zijn of haar eigen aanwezigheid. Die 

heeft immers een impact op de plaatselijke situatie. Mensen ter plaatse zullen zich door de 

aanwezigheid van de onderzoeker anders gedragen. Dit wordt met de term reflexivity benoemd. 

Bovendien is de interpretatie van de onderzoeker relatief en ook daar moet rekening mee 

gehouden worden. (hoorcollege Stroeken, 28 september 2011) Ik bekijk per interview mijn 

invloed op het gesprek. Welke opmerkingen, gedragingen of vragen hebben invloed op welke 

antwoorden?  
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Al snel merkte Birgit Schreiber op dat het feit dat ik blank ben de studenten zal beïnvloeden 

tijdens de interviews. Mijn identiteit als blanke Europeaan en de mogelijkheid dat de studenten 

hier hun antwoorden op afstelden, moet dus steeds in het achterhoofd gehouden worden bij het 

analyseren van de interviews.  

 

Ook cultural exchange  is belangrijk bij een antropologisch onderzoek.  De antropoloog leert van 

de mensen waarmee hij in contact komt en observeert en participeert om alles in zich op te 

nemen. Naast communicatie is dus ook participatie een belangrijk element wanneer je 

onderzoek verricht. (hoorcollege Stroeken, 28 september 2011) Ik heb geprobeerd om dit zoveel 

mogelijk toe te passen tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika. Ik woonde lessen bij, was aanwezig en 

participeerde tijdens bijeenkomsten, communiceerde zoveel mogelijk met studenten en 

medewerkers op de universiteit en at in het student centre, waar altijd veel studenten aanwezig 

waren.  
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Situering onderzoek 
 

Aan de hand van een literatuurstudie schets ik de context van het onderzoek. Aangezien ik in 

mijn onderzoek een duidelijke link leg met het verleden is het belangrijk een korte schets weer 

te geven van de geschiedenis van Zuid-Afrika. Ik besteed ook aandacht aan educatie tijdens de 

apartheid en de postapartheid en de rol van de jeugd in het verzet. Vervolgens wordt ook de 

gehanteerde terminologie in huidig onderzoek toegelicht, alsook wordt er dieper ingegaan op 

het concept ‘identiteit’.  

 

1. Geschiedenis Zuid-Afrika 

 

Er is al enorm veel geschreven over de apartheid. Daarom spitste ik me toe op een meer 

hedendaags onderzoek. Toch is het nodig om de geschiedenis van Zuid-Afrika kort te 

recapituleren om de context van mijn onderzoek te schetsen. Ik gebruik hiervoor als primair 

bronnenmateriaal artikels van Prof. Dr. Anne Walraet (vakgroep Studies van de Derde Wereld en 

gespecialiseerd in Zuid-Afrika, Universiteit Gent) en Prof. Dr. Annelies Verdoolaege (vakgroep 

Afrikaanse talen en culturen en gespecialiseerd in het Afrikaans, Universiteit Gent). 

 

DE PREKOLONIALE EN KOLONIALE PERIODE 

 

Voor de komst van de Europeanen in Zuid-Afrika leefden er drie soorten volkeren. De San waren 

jager-verzamelaars en woonden in Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Angola. De Khoi of 

Khoikhoi waren herders die leefden aan de westkust van Zuid-Afrika. Als derde waren er de 

Bantoe-volkeren, zij waren landbouwers en trokken in de loop van het eerste en tweede 

millennium naar het zuidoosten van Afrika. De Visrivier in de Oostkaap vormde in de achttiende 

eeuw de grens tussen de Kaapkolonie en het westelijke Bantoevolk, de Xhosa. 
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In de (Eurocentrische) literatuur begint de geschiedenis van Zuid-Afrika steevast met het jaartal 

1652. Dit is het moment dat de Hollandse Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) met Jan 

van Riebeeck een bevoorradingskolonie stichtte aan de Kaap de Goede Hoop. De Kaap was geen 

Hollandse kolonie maar eerder het eigendom van een handelsonderneming. Het station aan de 

Kaap werd opgericht zodat de schepen van het VOC op weg naar het Oosten zouden kunnen 

aanleggen in Zuid-Afrika om een verse voorraad in te slaan. De mercantilistische mentaliteit van 

deze periode verrechtvaardigde militair conflict, plunderingen en exploitatie als middelen tot 

verrijking. Het was gerechtvaardigd dat het sterkere, rijkere land zijn wil oplegde aan het 

zwakkere. Deze mentaliteit tekende de houding van de Boeren tot de twintigste eeuw. Al snel na 

de aankomst van de VOC aan de Kaap ontstond er een gelaagde samenleving die steunde op 

slavenarbeid, landinname en conflicten.  (Walraet s.d.: 3; Verdoolaege en Van Keymeulen 2010: 

7-8) 

 

Tussen 1658 en 1807 werden zo’n zestigduizend slaven aangevoerd uit Afrika en Azië om de 

Kaapkolonie te dienen. De VOC liet niet toe dat de plaatselijke bevolking tot slavernij werd 

gebracht. In de beginperiode van de Kaapkolonie waren er slechts weinig blanke vrouwen 

aanwezig in Zuid-Afrika, waardoor er al snel verbintenissen ontstonden tussen de blanken, de 

lokale bevolking en de aangevoerde slaven. De kinderen geboren uit deze verbintenissen 

werden later de ‘kleurlingen’ genoemd. Tot het begin van de negentiende eeuw was de kolonie 

in eerste instantie een landbouwgemeenschap, gebaseerd op slavernij. Dit veranderde in 1807, 

met de afschaffing van de slavenhandel.  

 

In 1795 veroverden de Britten de Kaapkolonie. Nederland was onder Franse dominantie 

gekomen waardoor de Britten konden handelen in naam van de Franse Republiek. In 1803 werd 

de kolonie al teruggegeven aan Nederland, waar de Franse vazalstaat de ‘Bataafse Republiek’ tot 

stand was gekomen. Na de troonbestijging van de broer van Napoleon als koning van Nederland 

in 1806, bezetten de Britten de Kaapkolonie opnieuw. In 1814 werd de kolonie officieel aan 

Groot-Brittannië overgedragen.  

 

De Britten brachten het industrieel kapitalisme met zich mee. Er werden werkkrachten uit de 

Britse kolonies aangevoerd, waardoor de Indische bevolking in Zuid-Afrika op heden nog steeds 

de grootste groep Indiërs vormt buiten India. Het feit dat de Britten aan de macht waren zorgde 

voor onvrede bij de Afrikaners. De Boeren waren niet akkoord met de ontoereikende 

compensaties bij de afschaffing van de slavernij en hadden door de toenemende bevolkingsdruk 

nood aan land. Als reactie trokken de Afrikaners weg van de Britten richting het oosten en 
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noordoosten van Zuid-Afrika. Dit wordt ‘Die Groot Trek’ genoemd. De trek bracht conflicten mee 

met de Xhosa en de andere zwarte volkeren. Het leidde ook tot de creatie van nieuwe staten in 

het binnenland: de Boerenrepublieken.   

 

De ontdekking in de tweede helft van de negentiende eeuw van diamant en goud in de 

onafhankelijke Boerenrepublieken (respectievelijk in Oranje-Vrijstaat en Transvaal) trok de 

aandacht van de Britten. De eerste Boerenoorlog (1880-1881) was een gevolg van deze 

ontdekking. De Boeren behaalden de overwinning en zo werd de onafhankelijkheid van 

Transvaal hersteld. Tijdens de tweede Boerenoorlog (1899-1902) werden Transvaal en Oranje-

Vrijstaat door de Britten geannexeerd. Veel familieleden van Afrikaners werden gegijzeld in 

concentratiekampen. Na deze oorlog wakkerde het Afrikanernationalisme sterk aan. 

(Verdoolaege et al. 2010: 8-12) 

 

DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA 

 

In 1910 sloten de Kaapkolonie, Natal, Oranje-Vrijstaat en Transvaal aaneen tot de Unie van Zuid-

Afrika. Deze unitaire staat kreeg na WOI Namibië als mandaatgebied.  

 

Bij de oprichting van de Unie van Zuid-Afrika werd het cijnskiessysteem, in 1848 ingevoerd door 

het Britse bewind, behouden. Dit impliceerde dat enkel mannen konden stemmen en enkel 

blanken konden verkozen worden. In 1912 werd als tegenreactie het South African Native 

National Congress (hedendaags ANC) opgericht, dat de rechten van de zwarten verdedigde.  

 

De eerste wet die de segregatie regelde, werd opgesteld in 1913. Deze wet, de Natives Land Act 

(nu Black/Bantu Land Act), was erop gericht het eigendomsrecht van zwarten en het recht tot 

verwerven van grond voor zwarten te beperken. De tweede wet was de Naturellen (Swartes) 

Stadsgebieden Wet, ingevoerd in 1923 om de zwarten een systeem van verblijfpasjes op te 

leggen en er zo voor te zorgen dat de steden zo blank mogelijk bleven.  (Verdoolaege et al. 2010: 

12-13) 
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DE APARTHEID 

 

Zuid-Afrika was een raciaal sterk gesegregeerd land geworden en in 1948 werd dit als grondslag 

van de staatsstructuur genomen. De Nasionale Party (NP) had de verkiezingen gewonnen en 

Hendrik Verwoerd werd verkozen als president. Er volgde een explosie van rassenwetten om de 

bevolking raciaal op te delen. Deze waren de Wet op Bevolkingsregistratie, de Ontugwet, de 

Groepsgebiedenwet (die leidde tot het slopen van District Six en Sophiatown met de deportatie 

van de plaatselijke bevolking als gevolg) en de Pasjeswet. (Verdoolaege et al. 2010: 13) 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Kleine en de Grote Apartheid. De Grote Apartheid 

had territoriale, economische en politieke dimensies: de geografische scheiding tussen blank en 

zwart, een gecontroleerde aanvoer van goedkope Afrikaanse arbeidskrachten en een politiek 

systeem dat Afrikanen uitsloot van een rol op nationaal niveau. In de jaren zestig introduceerde 

de regering het bantustansysteem. Dit was in de praktijk een arbeidsreservoir van waaruit 

goedkope arbeidskrachten kon worden gerekruteerd en waarnaar overtollige arbeidskrachten 

kon worden uitgestoten. (Walraet 2001: 249-250)  

 

Met de komst van het bantustanproject kwam bovenop de raciale classificatie ook een etnische 

classificatie. De bedoeling van dit project was om enerzijds de politieke macht te centreren in 

handen van de blanken en anderzijds tegemoet te komen aan de politieke verzuchtingen van de 

Afrikaanse meerderheid. Het project bestond uit twee delen: de creatie van nationale Afrikaanse 

staten waarbij de Afrikaanse bevolking opgesplitst werd in negen etniciteiten (later tien) en een 

restrictief beleid ten opzichte van zwarte werkzoekenden in een blanke staat (influx control). Al 

in 1951 was de eerste stap naar Bantustanisering genomen met de Bantu Authorities Act. Door 

deze wet werd de politieke autoriteit van de chiefs in bantustans versterkt. De bedoeling hiervan 

was de bantustans geleidelijk aan meer politieke autonomie te verlenen, wat moest leiden tot 

hun onafhankelijkheid. Alle Afrikanen zouden naargelang hun etniciteit onder een van de 

aanvankelijk negen en later tien thuislanden behoren en daar hun politieke rechten vervullen. 

Degenen die zich in blank Zuid-Afrika bevonden werden daar gezien als buitenlanders, zonder 

recht op politieke participatie. Tussen 1960 en 1982 moesten ongeveer drieënhalf miljoen 

zwarte Zuid-Afrikanen verhuizen naar een van de etnische thuislanden. De infux control 

wetgeving reguleerde het binnentreden van zwarte arbeiders in blanke gebieden. Zonder 

arbeidsvergunning mocht een zwarte zich maximaal tweeënzeventig uur op blank territorium 

bevinden. Alle zwarten die niet-economisch nodig waren, werden zo geweerd. Er kwam veel 

verzet tegen dit systeem. Er waren veel stakingen en de South African Congress of Trade Unions 
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(SACTU) werd opgericht. Het ANC (African National Congress, oppositiepartij tegen de NP) 

lanceerde zijn defiance campaign wat leidde tot een alliantie tussen alle 

antiapartheidsorganisaties en de oprichting van de Congress Alliance en het Freedom Charter in 

1955. De massabetoging in Sharpeville in maart 1960 eindigde in een bloedbad. De 

noodtoestand werd uitgeroepen en alle oppositiepartijen, het ANC, PAC (Pan Africanist 

Congress) en SACP (South African Communist Party), werden buiten de wet gesteld. Ook het 

SACTU kreeg hetzelfde te verduren. (Walraet s.d.: 13-14) 

 

Met de Kleine Apartheid wordt de raciale segregatie in het dagelijkse leven bedoeld. 

Voorbeelden hiervan zijn de gescheiden stranden voor zwart en blank, de gescheiden ingangen 

in banken en winkels… Deze wet werd de Wet op Afsonderlike Geriewe genoemd, die in 1953 in 

werking gesteld werd en verbood dat mensen van verschillende ‘rassen’ van dezelfde openbaren 

diensten gebruikmaakten. Ook wetten die verboden dat mensen van een verschillend ‘ras’ 

relaties aangingen of trouwden met elkaar - met als doel het ras ‘zuiver’ te houden - waren een 

onderdeel van de Kleine Apartheid. (Verdoolaege et al. 2010: 14) 

 

DE WEG NAAR EEN DEMOCRATIE 

 

Verschillende factoren werkten het einde van de apartheid in de hand. De behoeften van het 

steeds meer ontwikkelde kapitalisme en de industrialisering in Zuid-Afrika waren in conflict met 

het apartheidssysteem. Men had nood aan opgeleide en permanent in de steden verblijvende 

arbeidskrachten. Dit stond in schril contrast met het onderwijsprogramma voor zwarten (Bantu 

Education Act 1953) en het bantustaniseringssysteem. De lage lonen van de goedkope zwarte 

arbeidskrachten belemmerden bovendien de consumentenmarkt, aangezien de 

onderontwikkelde arbeidsklasse zeer weinig koopkracht had. De socio-economische situatie van 

de zwarte bevolking was tegen de jaren ’80 rampzalig: onderwijs en gezondheidszorg waren 

minimaal en de werkloosheidsgraad was zeer hoog. Dit alles was een perfecte voedingsbodem 

voor een revolutionair gedachtegoed. De benarde situatie in de overvolle thuislanden en 

townships zorgde voor steeds meer verzet tegen het apartheidssysteem. De Soweto-opstand van 

1976 illustreert dit. Toen P.W. Botha in 1980 eerste minister werd hanteerde hij de slogan Adapt 

or Die: wie zich verzette tegen het apartheidsregime werd gearresteerd, gemarteld of vermoord. 

Dit was echter niet lang houdbaar, men kon niet anders dan toegeven aan eisen van de 

Afrikaanse bevolking. In 1986 werd de influx control afgeschaft en in 1992 volgde de afschaffing 

van de wetten op de groepsgebieden en de gescheiden voorzieningen.   (Verdoolaege et al. 2010: 

14-15; Walraet s.d.: 15-17) 
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Het apartheidssysteem ondervond bovendien steeds meer tegenkanting van de internationale 

gemeenschap. Het politieke systeem was onverenigbaar met de normen van na de Tweede 

Wereldoorlog. Organisaties en landen stelden sancties in voor Zuid-Afrika, zo werd het land 

bijvoorbeeld afgesneden van buitenlandse markten. (Walraet s.d.: 16) 

 

Als reactie op de gemeenteraadsverkiezingen, gepland voor eind 1983, en de 

grondwetsvoorstellen van de regering, werd eind augustus 1983 een grote oppositiepartij 

opgericht: het United Democratic Front (UDF). Deze partij was een samenwerking van allerlei 

organisaties die zich verzetten tegen het bestaande regime. UDF bevond zich op dezelfde 

ideologische lijn als het ANC met als leuze: one-man, one-vote in a unitary state, waardoor steeds 

meer organisaties zich met het ANC identificeerden. Ook COSATU (Congress of South African 

Trade Unions, de grootste vakbondfederatie) werd hier een aanhanger van. (Walraet s.d.: 17)  Bij 

de nieuwe grondwet van 1983 werd het driekamerparlement geïnstalleerd. Indiërs en 

kleurlingen kregen hierbij een eigen parlementaire kamer. De Afrikanen mochten nog steeds 

niet politiek participeren. Dankzij deze tactiek zouden de blanken het parlement blijven 

domineren met vier blanken op twee kleurlingen en één Indiër. Met vertegenwoordigers van de 

Afrikanen (de meerderheid van de bevolking) erbij zou dit een balans hebben opgeleverd van 

zesendertig Afrikanen tegenover negen blanken, vijf kleurlingen en twee Indiërs. De 

verschillende raciale gemeenschappen verkregen zelfbeschikking inzake cultuur- en taalpolitiek, 

onderwijs, gezondheidszorg... De economische politiek daarentegen vereiste een meerderheid in 

elk van de drie kamers, wat in de praktijk neerkwam op een blanke dominantie, waarbij de 

blanken de beslissing in handen hadden. (Walraet s.d.: 16-17) 

 

In 1986 werd de noodtoestand uitgeroepen, waarbij de UDF buiten de wet werd gesteld. Dit was 

al langer het geval voor het ANC, dat buiten de wet werd gesteld na het bloedbad in Sharpeville 

in 1960. In 1990, met F.W. de Klerk als president, zou het er helemaal anders gaan uitzien. Het 

ANC werd opnieuw gelegaliseerd en werd samen met de Nasionale Party de hoofdpartner in de 

onderhandelingen om via een transitieproces te gaan naar een postapartheidsmaatschappij. De 

Klerk meende dat blank Zuid-Afrika niet langer om de zwarte meerderheid heen kon. 

Belangrijke ANC-leiders, waaronder Nelson Mandela, werden vrijgelaten uit de gevangenis en 

een jaar later werden de apartheidswetten ongedaan gemaakt. De onderhandelingen konden 

beginnen. Het werd een evolutieproces waarbij tijdens de transitie gebruikgemaakt werd van 

een constitutionele continuïteit tussen het oude en het nieuwe regime. Er zouden verkiezingen 

georganiseerd worden met het principe: één persoon, één stem. Het land zou tijdens de eerste 

jaren na de verkiezingen van 1994 geregeerd worden door een regering van nationale eenheid. 
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In 1994 werd Nelson Mandela ‘verkozen’ als president, met de Klerk en Mbeki als vice-

presidenten. De Waarheids- en Verzoeningscommissie werd opgericht als rechtssysteem om te 

leren omgaan met de gruweldaden van het verleden. Slachtoffers zouden erkend worden en er 

zou gestreefd worden naar een nieuwe, unitaire maatschappij. Tot op de dag van vandaag heeft 

het ANC de leiding in Zuid-Afrika, met Jacob Zuma als huidig president. (Walraet s.d.: 17-20; 

Verdoolaege et al. 2010: 15-17) 

 

De regenboognatie 

 

“We have triumphed in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our 

people. We enter into a covenant that we shall build the society in which all South 

Africans, both black and white, will be able to walk tall, without any fear in their hearts, 

assured of their inalienable right to human dignity--a rainbow nation at peace with itself 

and the world.” 

(The Inaugural Address speech, Nelson Mandela, 10 mei 1994)  

 

Een korte uitweiding naar het concept van de regenboognatie is in deze thesis op zijn plaats, 

aangezien de titel luidt: “De regenboognatie in vraag gesteld. Hoe identificeren Kaapse studenten 

zich ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika?” Nelson Mandela’s betekenisvolle woorden in mei 

1994 tijdens zijn toespraak gericht naar het Zuid-Afrikaanse volk na de eerste democratische 

verkiezingen en daarmee ook bij de start van zijn presidentiële carrière, symboliseren het idee 

van de regenboognatie en de droom die daaraan gekoppeld wordt. De kernwoorden die aan het 

concept gekoppeld worden zijn: hoop, samenleven, vrede, verdraagzaamheid en menselijke 

waardigheid. 

 

In 1989 lanceerde aartsbisschop Desmond Tutu het begrip van de regenboognatie bij een 

massademonstratie tegen politiegeweld.  

 

“Bij het stadhuis riep Tutu de betogers op hun handen in de lucht te steken, wat massaal 

gebeurde. ‘We nodigen u uit, Mister de Klerk’, ging hij voor. ‘We zeggen: kom kijken wat 

dit land zal worden. Dit land is een regenboogland! (Applaus). Dit land is technicolor!’” 

(Volkskrant s.d.a.)  
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De regenboognatie stelde een nieuwe hoop voor na jaren van terreur, een hoop die Zuid-

Afrikanen nodig hadden om geloof te hebben in een mooie toekomst voor Zuid-Afrika. Het ANC, 

met als toenmalig leidend figuur Nelson Mandela, incorporeerde de notie in haar politiek en won 

de verkiezingen. Als eerste aanzet naar deze vredevolle maatschappij, kregen elf talen, 

waaronder negen indigeen Afrikaanse talen, een officiële status in Zuid-Afrika.  

 

Het concept van de regenboognatie incorporeert het idee van gelijkheid en diversiteit. De 

kleuren van de regenboog symboliseren de grote diversiteit in Zuid-Afrika, van blank tot zwart, 

van kleurling tot Aziaat. Tegelijk symboliseert het de idee van vredevol samenleven in één natie, 

waarin iedereen gelijk behandeld wordt. In de praktijk geldt dit idee voor vele Zuid-Afrikanen 

niet en wordt het gepercipieerd als een droom die (nog) geen werkelijkheid is geworden. Ik 

bespreek in mijn analyse de perceptie van de studenten tegenover het nieuwe Zuid-Afrika en 

neem de regenboognatie daarbij in beschouwing, omdat deze notie als synoniem voor het 

nieuwe Zuid-Afrika wordt beschouwd. 

 

De vier focuspunten in mijn thesis: 

 

− politiek bewustzijn of engagement van de student 

− het omgaan met medestudenten en diversiteit 

− attitude en kennis (ten opzichte) van het apartheidsregime  

− attitude ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika 

 

passen binnen het concept van de regenboognatie. Dit concept draait voor mij immers rond één 

hoofdvraag: “Hoe samenleven in diversiteit?”. Het politieke engagement van de studenten en 

hun attitude ten opzichte van het verleden en het heden, passen vanzelfsprekend ook binnen dit 

concept. De regenboognatie was een politiek traject, gekozen door het ANC bij hun overwinning 

na de afschaffing van het apartheidsregime. Het is een symbool van de link tussen het verleden 

met de apartheid, en het heden met het nieuwe Zuid-Afrika. In het vaak besproken 

transitieproces van Zuid-Afrika staat de regenboognatie centraal.  Ik stel de regenboognatie in 

vraag, onderzoek of de nieuwe generatie dit als een droom of als werkelijkheid beschouwt, hoe 

zij dit concept percipiëren en hoe er vandaag mee wordt omgegaan.  
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Naast de perceptie van de studenten, is het ook interessant te kijken naar de hedendaagse 

realiteit in Zuid-Afrika die de mening van de studenten vormgeeft. Die realiteit belooft echter 

niet veel goeds. Na bijna twintig jaar een democratische natie te zijn, zijn er nog veel problemen 

in Zuid-Afrika. Ondanks vele pogingen om de Zuid-Afrikaans maatschappij egalitair te maken, 

zoals het Black Economic Empowerment1 initiatief, blijft ongelijkheid tussen arm en rijk 

toenemen en is de werkloosheidsgraad in Zuid-Afrika zeer hoog. De criminaliteit neemt hoge 

proporties aan en het aantal AIDS of HIV-slachtoffers is rampzalig hoog. Men blijft er nog steeds 

streven naar vrede en samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen, maar de 

littekens uit het apartheidsregime zijn nog steeds erg zichtbaar.  

 

Neville Alexander, professor aan UCT, University of Cape Town, meent het volgende: 

  

“We have the historic duty, I believe, to demonstrate to the world that it is possible to 

live in a raceless society. But unless we handle it carefully, it can turn into its opposite 

and I think that most political people haven't thought deeply enough about this - if we 

fail, it's got the ingredients, like any other racial order, of genocidal conflict.”  

(Brown 2008) 

 

Er is bovendien een nieuwe xenofobie aan de orde in Zuid-Afrika: mensen vanuit heel Afrika 

hebben de droom te verhuizen naar Zuid-Afrika met de hoop werk te vinden en rijk te worden. 

Hierdoor leven er veel buitenlandse Afrikanen in Zuid-Afrika en ontstaat er wrevel tussen hen 

en de lokale bevolking. De zwarte Zuid-Afrikanen voelen hun aanwezigheid als een bedreiging: 

nog meer concurrentie op de arbeidsmarkt en een stijgende werkloosheidsgraad. In 2008 

resulteerde dit in een uitbraak van xenofobisch geweld, waarbij zestig mensen het lieven lieten 

en duizenden dakloos werden. (Brown 2008) Politiek analyst Aubrey Matshiqi schreef in de 

Zuid-Afrikaanse krant ‘Business Day’ dat de racistische aanvallen op buitenlandse zwarten een 

gevolg waren van, naast het toenmalig immigratiebeleid van Mbeki, het ‘Apartheidsgevoel’ dat 

onder veel Zuid-Afrikanen nog leeft. (Boon 2008) Ik heb in mijn onderzoek bewust een aantal 

studenten geïnterviewd van niet-Zuid-Afrikaanse maar wel Afrikaanse origine, om ook hun 

perceptie en ervaringen met betrekking tot onder andere racisme  in het nieuwe Zuid-Afrika te 

weten te komen. 

 

                                                             

1 Initiatief om de zwarte bevolking meer te betrekken in de Zuid-Afrikaanse economie. Onder andere 

streeft men naar een groter aantal zwarten met eigendomsrechten.   
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Steven Otter (2010) geeft in zijn roman weer hoe de hedendaagse situatie in Zuid-Afrika met 

betrekking tot rassenproblematiek zich manifesteert.  

 

“Perhaps I had hoped to become colour blind, but I realised that in the South African 

context colour blindness is probably more difficult to achieve than land distribution.  (...) 

I also found it interesting that so many of my black friends said that to them all whites 

looked the same, since this is what I had regularly heard white people say about black 

people when I was a child. In a strange way it made sense, though, because we had all 

been living in our separate areas (...)” (Otter 2010: 63) 
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2. Geschiedenis van Kaapstad in de context van de apartheid 
 

Voor mijn thesis is het van belang de specifieke geschiedenis van de West-Kaap, waar Kaapstad 

deel van uitmaakt, te kennen.  

 

De aankomst van de Europeanen aan de Kaap in 1652 veranderde de situatie ter plaatse 

compleet. De lokale bevolking werd vermengd met Europeanen en met aangevoerde slaven 

afkomstig van Oost-Afrika, Madagaskar, Ceylon (huidig Sri Lanka), de Bengalen en India. Uit de 

relaties van deze gemengde bevolking ontstonden de kleurlingen. Deze kleurlingen vormden 

later de grote meerderheid van de bevolking in de West-Kaap. Bij de ontdekking van de 

natuurlijke rijkdom van Zuid-Afrika brachten de Britten Bantoe-sprekende Afrikanen naar 

Kaapstad om daar, als goedkope arbeidskrachten, op de dokken van de Tafelbaai te werken. 

Deze mensen leefden in barakken aan de rand van de stad. Met de komst van de pasjeswetten 

(Natives Land Act) in 1913 bleef deze bevolking onofficieel in deze arme behuizing leven. Bij de 

installering van het apartheidsregime in 1948 vormde de West-Kaap een moeilijke en 

uitdagende situatie. Al driehonderd jaar woonde er een gemengde bevolking, waarvan één derde 

samen in gemengde gebieden leefde. Kleurlingen, zwarten, Indiërs en blanken leefden generaties 

lang samen op plaatsen als District Six, Woodstock en Salt River. Deze gebieden werden 

gesegregeerd onder de voorwaarden van de Group’s Area Act. Minstens tweehonderdduizend 

mensen werden gedwongen te verhuizen naar de rand van de stad. Zoals overal in het land 

leidde dit tot verzet bij de lokale bevolking en tot de aanwakkerende populariteit van het ANC. 

Op dat moment vertegenwoordigden de kleurlingen zo’n vijfenvijftig procent van de bevolking 

in Kaapstad, de blanken dertig procent en de zwarten slechts vijftien procent.  In Kaapstad 

waren het vooral de kleurlingen die moesten verhuizen om het rijke economische centrum van 

Kaapstad blank te houden. Toch hadden de kleurlingen een bevoorrechte positie in Zuid-Afrika, 

vooral in de West-Kaap. Er waren in deze provincie zowel jobs beschikbaar voor blanken als 

voor kleurlingen. (Western 2002: 711-713) Kleurlingen werden als superieur gezien ten 

opzichte van de zwarte Afrikanen, die geen kans hadden op werk. Deze superioriteit zat in hun 

bloed: dat bezat immers een sprankeltje blank of Europees bloed. Kleurlingen zouden in de loop 

van de twintigste eeuw deze superioriteit gebruiken om zichzelf te beschermen tegen het 

racisme waarmee de zwarten te maken kregen. De blanke regering had er ook alle baat bij om de 

kleurlingen te onderscheiden van de zwarte bevolking. Zo zouden de kleurlingen loyaal zijn 

tegenover de blanken en een alliantie met zwarten vermijden. Dit zou ervoor zorgen dat een 

antiapartheidsstrijd geen al te grote proporties kon aannemen. De regering kreeg de beste kans 
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om de kleurlingen en zwarten hiërarchisch van elkaar te onderscheiden met de installering van 

de pasjeswetten, waar de kleurlingen van vrijgesteld waren.  

 

De bevoorrechte positie van de kleurlingen zou een identiteit creëren verschillend van zowel de 

Europese als Afrikaanse culturen. (Anderson 2002: 20-22) De goed draaiende economie in 

Kaapstad leidde ertoe dat de stad erg aantrekkelijk was voor buitenstaanders. Veel Afrikanen 

trokken daarom in de loop van de jaren ’70 naar Kaapstad, hopend op een betere toekomst. Ze 

bouwden er hun eigen huizen in de regio van de Cape Flats. Sinds de afschaffing van de 

pasjeswetten in 1986 verdubbelde de populatie in Kaapstad. De lokale bevolking van Kaapstad, 

de kleurlingen, zag haar meerderheidspositie snel verdwijnen. Dit activeerde een nieuw racisme 

tussen de kleurlingen en de zwarten. Er was sprake van geweldplegingen, misdaad, corruptie, 

slechte administratie en een grote kloof tussen de rijke bevolking die aan de flanken van de 

Tafelberg woont en de armere bevolking, die zich in de Cape Flats bevindt. Ook nu nog wordt 

gestreefd naar een meer gemengd Kaapstad, waarin getracht wordt de economische en sociale 

ongelijkheid teniet te doen. (Western 2002: 713-716) De littekens van de segregatie in de 

apartheid zijn echter nog goed zichtbaar. Het rijke centrum staat in schril contrast met de 

verschillende townships in de West-Kaap die de miserabele leefomstandigheden tonen van 

mensen die in het verleden gedwongen waren om te verhuizen. Het centrum van Kaapstad 

wordt nog steeds gekenmerkt door een blanke bevolking, de mensen aan de rand van de stad 

zijn kleurlingen of zwarten. Waar je woont, speelt nog een zeer grote rol met betrekking tot de 

maatschappelijke klasse waartoe je behoort. Daarom was het in mijn onderzoek belangrijk om 

de studenten te vragen naar hun woonplaats. Ik ga na of dit een factor is die beïnvloedt hoe 

studenten omgaan met diversiteit. 
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3. Geschiedenis UWC 
 

“The University of the Western Cape is a national university, alert to its African and 

international context as it strives to be a place of quality, a place to grow from hope to 

action through knowledge. It is committed to excellence in teaching, learning and 

research, to nurturing the cultural diversity of South Africa, and to responding in critical 

and creative ways to the needs of a society in transition. Drawing on its proud experience 

in the liberation struggle, the university is aware of a distinctive academic role in helping 

build an equitable and dynamic society.” (UWC s.d.b) 

 

Deze mission statement van de University of the Western Cape  toont aan hoe er vandaag in 

instituties voor hogere educatie gestreefd wordt naar een betere maatschappij in de context van 

een nationaal transitieproces. De kernwoorden hierbij zijn: gelijkheid, hoop, kennis, culturele 

diversiteit en transitie.  

 

Educatie is een belangrijke factor in het gevecht tegen rassendiscriminatie na de apartheid. De 

meest drukkende kwestie voor besluitvormers in de regering en in het onderwijssysteem is de 

transformatie van hogere educatie. Beleidsmakers die pleiten voor een hervorming menen dat 

de universiteiten of hogescholen gefaald hebben in het aanpassen van hun organisatorische 

structuur. Het raciale profiel van de werknemers is nog steeds, zoals tijdens de apartheid, te 

eenzijdig. De toegang van zwarte studenten afkomstig uit benadeelde thuissituaties tot het hoger 

onderwijs is een agendapunt in de transformatie van de educatie. Hier staat het begrip ‘ras’ dus 

nog steeds centraal. (Holborn, 2010: 100) 

 

Met de Extension of University Education Act uit 1959 werd de oprichting van een aantal raciale 

instituties voor hogere educatie mogelijk gemaakt. De University College of the Western Cape 

werd door deze wet opgericht als institutie voor de scholing van studenten geregistreerd als 

Kaapse kleurlingen, Maleisiërs, Griekwa of andere kleurlingen. De eerste groep studenten was 

ingeschreven in 1960 en kon kiezen tussen een beperkt aantal opleidingen die er vooral op 

gericht waren om de studenten op te leiden om na hun scholing een gesegregeerde 

gemeenschap voor kleurlingen te dienen (bijvoorbeeld door administratief werk uit te voeren of 

als ambtenaar te werken). De eerste tien jaar functioneerde het college volgens de wensen van 

het apartheidsregime. Blanken gaven les en beheerden de administratie en de studenten deden 

wat hun professoren hen opdroegen. In 1970 kreeg de institutie de status van universiteit en 

kon ze zelf bepalen welke opleidingen er aangeboden zouden worden. Ondanks het feit dat UWC 
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afhankelijk was voor financiering van de NP-regering, werd het langzaamaan een site waar een 

intense antiapartheidsstrijd werd geleverd.  

 

Er kwam in de jaren ’70 steeds meer verzet van de studenten tegen het racistische beleid. Dit 

leidde tot de schorsing van een aantal leerlingen en uiteindelijk tot een tijdelijke sluiting van de 

universiteit. Dit verzet situeerde zich in de context van het verzet in het hele land van arbeiders 

en studenten tegen het apartheidsregime en de aanwakkering van de Black Consciousness 

Movement. Deze beweging situeerde zich vooral bij zwarte studenten die ontevreden waren over 

het paternalisme van liberale organisaties die uitgingen van blanke studenten in universiteiten. 

Onder Black verstond men een samenwerking van zwarten, kleurlingen en Indiërs. Enkel 

blanken werden hier dus van uitgesloten. In UWC streefden studenten met een Black 

Consciousness-ideologie samen met enkele personeelsleden van de universiteit naar antiraciale 

hervormingen op de campus. In 1975 werd de eerste zwarte rector, Richard van der Ross, 

aangesteld in UWC. Onder zijn bewind was er een vrijer, meer open klimaat in de universiteit. Na 

de Soweto-opstand van 1976 werd de woede van de studenten nog meer aangewakkerd en dit 

versterkte hun politieke strijd in de universiteit. Deze strijd werd vanaf 1980 steeds meer 

gerelateerd met de nationale strijd voor vrijheid. Met het herschrijven van de mission statement 

in 1982 verwierp de universiteit formeel de apartheidsideologie. Anderson (2002) toont met 

deze laatste zin uit het mission statement van de UWC Objectives (1982) aan wat de kracht en de 

hoofddoelstelling van deze statement was: 

 

“the main prerequisite for the fulfillment of the university’s commitment is that the 

admission of students and the appointment of lectures and researchers to universities 

should in no way be restricted on the grounds of race, color or ethnicity.”  

(Anderson 2002: 25)  

 

Deze statement had heel wat gevolgen. Plots stonden de deuren van een universiteit open voor 

elke student die zich wou aanmelden. Ook studenten met een Afrikaanse taal  als moedertaal en 

met een benadeelde levenssituatie waren welkom. In 1983, dankzij de University of the Western 

Cape Act, verwierf de universiteit haar eigen autonomie en verkreeg ze zo een gelijkwaardige 

positie naast de blanke universiteiten. (Anderson 2002: 23-27; UWC s.d.c) 
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Door deze strijdlustige geschiedenis van UWC is er nu een enorme diversificatie aan studenten 

in de universiteit. Het Engels wordt gebruikt als onderwijstaal, zodat iedereen de lessen kan 

begrijpen.  Men ziet een duidelijke verschuiving van het aantal studenten ingeschreven in deze 

universiteit naargelang etnische afkomst tussen 1985 en 1991. In 1985 waren zo’n negentig 

procent van de studenten aan UWC kleurlingen. Zes jaar later waren er eenendertig procent 

zwarte Afrikanen, eenenzestig procent kleurlingen, zeven procent Indiërs en één procent 

blanken ingeschreven aan deze universiteit. (Pavlich en Orkin, 1993: 7/6)  Vandaag is dit nog 

steeds ongeveer zo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

4. Educatie in een apartheids- en postapartheidstijdperk 
 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”   

(Nelson Mandela, speech op 16/07/2003 in de University of the Witwatersrand, 

Johannesburg)  

 

SECUNDAIR ONDERWIJS 

 

Het Zuid-Afrikaanse middelbare schoolsysteem vertoont nog heel wat elementen van het 

verleden. In 1953 werd de Bantu Education Act in werking gesteld, ter vervanging van de door 

missionarissen gecontroleerde native education die voor de Nasionale Party niet ongelijk of 

verdeeld genoeg was. (Davies 1996: 322) Deze wet autoriseerde verschillende 

bestuursstructuren voor blank en zwart en stemde zwart onderwijs af op ‘carrières’ als 

laaggeschoolde arbeiders. (Hengeveld s.d.a) De zwarten konden enkel nog binnen hun eigen 

bantustan een minieme opleiding krijgen. (Davies 1996: 322) 

 

Er waren drie aparte overheidsdepartementen met betrekking tot onderwijs: een voor scholen 

voor kleurlingen, een voor scholen voor kinderen met een zwarte huidskleur en een voor 

scholen voor kinderen met een blanke huidskleur. Deze drie hadden verschillende middelen ter 

beschikking. Het House of Representatives (HOR) was het department dat de zaken voor scholen 

voor kleurlingen behandelde, het Department of Education and Training (DET) behandelde de 

zwarte scholen in blank gebied en de blanke scholen waren bekend onder de naam Model C 

schools. Tot op vandaag hebben deze laatste de beste faciliteiten en de beste leerkrachten. Ze 

bieden met andere woorden de beste onderwijskansen voor kinderen. De voormalige HOR-

scholen hebben nog steeds een slechte infrastructuur en minimale faciliteiten. De DET-scholen 

hebben tot op vandaag veruit de slechtste faciliteiten en de minste middelen ter beschikking 

waardoor leerlingen met een zwarte huidskleur de minste slaagkans hebben op het Senior 

Certificate examen van de staat.  
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Ondanks het feit dat de overheid bijna twintig procent van haar budget aan onderwijs besteedt, 

is er nog een lange weg te gaan voordat de ongelijkheden, een erfenis van het verleden, kunnen 

worden weggewerkt. Alle scholen krijgen nu dezelfde budgetten, maar doordat het de Model C 

schools toegelaten is om hun budget aan te vullen met financieringen door de ouders van de 

leerlingen, kunnen deze zich betere faciliteiten veroorloven en is het mogelijk een betere 

infrastructuur uit te bouwen. Dit is echter totaal afhankelijk van wat de ouders (kunnen) 

doneren, waardoor de ene Model C school betere faciliteiten heeft dan de andere. Naast deze drie 

soorten scholen, gefinancierd door de overheid, bestaan er in Zuid-Afrika (net als bij ons) ook 

privéscholen die totaal berusten op de financiering door de ouders van de leerlingen. (My Cape 

Town South Africa, s.d.a) 

 

De middelbare school waar een student(e) leerling(e) was, is een belangrijke factor in diens 

sociale achtergrond. Enerzijds kom je zo te weten wat de sociale klasse is waartoe de student 

behoort, anderzijds onthult de middelbare school de graad van het in contact komen met 

mensen met een diverse raciale afkomst. De financiële drempel staat in parallelle lijn met een 

raciale drempel: in de Model C schools zijn vooral kleurlingen en blanken te vinden die het zich 

kunnen veroorloven in zo’n school te studeren. Vele zwarten, die door de erfenis van de 

apartheid nog steeds onderaan de economische ladder staan in Zuid-Afrika, lopen school in een 

voormalige HOR- of DET-school. Hier komen ze enkel in contact met  kleurlingen (in een kleine 

mate) en zwarte leerlingen (in een grote mate). (My Cape Town South Africa, s.d.a) 

 

In 2001 ging twaalf procent van de leerlingen in de West-Kaap naar een school die voordien 

behoorde tot een andere raciale groep dan die van henzelf. In de voordien zwarte scholen bleef 

de aanwezigheid gedomineerd (tot honderd procent) door zwarte studenten. Drieënnegentig 

procent van de schoolgaanden in voordien kleurlingen scholen was kleurling. Vierendertig 

procent van de leerlingen in voormalig blanke scholen was niet-blank, de meeste onder hen 

waren kleurlingen, geen zwarten. Na 2001 duurde de desegregatie voort. Alle voormalig blanke 

scholen telden meer dan vijftig procent blanke studenten en de zwarte scholen bleven zwart 

gedomineerd. Zwarte ouders die zich in de middenklasse bevinden kiezen er vaak voor om tegen 

het systeem in te gaan en hun zwarte kinderen naar een school te sturen die zich ver buiten hun 

woonplaats bevindt: voormalig door blanken of kleurlingen gedomineerde scholen. Dit is 

volgens hen vaak de enige kans voor die kinderen om de vicieuze cirkel waarin ze zich bevinden 

te doorbreken en een succesvol leven tegemoet te gaan. Dit is een hele opoffering voor deze 

gezinnen, zowel financieel als cultureel. Op de voormalige Model C Schools heerst er nog steeds 

een assimilerend klimaat waardoor de leerlingen zich moeten aanpassen aan de culturele 
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waarden van deze school en ook bijvoorbeeld aan het taalgebruik. De ouders verliezen zo 

“ownership and participation in their children’s learning”, meent Simeon Maile (2004). Ook 

kleurlingen zien de voormalige blanke scholen als de weg naar vooruitgang voor hun kinderen.  

De kinderen reizen dagelijks tussen twee sociale omgevingen en dat speelt een rol in hun 

identiteitsvorming. (Lemon and Battersby-Lennard 2010: 99, 101, 105) 

 

Ik behandel de middelbare school als een variabele die het omgaan met diversiteit bepaalt van 

de studenten die ik heb geïnterviewd tijdens dit onderzoek. 

 

HOGER ONDERWIJS 

 

Reeds voor de introductie van de apartheid waren de Zuid-Afrikaanse universiteiten verdeeld 

naargelang raciale en etnische lijnen. Zo waren er blanke universiteiten die óf Engels- óf 

Afrikaanssprekende  studenten opleidden. De Univeristy of Fort Hare was bestemd voor zwarte 

studenten maar was ook open voor blanken, kleurlingen en Aziaten. Een kleine hoeveelheid niet-

blanken werd toegelaten in de Engelse universiteiten. Bij de invoering van de apartheid was er 

een hele verandering. In 1959 werd de Extension of University Education Act in werking gesteld. 

Deze wet institutionaliseerde de apartheid in het hoger onderwijs. De wet zorgde ervoor dat 

zwarten de toegang ontzegd werden tot ‘blanke’ universiteiten als ze niet in het bezit waren van 

een speciaal permissiebiljet getekend door een minister. Zwarten waren verplicht zich te 

wenden tot een van de verschillende tribale instellingen in de bantustans, kleurlingen werden 

voorzien van eigen exclusieve campussen. Er werden nieuwe universiteiten opgericht voor de 

verschillende niet-blanke groepen.  (Davies 1996: 322) In de jaren ’70 kwam de eerste barsten 

in dit systeem. De zwarten uitten enerzijds hun antipathie tegenover de bush colleges en 

anderzijds hun frustratie over de geslotenheid van de blanke universiteiten. Als reactie werden 

de zwarte universiteiten opgewaardeerd in de hoop dat de zwarte studenten hierdoor zouden 

bedaren. De internationale wereld steunde dit initiatief en zag dit als een kans op verbetering 

voor Zuid-Afrika op de internationale markt. (Davies 1996: 325) 
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Al voor 1948 speelden studenten een belangrijke rol in het politiek activisme in Zuid-Afrika. De 

studenten aan de University of Fort Hare speelden een sleutelrol in de antiapartheidsstrijd. 

Verschillende politieke strekkingen waren er aanwezig maar de belangrijkste was die van het 

Afrikaanse nationalisme. Fort Hare was oorspronkelijk een militaire basis tijdens de Frontier 

Wars of ook wel Kaffir Wars genoemd. De Britse basis werd gebruikt tegen de Afrikanen. Later 

werd het overgenomen door enkele kerken en werd het gebouw omgedoopt tot Fort Hare 

University College en later Fort Hare University. Ook andere politieke strekkingen, zoals die 

geconcentreerd op de landstrijd en het behouden van culturele waarden en normen of die van 

de links Marxistische studenten waren ook een belangrijk onderdeel van het politiek activisme. 

Al in de jaren ’40 ontstond er een blank gedomineerde studentenbeweging die ook zwarte 

studenten toeliet: NUSAS (National Union of South African Students). Deze beweging 

mobiliseerde studenten om zich te verzetten tegen de apartheid. De blanken streden tegen de 

onderdrukking die uitging van de Afrikaners naar de Britten toe, de zwarten streden tegen de 

apartheid in het algemeen. In 1955 werd het Freedom Charter van het ANC bekendgemaakt. In 

dat jaar werden de raciale beperkingen bovendien strenger gemaakt, waardoor de gemoederen 

verhitten. De studenten stelden eisen (overeenkomstig met deze terug te vinden in het Freedom 

Charter): vrij onderwijs, stemrecht, jobs en een degelijk loon voor iedereen en tot slot het recht 

om zich te organiseren of een vereniging op te starten.  In de jaren ’70 was er een piek in het 

studentenactivisme met de opstand in Soweto en de oprichting van de radicale South African 

Student Organization (SASO). Steve Biko, medeoprichter van SASO en in september 1977 

vermoord door de Zuid-Afrikaanse veiligheidspolitie, werd een inspiratiebron voor 

studentenactivisme eind jaren ’70 en later. Vooral tijdens de opstand in Soweto in 1976 stond 

Steve Biko symbool voor de antiapartheidsstrijd. Deze opstand gaf een krachtige boodschap 

weer van antipathie ten opzichte van het regime. Het United Democratic Front (UDF) werd 

opgericht. (Brutus 2006: xi-xiv) De doelen van deze beweging waren de volgende: “to remove all 

racial oppression; … to remove the grip of the monopoly companies over our country; to build 

democratic majority rule in a unified South Africa.” (Marks 2001: 53) Studenten speelden een 

sleutelrol in de oprichting van deze beweging. Met aanhangers van over heel Zuid-Afrika en uit 

verschillende politieke partijen slaagde UDF er in om het toenmalige regime uit te dagen en 

onderhandelingen af te dwingen die uiteindelijk hebben geleid naar de afschaffing van de 

apartheidsperiode. (Brutus 2006: xi-xiv) 
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5. Rol van de jeugd bij de afschaffing van de apartheid 
 

Heel wat jongeren maakten in de jaren zeventig en tachtig deel uit van de liberation struggle. De 

meeste jongeren die zich organiseerden in een politieke beweging waren schoolgaand. Ook veel 

leiders van deze organisaties gingen nog naar school. De school vormde een perfecte plaats voor 

vergaderingen, het optrommelen van mensen en politiek activisme. Bovendien was het feit dat 

de jongeren naar school gingen een reden om zich aan te sluiten bij het activisme tegen de 

apartheid: de jongeren zagen dat er in hun DET- of HOR- school een ernstig gebrek was aan 

faciliteiten en wilden daar iets aan doen.  Zo getuigt ook een student in het onderzoek van Marks 

(2001): 

 

“I became involved in 1986. Then i was at school, in Standard 9. I found that within our 

school, we lacked everything – teachers, facilities… I was motivated to be part and parcel 

of the organisation in order to challenge the DET to see our education at our schools is 

inferior. That is why I became involved in politics. (…)” (Marks 2001: 50)  

 

Marks (2001) meent dat er drie soorten jongeren lid waren van het politieke organisaties in de 

jaren tachtig.  

 

Eerst en vooral waren er de zogenaamde comrades. Deze jongeren vonden dat het hun 

verantwoordelijkheid was lid te zijn van politieke organisaties. Ze hadden een hoog politiek 

bewustzijn over de werking van het apartheidsregime en streefden naar rechtvaardigheid. Ze 

waren een deel van de vrijheidsstrijd. Deze jongeren waren om morele redenen lid van de 

organisatie en wilden opkomen voor de gemeenschap waarin ze leefden. 

 

Het tweede soort jongeren was degenen die wel lid waren van een politieke organisatie maar 

slechts een oppervlakkig politiek bewustzijn hadden. Zij wisten niet wat het precies inhield 

politiek betrokken te zijn. 

 

De laatste jongeren  waren niet enkel lid van een politieke organisatie om te streven naar 

rechtvaardigheid, maar ook voor egoïstische redenen.  Zij werden de comtsotsis genoemd: zij die 

lid zijn van een politieke organisatie om hun misdaden te kunnen verantwoorden.  Zij zijn lid van 

de organisatie omdat ze zo ongestraft kunnen wegkomen met misdaden en de organisatie 

gebruiken als schild en excuus waarbinnen deze misdaden zich voordeden.  
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Het doel van de politieke jeugdorganisaties was niet enkel om de regering te doen buigen. Er 

werd ook gepoogd naar het creëren van concrete manieren om de jeugd te organiseren. Het 

mobiliseren van de jeugd bleek niet voldoende te zijn, de jongeren begonnen steeds 

strategischer over hun rol in het verzet na te denken. Tussen ’86 en ’88 werd de slogan: “From 

mobilisation to organisation”, populair. Het gevoel van verbondenheid met de nationale 

vrijheidsstrijd en specifiek met deze van de jeugdorganisaties werd bij de jongeren 

aangewakkerd. Er waren niet langer ongerichte en spontane activiteiten, vanaf nu werden deze 

strikt georganiseerd en werd de kracht ervan alsmaar groter. Leden van de organisaties moesten 

vergaderingen bijwonen, actief participeren en taken uitvoeren. Het was niet langer voldoende 

dat jongeren participeerden in straatgevechten of aanwezig waren op massa-evenementen, 

vanaf de jaren tachtig moesten de jongeren blijk geven van een politiek bewustzijn, discipline en 

engagement met de organisatie. Er werd een gedragscode in werking gesteld. Leden die zich 

misdroegen werden uitgesloten omdat die de vrijheidsstrijd in gevaar brachten. De 

jeugdorganisaties werden sites waar jongeren elkaar politiek onderwezen en getraind werden. 

Educatie werd hét middel tot slagen. Elk lid werd opgeleid opdat die de partij zou kunnen 

representeren in debatten en gesprekken met andere organisaties of met burgers. Veel van de 

jongeren engageerden zich in een organisatie om zich meer bewust te worden van wat er gaande 

was in Zuid-Afrika. (Marks 2001: 49-58) 

 

In februari 1990 werden de politieke ballingschappen opgeheven, waardoor iedereen vrij aan 

politiek activisme mocht doen. De georganiseerde en ongeorganiseerde jeugd konden vanaf dit 

moment zonder angst hun sympathie met de vrijheidsstrijd uiten. Heel wat nieuwe jongeren 

sloten zich aan bij de organisaties. Veel van de oudere jeugd, die zeer actief was in de jaren ’80, 

besloot echter om de organisaties te verlaten. Ze voelden zich verloren en hadden geen 

duidelijke rol meer in de strijd, nu het bewapend verzet opgeschort werd. Bovendien hadden ze 

het idee dat het ANC het verzet op lokale basis en de rol die de jeugd daarin speelde niet 

erkende. Deze jongeren waren ontgoocheld. Anderen wilden hun activisme even pauzeren na 

een lange strijd waarin ze hun eigen leven riskeerden. Nog eens anderen stelden dat ze niet 

langer een rol konden spelen in de politiek van ‘het nieuwe tijdperk’ waarin de nationale 

onderhandelingen tussen het ANC, de NP en Inkatha startte. De jongeren hadden het gevoel dat 

ze niet langer hun diensten konden bewijzen in een strijd op nationaal niveau. 
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Ook andere problemen staken de kop op in het activisme gedurende de jaren negentig. Enerzijds 

was er het probleem dat veel van de nieuwe leden naïef waren. Anderzijds was er een piek in het 

wapenbezit en werden wapens indiscreet gebruikt, wat tot gevaarlijke situaties kon leiden. 

 

Tijdens de jaren negentig waren er drie ideologische strekkingen binnen deze politieke 

jeugdorganisaties: 

 

− De oudere jongeren, actief in de jaren ’80, voelden zich, ondanks ongenoegen over enkele 

beslissingen van het ANC, moreel verplicht het ANC te steunen en deden er alles aan om 

publieke steun te vinden voor hun politieke standpunten. 

− De nieuwe leden hadden een minder kritische houding tegenover het ANC en steunden 

deze partij onvoorwaardelijk. 

− Een grote groep stelde zich terughoudend op tegenover het ANC en uitte zijn frustraties 

over deze partij openlijk. 

−  De comtsotsis die nog steeds uit eigenbaat lid waren van een politieke partij, hielden zich 

niet bezig met een ideologische strekking. 

 

Het probleem van geweld werd steeds groter: de jeugd begon geweld als enige middel te zien tot 

het oplossen van diens problemen. Met uitspraken als “We are fighting for the liberation of our 

people” praatten ze dit geweld goed. Dit was tot op de verschijning van het boek van Marks nog 

steeds een probleem in de Zuid-Afrikaanse maatschappij. (Marks 2001: 70-85, 115) 

 

Ondanks het latere geweld en de problemen in de jaren ’90 kan hier geconcludeerd worden dat 

de jeugd een belangrijke rol speelde in de antiapartheidsstrijd in Zuid-Afrika. Jongeren streefden 

naar rechtvaardigheid en hun rol in het verzet is zeker niet te onderschatten. De talloze politieke 

jeugdorganisaties die opgericht werden tijdens de apartheidsjaren ter protest tegen het regime 

zijn daar een bewijs van. Hun doelen werden verwezenlijkt: de jeugdorganisaties maakten het 

mede mogelijk het toenmalige regime neer te halen en een weg vrij te maken voor het ontstaan 

van een nieuw democratisch Zuid-Afrika. 
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6. Terminologie 
 

Verschillende termen zijn contesterend in de context van de geschiedenis van Zuid-Afrika, 

vooral deze met betrekking tot ‘ras’ en etniciteit.  

 

Ter plaatse heb ik kunnen constateren dat er nog steeds rechtlijnig  gedacht wordt in termen van 

‘ras’: categorieën als zwarte, kleurling, Indiër, blanke en Aziaat zijn alomtegenwoordig. Ook de 

specifieke etniciteit van de zwarte bevolking speelt voor Zuid-Afrikanen een belangrijke rol in 

hun leven: Zulu, Xhosa, Venda, Sotho, Tswana, Tsonga, Swati en Ndebele.  

 

CATEGORISERING VAN PERSONEN IN DE OVERHEID 

 

In de rapporten van Demographic and Health Surveys (DHS) kan nagegaan worden hoe de 

overheid omgaat met de categorisering van personen. Er zijn echter slechts twee rapporten over 

Zuid-Afrika beschikbaar, een van 1998 en de laatste van 2003. Mocht er een van voor 1994 

beschikbaar zijn zouden er hoogstwaarschijnlijk compleet andere categorieën in terug te vinden 

zijn, of zouden verhoudingen tussen bepaalde categorieën extra benadrukt worden.  

 

In het eerste hoofdstuk van het DHS rapport van 1998 staat vermeld hoe personen 

gecategoriseerd worden: 

 

“The groups identified by the Population Registration Act were White, Indian, Black and 

Coloured. While Coloured was often explained as being mixed descent, it included people 

of Khoisan, Malaysian, Griqua, Indian and Chinese origin. Classification of the population 

into racial groups under Apartheid had profound economic and social impacts.”  (DHS 

rapport 1998: 2) 

 

Hierbij wordt in de voetnoot vermeld: 

 

“Although people are no longer registered according to a Population Registration Act, it 

is necessary to collect some statistical data according to self-reported categorisation into 

these population groups in order to monitor the progress in reducing these social and 

economic inequalities. In this report, the terms African and Asian are used instead of 

Black and Indian, however it is recognized that Asian is a broader category, not only 

including people of Indian descent.” (DHS rapport 1998: 2)  
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In het rapport van 2003 vinden we een soortgelijk commentaar terug. In tegenstelling tot het 

rapport van 1998 is de tekst wel allemaal te vinden in de hoofdtekst in de plaats van in een 

voetnoot. Ook de laatste zin werd aangepast. Er wordt geen opmerking gemaakt over het begrip 

Asian. Het rapport van 2003 heeft er klaarblijkelijk geen problemen mee om gebruik te maken 

van de term Indian. Alhoewel in het rapport van 1998 daar wel een opmerking over staat, wordt 

de term meermaals gebruikt in het werk. In het rapport van 2003 wordt er net als in dat van 

1998 geen gebruikgemaakt van de term Blacks om de zwarte bevolking mee aan te duiden. In de 

loop van beide documenten wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen rural en urban 

Africans.  

 

In het rapport van 2003 staat duidelijk vermeld dat geïnterviewden moeten geïnterviewd 

worden door mensen van hun eigen leeftijd, ‘ras’ en gender om die persoon op zijn of haar 

gemak te stellen: “It is generally accepted protocol for respondents to be interviewed by 

interviewers of the same gender, age range and ethnic group, especially when sensitive 

questions are part of the survey.” (DHS rapport 2003: 397) Dit reflecteert de situatie in Zuid-

Afrika. Tijdens mijn verblijf stelde ik mezelf de vraag  of het al dan niet eigen is aan mensen om 

zich meer op het gemak te voelen bij mensen van hun eigen ‘ras’. Dit rapport gaat ervan uit van 

wel. 

 

Mensen uit alle provincies werden geïnterviewd. Er staat in lijsten vermeld welke steden aan 

bod kwamen, waarbij er eerst een lijst is zonder titel en daarna een met als titel White Areas, 

gevolgd door de lijst met als titel Indian Areas. De rest wordt dus gezien als een gebied van 

kleurlingen of zwarten. (DHS rapport 2003: 409-410) Hieruit blijkt dat gebieden in Zuid-Afrika 

nog steeds gekenmerkt worden door het ‘ras’ van hun inwoners. De segregatie is nog niet 

helemaal voorbij. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend: de mensen die tijdens de apartheid 

gedwongen werden te verhuizen hebben vandaag nog steeds geen financiële mogelijkheid om te 

verhuizen naar een rijker gebied. Ze hadden geen kans op werk en werden verbannen naar een 

township waar de woonomstandigheden ronduit miserabel zijn. Zelden is er voor hen een kans 

om rijker te worden en een trapje hoger op de maatschappelijke ladder te klimmen.   
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De vraag: “How would (NAME) describe himself/ herself in terms of population group?”, met als 

antwoord keuze uit: Black African, Coloured, Indian or Asian, White of Other komt in de 

vragenlijsten aan bod na vragen over andere identiteitskenmerken als: geslacht, leeftijd, woning 

en positie in het huishouden. (DHS rapport 2003: 448) De afkomst van de geïnterviewde wordt 

dus niet beschouwd als belangrijkste identiteitskenmerk van de persoon in kwestie. Deze vraag 

wordt gevolgd door vragen met betrekking tot de educatie en de fysieke gezondheid van de 

geïnterviewde. 

 

CATEGORISERING IN DEZE THESIS 

 

De Zuid-Afrikaanse bevolking wordt tot op vandaag onderverdeeld in de vier raciale 

categorieën: ‘African’, ‘Coloured’, ‘White’ en ‘Indian’. Deze vierdeling wordt vooral in onderzoek 

gebruikt of om de demografische realiteiten en/of socio-economische werkelijkheid in Zuid-

Afrika te beschrijven. Deze categorisering heeft een sterke band met de apartheidsjaren en 

wordt vermeden door verschillende postapartheidsauteurs. Toch is het onvermijdelijk deze 

categorieën te gebruiken in dit onderzoek. Zoals Verdoolaege (2008) meent: “For almost 50 

years this division in African, White, Coloured or Indian determined the existence of South 

Africans. There are still wide socio-economic differences between the different ethnic groups; 

different groups experienced apartheid differently and they still relate to apartheid in a different 

way.” Verdoolaege (2008) refereert naar Gibson (2004) die meent dat “to ignore race would be 

to fail to recognize that South African society continues to be shaped by its racist history”. Ik ben 

het eens met Verdoolaege wanneer ze stelt dat de apartheid de Zuid-Afrikaanse realiteit vorm 

heeft gegeven en er nog steeds vorm aan geeft. De erfenis van de apartheid met het belang dat 

aan huidskleur wordt gehecht is dus een onvermijdelijke factor als er onderzoek gedaan wordt 

in hedendaags Zuid-Afrika. (Verdoolaege 2008: 49-51) 

 

Ik maak in mijn thesis gebruik van de terminologie die wordt gehanteerd door de lokale 

bevolking en die overeenkomt met deze gebruikt in de twee DHS-rapporten. Jammer genoeg is 

deze categorisering nog steeds van belang in het huidige Zuid-Afrika en kan ook ik er niet 

onderuit. 
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Dit houdt in dat ik gebruikmaak van de termen Indisch (de bredere term Aziatisch is niet van 

toepassing in dit onderzoek aangezien ik slechts één student heb geïnterviewd die tot de 

categorie ‘Aziatisch’ behoort en deze persoon zichzelf categoriseert als Indian); kleurling 

(hiermee duid ik personen aan die als kleurling gezien worden in de hedendaagse Zuid-

Afrikaanse maatschappij en (bijgevolg) zichzelf categoriseren als kleurling, dit is een 

rechtstreekse vertaling van de Engelse term coloured), blanke (personen met een blanke 

huidskleur, kan gespecificeerd worden met Brits, Afrikaner of buitenlander) en zwarte.  

 

Deze laatste term is het meest controversieel. In Zuid-Afrika wordt vaak verwezen naar black 

Africans, blacks of Africans. Black wordt vaak beschouwd als niet-blank, dus ook kleurlingen en 

Aziaten wonend in Zuid-Afrika worden dikwijls als black bestempeld. Dit was, zoals eerder 

vermeld in het hoofdstuk omtrent de geschiedenis van UWC, het geval in bijvoorbeeld de Black 

Consciousness Movement,  de antiapartheidsbeweging waaraan alle niet-blanken konden 

deelnemen in een gemeenschappelijke strijd tegen het regime.  

 

“Because I do political studies, I can be straight forward, I would say it’s a black person. 

But because of political studies I know the loaded meaning of black. It can mean Indian, 

coloured, and it can even mean to a certain extent white and Chinese.” (Interview met 

R24, 19/08/2011, UWC) 

 

In de interviews maakten de respondenten vaak gebruik van de term Black Africans of Africans 

om erop te duiden dat ze het wel degelijk over mensen met een zwarte huidskleur hebben. De 

term Africans duidt dus op zwarten; kleurlingen en Indiërs worden hier als niet-(oorspronkelijk) 

Afrikaans beschouwd. Deze terminologie vindt zijn oorsprong terug in de apartheidsjaren. Men 

wou de zwarte Afrikanen onderscheiden van de hoger geplaatste kleurlingen, blanken en 

Aziaten. Deze laatste bevolkingsgroepen erkende men niet als Afrikanen, ondanks het feit dat ze 

woonden op Afrikaans grondgebied. De term ‘Afrikaan’ werd enkel gebruikt voor zwarten, met 

de associatie van een lagere, minderwaardige bevolkingsgroep. Dit wordt vandaag niet meer zo 

bedoeld: als de studenten praten over Africans beschouwen ze deze groep niet als 

minderwaardige groep, de connotatie hieraan gekoppeld in de apartheidsjaren geldt niet meer. 

Sommigen zijn nu eerder trots op hun Afrikaanse roots en erkennen die. Dit bewijst R13, met 

deze uitspraak: 
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“[T]hrough apartheid, I was described as a coloured, right. But for myself, I’m an African 

coloured. Right. Because I’m still African.”  

(Interview met R13, 15/08/2011, UWC)  

 

In dit onderzoek maak ik gebruik van de term ‘zwarten’ of ‘blacks’ aangezien ik iedereen die 

geboren is in Zuid-Afrika beschouw als Afrikaan en niet enkel de studenten met een zwarte 

huidskleur.  

 

Een korte uitweiding over de term ‘ras’ is hier ook op zijn plaats. Sinds het einde van de 

evolutietheorieën en het moderniseringsdenken is men afgestapt van het gebruik van de term 

‘ras’. In de biologische wetenschappen is het aangetoond dat het DNA van twee personen 

maximaal verschilt met 0.2% en iedereen dus gelijk is. Het bestaan van verschillende ‘rassen’ 

onder mensen is dus uitgesloten. Het woord race wordt echter alomtegenwoordig gebruikt in 

het hedendaagse Zuid-Afrika en ik voelde me genoodzaakt deze term over te nemen in dit 

onderzoek. Ik vertaal race in deze masterproef met ‘ras’. Ik sta niet achter het idee mensen op te 

delen naargelang ‘ras’ en ben ervan overtuigd dat ‘ras’ een politieke en sociaalhistorische 

constructie is.  

 

“Rather than already there, race is a socio-historical and a political construct that is 

culturally contextual and situation specific. Race is made and remade over time as a 

learned way of seeing ourselves and the world.” (Erasmus 2008: 178)  

 

Ook Jean Muteba Rahier is van deze mening. Hij stelt dat “race is, indeed, a floating signifier: it 

means different things, at different times, in different places.” (Rahier 2003: 101) ‘Ras’ is geen 

gesloten en eenduidend begrip, vandaar dat ik doorheen deze scriptie gebruikmaak van 

aanhalingstekens voor en na deze term.  
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Etniciteit is een socioculturele identiteit. Het concept verwijst naar het feit dat leden van een 

bepaalde bevolkingsgroep zich identificeren met gezamenlijke kenmerken zoals religie, taal, 

cultuur, nationaliteit… In Zuid-Afrika wordt er vooral bij de zwarte bevolking verwezen naar 

etniciteit. Men verwijst dan naar: Zulu, Xhosa, Venda, Sotho, Tswana, Tsonga, Swati en Ndebele 

als etniciteiten. Deze bevolkingsgroepen spreken allemaal respectievelijk een andere taal en 

hebben ook een andere cultuur. De term ‘etniciteit’ wordt door veel hedendaagse Zuid-Afrikanen 

vaak vervangen door ‘cultuur’ omdat deze term een minder sterke band heeft met het 

apartheidsverleden. ‘Cultuur’ wordt eveneens gebruikt als eufemisme voor de term race, om 

dezelfde reden als de vervanging voor ‘etniciteit’. (McKinney 2007: 219)   

 

Aangezien ik in deze thesis onderzoek hoe Kaapse studenten zich identificeren, weid ik in een 

volgend hoofdstuk verder uit over het concept identiteit. 
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7. Identiteit 
 

In dit voorlaatste deel van de situering van het onderzoek ga ik verder in op het concept 

identiteit. In het eigenlijke betoog van deze thesis, met de analyse van de interviews, beschrijf ik 

hoe de Kaapse studenten zichzelf identificeren. Identiteit is een ontzettend breed concept en 

gaat van religie, taal, opvoeding, afkomst en politiek engagement tot opleiding en levenswijze. Ik 

focus me hier op de theorie rond identiteit en identiteit in Zuid-Afrika in het bijzonder.  

 

“In an internally divided and highly unequal society like South Africa, it is very difficult to 

create a sense of belonging that cuts across the old apartheid-era fences and divides.” 

(Sichone 2008: 257) 

 

THEORIEËN ROND IDENTITEIT 

 

Walker (2005) verwijst in haar artikel naar Stuart Hall’s idee van identiteit: identiteit als een 

constant proces van verandering en vorming en niet als een absoluut vooraf gegeven kenmerk 

van een persoon.  (Walker 2005: 42)  

 

Hall maakt in het boek ‘Questions of Cultural Identity’ de  volgende opmerking: 

 

“Identities are never unified and, in late modern times, increasingly fragmented and 

fractured; never singular but multiply constructed across different, often intersecting 

and antagonistic, discourses, practices and positions. They are subject to a radical 

historicization, and are constantly in the process of change and transformation.” (Hall 

1996: 4) 

 

Ook de theorieën over identiteit moeten bijgevolg bekeken worden in hun historische context. 

 

Volgens Bauman (1996) is het concept ‘identiteit’ als sinds diens ontstaan een problematisch 

gegeven. “One thinks of identity whenever one is not sure of where one belongs; that is, one is 

not sure how to place oneself among the evident variety of behavioural styles and patterns, and 

how to make sure that people around would accept this placement as right and proper, so that 

both sides would know how to go on in each other’s presence.” (Bauman 1996: 19) 
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Dit laatste idee heb ik ook opgemerkt in mijn onderzoek. Veel studenten hebben nood aan een 

uitgesproken identiteit zodat ze anderen en zichzelf kunnen percipiëren. Zo was er een studente 

die veel in aanraking komt met de vraag: “What are you?”. Andere studenten willen haar per se 

kunnen identificeren en ook classificeren zodat ze met elkaar zouden kunnen omgaan. 

 

Een degelijke theorie uitbouwen rond de identiteit van zwarten, blanken en kleurlingen in Zuid-

Afrika is moeilijk. Zo meent ook Cashmore: 

 

“Black and white are invented categories, one, a false stigma, the other a delusion. Since 

they mask the uniqueness of each individual human being, black or white, it is a fruitless 

effort to attempt to define a general and collective identity for the fabricated groups to 

which these beings belong.” (Cashmore 2004: 116) 

 

Is er sprake van één identiteit voor een hele raciale groep? Neen. Iedere persoon heeft meerdere 

identiteiten en zijn of haar raciale of etnische afkomst kan, maar is niet altijd, een betekenisvolle 

parameter zijn in diens identiteit. In Zuid-Afrika is dit wel vaak het geval. Onderzoek naar de link 

tussen race en identiteit in een schoolomgeving heeft uitgewezen dat race nog steeds de meest 

betekenisvolle factor is in postapartheidsidentiteiten. (McKinney 2007: 216) Ik probeer in de 

volgende subhoofdstukken wat meer toe te lichten over de identiteit van kleurlingen en ga 

dieper in op het concept blackness . Ik licht de identiteit van de blanke Zuid-Afrikaan niet toe 

omdat deze niet toepasselijk is in mijn onderzoek. Geen enkele van de studenten die 

participeerden in dit onderzoek heeft een blanke huidskleur. Er studeren slechts weinig blanken 

in UWC en de enkelingen die ik heb ontmoet waren Europese uitwisselingsstudenten. 
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KLEURLINGEN 

 

De West-Kaap is al sinds de eeuwwisseling (19e-20ste eeuw) het thuisgebied van meer dan 60% 

van alle kleurlingen in Zuid-Afrika. Het is bovendien de plaats waar de kleurlingenidentiteit is 

ontwikkeld. (Goldin 1987: xiii) 

 

Bij de aanvang van de twintigste eeuw waren er zorgen bij de Kaapse regering in verband met 

rassenvermenging en interraciale relaties. Dit zou bij lagere klassen nadelig kunnen zijn voor 

arme blanken om nog armer te worden. Een gevolg hiervan was dat de regering er alles aan deed 

om dit probleem aan te pakken door middel van segregatie. Een tweede gevolg was dat 

kleurlingenelites zich steeds meer van zwarte Afrikanen gingen distantiëren. Zij wilden 

burgerschaprechten uitoefenen en geaccepteerd worden in de blanke middenklasse. Politieke 

partijen van kleurlingen streefden naar het verbeteren van onder andere onderwijs, zodat ze 

steeds dichter aanleunden bij de blanke Zuid-Afrikaanse maatschappij. Het streven naar 

whiteness en indirect naar de klasse positie die blanken bezaten, was de ideologie van deze 

partijen. (Besteman 2008: 169-170) Al tijdens de koloniale periode tot het midden van de 

twintigste eeuw was de educatie van kleurlingen gekarakteriseerd door het opwaarderen van 

whiteness en het negeren van de Afrikaanse indigene roots. Zo leerden kleurlingen Europese en 

Amerikaanse muziekinstrumenten te bespelen maar nooit Afrikaanse. Blanke 

schoonheidsidealen en modestijlen werden nagestreefd: meisjes ontkroesden hun haar en 

vermeden de zon om hun huid zo licht mogelijk te houden. Het apartheidsregime zette de 

consolidatie van uitsluiting van ‘rassen’ en het bestaan van hiërarchische klassen voort. 

(Besteman 2008: 172-173)  Tot op vandaag proberen kleurlingen in de middenklasse zich te 

ontdoen van associaties met arme regio’s of met mensen van de arbeidersklasse. (Besteman 

2008:169-170) Dit werd ook bevestigd tijdens mijn verblijf in Belhar, toen Norchelle mij iets zei 

wat me is bijgebleven: “Every coloured family, rich or poor, has to employ a maid.” Het hebben 

van een maid bezorgt hen een hogere status dan die van de zwarten. Veel kleurlingen weigeren 

nog steeds om zich te associëren met arme kleurlingen of zwarten en kiezen ervoor zich aan te 

sluiten bij de identiteit van de blanke. Kleurlingen bevinden zich tussen twee identiteiten, zwart 

en blank, en voelen vaak de nood te kiezen tussen beide. Besteman (2008) interviewde tijdens 

haar onderzoek een kleurling die haar leven omschreef als: ‘practicing to be white’. Deze persoon 

deed er alles aan om geaccepteerd en gezien te worden als blanke Zuid-Afrikaan. Besteman 

(2008) haalt in haar boek een interessant citaat aan dat ik hier waard acht te vermelden 

aangezien het in enkele zinnen verwoordt hoe kleurlingen zich identificeerden gedurende de 

apartheidsjaren. 
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“The coloured population was probably the most damaged by apartheid, because blacks 

reattained a collectivity, sense of rootedness, of belonging, of having an origin, but 

coloured people didn’t have this because everything about being coloured was 

orientated to whiteness. Being coloured was about aspiring to be white…. It was about 

forgetting your past and embracing white culture.” (Besteman 2008: 172) 

 

Vele kleurlingen probeerden tijdens het apartheidsregime zo dicht mogelijk aan te leunen bij 

een blanke identiteit en verwierpen hun Afrikaanse roots. Uiteraard waren er ook kleurlingen 

die net voor het omgekeerde kozen en zich zoveel mogelijk afzetten tegen het regime door hun 

blackness te omarmen. Zij waren echter in de minderheid. Dit alles is van belang voor mijn 

onderzoek aangezien de kleurlingen die tijdens de apartheidjaren leefden de ouders, nonkels, 

tantes of grootouders zijn van de studenten die ik interviewde. De opvoeding bepaalt veel van de 

opvatting van de persoon in kwestie, waardoor de identiteitsvorming gedurende de apartheid 

wordt gereflecteerd in het hedendaagse Zuid-Afrika. Een van de studenten die ik interviewde, 

R14, iemand die zich erg bewust is van haar Afrikaanse roots en blackness meende het volgende: 

“But the thing is, coloured people, they’re black, but they don’t embrace their blackness, you 

know…”. (Interview met R14, 15/08/2011, UWC) De idee dat kleurlingen hun zwarte roots 

verwerpen leeft dus nog steeds in het nieuwe Zuid-Afrika.  Tot op vandaag staat Kaapstad 

bekend als een Europese stad binnen Afrika. (Besteman 2008: 173) 

 

Vanzelfsprekend gaat de identiteit van de kleurlingen om veel meer dan om hun afkeer van 

blackness en hun oriëntatie naar whiteness als markeerder van hun klasse status. Kleurlingen 

delen een cultuur die gevormd is in de geschiedenis tijdens de slavernij en de gedwongen 

verhuizingen. Hun identiteit wordt gekenmerkt door creolisering. Besteman (2008) ondervond 

tijdens haar onderzoek dat kleurlingen zichzelf vaak de vraag stellen wie ze zijn. Ze weten niet 

waar ze vandaan komen, wie hun voorouders zijn, wat hun tradities of rituelen zijn. Ze kunnen 

zich niet identificeren. Ze balanceren tussen twee identiteiten. Ze zijn als het ware in-between 

identities. Veel kleurlingen hebben een gevoel van ontwrichting en marginaliteit. Kleurlingen 

komen van overal en moeten dus voor zichzelf een identiteit ontwikkelen in een omgeving van 

grote diversiteit. Ondanks het feit dat de ondervraagden twijfels hadden over hun culturele 

integriteit kon Besteman toch een gedeelde cultuur onderscheiden bij de kleurlingen. Voedsel, 

humor, genderrollen, mode, … zijn enkele kenmerken van hun identiteit die kunnen 

onderscheiden worden van andere bevolkingsgroepen. Besteman (2008) haalt de werken van 

Zimitri Erasmus aan, een sociologe die enkele interessante inzichten heeft omtrent de identiteit 

van kleurlingen. Zij opteert voor het gebruik van het concept liberated identities: identiteiten die 
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niet geconstrueerd zijn rond raciale lijnen. Erasmus ziet de identiteit van kleurlingen in termen 

van creolisering: ze zijn mestiezen,  hun identiteit bestaat uit creativiteit, beweging en 

veranderlijkheid. Ze kunnen alles zijn, alles is mogelijk en dat moeten ze omarmen. (Besteman 

2008: 178-182) 

 

Sommige kleurlingen associëren hun identiteit met een roots van de Khoisan en slavernij. 

Anderen hechten zich meer aan hun zwarte Afrikaanse roots. Nog eens anderen opteren voor 

hun blanke roots. Een hedendaagse trend is het verwerpen van het label coloured. Dit is vooral 

populair bij de jongere generatie. Zij weigeren om zich te identificeren met een raciale of 

etnische categorie. Er wordt in universiteiten bij de inschrijving of bij andere administratieve 

taken gevraagd aan te duiden tot welk ‘ras’ de student behoort. Een participant van het 

onderzoek van Besteman (2008) heeft dit geweigerd, omdat hij weigerde zichzelf te 

categoriseren. (Besteman 2008: 181-182) Dit heb ik in de praktijk ook ondervonden. Ik stelde 

aan elke participant de vraag: “How would you categorize yourself?”. Vele studenten hadden 

daar moeite mee en zeiden vlakaf dat ze niet willen categoriseren, noch zichzelf, noch andere 

personen. Enkelen onder hen uitten eveneens, net als de student in het onderzoek van 

Besteman, hun frustraties over de administratieve formulieren waarin de Zuid-Afrikanen 

moeten aanduiden in welke raciale categorie ze behoren. 
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BLACKNESS 

 

Volgens Rahier (2003) mag men er niet van uitgaan dat er zoiets bestaat als een ware identiteit, 

met andere woorden kan met niet stellen dat alle zwarten kunnen gezien worden als één 

gemeenschap van Afrikanen. Ik ga akkoord met de stelling van Rahier dat er rekening moet 

gehouden worden met de diversiteit binnen de Afrikaanse culturen in de hele wereld.  

 

“(…) blackness should be conceptualized as a series of personal, social, economic, and 

political processes taking place in local, regional, national, and transnational 

dimensions.” (Rahier 2003: 109) 

 

Het is in dit hoofdstuk niet de bedoeling om de zwarte gemeenschap te beschouwen als een 

homogeen geheel. Daarom probeer ik hier niet om te determineren wat blackness is of wat het 

betekent zwart te zijn. Wel kijk ik vanuit de invalshoek van culturele identiteit hoe er omgegaan 

wordt met blackness. 

 

Zwarte studenten hebben zich in het verleden vaak geïdentificeerd met hun raciale afkomst. 

Vandaag kan dit nog steeds zo zijn. Net omdat ze onderdrukt werden grijpen ze terug naar de 

solidariteit binnen hun eigen gemeenschap om zich te verzetten als één groep tegen 

onderdrukking en racisme. Ze grijpen zich vast aan hun culturele identiteit. Hall stelt dat de 

culturele identiteit een stabiel gegeven is dat mensen samenbrengt, vooral in perioden van strijd 

en verzet. Voor onderdrukte en gekoloniseerde volkeren is deze culturele identiteit zeer 

belangrijk: het is een krachtig instrument in het samenbrengen van gemarginaliseerde groepen, 

vooral in periodes van verzet tegen het heersende regime. In het postkoloniale tijdperk houdt 

deze identiteit staande: het gevoel van samenhorigheid (door een gedeelde geschiedenis 

overschaduwd door ervaringen van tijdens de koloniale periode) blijft intact. (Cashmore 2004: 

35) De zwarte bevolking groepeert zich en strijdt tegen onderdrukking. Deze bewegingen gaan 

uit van het bestaan van één zwarte identiteit en dit is een gemeenschappelijke factor in de strijd 

om onderdrukking tegen te gaan of om eigen culturele waarden te kunnen behouden. Naast de 

Zuid-Afrikaanse Black Consciousness Movement en de Amerikaanse Black Power Movement is de 

Senegalese Négritude van Léopold Sédar Senghor hier een voorbeeld van. Volgens Senghor is er 

wel degelijke sprake van een gedeelde ‘zwarte identiteit’ onder alle Afrikanen in Sub-Saharaans 

Afrika. De bevolking deelt er volgens deze man dezelfde culturele waarden. Senghor, toen nog 

een Senegalees student in Frankrijk, was in de jaren ‘30 op zoek naar een collective soul tussen 

hem en zijn zwarte medestudenten in Frankrijk. Op zoek naar deze persoonlijke identiteit 
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ontstond de Négritude-beweging. Senghor had er grote moeite mee dat door het 

assimilationische beleid van Frankrijk zijn blackness of Afrikaans-zijn verloren ging. Aan de hand 

van de Négritude probeert hij de culturele waarden, verbonden met blackness (die alle Sub-

Sahara Afrikanen verbindt), terug aan te wakkeren en in leven te houden. (Markovitz 1969) 

 

Blackness situeert zich in het innerlijke zwart zijn. Het gaat niet om de pigmentatie van de huid. 

Ook bij Senghor  komt de focus op het innerlijke zwart zijn aan bod: 

 

“(…)I intend by Negritude, not the color of the skin, although we have no shame for our 

skin. I intend by Negritude the permanent values of our civilization, the communal spirit, 

the spirit of enterprise, the respect of cultural values, of spiritual values, the sense of the 

concrete, the sense of the facts.” (Markovitz 1969: 14) 

 

Respondente R14 identificeert zich met haar zwarte identiteit. Ze is zich zeer bewust van haar 

blackness en doelt daarbij op haar innerlijke zwart zijn, niet op haar huidskleur. Deze identiteit 

motiveert haar te strijden tegen de (volgens haar) nog steeds aanwezige onderdrukking van de 

zwarten in Zuid-Afrika. 

 

Rahier (2003) wijst in zijn artikel ook op deze eerste vorm van culturele identiteit. Hij kwam als 

student in aanraking met racisme en merkte op dat de zwarte studenten zich aan de hand van 

raciale solidariteit verzetten tegen het racisme op school.  

 

Hij hoopt op een meer realistisch beeld in de Panafrikanistische bewegingen. “(…) my hope that 

pan-Africanism [will] be a movement based on the celebration of the diversity of black 

subjectivities instead of attempting to justify erasures or differences.” (Rahier 2003: 110) 

 

Naast deze perceptie van een stabiele culturele identiteit die mensen samenbrengt is er volgens 

Hall ook een tweede culturele identiteit, die meer aansluit bij zijn algemene opinie over het 

concept ‘identiteit’. Hier refereert hij naar een veranderlijke culturele identiteit die 

vormgegeven wordt in haar historische en sociopolitieke context. Deze identiteit is constant in 

beweging. (Cashmore 2004: 35) 
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Analyse 
 

Ik vang de analyse aan met een beschrijving van het spatiale aspect van mijn onderzoek. In deel 

twee analyseer ik de interviews. 

1. Ruimtelijke aspect 
 

De spatiale dimensie van het onderzoek mag hier niet ontbreken. Waar voerde ik mijn 

onderzoek uit? Hoe zag de omgeving eruit waarin het onderzoek vorm kreeg?  

 

 

Afbeelding 1 

A: Belhar 

B: University of the Western Cape 

C: Kaapstad 

(Google maps, s.d.a) 
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Ik verbleef zes weken bij een gastgezin in Old Belhar (het ‘mooiere’ gedeelte van Belhar). Deze 

voorstad van Kaapstad is te vinden bij punt A op bovenstaande kaart. Ik verbleef er in de 

Aandblomroad bij een alleenstaande moeder en haar dochter: Normalene en Norchelle. 

Normalene werkt in Kaapstad als secretaresse bij het Zuid-Afrikaanse dagblad ‘Die Burger’. 

Norchelle was pas afgestuurd en op zoek naar werk in een advocatenkantoor. Ze studeerde 

rechten en heeft inmiddels werk gevonden. Ik deelde er een kamer met Anne-Sophie. De 

vrijstaande woning is omgeven door een tuin en afgezet met hekkens, zoals de meeste woningen 

in dit gebied. De woning is naar onze normen nogal ouderwets ingericht, met veel versieringen 

zoals kant, beeldjes, poppen… Ook was het er donker: alle gordijnen werden gesloten, opdat de 

buren niet konden binnenkijken. Dit deden ze om veiligheidsmaatregelen, al durfde ik wel eens 

de gordijnen openzetten om het Kaapse zonlicht binnen te laten als ik alleen thuis was. De tuin 

was verboden gebied voor ons. Normalene hield het liever ‘geheim’ dat er twee blanke meisjes 

logeerden bij haar. Toen ik op een dag mijn was buitenging merkte ik dat dit niet volledig 

onterecht was. Al snel stond er iemand aan de buitenkant van het hek te smeken of ik hem 

enkele kleren wou geven. Toen ik terug binnen was vreesde ik dat hij over het hek ging klimmen 

want hij bleef er nog even rondhangen. Gelukkig was dit niet het geval. Ook de weg van het huis 

naar de dichtstbijzijnde supermarkt (de Spar) vonden Normalene en Norchelle niet echt veilig. 

Ik heb dit enkele keren samen met Anne-Sophie gedaan en geen problemen ondervonden.  

 

Onze kamer in het huis bevond zich recht tegenover de badkamer. De marmeren vloeren in de 

bungalow voelden koud aan. Zoals, tot zover ik weet, alle huizen in Zuid-Afrika is ook dit huis 

niet voorzien van centrale verwarming. Ik verbleef er in de winter en ondanks het feit dat de 

winter in Kaapstad niet zo koud is als onze winter, liep ik toch met een dikke trui rond in het 

huis. In onze kamer stonden twee bedden, een kast, een bureau en nachttafeltjes voorzien van 

een kanten tafelkleedje en een nachtlampje. Aan het raam hingen zowel witte voile gordijnen die 

altijd gesloten waren als overgordijnen, die als we thuis waren ook gesloten moesten worden. Ik 

vergat dat wel eens en wanneer Norchelle me hierop betrapte kreeg ik toch een kleine preek. De 

meeste tijd vertoefde ik in de keuken, waar we allen samen ’s avonds kookten en een uitgebreid 

(lees: overvol bord) diner naar binnen werkten. In de gezellige tv-kamer aten we erna een lekker 

dessert met rooibos thee. De woonkamer werd alleen gebruikt als er bezoek was. Toen mijn 

ouders kwamen werd de tafel in de living uitgebreid gedekt en versierd. Mijn ouders werden 

rijkelijk ontvangen en een overvloedig dessert mocht ook hier niet ontbreken. Deze twee stevige 

dames zijn trots op hun eetcultuur. Ze lieten ons in overvloed genieten van de Zuid-Afrikaanse 

keuken. Ze praatten onderling Kaaps Afrikaans en Engels tegen ons. Anne-Sophie en ik wilden 

beide wat Afrikaans oppikken maar door het dialect was dit zeer moeilijk.  
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UWC bevindt zich op punt B op de kaart. De universiteit is gelegen op drie kilometer van Belhar, 

in Bellville. Wegens veiligheidsoverwegingen konden we deze afstand niet te voet afleggen. Ook 

de minibus nemen was volgens Normalene te gevaarlijk. Toch waagden Anne-Sophie en ik ons 

daaraan en we merkten op dat daar eigenlijk niks aan was. Het was net goed om ons te begeven 

in het echte Zuid-Afrikaanse leven en ons samen met andere studenten op weg naar de 

universiteit en arbeiders op weg naar hun werk te begeven in een overvolle minibus. Meestal 

reden we mee met Demaine Solomons, die aan de campus werkt. 

 

Kaapstad is punt C op de kaart, een dertigtal kilometer ten westen van UWC en Belhar. Deze stad 

werd aangeduid om een idee te krijgen waar Belhar zich precies situeert tegenover Kaapstad. 

 

De Universiteit van Wes-Kaapland bestrijkt een redelijk groot grondgebied. Alles is er te vinden: 

studiegelegenheden, sportgelegenheden, uitgaansgelegenheden, slaapgelegenheden… Een kaart 

van de campus is handig om ons een weg te banen doorheen de universiteit.  

 

 

Afbeelding 2 

(UWC, s.d.d) 
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Om de campus te betreden heb je een studentenkaart of stafkaart nodig. De hele universiteit is 

afgezet met hoge bedrading en hekkens. Ben je met de auto, dan moet je met een geldig pas de 

slagboom ontgrendelen en wordt er een controle uitgevoerd door een security guard. Bij het 

verlaten van de campus dient de auto opengemaakt te worden en inspecteren de werknemers de 

kofferbak en achterbank van de auto ter controle voor diefstal. Ben je te voet, dan moet je 

eveneens een poort ontgrendelen met je studentenkaart en wordt dit ook gecontroleerd door 

security stafleden.  

 

De universiteit is erg groen: grasparken en bomen vind je om elke hoek. Ze straalt rust uit. 

Bovendien is er een echt gemeenschapsgevoel, waardoor je je onmiddellijk thuis voelt op deze 

campus. Het interieur van de universiteit is ontzettend kleurrijk. Blauwe, groene, gele of paarse 

muren zijn er niet ongewoon. Ook symbolische muurschilderingen zijn er alomtegenwoordig. 

 

De drie gele cirkels op bovenstaande kaart zijn de plaatsen op de campus waar ik me het meest 

bevond.  

 

De cirkel bovenaan rechts is Cassinga. Ik wandelde er meestal heen vanaf het Student Centre 

(grote cirkel onderaan) of het Centre for Student Support Services (cirkel midden). De wandeling 

van tien minuten langs The Barn, het zwembad en de sportvelden werd een dagelijkse routine. 

Cassinga is een gebouw dat zich situeert in de gelijknamige residentie. De studenten kunnen er 

studeren of op de computer werken. Het is er kleurrijk, zowel vanbuiten als vanbinnen. De 

binnenmuren zijn paars en blauw gekleurd en versierd met opschriften om PMP te promoten. 

Tijdens mijn verblijf stond er in de grote zaal een rouwregister en foto ter nagedachtenis van een 

student die zelfmoord pleegde begin augustus 2011. De bureaus van Vernushka en Brendon 

bevinden zich aansluitend aan deze grote zaal, aan de rechterkant bij het binnenkomen. Daar 

bevond ik me vooral in het begin van mijn onderzoek, toen ik overlegde over mijn onderzoek en 

studenten zocht die mee wilden participeren. De bureaus van de head mentors en senior student 

coördinators sluiten ook aan met de zaal, maar aan de linkerkant ervan. De helft van mijn 

interviews nam ik op deze plaats af. Ik kon er in een aparte kamer voorzien van een bureau, 

computer en kopieermachine mijn interviews doen. Ik trakteerde elke student met chocolade en 

fruitsap om hun op hun gemak te stellen. 
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De cirkel in het midden is het Centre for Student Support Services. Deze bevindt zich op het 

tweede verdiep van het gebouw Faculty of Community & Health Sciences, waar zich onder andere 

de kliniek bevindt.  In CSSS bracht ik de meeste tijd door. Er is een onthaal met ervoor een aantal 

zetels en tafels. Achteraan bevinden zich de bureaus van de werknemers van de verschillende 

departementen. Ik was meestal in het bureau van Ludi-May, naast het onthaal waar ze werkte en 

uitkijkend op de ruimte met de zetels. Ik mocht haar bureau gebruiken om interviews af te 

nemen. Ik heb ook in de zetels vooraan enkele studenten geïnterviewd. Ook in het bureau van 

Amanda en in de vergaderzaal (een grote kamer met een lange tafel) of in een kleine ruimte in 

de gang mocht ik studenten interviewen. Op het einde van de gang situeert zich het bureau van 

Jacob, die zich ontfermt over PMP in CSSS. 

 

De onderste grote gele cirkel is de centrale campus. Daar bevindt zich zowel de bibliotheek, het 

administratief gebouw als het Student Centre met de grootste eetgelegenheid van de campus 

(winkeltjes, een cafetaria, pooltafels, een podium…). Al deze gebouwen vormen een cirkel met in 

het midden een middenplein waar er bomen en banken staan. In het Student Centre zijn er altijd 

studenten te vinden. Over de middag is het er het drukst, wanneer de studenten er samen 

komen om te eten aan één van de vele tafels op het onderste verdiep of op het eerste verdiep. 

Ook wordt er altijd domino gespeeld. UWC staat er bekend voor, het is er een traditie dat de 

studenten er elke dag domino spelen en je hoort het gekletter van de steentjes overal. Ikzelf koos 

er ook voor daar te eten ofwel deed ik dat - op zonnige dagen - buiten. Elke dag ging ik er wel 

eens binnen, al was het om in de krantenwinkel te gaan kijken, in de cafetaria eten te kopen of 

aan de fruitstand een zak fruit, een belkaart te kopen in de winkel of om de sfeer er op te 

snuiven. Vaak waren er in het Student Centre optredens of andere evenementen. Altijd was er 

wel iets te doen. De bibliotheek kon je enkel betreden met een geldige studentenkaart. Elk 

verdiep herbergt boeken van een andere faculteit. Ook is er een pc-lokaal waar elke student 

gebruik kan van maken via het inloggen met je studentenpas. Soms waren er lange wachtrijen en 

begaf ik me naar het post grad lab van de linguïsten in spe. De bibliotheek is een indrukwekkend 

gebouw, binnenin is het een spiraal die steeds hoger loopt. Er zijn geen trappen, je wandelt mee 

met de spiraal die langzaam stijgt en aan je linkerkant is er geregeld een deuropening naar een 

bepaalde ruimte die de boeken van een bepaalde faculteit herbergt. 
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Afbeelding 3     Afbeelding 4  

Student Centre     Muurschilderingen 

 

In het Student Centre kon ik de verklaringen van de studenten toetsen aan de praktijk. Het ging 

dan wel niet om dezelfde studenten die ik had geïnterviewd, toch kon ik een algemeen beeld 

schetsen over het sociale leven van de Kaapse studenten.  
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2. Hoe identificeren Kaapse studenten zich ten opzichte van het 

nieuwe Zuid-Afrika? 

 

Profiel respondenten 

 

Dit is dan wel geen kwantitafief onderzoek, toch is het interessant om het profiel van de 

respondenten (geslacht, leeftijd, ‘ras’/etniciteit, rol in het Peer Mentoring Programme en 

moedertaal) toe te lichten in statistieken. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1        

Geslacht van de respondenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 

Leeftijd van de respondenten 

 

Zoals af te lezen is uit figuur 1, waren drie kwart van de respondenten vrouwen. Een kwart was 

van het mannelijke geslacht. De personen die ik heb bevraagd, waren allen tussen achttien en 

achtendertig jaar (zie figuur 2). Een respondente vulde haar leeftijd niet in, ik schat haar begin 

de twintig. 
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 Figuur 3 

 Rol van studenten in het Peer Mentoring Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 

‘Ras’/etniciteit van de respondenten 
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Figuur 5 

Moedertaal van de respondenten, naar ‘ras’/etniciteit 

 

* Een kleurling vulde als moedertaal Engels en Afrikaans in, ik heb deze talen allebei in de 

statistiek verwerkt (bijgevolg twee talen voor één respondent). Dit was ook het geval voor een 

Zimbabwaan, die zowel Shona als Engels invulde als moedertaal.  

 

Ik heb ervoor gekozen de taalnamen van de Afrikaans indigene talen te gebruiken zonder prefix. 

Ik heb het dus over Xhosa in de plaats van isiXhosa, Ndebele in de plaats van isiNdebele. Door de 

context wordt het duidelijk of het over de taal of het volk in kwestie gaat.  
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Opdeling respondenten 

 

Ik kies ervoor de respondenten op te delen naargelang de graad van hun kritisch bewustzijn 

(politiek, historisch en hedendaags maatschappelijk) en kritisch zelfbewustzijn. Dit is de beste 

manier om de verschillende groepen te onderscheiden, constanten te vinden en zo tot een 

duidelijke analyse te komen. Er is zeker sprake van multiple identities, wat een analyse complex 

maakt. Ik kan echter in de interviews duidelijke verschillen opmerken omtrent het 

(zelf)bewustzijn van de respondenten en kies daarom voor deze opdeling. Ik neem politiek 

bewustzijn, historisch bewustzijn, maatschappelijk bewustzijn en kritisch zelfbewustzijn in 

beschouwing, omdat deze relevant zijn in dit onderzoek. Deze categorisering wordt bepaald op 

basis van de informatie verworven uit de interviews. Ik baseer me dus enkel op wat de 

respondent laat doorschijnen in het interview. Wanneer de respondent tijdens dit specifieke 

interview geen blijk geeft over bijvoorbeeld zijn of haar politieke bewustzijn wordt deze 

persoon onderverdeeld in de categorie ‘onuitgesproken politiek bewustzijn’. Ik kan als 

interviewer niet oordelen of de student in kwestie, buiten hetgeen wat hij/zij heeft beweerd 

tijdens het interview, een hoog of laag politiek bewustzijn heeft. Het is immers altijd mogelijk dat 

de interviewer niet genoeg doorgevraagd heeft. Ook voor het historisch bewustzijn is dit het 

geval. De vraag: “What do you know about apartheid and how do you know about it?”, werd door 

alle studenten beantwoord. De interviewer is hier echter niet verder op ingegaan, door 

bijvoorbeeld te vragen “How did it started?”. Veel studenten gaven geen spontane uiteenzetting 

over hun kennis van het apartheidssysteem, waardoor deze studenten onderverdeeld zijn bij 

‘onuitgesproken historisch bewustzijn’. 

 

 Kritisch 

zelfbewustzijn 

Politiek 

bewustzijn 

Historisch 

bewustzijn 

Hedendaags 

maatschappelijk 

bewustzijn 

Groep 1 Hoog Uitgesproken Uitgesproken Hoog 

Groep 2 Hoog Onuitgesproken Onuitgesproken Hoog 

Groep 3 Laag Onuitgesproken Onuitgesproken Laag 

Groep 4 Gemiddeld  Uitgesproken Onuitgesproken Gemiddeld 

 

Per groep onderscheid ik bovendien nog eens twee subgroepen: de studenten die geboren zijn 

vóór 1990 en de studenten die geboren zijn na 1990. Een van de respondenten wees me erop 

dat deze twee groepen op een verschillende manier omgaan met de geschiedenis van Zuid-

Afrika en dit ga ik na in mijn onderzoek.  
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Bij elke groep (1, 2, 3 en 4) beschrijf ik de identiteit van de studenten aan de hand van 

verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk representeert een deel in het leven van de student 

dat behoort tot zijn of haar identiteitsvorming:  

 

− zijn/haar politiek engagement 

− zijn/haar zelfperceptie (identificatie) 

− zijn/haar omgang met diversiteit 

− zijn/haar attitude tegenover het verleden en tegenover het nieuwe Zuid-Afrika 

 

De focus ligt op de waarde die de studenten hechten aan huidskleur, ‘ras’ of etniciteit.  

 

Het politieke bewustzijn/engagement van de student onthult veel over zijn/haar perceptie 

tegenover het nieuwe Zuid-Afrika. Ik kies er dus bewust voor om hier een afzonderlijk hoofdstuk 

over te schrijven. Voor de hoofdstukken over het politiek engagement van de student focus ik 

me op het expliciete niveau van de interviews. Ik ga na wat er expliciet gezegd is geweest en 

gebruik deze informatie als leidraad. Ik neem aan dat mijn eigen aanwezigheid niet van groot 

belang is, aangezien de meeste studenten niet bang zijn zich te uiten en eerlijk te zeggen waar 

het op staat. Ik heb voor het thema “politiek bewustzijn/engagement” de antwoorden van de 

studenten waarschijnlijk niet beïnvloed.  

 

Ik behandel het concept identiteit per groep nog eens in het afzonderlijke hoofdstuk 

‘Identificatie’. Hierin ga ik na hoe de studenten zichzelf percipiëren en hoe ze omgaan met ‘ras’, 

huidskleur en etniciteit. Hoe categoriseren de studenten zichzelf? Met welke groepen of 

naargelang welke variabelen identificeren de studenten zich: streek, etniciteit,  generatie, religie, 

taal, geslacht, huidskleur/‘ras’, taal...?  

 

In de hoofdstukken met betrekking tot het omgaan van de studenten met medestudenten en 

diversiteit richt ik me op de drie niveaus van de interviews. Zowel het expliciete als impliciete 

niveau zijn hier van belang en ook de praktijk mag niet ontbreken. Het verloop van het interview 

is ook belangrijk, studenten beweren namelijk vaak iets in het begin van het interview, maar 

naarmate het gesprek verdergaat worden ze opener of net defensiever. De invloed van de 

interviewer speelt hier ook een belangrijke rol. Deze invloed zal zo accuraat mogelijk besproken 

worden in desbetreffende hoofdstukken.  Voor deze hoofdstukken heb ik heel wat informatie 

verzameld aangezien de focus van mijn onderzoek aanvankelijk lag op de invloed van de 

apartheid op het sociale leven van hedendaagse Kaapse studenten. In deze hoofdstukken geef ik 
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eerst de variabelen weer die het omgaan met diversiteit bepalen. Vervolgens bekijk ik de 

vriendschapsbanden op de campus van naderbij. Ik laat de studenten vaak aan het woord, want 

niemand kan beter verwoorden dan henzelf hoe ze zich verhouden tegenover hun 

medestudenten. Tot slot ga ik na of er een evolutie is: is het zo dat de studenten hoe langer ze 

studeren aan de universiteit, des te beter omgaan met diversiteit?  

 

De informatie voor de hoofdstukken aangaande de attitude van de studenten tegenover het 

verleden en tegenover het nieuwe Zuid-Afrika situeert zich op het expliciete en impliciete niveau 

van de interviews. Ik heb gedurende mijn onderzoek gepeild naar de kennis van de studenten 

over het apartheidsregime en naar hun mening over de regenboognatie. De politieke dimensie 

mag hier niet ontbreken: de houding van de student tegenover de hedendaagse Zuid-Afrikaanse 

politiek staat vaak in parallelle lijn met diens houding tegenover het nieuwe Zuid-Afrika. Ik heb 

ook gepeild naar in hoeverre de studenten geconfronteerd worden met hedendaags racisme. 

Deze informatie wordt eveneens verwerkt in de hoofdstukken omtrent de attitude van de 

studenten tegenover het nieuwe Zuid-Afrika. Naast het hedendaags racisme onderzoek ik ook 

wat de rol van de geschiedenis is in het dagelijkse leven van de Kaapse student. Ook het concept 

‘evolutie’ speelt hier een belangrijke rol:  wat is er gebeurd met de hoop op verbetering, het 

idealisme, het geloof in het democratische nieuwe Zuid-Afrika van 1994? Zijn deze gevoelens 

nog steeds aanwezig bij de Kaapse jongeren? 
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Groep 1 

Hoog kritisch zelfbewustzijn,uitgesproken politiek en historisch 

bewustzijn, hoog hedendaags maatschappelijk bewustzijn 

 

De achtergrond van de student speelt een belangrijke rol speelt in zijn of haar 

identiteitsvorming. Vandaar is een korte beschrijving van de leden van deze groep hier zeker op 

zijn plaats. De lezer kan hiernaar teruggrijpen als een bepaald interview geciteerd wordt. Ik 

beschrijf de studenten aan de hand van variabelen die ik belangrijk acht in mijn onderzoek. Hun 

moedertaal verwijst indirect ook naar hun etnische afkomst. In de doorlopende tekst worden de 

studenten (waar nodig) uitgebreider beschreven. Ik beschouw hun identiteit immers niet alleen 

als een opsomming van enkele factoren, dat zou als negatief ervaren kunnen worden, zeker als 

het om Zuid-Afrika gaat, waar de meeste studenten niet gecategoriseerd willen worden. Ik 

spring zo voorzichtig mogelijk om met het categoriseren van mensen, omdat in Zuid-Afrika de 

(kleur)categorieën apartheid betekenen.  

 

Studenten geboren vóór 1990 

R 1 Leeftijd: 22 

Geslacht: V 

Moedertaal: Shona en Engels 

Rol PMP: Head tutor  

Middelbare school: in Zimbabwe 

Woonplaats: Harare (Zimbabwe); verblijft sinds 4 jaar in Zuid-Afrika, nu in residences  

                          op campus UWC 

Studie: Boekhouden 

Broers en zus financieren studie 

R 4 Leeftijd: 21 

Geslacht: V 

Moedertaal: Tswana 

Rol PMP: Senior Student Coördinator  

Woonplaats: Kimberley (Northern Cape); verblijft nu in residences op campus UWC 

Studie: Taalkunde 

Krijgt beurs om te studeren 
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R 7 Leeftijd: 38 

Geslacht: M 

Moedertaal: Afrikaans 

Rol PMP: Mentor 

Woonplaats: Hanover Park (suburb Cape Town) 

Studie: Onderwijs 

Lening om studie te betalen 

R 9 Leeftijd:21 

Geslacht: M 

Moedertaal: Xhosa 

Rol PMP: Mentor  

Middelbare school: blank gedomineerd 

Woonplaats: Ngcobo (Eastern Cape); verblijft nu in residences op campus UWC 

Studie: Toerisme 

Lening om studie te betalen 

R 12 Leeftijd:27 

Geslacht: M 

Moedertaal: Swati (sinds 1987 in Zuid-Afrika) 

Rol PMP: Head mentor 

Woonplaats: Mpumalanga; verblijft nu in residences op campus UWC 

Studie: Sociaal werk 

Krijgt beurs van regering om te studeren 

R 13 Leeftijd:22 

Geslacht: M 

Moedertaal: Afrikaans 

Rol PMP: Staf 

Woonplaats: Worcester (Western Cape) 

Studie: Pyschologie 

Financiert zelf studie 
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R 14 Leeftijd: Niet ingevuld, begin twintig 

Geslacht: V 

Moedertaal: Xhosa en Engels 

Rol PMP: Senior Student Coördinator 

Woonplaats: Eastern Cape; verblijft nu in residences op campus UWC 

Studie: Niet ingevuld 

Financiert zelf studie (lening) 

R 23 Leeftijd: 22 

Geslacht: V 

Moedertaal: Tswana 

Rol PMP: Head Mentor 

Woonplaats: Kimberley (Northern Cape); verblijft nu in residences op campus UWC 

Studie: Sociaal werk 

Studie wordt gefinancierd door het Departement van Sociale Ontwikkeling, Zuid-Afrika 

R 24 Leeftijd: 28 

Geslacht: M 

Moedertaal: Afrikaans 

Rol PMP: Staf (stagiair) 

Middelbare school: gemengd 

Woonplaats: Bellville (Kaapstad) 

Studie: Politieke studies 

Krijgt beurs om te studeren 

 

Studenten geboren na 1990 

R 11 Leeftijd: 20 

Geslacht: V 

Moedertaal: Xhosa 

Rol PMP: head mentor  

Middelbare school: coloured gedomineerd 

Woonplaats: Kwazulu-Natal 

Studie: Sociaal werk 

Krijgt beurs om te studeren 
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R 16 Leeftijd: 19 

Geslacht: V 

Moedertaal: Afrikaans 

Rol PMP: mentee  

Middelbare school: blank gedomineerd 

Woonplaats: Kaapstad 

Studie: Rechten 

Vader financiert studies 

R 17 Leeftijd: 19 

Geslacht: V 

Moedertaal: Afrikaans en Engels 

Rol PMP: mentee  

Woonplaats: Mitchell’s Plain 

Studie: Rechten 

Krijgt beurs om te studeren 

R 20 Leeftijd: 19 

Geslacht: V 

Moedertaal: Sotho (etniciteit: Zulu) 

Rol PMP: mentee  

Middelbare school: blank gedomineerd 

Woonplaats: Welkom (Vrijstaat); verblijft in studentenhuis in Kaapstad 

Studie: Rechten 

Ouders financieren studie 

 

 

Deze groep telt de meeste leden. Negen van de zestien studenten geboren vóór of in 1990 en vier 

van de acht studenten geboren na 1990 behoren tot deze groep. Dit hoge aantal bewuste 

studenten kan te wijten zijn aan het feit dat ik mijn onderzoek deed in de University of the 

Western Cape, de universiteit die bekendstaat om de politieke strijdkracht onder de studenten 

en waar veel studenten bijgevolg een hoog maatschappelijk en politiek bewustzijn hebben. Ik 

deed mijn onderzoek bovendien bij het Peer Mentoring Programme, waar de studenten kiezen 

om een andere student bij te staan. Dit engagement in het programma wijst ook op een grote 

betrokkenheid.  
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POLITIEK BEWUSTZIJN/ENGAGEMENT 

 

“[Y]ou know, times have changed and politics, especially South African politics, it’s in 

danger.” (Interview met R13, 15/08/2011, UWC)  

 

De Zuid-Afrikaanse politiek wordt door de studenten die behoren tot groep één beschreven in 

enkele kernwoorden: teleurstelling, wantrouwen, corruptie, winstbejag en leugens. De 

connotatie geassocieerd met de nationale politiek is over één lijn negatief. 

 

Veel studenten antwoordden op de vraag: “Are you involved in politics?” ontkennend. Doorheen 

mijn onderzoek merkte ik op dat ik een verkeerd woordgebruik heb gehanteerd voor deze vraag 

en dat politiek engagement in Zuid-Afrika veel verder gaat dan bij ons. Je bent in Zuid-Afrika pas 

involved in politics als je openbaar voor een bepaalde politieke partij supportert, lid bent van een 

partij en er ook actief mee bezig bent, t-shirts met een opschrift of slogan draagt van deze partij, 

je politieke oriëntatie overbrengt naar anderen en hen hiervan overtuigt… Bij ons zou iemand al 

involved in politics zijn als die zich bewust is van het politieke landschap en een aanhanger is van 

een bepaalde partij.  Ik vertaal in mijn thesis involved met ‘betrokken zijn’ of ‘bezig zijn met’. Het 

oordeel van de onderzoeker, hier mezelf, is subjectief en cultureel bepaald. Ik hanteer Belgische 

normen van politieke betrokkenheid bij het analyseren van het politieke bewustzijn van de 

Kaapse student en stel dus sneller dan dat ze dat in Zuid-Afrika zouden doen dat een student 

betrokken is bij de lokale politiek.  Mijn categorisering naargelang het politieke 

bewustzijn/engagement van de student is dus subjectief en persoonlijk van aard en bijgevolg 

niet universeel geldend.  

 

Over het algemeen is de jeugd erg betrokken bij de Zuid-Afrikaanse nationale politiek, stelt R16. 

De studenten volgen de politiek van het land, vormen hun mening en komen ervoor uit. 

 

Wanneer ik R16 vraag wat haar politieke oriëntatie is en of ze bezig is met politiek, antwoordt 

ze: “No. I’m joining the DA youth league recently on campus here, yeah.”  Deze respondente 

verklaart dus dat ze niet politiek betrokken is, maar toch is ze lid van de jongerenliga van de DA 

(Democratic Alliance, politieke partij in Zuid-Afrika). Ze engageert zich dus op politiek vlak, is lid 

van een partij op de campus, maar zegt over zichzelf dat ze niet politiek betrokken is. Naar Zuid-

Afrikaanse normen is ze er waarschijnlijk niet genoeg mee bezig. Ook R23 meent dat ze ‘niet 

echt’ betrokken is met politiek, ondanks haar lidmaatschap bij de politieke studentenorganisatie 

SASKO (tak van het African National Congress) in UWC.   
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Ik merkte tijdens mijn onderzoek op dat veel studenten bewust apolitiek zijn. Ik categoriseer 

hen in de groep met een uitgesproken politiek bewustzijn omdat zij er net voor kiezen niet te 

stemmen of omdat ze zich bewust distantiëren van politiek en ze dit niet doen uit onwetendheid. 

Daar hebben ze elk hun eigen redenen voor. Als ze in hun woordkeuze gebruikmaken van zinnen 

als “I choose not to be…” of “I don’t want to be…” in de plaats van “I don’t know too much about 

politics”, dan heb ik beslist deze studenten in te delen als studenten met een uitgesproken 

politiek bewustzijn.  Dit komt niet altijd overeen met waar ze zichzelf in categoriseren 

(voorbeeld hieronder). Hun politieke bewustzijn is in dit geval parallel met hun attitude ten 

opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika. Als ik vraag naar hun opinie met betrekking tot de 

regenboognatie, komen de studenten vaak aanzetten met frustraties over de huidige Zuid-

Afrikaanse politiek. R17, een 19-jarige kleurling die bij de vraag: “What is your political 

awareness?”, “Not involved” aankruiste (en ik die toch beschouw als iemand met een 

uitgesproken politiek bewustzijn), zegt het volgende: 

 

“I choose not to support in politics. Because euhm, I have many reasons, because if I 

choose to support a certain politician or so, euhm, the things they say now, they are not 

doing it. So why vote or support anyway? If you know the promises they make do not 

come true.” (Interview met R17, 17/08/2011, UWC) 

 

Zo’n uitspraken komen vaak terug in de verschillende interviews. Sommige studenten zijn 

fanatieker dan andere, maar ze hebben hetzelfde idee: politici zijn dieven, ze steken het geld in 

eigen zak en het land wordt niet beter. Rijken worden rijker, armen worden armer. Er is bij deze 

jongeren bijna geen geloof meer in de Zuid-Afrikaanse politiek. Veel jongeren stemmen niet 

meer, omdat ze het gevoel hebben dat dit toch geen zin heeft. Er is volgens vele studenten geen 

enkele persoon in de politiek die hun stem verdient en voor verbetering zou kunnen zorgen. 

Politics is a dirty game, zo beweert R13. 

 

Politieke helden zijn voor deze studenten nog steeds personen die populair waren tijdens de 

afschaffing van het apartheidsregime: Nelson Mandela, Desmond Tutu, Walter Sisulu… Af en toe 

duikt de naam Julius Malema op, maar daar blijft het ook bij als het over hedendaagse politiek 

gaat.  
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R14, die haar blackness diep koestert, heeft een zeer uitgesproken politiek bewustzijn. Dit erkent 

ze ook zelf wanneer ze “Involved” aankruist in de vragenlijst. Toch vindt ze dit geen reden om te 

stemmen, wat haar recht is in de nieuwe democratische maatschappij. Ik herinner me haar als 

een strijdlustige zwarte studente, die ik zo als voorvechtster van de black power movement of 

black conciousness movement zou kunnen voorstellen. Zij stelt dat mensen niet stemmen omdat 

er geen economische gelijkheid is in het land. Haar politieke frustraties zijn er vooral door haar 

bezorgdheid zorg met betrekking tot de ongelijkheid in Zuid-Afrika en ze trekt haar het lot van 

haar zwarte medemens fel aan. Zwarten zijn ver achtergesteld en de regering levert geen 

diensten aan haar onderdanen. Deze regering is het volgens haar bijgevolg niet waard om een 

stem te krijgen.  

 

Ook R1, afkomstig uit Zimbabwe, heeft een negatief beeld over de politiek in Zuid-Afrika. Zonder 

vrees zegt deze Zimbabwaanse dat ze de huidige politiek haat. Ze meent dat Zuid-Afrikaanse 

politici leugenaars zijn en valse beloften maken. Deze stelling toont mogelijke onderliggende 

frustraties aan met betrekking tot politici: “It’s all false promises, like who’s the better liar, who’s 

the charismatic liar.”  Opnieuw komt de zo vaak geuite zin: “And then they only look out for the 

rich. The rich are getting richer and the poor are getting poorer.” (Interview met R1, 

04/08/2011, UWC) naar boven.  

 

Respondent R24 studeert politieke studies en net door zijn ontwikkelde kennis over de 

nationale politiek is hij meer apolitiek geworden. Dit duidt er nogmaals op dat studenten die 

zichzelf als apolitiek categoriseren een uitgesproken politiek bewustzijn hebben. Voor de 

aanvang van zijn studie was R24 een aanhanger van het ANC (African National Congress) met 

Nelson Mandela als zijn grote voorbeeld en invloed. Nu is hij niet langer aanhanger van een 

specifieke politieke partij.  Hij stelt dat hoe meer je te weten komt over de politiek, hoe meer je 

blootgesteld wordt aan de waarheid achter het politieke spel.  

 

Sommige respondenten dragen woede in zich mee. De frustraties laaien hoog op als het over 

politiek gaat. Een van deze studenten is R12, een Swazi die sinds 1987 in Zuid-Afrika woont en 

zich zeker geen blad voor de mond neemt. 

 

“So people are abusing our power, abusing our history, abusing our, I don’t know, they’re 

abusing our empowerment. Because we fought for apartheid, and we fought for better 

lives. But now, only those out there [politicians] are getting the benefits, that’s how it 

goes.” (Interview met R12, 12/08/2011, UWC) 
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Een andere reden om niet politiekgezind te zijn, wordt gegeven door R4. Deze studente vindt dat 

sommige Zuid-Afrikaanse politici te veel haat en woede in zich meedragen. Ze kiest ervoor om 

daar niet in mee te gaan. Bovendien gaat ze vragen als “What is your political orientation?” liever 

uit de weg, aangezien deze haar verplichten te antwoorden dat ze aanhanger is van het ANC. Dit 

wordt van haar, als zwarte studente, verwacht. Ze verlangt zoals veel van haar medestudenten 

naar eerlijke politiek, waarin politici hun werk goed doen zonder racistisch te zijn en de 

bevolking krijgt waar ze recht op heeft. 

 

Kleurling of zwarte, Zuid-Afrikaan of buitenlander, oud of jong, elke student in deze groep is het 

eens: de Zuid-Afrikaanse politiek is een vuil spel. 
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IDENTIFICATIE 

 

Als ik vraag naar hoe de studenten zichzelf of medestudenten categoriseren, bots ik vaak op 

terughoudendheid bij de studenten. Ze vinden categoriseren iets negatiefs en doen er liever niet 

aan mee. Het gaat zelfs zo ver dat beschrijven aan de hand van kledij of lichaamstaal als negatief 

wordt beschouwd. Dit is een rechtstreeks gevolg van de apartheid, aangezien tijdens deze 

periode iedereen gecategoriseerd werd naar huidskleur of etniciteit. De studenten zijn het er 

bijna allemaal over eens dat dit niet langer kan, en verzetten zich hier dan ook tegen. In dit 

hoofdstuk is ondermeer de vraag: “How do you categorize yourself?” van belang, met de 

antwoorden hierop kan ik een beeld schetsen over hoe de studenten omgaan met hun eigen 

identiteit.  

 

Veel kleurlingen hebben het moeilijk om zichzelf te identificeren, zoals vermeld in het inleidend 

hoofdstuk  omtrent ‘Identiteit’. Ze voelen zich the people in between, en dat brengt allerlei 

frustraties met zich mee. Zo zouden kleurlingen niet erkend worden voor hun strijd in de 

apartheid, kunnen ze zich niet identificeren met een bepaalde groep, wordt er geen rekening 

met hen gehouden in programma’s als Black Economic Empowerment… Dit komt ook naar voor 

in de interviews: 

 

“Yes. And the thing for me is like, we are the people who are in between, such as the 

coloureds, the Indians, those people, we are not being recognized for also fighting and 

supporting against the apartheid. So it’s only seen that, that black people have fought 

against apartheid which is also wrong because, mainly also coloured, Indian people 

fought and died. Even white people fought against the apartheid, and died for it. But they 

aren’t being acknowledged. So, that’s just the perception that African black people had 

been…” (Interview met R17, 17/08/2011, UWC) 

 

Ook respondent R4, een zwarte student, ergert zich eraan dat de kleurlingen op politiek vlak in 

between people zijn: 

 

“[T]hat’s why coloured people are the most racist people in the country, because they 

always, they never stood up and said: “we vote black people, we vote white people” so 

coloured people they’re always the… where will they go now?” (Interview met R4, 

05/08/2011, UWC) 
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R7, zelf een kleurling, heeft het er net moeilijk mee dat kleurlingen op politiek vlak nergens 

bijhoren. “[W]e don’t know where we fit in, we’re not white, we’re not black. Where do we fit 

in?” (Interview met R7, 10/08/2011, UWC) 

 

De variabele ‘religie’ speelt voor sommige studenten een belangrijke rol in hun 

identiteitsvorming. Ze identificeren zich met hun religie en deze speelt bijgevolg een grote rol in 

hun leven. Dit reflecteert zich ook in hun favoriete muziek: veel studenten houden van gospel. 

R17 vermeldt spontaan haar religie als het gaat om haar identificatie en welke factoren haar 

leven beïnvloeden.  

 

De studenten geboren na 1990 verwijzen naar hun persoonlijkheidskenmerken als ze zichzelf 

beschrijven en niet naar hun ‘ras’, etniciteit of huidskleur. Bij R17 komt religie op de eerste 

plaats, daarna kenmerken als vriendelijkheid en sociaal gedrag. Later in het interview stelt ze: 

“I’m coloured and Christian” (Interview met R17, 17/08/2011, UWC) waardoor blijkt dat ze haar 

huidskleur ook belangrijk acht, maar dit is niet de belangrijkste factor in haar leven.  

 

R16 beschrijft zichzelf als vriendelijk, positief en ambitieus. Geen enkele keer komt haar 

‘huidskleur of etniciteit als identiteitsmarkeerder naar boven tijdens het interview. Dit kan een 

gevolg zijn van de blank gedomineerde middelbare school waar ze studeerde. Ze meent dat 

ondanks de verhalen die haar ouders haar vertelden over de apartheid, zij vrij open minded is. 

Haar vriendje is een zwarte Swazi en dat is volgens haar het ultieme voorbeeld van haar vrije 

geest. Op de middelbare school leerde ze omgaan met mensen met een andere huidskleur dan de 

hare en ze sloot er ook vriendschappen. Hierdoor geeft ze naar eigen zeggen geen moer om 

huidskleur. Haar religie, net als bij R17, speelt wel een rol. Ze stelt dat ze behoort tot een op 

religie gebaseerde jeugdcultuur en vindt haar Christen-zijn een belangrijke factor in haar leven.  

Ook R20, die net als R16 in een blank gedomineerde middelbare school zat, beschrijft zichzelf 

aan de hand van persoonlijkheidskenmerken en niet aan de hand van ‘ras’, huidskleur of 

etniciteit. Ietwat later in het interview komt religie opnieuw als identiteitsmarkeerder aan bod. 

R20 vermeldt dat ze Christen is omdat ze daardoor sterk gelooft dat men de medemens met zorg 

moet behandelen en men dus niet mag discrimineren.     
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De studenten geboren vóór 1990 hechten over het algemeen meer belang aan hun etniciteit of 

huidskleur. R4 komt op voor de zwarten en wil bewijzen waartoe zwarten op academisch vlak in 

staat zijn. Ze wil de stereotypering tegengaan. Ze categoriseert niet graag want ze ziet dit als 

mensen in hokjes steken, maar gebruikt toch –met tegenzin– termen van ‘ras’ als ze iemand 

beschrijft.  

 

“[T]hat’s the sad part, coloured people look typically coloured and they act typically 

coloured, so I would say this person is coloured. Because of, probably of the hair, because 

most coloured people have almost straight hair, most of them.” (Interview met R4, 

05/08/2011, UWC) 

 

Onder die stereotypes lijdt ze echter zelf ook. Niet zelden wordt ze geconfronteerd met de vraag: 

“What are you?”. In het eerste jaar op UWC waren haar haren kort en geverfd. Medestudenten 

waren bijna geobsedeerd om haar te kunnen classificeren in een raciale groep. Toen voelde ze 

nog de nood om zichzelf te rechtvaardigen en de vraag gedetailleerd te beantwoorden. Nu pakt 

ze het zo aan: 

 

“And now I just say: “I’m coloured.”  [Then they’re] like “aah, you can’t be coloured, no 

no”. And then I say: “No, I’m coloured, I just put a colour on...”. Let’s look at the coloured 

people: the term coloured comes from a mixture, so let’s look at it. My grandfather was 

Sotho, my grandmother from my father’s side of course, was coloured. What you tell me 

coloured means in this country. My mother was Tswana. And my father happened to be 

Tswana too, no to be Sotho. So, look to it, I come from so many branches, hence I’m 

telling you I’m coloured, you just don’t see my hair being that short, you just don’t see me 

not paying attention to my schoolwork [ = vooroordeel over kleurlingen]. So that’s the 

thing. Putting into boxes has become so difficult. (...) [A]nd then they go to my boyfriend. 

He’s black, “How dare your girlfriend say she’s coloured?” and then he’s like: “did she say 

that? Oh, good for her!” “How dare she, she’s black, is she not proud?” “It’s not because 

she’s not proud, it’s because she comes from a mixture of ancestors, you can’t state her to 

tell you: “Oh I’m Sotho, and I’m coloured and I’m Tswana” because then you will find 

something wrong in there too, because that box does not exist.”” (Interview met R4, 

05/08/2011, UWC) 
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R4 voelt zich gedwongen door haar omgeving zich te identificeren aan de hand van haar 

huidskleur. Ze is radicaal tegen het hokjesdenken, maar kan er tegelijk niet van onderuit doordat 

ze leeft in een omgeving waarin inwoners dat wel belangrijk vinden. 

 

Deze frustraties worden gedragen door verschillende studenten. Zwarte studenten worden 

verondersteld Xhosa te spreken en worden daardoor constant in het Xhosa aangesproken. R4 

meent dat het steeds moeilijker wordt mensen in hokjes op te delen, vooral op UWC, een 

universiteit met zoveel diversiteit. Toch is het blijkbaar nog steeds belangrijk voor de studenten 

om deze classificatie te kunnen maken. R4 lost dit op door simpelweg te vragen aan 

medestudenten: “What do you want me to call you?” omdat er anders problemen ontstaan (door 

bijvoorbeeld Xhosa te praten tegen een niet-Xhosa maar wel zwarte student). 

 

Taal speelt dus ook een belangrijke rol in de identiteitsvorming van studenten. Taal is 

verbonden met etniciteit en is vooral belangrijk bij de dominante groep in de West-Kaap, de 

Xhosa. Er wordt meermaals door de studenten aangegeven dat zwarte studenten verwacht 

worden Xhosa te spreken. Als ze dit niet doen of kunnen, worden ze veroordeeld tot het niet 

erkennen van hun blackness of worden ze uitgesloten uit Xhosa-vriendenkringen.  

 

R14 is zeer bewust van haar zwarte identiteit. Zij identificeert zich duidelijk met haar blackness 

en ze merkt hierbij op dat het niet om haar huidskleur gaat, maar om haar innerlijke zwart zijn. 

Dit laatste is belangrijk, want R14 benadrukt dat ze mensen niet wil categoriseren naargelang 

‘ras’, sociale klasse of religie.  

 

“I’m very in touch with my roots and my blackness, and who I am. Not by the colour of 

my skin or the pigmentation on my skin but on, on myself. Internally being black.” 

(Interview met R14, 15/08/2011, UWC)  

 

Ook R24 maakte een soortgelijke opmerking: 

 

 I Oh, I’m a coloured. 

 J So you identify yourself with your ethnicity then? 

 I That’s my identity, that’s not my ethnicity, it’s my identity. 

 (Interview met R24, 19/08/2011, UWC – I = interviewee; J = Justine, de interviewer) 
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Deze laatste, een student politieke studies, zegt dat hij niet bang is om termen als ‘blanke’, 

‘zwarte’, ‘kleurling’, ‘Zulu’… te gebruiken. Hij stelt dat identiteit een sociale constructie is en dat 

men deze termen dus vrij kan gebruiken. “I’m not afraid of using this terms, because identities is 

a social construction. If you go today and you socially construct the identity of everyone is 

human, that’s still a social construction of identity.” (Interview met R24, 19/08/2011, UWC) De 

andere reden waarom hij er niet mee zit mensen te beschrijven naargelang hun huidskleur of 

etniciteit schrijft hij toe aan zijn studie. De apartheid heeft veel invloed gehad op R24. Hij is 28 

en heeft het leed zelf ondervonden. Ik merkte dat aan de manier waarop hij sprak, de stiltes die 

er soms waren. Deze respondent meent dat er steeds minder gediscrimineerd wordt op basis 

van (raciale) identiteit, maar dat het nu eerder gaat om sociale klasse: de rijkdom die men heeft 

en de middelen waarover men beschikt heeft (bijvoorbeeld al dan niet in het bezit zijn van een 

Blackberry). Toch hecht hij ook een belangrijk rol aan de relatie tussen taal (verwant met 

etniciteit) en identiteit.  

 

Ook R7 zegt waar het op staat: hij vindt het vanzelfsprekend dat bij de beschrijving van 

personen hun huidskleur een factor is. R7, een achtendertigjarige student, heeft net als R24 de 

apartheid van dichtbij meegemaakt.  Deze man maakt duidelijk dat de apartheid een grote 

invloed op zijn leven uitoefent. Hij beschrijft zichzelf meteen als a coloured man en verwijst naar 

de administratie van de universiteit waar je op alle formulieren moet aanduiden tot welk ‘ras’ je 

behoort.  

 

Respondent R13 beschrijft niet graag personen aan de hand van raciale elementen. Hij zal dit 

enkel doen als het nodig is om begrepen te worden door de persoon aan wie hij zijn beschrijving 

uiteen zet. Als ik vraag hoe hij zichzelf beschrijft, noemt hij dit meteen tricky. Net als R7 verwijst 

hij naar het papierwerk waarin de Zuid-Afrikaan zich raciaal moet categoriseren. Hij gebruikt dit 

ook als ‘excuus’ dat hij zichzelf (ondanks zijn terughoudendheid anderen te beschrijven 

naargelang huidskleur of etniciteit) categoriseert naargelang raciale termen. Hij stelt dat de 

apartheid een scheiding probeerde te maken tussen oorspronkelijk Afrikanen en niet-

oorspronkelijke Zuid-Afrikanen of mulatten (kleurlingen). Uit protest hiertegen noemt hij 

zichzelf een African coloured en dit is zijn identiteit.  
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Net als zijn medestudenten die geboren zijn vóór 1990 deinst R9 er niet voor terug raciale 

termen te gebruiken om zichzelf te beschrijven. Meteen stelt hij dat hij een zwarte man is, en zo 

beschrijft hij ook andere studenten: naargelang hun gender en huidskleur. Hij heeft het dus niet 

over zijn etniciteit, wel over zijn huidskleur.  

 

R12 is een Swazi met veel pit. Tijdens het interview voelde ik de woede over het verleden tussen 

ons in hangen. Meerdere keren waarschuwde hij me dat ik hem nooit kaffer mag noemen. Als ik 

dat wel zou doen, zou ik een slag in mijn gezicht moeten incasseren. Hij voelt zich verbonden 

met zwarten en identificeert zich met deze groep.  

 

“When you talk about Xhosa, Zulu, Swati, Tsonga, Ndebele’s, you know, name them. It’s 

black. We’re all black. We express the same thing.”(Interview met R12, 12/08/2011, 

UWC)  

 

Toch blijft hij op de eerste plaats een Swazi in deze groep, maar het is volgens hem beter zich te 

identificeren met een zwarte Zuid-Afrikaan dan met een blanke, omdat zwarten hetzelfde uiten: 

onderdrukking. “[T]he Xhosa is black, I’m black, it’s just the culture, but we’re black. And we 

express the same: oppression.” (Interview met R12, 12/08/2011, UWC) Hij is trots op zijn 

Swazische nationaliteit en kijkt elk jaar uit naar Heritage Day, waarop hij met trots de 

traditionele Swazische klederdracht draagt. Hoe belangrijk blackness voor hem ook mag zijn, 

wanneer hij een ander moet beschrijven, doet hij dit liever niet in raciale termen maar eerder 

naargelang de sociale klasse waartoe de persoon in kwestie behoort. Een kleine anekdote hierbij 

is zijn gebruik van de term coconuts om zwarte welstellende Zuid-Afrikanen te beschrijven. 

Zwart vanbuiten, blank vanbinnen. 

 

R22 zegt ook dat je iemands huidskleur meteen opmerkt en dat ze dit ook als een factor zal 

gebruiken in de beschrijving van een persoon. Als ze zichzelf beschrijft, verwijst ze naar 

innerlijke kenmerken: ze is ambitieus, vriendelijk en sociaal. Hier rept ze geen woord over haar 

etniciteit of haar huidskleur. Zij vormt de uitzondering op de regel bij de studenten die voor 

1990 zijn geboren en zich identificeren met hun raciale afkomst. Ook de Zimbabwaanse R1 

beschrijft zichzelf niet naargelang raciale kenmerken. Ze is er zelfs radicaal tegen iemand te 

beschrijven naargelang huidskleur of etniciteit. Zij identificeert zich, net als vele studenten 

geboren vóór 1990, aan de hand van haar religie.  
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HET OMGAAN MET MEDESTUDENTEN EN DIVERSITEIT  

 

Variabelen die het omgaan met diversiteit bepalen 

 

Er zijn diverse variabelen die bepalen hoe de Kaapse studenten omgaan met diversiteit en 

medestudenten. Onder andere de middelbare school waar de studenten studeerden, hun 

opvoeding en de verhalen van hun (groot)ouders en hun woonplaats beïnvloeden hun sociaal 

gedrag. Uiteraard zijn er nog heel wat andere parameters die het leven van de student 

beïnvloeden, zoals hun levensloop, persoonlijke ervaringen, de opinie van hun vrienden en 

kenissen, de media… Ik focus me enkel op de drie bovenstaande variabelen (woonplaats, 

middelbare school en opvoeding) omdat deze prominent naar voor komen in het onderzoek.  

 

Woonplaats 

 

Zuid-Afrika is zoals eerder vermeld geografisch nog steeds erg verdeeld. Op veel plaatsen zijn er 

nog gevolgen van de Group’s Area Act zichtbaar. Daardoor groeien kinderen vaak op met 

kinderen van dezelfde raciale afkomst en komen ze zelden in contact met kinderen met een 

andere huidskleur. Tenzij ze naar een gemengde middelbare of lagere school gaan (nog steeds 

worden scholen gekenmerkt door de dominerende huidskleur van diens leerlingen). Daardoor 

hebben deze twee variabelen, de school en de woonplaats, ook vandaag nog zo’n grote impact op 

het denken van de student. 

 

De woonplaats waar de student opgroeide, speelt een belangrijke rol in diens perceptie 

tegenover mensen met een andere huidskleur dan de zijne of de hare. Zo gebeurt het vaak dat de 

student in kwestie meer open minded wordt ten opzichte van anderen in de universiteit,  maar 

op het moment dat hij/zij terug naar huis gaat wordt de student opnieuw geconfronteerd met 

het racistische denken in diens thuisstad of -dorp. Daar worden de studenten ook het vaakst 

racistisch behandeld.  

 

“People think apartheid is gone, but it’s still prevalent very much. Especially in my town 

where I come from, it’s very alive. (...) [W]hen you go to the shop and you just want to 

buy something, then the security will follow you around in the whole shop.  To check that 

you’re not stealing. But you will never see them do that with a white or a coloured 

person. Never.” (Interview met R23, 19/08/2011, UWC)  
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Niet alleen R23, maar ook R13 en R24 merken dit op. Die laatste meent dat men in de 

universiteit gedwongen wordt samen te werken met studenten van verschillende afkomst maar 

op het moment dat de studenten terug thuiskomen, in het weekend of tijdens vakanties,  komen 

ze terug terecht in een homogene omgeving.  

 

Bij R4 is het omgekeerde het geval: thuis mag ze zijn wie ze wil en stellen mensen haar identiteit 

niet in vraag. Op de universiteit moet ze zich echter verantwoorden. Wie is ze? Kleurling of 

zwarte? Hier voelen de studenten de nood haar te classificeren in één bepaalde categorie. Dit 

werd besproken in het vorige hoofdstuk, ‘Identificatie’.  

 

R24 werd zelf geconfronteerd met de apartheid toen hij jonger was. Hij woonde in de rurale 

gebieden van Zuid-Afrika en de invloed van de apartheid was daar zeer sterk en duurde ook 

langer voort. Tot op vandaag wordt de apartheidsideologie er nog toegepast, maar nu is er 

eindelijk verandering merkbaar.  

 

Een laatste belangrijk punt is dat mensen die samen opgroeien een hechtere band hebben 

volgens vele studenten. Aangezien deze mensen vaak dezelfde etnische of raciale afkomst 

hebben, lijkt het zo dat ze zich om die reden opzoeken.  

 

Ouders en opvoeding 

 

De moeder van R11 heeft veel invloed op het leven van deze student. Ze moedigt haar dochter 

aan om nieuwe mensen te leren kennen en om zich niet enkel in kringen van haar eigen 

etniciteit te begeven. Ze zou haar dochter graag zien huwen met een blanke man. Het gaat zelfs 

zo ver dat ze R11 behoedt voor mensen van de Oost-Kaap, omdat ze zelf van deze provincie 

afkomstig is en ‘weet hoe deze mensen in elkaar zitten’. R11 is open minded maar draagt wel veel 

vooroordelen in zich mee (ondermeer door wat haar moeder haar vertelt). Ondanks deze 

vooroordelen grijpt ze de kans verschillende mensen te leren kennen, want deze kans hadden ze 

tijdens de apartheid niet en dat beseft ze.   

 

“But the opportunity that we’re given, is to know a person, the inside of a person. Cause a 

person is not their looks, not the clothes they were, not the money that they have, or the 

amount of education they have. (...) If we were in apartheid era, we wouldn’t have gotten 

that opportunity, so it’s just a matter of embracing the opportunities that we have now “ 

(R11, 12/08/2011, UWC) 
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Ze staat nuchter tegenover het verleden. Haar grootouders zeggen vaak negatieve dingen over 

blanken, maar zij is van mening dat de blanken waarmee zij vandaag in contact komt niet 

aansprakelijk zijn voor wat er in het verleden is gebeurd.  

 

Ook R16, die kleurling is, krijgt van haar familieleden verhalen te horen over de apartheid. Zij 

meent dat deze verhalen haar vroeger konden beïnvloeden, maar dat dit vandaag niet langer het 

geval is. R16 is net als R11 van mening dat de generatie waarmee zij in contact komt, niet kan 

beschuldigd worden van dingen die hun ouders hebben aangericht. Daardoor zal ze niet anders 

omgaan met medestudenten met een andere huidskleur dan de hare. Haar ouders hebben 

ondanks hun leed in de apartheidsjaren ook vriendschappen gesloten met blanken. De meter 

van haar zus is blank. Zijzelf heeft een zwarte vriend. Haar blank gedomineerde middelbare 

school heeft er volgens haar ook toe bijgebracht dat ze zich nu comfortabel voelt in het bijzijn 

van blanken.  R16 heeft een gemengde vriendenkring. Buiten de universiteit wordt die 

gedomineerd door blanken, in de universiteit door kleurlingen, maar ook zwarten maken deel 

uit van haar vriendenkring.  

 

Sommige ouders kiezen er bewust voor om niet te praten over de geschiedenis met hun 

kinderen. Dit kan twee redenen hebben: of ze willen hun kinderen open minded opvoeden en 

hen niet inladen met vooroordelen, of het is te pijnlijk voor hen om erover te praten en ze vinden 

het beter om de gesloten wonden niet opnieuw te openen. Bij R20 is het eerste het geval van 

toepassing: 

 

“[B]ecause my parents didn’t talk to me about it. They don’t feel any bitterness towards 

white people or something like that. They chose to leave it like that. Times have 

changed.”  (Interview met R20, 18/08/2011, UWC) 

 

Haar grootvader en vader hebben allebei vrienden van verschillende ‘rassen’. Zijzelf liep school 

in een door blanken gedomineerde middelbare school. Aangezien ze nog maar enkele maanden 

op de universiteit studeert, heeft ze erbuiten de meeste vrienden en dit is een gemengde groep. 

In de universiteit gaat ze vooral om met mensen van haar eigen huidskleur. Zoals vele 

medestudenten bevestigt ze dat etniciteit een grote rol speelt in het aangaan van 

vriendschappen op de campus, maar als het over haarzelf gaat, zegt ze dat dit niet het geval is. 

Wanneer ik vraag of ze de voorkeur heeft om vriendschapsbanden te creëren met studenten van 

dezelfde etniciteit als de hare, ontkent ze dit. De meeste van haar vrienden zijn zwart, maar zijn 

geen Zulu, wel Xhosa.  
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I Euhm, my closest friends are black. 

J Why do you think that is? Is there a reason for that? 

I I think there isn’t a reason at all. 

J It’s not that you’re friends with white and coloured people too but you don’t let  

them be that close, it just happens? 

 I             Yes, it just happens. 

(Interview met R20, 18/08/2011, UWC) 

 

Veel studenten zijn ‘per ongeluk’ bevriend met mensen met dezelfde huidskleur als de hunne. 

Vaak kreeg ik dit antwoord te horen: “it just happens”. Of dit als excuus gebruikt wordt of 

daadwerkelijk onbewust gebeurt, is een vraagteken.  

 

Respondent R13 gebruikt de kennis die hij heeft verworven via de verhalen van zijn ouders en 

grootouders om vrede te sluiten met het verleden en te gaan voor een nieuwe start. Hij zal enkel 

negatief reageren op mensen die zelf racistisch zijn, anders staat hij open voor elk nieuw contact. 

Zijn familie heeft nog steeds het gevoel dat ze minderwaardig zijn ten opzichte van mensen met 

een lichtere huidskleur. Hij is zich ervan bewust dat dit onzin is en vertrekt vanuit het 

basisprincipe dat iedereen gelijk is. 

 

R24 meent dat er verandering in zicht is:  

 

“we’re only 17 years from apartheid. I don’t think 17 years is even a generation. So your 

mother still lives, your father, your grandparents, your uncles still live, that was exposed 

to the cruelty of apartheid. And most of their ideas are still very much transferred to you, 

even though that you don’t like it or like it. The ones that is changing, it’s a trend, are the 

ones that are born after 1990.”  

(Interview met R24, 19/08/2011, UWC)  

 

Ik heb dit idee getoetst aan mijn informatie en deels klopt dit inderdaad (zie hoofdstuk 

‘Identificatie’ hierboven).  
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Middelbare school 

 

Zoals al enkele keren duidelijk is gebleken, speelt de middelbare school een belangrijke rol in de 

identiteitsvorming en de omgang met diversiteit van de student. Hierboven bleek al dat student 

R16 het feit dat ze naar een blanke secundaire school (Model C School2) ging als een belangrijke 

factor ziet in haar omgang met haar medestudenten. Ze staat open voor sociaal contact met 

iedereen, ongeacht raciale of etnische afkomst. 

 

Gedurende mijn onderzoek werd al snel duidelijk dat dit voor vele studenten geldt. Als kinderen 

tijdens hun tienerjaren schoolzaten in een gemengde school, leerden ze omgaan met die 

diversiteit en is er minder sprake van terughoudendheid tegenover personen met een andere 

huidskleur. 

 

R9 meent net als R16 dat het feit dat hij naar een blank gedomineerde middelbare school ging 

positief heeft bijgedragen aan zijn omgang met diversiteit. 

 

“I think, I’ve always been open, maybe because I went to a white school, so I’ve been 

open for a long time. So, I went to a white school and it was a mix with black a lot, and the 

majority white students, some coloured students, black students, there was a mix. And I 

was friends with everyone.” (Interview met R9, 11/08/2011, UWC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2 Tijdens de apartheidsjaren werd een secundaire school voor blanken een Model C School genoemd. Nog 

steeds maken studenten gebruik van deze naam. Meer informatie hierover is terug te vinden in het eerste 

deel van deze masterproef, onder het hoofdstuk ‘Educatie in een apartheids- en postapartheidstijdperk’ 

op pagina 36. 
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Vriendschapsbanden op de campus: algemeen en persoonlijk 

 

Wanneer ik vraag naar vriendschapsvorming op de campus, menen de meeste studenten dat 

vriendschapsbanden ontstaan door gedeelde interesses, net als bij ons. Studenten die graag 

uitgaan, drinken en dansen worden vrienden en studenten die veel studeren en vaak met hun 

neus in de boeken zitten worden vrienden. Studenten met dezelfde morele waarden worden 

vrienden. Ook klasgenoten, teamgenoten in sport en kamergenoten in de residences kunnen 

vrienden worden. 

 

Ik merkte tijdens mijn onderzoek op dat de studenten zich ook groeperen naargelang 

huidskleur. Of ik me nu buiten op het student centre bevond, in de bibliotheek, gewoon 

rondwandelde op de campus, at in een van de cafetaria’s of een les bijwoonde, overal zag ik 

vriendengroepen opgedeeld naargelang huidskleur. Kleurlingen zijn bevriend met kleurlingen, 

zwarten met zwarten, uitwisselingsstudenten met uitwisselingsstudenten enz. Slechts af en toe 

zag ik eens een uitzondering, bijvoorbeeld wanneer een zwarte student het populaire domino 

spel speelde samen met kleurlingen in het student centre. Wanneer ik daarnaar verwees tijdens 

de interviews, bevestigden de respondenten deze verdeeldheid. De taal speelt hier volgens hen 

een cruciale rol in: studenten zoeken studenten op die dezelfde taal spreken en dus afkomstig 

zijn van hetzelfde gebied.  De gevolgen van de Group’s Area Act zijn nog steeds duidelijk 

zichtbaar in het nieuwe Zuid-Afrika. Hierdoor hebben ze ook dezelfde raciale of etnische 

afkomst.  

 

Als ik vraag naar de persoonlijke vriendenkring van de studenten en of die al dan niet raciaal 

gemengd is, beweren alle studenten dat ze een gemengde vriendengroep hebben. R11 heeft het 

over de talige diversiteit tussen haar vrienden als ze zegt dat haar vriendengroep gemengd is: de 

een spreekt Zulu, de ander Xhosa en de andere dan weer Tswana of Sotho. Haar vrienden 

hebben wel allemaal dezelfde huidskleur. Als reden hiervoor geeft ze dan dat er niet veel 

blanken of kleurlingen in haar klas zitten en dat haar vrienden klasgenoten zijn. Ze zegt dat ze 

open staat om nieuwe mensen, van alle huidskleuren, te leren kennen maar dat ze wel veel 

vooroordelen  heeft, zelfs tegenover haar eigen etniciteit, de Xhosa.  
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“Our history plays a vital role in our daily life. Because everything now… like the things 

that are brought in by apartheid, like racial prejudice and discrimination, it’s still around 

us but it’s undercover now, it’s not like in your faces it was back then. So those things are 

not gone, even as much as we, even as much as I’m against things like that, like 

discrimination or being prejudice against a certain group of people, I do it. you know… so 

it is a part of me, it’s my heritage, it’s my history, so, it does influence me.”  (R11, 

12/08/2011) 

 

Volgens R11 worden deze vooroordelen vaak door de ouders van de studenten aan hun 

kinderen doorgegeven. Ze meent dat men onbewust discrimineert, het is een deel van jezelf 

waar je niet om heen kan.  ‘Kleurlingen roken en drinken, Xhosa’s zijn luid, blanken houden 

alleen maar van sport…’ Ze stelt op het einde van het interview dat ze inderdaad deze 

vooroordelen heeft, maar dat ze dankzij haar studie aan UWC verder kan kijken dan deze 

vooroordelen. De ouders van respondent R23 creëerden ook heel wat vooroordelen bij hun 

dochter. Nu is ze daar vanaf gestapt en leert ze, net als R11, verder te kijken dan enkel naar de 

uiterlijke kenmerken van een persoon. 

 

R9 gebruikt, zoals al in het hoofdstuk hierboven werd aangegeven, raciale termen om zichzelf te 

beschrijven. Toch heeft hij er zelf moeite mee dat hij door anderen in een hokje geplaatst wordt 

als ‘zwarte Xhosa’. Hij stelt dat er veel vooroordelen en stereotiepe ideeën bestaan rond Xhosa’s 

en geeft ook toe dat hij zelf vooroordelen heeft ten opzichte van Venda’s, Zulu’s… De studenten 

zijn tegen vooroordelen maar kunnen er niet onderuit.  

 

Het gesprek met R23 toont aan dat deze vooroordelen niet enkel gericht zijn tegenover 

personen met een andere huidskleur, maar vaak ook tegenover personen met dezelfde 

huidskleur maar met een andere etniciteit. Terughoudendheid tegenover medestudenten 

situeert zich soms ook op dit laatste niveau. R23 is een zwarte studente en was vroeger geneigd 

eerder om te gaan met mensen met dezelfde etnische afkomst als de hare of met kleurlingen of 

blanken. Slechts in sommige gevallen ging ze om met zwarte medestudenten met een andere 

etniciteit en nooit wou ze in contact komen met zwarte niet-Zuid-Afrikanen.   
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Het alomtegenwoordige bestaan van deze vooroordelen maakt het moeilijker om 

vriendschappen te sluiten met mensen met een andere afkomst. Zo kan iemand welwillend zijn 

en contact zoeken met verschillende personen maar deze personen zijn terughoudend omwille 

van de vooroordelen, waardoor het contact misloopt. 

 

R17 koos speciaal voor UWC omdat deze universiteit bekendstaat om haar open karakter en 

diversiteit. Ze vermeldt meteen dat ze iedereen gelijk behandelt en ze met iedereen 

communiceert, ongeacht huidskleur of etniciteit. Ook algemeen op de campus mengen studenten 

zich volgens haar. Haar vriendengroep is gemengd, ze noemt de groep multicultural. Een van de 

dingen die ze in haar vriendengroep waardeert, is dat ze elkaar goed begrijpen ondanks hun 

verschillende ‘ras’ en cultuur. Deze respondent meent dat haar middelbare school niets te 

maken heeft met het feit dat ze open minded is, het gaat eerder om haar persoonlijkheid. Verder 

in het gesprek merk ik toch op dat ze een zekere terughoudendheid heeft tegenover zwarten 

aangezien die voordelen krijgen bij programma’s als BEE en dat vindt ze ronduit oneerlijk. 

 

Er zijn heel wat meningsverschillen wat de vriendengroepen van de zwarte studenten betreft. 

Enkele studenten menen er een mix is onder de zwarte studenten en dat alle etniciteiten dus 

gemengd zijn. Doordat ze dezelfde huidskleur hebben, bestaat er een gevoel van 

samenhorigheid. Een uitgelezen voorbeeld hiervan is respondent R12, uitvoerig besproken in 

het hoofdstuk ‘Identificatie’ hierboven. Anderen zijn het er hier echter totaal niet mee eens: er is 

geen mix tussen de zwarte studenten, wel groepsvorming naargelang etniciteit. “Basically Xhosa 

people stick together and are friends together, Zulu people are friends together, coloured people 

are friends together.”, zo meent R14.  

 

Volgens R23 zijn vriendenkringen op de campus gebaseerd op huidskleur. Ze vermeldt hier nog 

bij dat onder de zwarten er wel een mix is van de verschillende etnieën. Over het algemeen 

stellen de studenten dat dit een rechtstreeks gevolg is van de separatie gedurende de 

apartheidsjaren. Wanneer ik R23 vraag of het niet gewoon human nature is om samen te klitten 

met mensen van dezelfde achtergrond als de jouwe, bevestigt ze dit eveneens. Hier beïnvloed ik 

de antwoorden van de respondent. Meerdere studenten bevestigen wat ik zeg en herhalen mijn 

woorden: “ it’s human nature to get along with your own ethnicity, because you feel more 

comfortable”. Doordat ik dit in een vraag formuleer hebben studenten meer de neiging toe te 

geven dat ze vrienden opzoeken die hetzelfde zijn als zichzelf. Ik veroordeel ze daar niet om en 

dat voelen ze aan.  
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“[B]ecause you feel more comfortable, ‘cause your friends they understand your culture 

and your tradition, and you speak the same language and you’re more comfortable in 

your mother tongue. Otherwise you have to speak English or… so you speak your own 

language.” (Interview met R23, 19/08/2011)  

 

Deze laatste respondent meent echter dat de apartheid hierin meer speelt dan human nature. Ze 

stelt dat Zuid-Afrikanen er zich niet bewust van zijn op welk hoog niveau het apartheidsdenken 

hen nog steeds beïnvloedt. Zij probeert zich daar naar eigen zeggen boven te plaatsen en heeft 

een gemengde vriendengroep. 

 

Ook R9 erkent dat het apartheidsdenken nog steeds aanwezig is. Hij is zelfbewust en eerlijk 

hierover, wanneer hij zegt dat hij nog steeds heel goed beseft hoe blanken en kleurlingen 

zwarten in de geschiedenis hebben behandeld. Zijn vrienden zijn dan vooral ook mensen van 

zijn eigen etniciteit, namelijk Xhosa’s.  Hij stelt dat mensen zich meer comfortabel en hechter 

voelen bij mensen die dezelfde waarden delen, dezelfde afkomst hebben en dezelfde taal 

spreken. 

 

R4, een zwarte studente, had veel blanke vrienden in de lagere school. Ze vond dit rather 

shocking, maar het was wel oké. Tot op een zekere hoogte toch, want als er racistische 

uitspraken gebeurden, ging ze over de rooie. Deze studente groeide op in een gemeenschap van 

kleurlingen en spreekt Afrikaans. Volgens haar zwarte medestudenten klinkt ze daardoor als een 

kleurling. Bijgevolg  kwam ze vaak in aanvaring met Xhosa’s die haar vragen stelden als: “You 

know you’re black why acting coloured?” of “How dare you fake it?”. Voor haar is Afrikaans 

praten echter een normaliteit. Nu leert ze Xhosa en haar vrienden waarderen dat. Deze situaties 

zijn echter onvermijdelijk: 

 

“[Y]ou know when I speak to Xhosa friends, they’re like: “Aah, you’re finally getting it 

right.” I’m not getting it right, I’m just learning another language. I’m not getting anything 

right, nothing was wrong in the first place.” (Interview met R4, 05/08/2011, UWC) 
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Gedurende mijn gesprekken merkte ik vaak op dat de studenten zichzelf willen profileren als 

verdraagzame personen met een gemengde vriendengroep. Vaak is het echter zo dat ze in de 

loop van het interview ‘door de mand vallen’ of eerlijker worden. Dit merkte ik bijvoorbeeld op 

bij R23, die nogal tegenstrijdige dingen zegt en zichzelf wil verantwoorden: 

 

I At varsity… I think euhm, like, 96% of my friends are from my ethnicity. I think 

it’s for the fact that, just to be comfortable around people, that’s how we became 

friends, and mostly we come from the same town, we went to the same school, so 

we knew each other from a long time ago, so when we get here we decided to be 

friends, cause you know each other and to go out and to get new friends, people 

that you don’t know, try to learn about different people. But I think most of my 

friends are from my ethnicity, it just goes with comfortability. But it doesn’t mean 

that you know, I just stick to my friends of my ethnicity, no, I just try to find…  

J And your friends outside of campus, in your home town, is mostly Tswana  

people? 

I Yes, because my town is dominated by Tswana people. 

J And here you have a mix of friends? 

I Yeah, I have a mix 

(Interview met R23, 19/08/2011, UWC – onderlijning door mezelf aangebracht) 

 

Ook R14 zegt eerst dat ze heel wat blanke en coloured vrienden heeft. Op deze manier wil ze 

aantonen dat ze zeker geen tension voelt ten opzichte van anderen door wat er in de apartheid 

gebeurd is. Later in het interview, als het over vriendschapsvorming op de campus gaat, zegt ze 

het volgende: 

 

J And your own friends group is very mixed then I think? 

I My friend group, no, not really. It’s very mixed in terms of gender, yes. But  

ethnicity, no, not really. 

J Most of your friends are Xhosa then? 

I Yes, they’re Xhosa. 

J And why is that? Just because you feel comfortable with them or is it by  

accident or you speak the same language or…? 

I It’s because I can express myself better (...) 

(Interview met R14, 15/08/2011, UWC) 
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R14 schrijft dit niet toe aan het verleden, maar aan iets dat zich situeert in haar geest waardoor 

ze zich beter voelt bij zwarten. Hier is ze echter niet zeker van, want later in het interview meent 

ze dit: “It’s basically, yeah, it’s the history that we’re influenced by, tremendously, because we 

tend not to let ourselves out of this box, I don’t know.” (Interview met R14, 15/08/2011, UWC) 

In haar middelbare school had ze heel wat kleurlingen en blanken als vrienden, maar hier - in de 

universiteit - is dat niet het geval. Aan de universiteit vind je volgens haar zelden zwarten en 

blanken die vrienden zijn en hetzelfde geldt voor kleurlingen en zwarten. Toch benadrukt ze 

hierna opnieuw dat zij wel vrienden heeft die kleurlingen zijn.  Naarmate het interview verloopt 

en ze zich meer uit, blijkt dat ze het er erg moeilijk mee heeft dat de economie in Zuid-Afrika niet 

in handen is van de zwarten. Ze wilt dat de zwarten, net als in Zimbabwe, hun land terugnemen 

van de blanken. Daardoor voelen heel wat mensen wrok tegenover blanken en als ik vraag of 

zijzelf ook die wrok voelt, stelt ze dat ze niet kwaad is maar dat het feit dat volgens haar de 

blanken nog steeds aan de top staan in de Zuid-Afrikaanse economie constant door haar geest 

spookt. Dit beïnvloedt zeker haar omgaan met blanke medestudenten: “It’s something that you, 

you never create an anger thing about it but you create a sort of: oh, they have it all, and I don’t.” 

(Interview met R14, 15/08/2011, UWC) Naar eigen zeggen houdt dit haar echter niet tegen om 

vriendschapsbanden aan te gaan met blanken. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat ze naar een 

blank gedomineerde middelbare school ging en daar veel blanke vrienden had. 

 

Veel studenten menen dat ze blanke vrienden hebben, maar later in het interview blijkt vaak dat 

dit niet zo is. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat ze mij willen paaien omdat ik een blanke 

huidskleur heb en omdat ze willen dat ik een positief beeld over hen heb. Anderen zijn echter 

niet bang hun mening over blanken te uiten tegenover mij. 

 

R24, die zichzelf identificeert naar raciale lijnen, geeft toe dat het voor hem moeilijk is om 

vriendenschappen te sluiten met blanken.  

 

“I said previously that most of us is still along, our identities is [sic] still along euhm 

racial lines. So it will be difficult for me to make friends with white people. Because of the 

discrimination in the past.” (Interview met R24, 19/08/2011, UWC) 
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Niet veel van zijn medestudenten zijn zo direct als hij. Hij stelt dat huidskleur een rol speelt, 

maar niet de grootste rol. Zijn principes komen op de eerste plaats. Als iemand toont dat hij/zij 

veranderd is en het apartheidsdenken achterwege heeft gelaten, dan stelt hij zichzelf wel open 

voor die persoon. Tijdens mijn onderzoek heeft R24 mij ook altijd geholpen studenten te vinden 

om mee te werken aan mijn onderzoek. In het begin vond ik hem wat terughoudend, misschien 

zelfs bijna onvriendelijk, maar hieruit blijkt wat de reden daarvoor hoogstwaarschijnlijk was: 

mijn huidskleur. Toen hij me beter leerde kennen, mocht ik hem altijd om raad vragen. Ik kan 

zijn uitspraken dus aan de praktijk toetsen en ik concludeer dat hij eerlijk is. 

 

R12 is zich erg bewust van het verleden van Zuid-Afrika. De woede, frustraties en pijn zijn nog 

steeds erg levendig in deze persoon. Hij heeft het moeilijk om om te gaan met medestudenten 

met een niet-zwarte huidskleur. Wel voelt hij zich meer op zijn gemak bij kleurlingen, aangezien 

die ook onderdrukt werden door blanken. Hij meent dat de blanke nog steeds kwaad is omdat 

Zuid-Afrika nu gedomineerd wordt door zwarten en omdat er een zwarte president regeert. Hij 

houdt zich ook niet in tegenover mij: “I personally don’t trust people of your colour… I’m sorry 

to say, but you’re white and…” (Interview met R12, 12/08/2011, UWC) Zijn vrienden zijn 

allemaal zwarten. 

 

R24 zegt dat de factor ‘taal’ één van de belangrijkste factoren is die vriendschapsvorming 

bepaalt op de universiteit. Studenten zoeken medestudenten op die dezelfde taal spreken en 

worden zo vrienden.  Deze taal is sterk verbonden met etniciteit. De instelling van Bantustans 

zorgde er tijdens de apartheid voor dat de zwarten naargelang hun etnische afkomst werden 

opgedeeld in aparte gebieden. Wanneer studenten voor het eerst arriveren in UWC, zoeken ze 

volgens R24 medestudenten afkomstig van hetzelfde gebied. Als de student niemand vindt die 

aan deze maatstaf beantwoordt, zoekt hij of zij iemand die dezelfde taal spreekt. Respondent 

R24 heeft er bewust voor gekozen het Engels in de plaats van het Afrikaans als eerste taal te 

adapteren, zodat hij zich kan identificeren met meerdere personen en waarschijnlijk ook om 

zich af te zetten tegen het verleden.  

 

Ondanks zijn terughoudendheid en zijn ervaringen tijdens de apartheid, heeft hij nu een 

gemengde vriendengroep. Zijn beste vrienden zijn, net als hij, coloureds omdat hij met hen 

opgroeide en hen dus het langst kent. Ondanks zijn keuze voor het Engels als eerste taal, voelt hij 

zich het meest comfortabel met mensen die Afrikaans,  spreken, zijn moedertaal, en dat zijn 

meestal kleurlingen.  
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 J And your own friend group, is it a mixed group of friends or are there more 

coloured people, more black people or more white people or…? How would you 

describe your friend group? 

 I I have a Zulu girlfriend. So, that’s my answer.  

 J Ja 

 I So, I’ve moved passed the racial barrier. Euhm, my friends is yeah, it’s quite 

diversify. 

 (Interview met R24, 19/08/2011, UWC) 

 

Niet de middelbare school, maar vooral zijn ervaring met het leger is een variabele die zijn 

omgaan met diversiteit heeft bepaald. In het leger hangt je leven af van de persoon naast je en 

dan verdwijnen raciale obstakels. 

 

Ook R7 neemt geen blad voor de mond als het om vriendschap en het raciale karakter daarvan 

gaat. Deze respondent zegt meteen dat vriendschappen jammer genoeg op basis van raciale 

kenmerken gevormd worden. Hij merkt daarbij op dat kleurlingen zwarten vaak niet begrijpen, 

het gaat dan om de culturele tradities die zwarten uitoefenen, gerelateerd aan hekserij, 

ceremonies of andere. Dit staat tussen zwarten en kleurlingen in, ze begrijpen elkaar niet. De 

meeste van zijn vrienden zijn kleurlingen. De student heeft het ook over de talige barrière tussen 

de studenten aan UWC. Kleurlingen moeten verplicht Xhosa studeren aan de universiteit, en 

Xhosa’s hebben deze verplichting met het Afrikaans. Deze twee groepen zijn echter onwillend 

elkaars taal aan te leren. Voor een test was bijna de hele klas gebuisd, inclusief deze respondent, 

al was er genoeg tijd voorzien om te studeren. De reden voor dit falen is de weerstand en het 

verzet die van de kleurlingen uitgaat om Xhosa te leren.  

 

Er is volgens R7 wel verandering op komst: “they [hedendaagse Zuid-Afrikaanse jeugd] didn’t 

experience the [onverstaanbaar], so it’s more easier for them to, it’s more easier for them to 

integrate. But still, they don’t integrate to the fully, because of the geographical, but I think they 

can speak the language, and then it will be easier.” (Interview met R7, 10/08/2011, UWC) 
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R13 zegt iets gelijkaardigs. Hij erkent dat ‘ras’ zeker een factor is bij vriendschapsvorming in 

UWC. Maar volgens hem is er een nieuwe trend zichtbaar, wat hij noemt modern groups: dit zijn 

studenten die bewust kiezen voor een gemengde vriendenkring. Zij voelen de nood om tegen de 

mainstream in te gaan. Ze willen niet langer vrienden maken langs raciale of etnische lijnen. Ze 

dagen de hedendaagse manier van vriendschapsvorming uit door vrienden te zoeken met een 

andere cultuur en een andere huidskleur dan die van zichzelf.  

 

Op mijn eerste dag op de universiteit was ik overweldigd door de vriendelijkheid van iedereen, 

zwart, blank of kleurling. Ik zat even buiten en iedereen die mij voorbij liep knikte naar me, 

lachte of zei vriendelijk: “Hi”. Hoe kan zo’n vriendelijke atmosfeer toch zo bedorven zijn met 

verdeeldheid? Het zit hem in de graad van vriendschappelijkheid: tolerantie versus vrienden 

zijn.  Dit heb ik doorheen mijn verblijf opgemerkt en ook R12 is het met me eens: “[W]e tolerate 

each other, not that we love each other. We tolerate each other, we don’t fight like cats and dogs, 

sometimes it happens but (...)” (Interview met R12, 12/08/2011, UWC) 
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Evolutie 

 

Klopt mijn hypothese dat hoe langer studenten studeren in de universiteit en dus hoe meer ze 

met diversiteit geconfronteerd worden, hoe beter ze ermee omgaan? Dit wordt hier beantwoord. 

 

Een belangrijk punt voor de studenten is dat ze beter geïnformeerd zijn over de verschillende 

culturen door de confrontatie met de grote diversiteit in UWC. Ze begrijpen anderen beter en dat 

vinden ze belangrijk. Ook voor hun toekomst, wanneer ze via hun werk in aanraking zullen 

komen met andere culturen, is dit interessant. De studenten menen dat het beter is nu te leren 

omgaan met diversiteit omdat ze in hun latere werkomgeving hun cliënten (als advocaat of 

sociaal werker) niet zelf zullen kiezen.  

 

Twee van de vier studenten behorende tot groep één en die geboren zijn na 1990 stellen dat ze 

altijd al sociaal ingesteld waren, maar dat de universiteit hen nog beter heeft leren omgaan met 

diversiteit. Ze zijn meer open minded dan voordien, beter geïnformeerd en kunnen beter omgaan 

met mensen met een andere huidskleur. De derde student stelt dat ze in het algemeen meer open 

minded is geworden, niet enkel met betrekking tot mensen met een andere huidkleur. De vierde 

heeft het over haar gevoel voor tact. Ze weet nu beter dat ze moet opletten voor ze iets zegt, om 

een ander niet te beledigen. De gevoeligheid over het onderwerp ‘ras’ ligt bij de één immers 

hoger dan bij de ander.  

 

R23 ziet een duidelijke evolutie in haar omgaan met diversiteit. Tijdens haar jeugd 

confronteerden haar ouders haar met heel wat vooroordelen over mensen met een andere 

huidskleur. Voor ze naar de universiteit kwam wou ze zich enkel begeven in kringen van mensen 

met dezelfde achtergrond als de hare: dezelfde etnische afkomst, dezelfde taal en dezelfde 

religie. Toen ze geconfronteerd werd met de grote diversiteit in UWC en leerde en las over de 

waarde van het menselijke ras, lukte het haar verder te kijken dan enkel naar het uiterlijk van 

personen.  Ook haar xenofobie is heel wat verminderd. Voor ze studeerde aan UWC was ze naar 

eigen zeggen zeer xenofobisch tegenover mensen van een Afrikaanse maar niet Zuid-Afrikaanse 

origine. In twee jaar tijd is er heel wat veranderd in het perspectief van deze studente.  

 

“I was not used to see black foreigners, you get disgusted. From hearing this and that.  

(...) But when I came to UWC there were a lot of them. And, so, when I interacted, I see 

that these people are the same as us.” (Interview met R23, 19/08/2011)  
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Voor R12 is er ook een duidelijke evolutie merkbaar. Hij draagt veel woede in zich mee en uit dit 

tegenover zijn niet-zwarte medemens. Het interview met deze student was één van de meest 

memorabele gedurende dit onderzoek doordat zijn woede omwille van het verleden zo duidelijk 

van hem afstraalde. Toch is er voor zo’n diepgewortelde frustraties ook verlichting mogelijk: 

 

“I had anger frustrations about this colour thing and… But the more I engage myself into 

my studies, the more I engage with coloured people, the more I engage with different 

types of people, in a way, it’s just to [onverstaanbaar] up that’s: “hey, not everybody is 

bad, some coloured people are good, some white people are good, some Xhosa’s are 

good, I mean, you know, yeah, I’m, it’s changing hey.” (Interview met R12, 12/08/2011, 

UWC) 

 

Over het algemeen maken buitenlandse studenten tijdens hun eerste jaar aan de universiteit 

alleen contact met mensen van hun land. Zo voelen ze zich veilig en thuis. Naarmate de studies 

vorderen, is er de trend om meer op te trekken met verschillende mensen, ongeacht hun 

afkomst. Toch blijven de buitenlandse studenten in dit onderzoek de neiging hebben meer 

vriendschappen te sluiten met eveneens niet-Zuid-Afrikanen en in mindere mate met Zuid-

Afrikanen. De Zimbabwaanse R1 is bevriend met studenten van allerlei nationaliteiten: 

Zimbabwanen, Namibiërs, Kenianen, Kameroenezen… maar ook met enkele Xhosa’s. 

 

Educatie wordt als een ontzettend belangrijk middel gezien tegen racisme en discriminatie.  

 

“Yes, people in the university are educated. We know, the hatred it’s the anger or the 

tension, it’s less in varsity. Cause I mean, if it’s not, I would be worried about the 

intellectual capacity of everyone here. Cause you see, sometimes, as people get more 

educated, they tend to let go. But the guy at home, has nothing better to do, keeps 

blaming the white men for the current economics… They beat you up if they see you.” 

(Interview met R1, 04/08/2011, UWC) 
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Ook op een ander vlak is educatie belangrijk: de studenten leren van elkaar en zo verdwijnt de 

raciale barrière. Dat meent ook R7, die zelf de apartheid heeft meegemaakt en de pijn nog steeds 

met zich meedraagt. Toch wordt ook hij, langzaamaan, verdraagzamer. 

 

“it’s like these black people that you’ve seen, they do so much, and then you realize that, 

there’s so much that you can learn from them, that you can learn from the stories of 

people on campus. No matter what colour, you can always learn from them.” (Interview 

met R7, 10/08/2011, UWC) 

 

Vooral in UWC zou een student leren omgaan met diversiteit, aangezien deze universiteit 

gemengder is dan andere universiteiten in en rond Kaapstad. R13 bevestigt dat studenten de 

stereotypen en vooroordelen kunnen loslaten wanneer ze in UWC terechtkomen. Studenten 

leren van elkaar, leren over elkaars cultuur en respecteren elkaar. 

 

Niet iedereen is het hiermee eens: enkele studenten (een minderheid) stellen dat er op de 

universiteit meer verdeeldheid is dan in de middelbare school. In de middelbare school konden 

ze zich mengen onder alle studenten, ongeacht hun afkomst. Doordat er in de universiteit 

vriendschapsvorming is langs raciale of etnische lijnen, kunnen er volgens hen geen gemengde 

(op raciaal of etnisch vlak) vriendengroepen ontstaan. 

 

Educatie is niet de oplossing voor alles, maar wel een stap in de goede richting. Zelfs bij de meest 

intellectuele mensen is het litteken van de apartheid nog aanwezig. Er zijn bovendien studenten 

die tegen educatie over de apartheid zijn. Zoals R1, die meent dat educatie closed wounds terug 

heropent. Ze meent dat mensen zich wel bewust moeten zijn van de geschiedenis van hun land 

maar weet niet of dit in Zuid-Afrika zo’n goed idee is. Zo werd er eens een video getoond aan de 

studenten waarin zwarte werknemers mishandeld werden door blanken tijdens de 

apartheidsjaren. De studenten werden agressief, zeiden dat ze dat nooit zouden vergeven of 

vergeten. Dat bewijst voor R1 dat erover praten en onderwijzen niet altijd een goed idee is. Het 

wekt nieuwe haat op. 
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Conclusie 

 

Ik kan concluderen dat er ook hier een verschil is tussen de studenten geboren vóór 1990 en die 

geboren na 1990. De eerstgenoemde zijn zich bewuster van hun raciale identiteit, dit bleek uit 

het hoofdstuk ‘identificatie’. Bijgevolg hechten ze ook meer belang aan de raciale of etnische 

afkomst van hun medestudenten. Ze durven zich er gemakkelijker over uit te spreken. De 

studenten geboren na 1990 menen minder waarde te hechten aan huidskleur of etniciteit. Ze 

vinden het vanzelfsprekender dan de oudere studenten daaraan voorbij te gaan. Bij de oudere 

studenten merk ik dat zij meer moeite hebben met het omgaan met diversiteit, wat niet wil 

zeggen dat het hen niet lukt. Bij de meesten onder hen is er een duidelijke evolutie zichtbaar. 

Door hun tijd in de universiteit worden ze meer open minded ten opzichte van mensen met een 

andere afkomst dan de hunne. Ze vinden het ook belangrijk dat ze kunnen omgaan met iedereen, 

want dit kan nuttig zijn als ze later in een werksituatie met verschillende culturen in contact 

komen. Bovendien is het een streefdoel voor het creëren van egalitair, vredevol Zuid-Afrika. 
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ATTITUDE EN KENNIS (TEN OPZICHTE) VAN HET APARTHEIDSREGIME  

 

Elke student beantwoordde de vraag: “What do you know about apartheid and how do you 

know it?”.  Aan de hand van de antwoorden op deze vraag schrijf ik dit hoofdstuk. 

 

De studenten leerden de apartheid kennen tijdens hun lessen geschiedenis op de middelbare 

school, door te lezen, door documentaires of films te bekijken, door verhalen van  hun 

familieleden of kennissen en door het vanzelfsprekende feit dat ze Zuid-Afrikaan zijn. 

 

“Well, I think in general that most South Africans know about apartheid and most South 

Africans do know about apartheid policies, it’s part of our history you know, we’re bound 

to know, even before university I knew about apartheid, I just knew from TV, people 

talking… so stuff like that.” (Interview met R9, 11/08/2011, UWC) 

 

De studenten die ik classificeerde in groep één hebben een uitgesproken historisch bewustzijn 

en hebben dus veel kennis over de geschiedenis van Zuid-Afrika. R13 deed onderzoek over de 

apartheid in samenwerking met het museum op Robbeneiland. Anderen zijn midden de twintig 

of ouder en hebben zelf herinneringen van deze periode en weten er dus veel over door eigen 

ervaringen, zoals R24, R7, R12 en R14.  

 

R24 deelt de ervaringen die hij heeft gehad tijdens de apartheid liever niet met mij, het ligt nog 

te gevoelig.  

 

 J No, just in apartheid, during apartheid, that, what did you experience and… 

 I Yeah, what. [silence] I think it’s too personal to answer. 

(Interview met R24,19/08/2011, UWC) 

 

Als er een publieke feestdag is in Zuid-Afrika wordt de bevolking geïnformeerd over de 

historische dimensie van die feestdag. Bijna alle feestdagen in Zuid-Afrika zijn gerelateerd aan 

de apartheidsperiode dus dat is ook een belangrijke informatiebron.  

 

Volgens de studenten in groep één is het onmogelijk om onwetend te zijn, je kan er immers niet 

van weg lopen. Overal rondom je word je geconfronteerd met de geschiedenis van het land.  
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De verhalen van familieleden, vrienden en kennissen informeren de kinderen al vanaf een jonge 

leeftijd. De ouders van R4 vertellen vaak over het activisme en de antiapartheidsstrijd waarin ze 

zelf deelnamen. Over racistische gebeurtenissen vertellen de ouders niet, maar door kleine 

dingen weet R4 wel hoe ze zich voelen. Ze ziet hoe ze op bepaalde dingen in het leven reageren 

en ze weet dat dit een gevolg is van de apartheid. De grootvader van R23 was ook betrokken in 

het activisme tegen de apartheid waardoor haar grootmoeder vaak alleen thuis was. Slechts 

twee studenten op de dertien hoorden geen verhalen van familieleden.  

 

Niet enkel de verhalen van familieleden beïnvloeden de studenten. De ouders van R14 waren 

niet betrokken in de apartheid aangezien ze in Ciskei woonden, een gebied dat samen met 

Transkei uitgesloten was van de staat en geregeerd werd door Xhosa koningen. Later in het 

interview vermeldt ze toch dat ze wel een ervaring herinnert van tijdens de apartheidsperiode: 

de vernieling van een postkantoor dichtbij huis en het geweld van politiemannen gecombineerd 

met het gebruik van traangas, waardoor zij moest vluchten.  R14 is heel goed geïnformeerd over 

het verleden. 

 

Qua terminologie wordt er altijd gesproken over ‘apartheid’. De studenten deinzen er niet voor 

terug dit woord te gebruiken. Ze spreken niet over ‘the period’ of ‘that time’. De respondenten 

zijn vrij open en politiek bewust waardoor ze zich geen blad voor de mond nemen. 

 

De apartheid wordt door de jongeren omschreven door volgende kernwoorden: Seperation of 

races,  white people superior, discriminatie, separate areas, unequal treatment, racisme, 

ongelijkheid. De studenten gaan niet dieper in op het ontstaan van de apartheid en de 

toenmalige politieke partijen (al wordt er af en toe wel iets gezegd over Nelson Mandela). Ze 

focussen eerder op de rassendiscriminatie en de ongelijkheid die daarmee gepaard gaat.  Dit kan 

ook een gevolg zijn van het feit dat de interviewer niet doorvraagt.  

 

Het gebrek aan kansen op het gebied van educatie wordt over het algemeen als een van de meest 

negatieve dingen beschouwd van tijdens de apartheid. De studenten, zoals R23, beseffen dat hun 

grootouders of ouders geen kans hadden om hogere studies aan te vatten en willen daarom alle 

kansen grijpen die ze nu wel krijgen. De kennis over het apartheidssysteem motiveert de 

studenten om het vandaag beter te doen.  
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ATTITUDE TEN OPZICHTE VAN HET NIEUWE ZUID-AFRIKA 

 

“if you look at the rainbow, the colours flow together and they form one beautiful thing. 

Because there’s harmony between them. There’s no harmony between the people in 

South Africa. So the rainbow nation idea must be dropped now. It’s nice because, it 

sounds great, that a country which went through so much pain can now call themselves a 

rainbow nation (...), I have not experienced this rainbow nation notion or ideology. It’s 

possible but not now, and maybe we should change the term and maybe we should just 

agree to disagree. I think we’re going to a level that: “Okay, we agree to disagree but let’s 

stay one country.”  

(Interview met R4, 05/08/2011, UWC) 

 

De mening van deze student wordt gedeeld door veel van haar medestudenten en vormt dus een 

goede inleiding voor dit hoofdstuk.  

 

In termen van diversiteit is Zuid-Afrika zeker een regenboognatie, dit wordt erkend door alle 

studenten. Velen zijn er trots op dat het land erin geslaagd is om aan elf talen een officiële status 

te geven. Ze scharen zich achter het idee van de regenboognatie en zeggen dit ook vóór ze hun 

frustraties uiten. “So the fact that we are a rainbow nation, it makes me feel more African. 

Because Africa is also a very diverse continent.” (Interview met R11, 12/08/2011, UWC) 

Wanneer ik echter vraag of het idee ook geïmplementeerd is en of iedereen gelijk behandeld 

wordt in het nieuwe Zuid-Afrika, dan komen de frustraties naar boven.  

 

Respondent R17 zegt dat de regenboognatie wel toegepast is wanneer er grote evenementen 

zijn in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld tijdens de wereldbeker voetbal in 2010 of de wereldbeker rugby 

in 2007. De Zuid-Afrikanen vormen dan één team,  ongeacht huidskleur of etniciteit. In het 

dagelijkse leven is deze regenboognatie echter ver te zoeken. 
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De opmerking van R23 is het algemene denkpatroon van alle studenten: 

 

“I think the idea of the whole rainbow nation, it’s a very good idea. I think the concept of 

it to bring everyone together, to make sure that we’re all equal in all levels of life. But 

then, people implementing it is a problem because people are still so much hang up in 

the apartheid thing, because people are racist, black people are very racist, coloured 

people are racists as well. Like I said people euh, you might not even think that you’re 

racist but it’s so deep rooted in you, it just comes out and you don’t even know that 

you’re racist. But the whole idea is a good idea, if it could be implemented, if it could be 

practiced, all the principles of humanity and getting together, it would bring a huge 

difference in South Africa.” (Interview met R23, 19/08/2011, UWC) 

 

Volgens R13 is het concept te idealistisch. Hij meent dat mensen doen alsof ze zich goed voelen 

bij elkaar, dat zwarten en blanken met elkaar leven in één land, maar als je het van naderbij 

bekijkt, dan blijkt dat er nog te veel racisme en haat is om te spreken van een regenboognatie. 

 

Het woord unequal wordt vaak gelinkt aan het nieuwe Zuid-Afrika. Veel studenten gebruiken 

deze term om het land te omschrijven, maar het wordt wel in een andere context gebruikt.  

 

Ik merk vooral bij de kleurlingen van de nieuwe generatie ongenoegen over het Black Economic 

Empowerment (BEE) programma. Zij menen dat het land unequal is doordat er nu meer kansen 

gecreëerd worden voor de zwarte bevolking en kleurlingen lijden hieronder. Het ongenoegen 

situeert zich vooral op het niveau van de arbeidsmarkt, waar zwarten volgens de kleurlingen 

voorrang krijgen. Ze vinden dit oneerlijk en menen dat er naar kwalificaties gekeken moet 

worden in de plaats van naar huidskleur.  Vooral R17 heeft het daar moeilijk mee. Ze begrijpt 

niet waarom er nog steeds gedacht wordt in termen van huidskleur. Ze vindt dat een programma 

als BEE leeft in het verleden, niet in het heden.  Mensen worden gediscrimineerd op basis van 

hun huidskleur of etniciteit en daar kan ze niet mee om. “we’re a democracy country and we 

should not discriminating people on the basis of their races, because that’s what happened in the 

past, why are we doing it now?” (Interview met R17, 17/08/2011, UWC) 
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Een jonge zwarte studente bekijkt het BEE-programma echter vanuit een andere invalshoek: zij 

is ervan overtuigd dat de B in dit programma, black, staat voor alle niet-blanken in Zuid-Afrika. 

Wel krijgen de mensen met een zwarte huidskleur voorrang op de ‘blacks’ met een lichtere 

huidskleur. Ze heeft het gevoel dat dit programma de zwarten viseert. Ze is dan wel zelf zwart, 

toch is ook zij geen voorstander van dit programma. 

 

“they’re just trying to appoint black people, they’re not given them the skills in order to 

get this jobs. So I think it has not worked enough for us. In some cases it has, there are a 

lot of black people now who are empowered, but they don’t have the skills, so I think that 

doesn’t help.” (Interview met R20, 18/08/2011, UWC) 

 

R13 maakt eveneens gebruik van het woord unequal om Zuid-Afrika te beschrijven. Ze noemt de 

regenboognatie “a fantasy”. Volgens haar situeert ongelijkheid zich vooral op economisch vlak. 

Omdat zwarten geen ownership hebben in de Zuid-Afrikaanse economie kan er volgens haar niet 

gesproken worden van een regenboognatie. Er is geen rechtvaardigheid, geen vrijheid, niets. Ze 

stelt dat Zuid-Afrika nog steeds gekoloniseerd is. Zij opteert voor een communistisch Zuid-Afrika 

en wil het voorbeeld volgen van Mugabe in Zimbabwe: land terugkopen van blanken en de 

blanken het land uitzetten, zodat de zwarten eigendomsrechten kunnen hebben in de economie 

en er economische gelijkheid kan gecreëerd worden in het land. Als dat niet gebeurt, is er geen 

regenboognatie.  

 

R7, die de overgang van de apartheid naar een democratisch Zuid-Afrika zelf heeft meegemaakt, 

stelt dat het idee van de regenboognatie een mythe is. Tijdens het begin van de jaren negentig 

was hij idealistisch ingesteld en hoopte hij op verandering. Hij is vooral teleurgesteld over de 

hoge misdaadsgraad in Zuid-Afrika. De regering doet te weinig om de bevolking te beschermen. 

Hij leeft in continue angst. 

 

Een mythe, een fantasie of in de woorden van R9: een “fairytale”. De perceptie van de studenten 

met betrekking tot de regenboognatie is niet zo positief. Mensen gaan ervan uit dat er een 

regenboognatie is, dat klinkt mooi en geeft hoop. In werkelijkheid is het echter een sprookje, een 

fictief verhaal dat na zeventien jaar wachten nog steeds geen werkelijkheid is geworden. 
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Hedendaags racisme 

 

Er doet zich een nieuwe vorm van racisme voor in het Zuid-Afrika: kleurlingen versus zwarten. 

Er leven frustraties tussen beide groepen en ook ik heb dit gemerkt tijdens mijn onderzoek. 

 

“[N]owadays you also have sort of a reverse racism, right, where you have now black 

people and coloured people are racist towards, towards each other. So, instead of them 

now to be racist to white people, the ones that basically infected the racism back then, 

you now find that, well, it’s basically a reversal.” (Interview met R13, 15/08/2011, UWC) 

 

Dit racisme ontstaat vooral door frustraties bij de kleurlingen omdat ze niet erkend worden voor 

hun strijd tijdens de apartheid. Ze zijn blank noch zwart, horen nergens bij. Daardoor krijgen ze 

te maken met voor- noch nadelen. In het verleden was hun huidskleur een “troef”: ze werden 

minder slecht behandeld tijdens de apartheid. Nu hebben kleurlingen echter het gevoel dat ze 

benadeeld worden en dat zwarten privileges krijgen. Dan hebben ze het vooral over 

programma’s als BEE. Zwarten daarentegen hebben vaak het gevoel dat kleurlingen nog steeds 

denken dat ze superieur zijn ten opzichte van zwarten. Bovendien kregen zij voordelen tijdens 

de apartheid, en daar zijn de zwarten zich nog steeds van bewust. R12 is ervan overtuigd dat 

kleurlingen nog steeds voorrang krijgen als het bijvoorbeeld om studiebeurzen gaat of om 

kamers in de residences. Dat zorgt voor wrevel tussen de studenten. Ook R14 meent dat zwarten 

minder kans krijgen op studiebeurzen dan kleurlingen en is daar kwaad om. 

 

Volgens R24 kan racisme voorkomen in alle bevolkingsgroepen en tegenover alle 

bevolkingsgroepen. Het komt volgens deze respondent nog zeer veel voor. 

 

“But it’s not only from whites. It can be from black, it can be Indians. It can be a coloured 

being racist towards a black person, it can be a black person being racist towards an 

Indian person. Racism is not projected from one particular group.” (Interview met R24, 

19/08/2011, UWC) 
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Hedendaags racisme situeert zich volgens de postapartheidsgeneratie op een indirect niveau. Zo 

zijn er bijvoorbeeld de vele overheidsformulieren waarin gevraagd wordt aan te vinken tot welk 

‘ras’ je behoort. Ook subtiele racistische opmerkingen zijn niet zeldzaam. R11 meent dat racisme 

niet langer direct geuit wordt. Er zijn wel nog vaak indirecte incidenten. Zo heeft ze vaak het 

gevoel dat mensen haar paternalistisch behandelen omdat ze zwart is. Ook moet ze vaak schuine 

blikken incasseren omdat ze ergens komt, al dan niet in het gezelschap van blanken, waar niet 

veel zwarten komen of wat vroeger een coloured of white area was. R9 zegt dat hij vaak 

geconfronteerd wordt met racisme maar schrijft dit toe aan zijn kritische oog waarmee hij 

kranten leest. Hij leest dit tussen de lijnen en vindt de kranten die hij leest nogal pro-white. 

Persoonlijk heeft hij nog geen racistische aanvaringen gehad. 

 

Veel studenten menen dat er nog veel racisme aanwezig is in Zuid-Afrika, de meesten kunnen 

wel één of meerdere voorbeelden geven van gebeurtenissen waarin ze zelf geconfronteerd 

werden met racisme. Zo kreeg R23 niet de kans om te solliciteren voor een vakantiejob omdat ze 

zwart is en geen Afrikaans spreekt. Anderen, zoals R14, hebben het over de nog steeds 

aanwezige geografische verdeeldheid in het land als ze praten over hedendaags racisme  

 

Studenten staan er vrij nuchter tegenover. Zoals student R1, die op een dag geen bloed mocht 

geven omdat ze zwart is. Ze probeert het zich zo weinig mogelijk aan te trekken. De manier 

waarop ze vertelt, doet vermoeden dat ze zelfs geen hoop meer heeft op een betere toekomst. “I 

don’t know… it’s there in the air, but really what could be done? People do whatever they wanna 

do.” (Interview met R1, 04/08/2011, UWC)  

 

Student R7 stelt dat het hedendaags racisme zich vooral situeert op het niveau van taal. Als je 

vandaag een taal niet beheerst (hij verwijst hierbij impliciet naar het Xhosa) word je daarop 

veroordeeld.  
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Rol van de geschiedenis in het dagelijkse leven  

 

De geschiedenis van Zuid-Afrika motiveert studenten om het vandaag beter te doen. Ze proberen 

zo hard mogelijk om stereotypen te doorbreken, om goed om te gaan met diversiteit. Ook R23 

probeert dit. Zij probeert het idee dat zwarten dommer zijn dan blanken te bestrijden. Ze zet 

zich in op school en bewijst dat zulke vooroordelen nonsens zijn. “So I think apartheid, all the 

bad things of it, the bad, I don’t think there's any good side on it, all these bad things just 

motivate me to do something better.” (Interview met R23, 19/08/2011, UWC) 

 

R11 meent dat mensen die hogere studies hebben gedaan, beter kunnen omgaan met het 

verleden. Ze praten erover en proberen verder te gaan, they try to move on. Niet- of 

laaggeschoolden willen er niet over praten en leven in hun wereld waar de apartheid nog steeds 

alomtegenwoordig is. “the point of the class is not to offend anyone but is for us to open our 

minds and just explore apartheid, what it did to South Africa and what it’s still doing now. So, for 

us, it’s more open, we’re actually forced to open up to it, whether we like it or not.” (Interview 

met R11, 12/08/2011, UWC) Erover praten, discussiëren, lezen… helpt de studenten het 

verleden te verwerken en achter hen te laten. Moving on zonder erover te praten heeft volgens 

deze studenten geen zin. R9 is hier vrij direct over: “So not pretend that apartheid is over, that’s 

very foolish.” (Interview met R9, 11/08/2011, UWC) 

 

Andere studenten prefereren er niet langer over te praten, omdat het voor hen een afgesloten 

hoofdstuk is. Zij willen maar één iets: to move on. Dit vooruitgaan is voor hen zeer belangrijk, 

want enkel zo kan een nieuw Zuid-Afrika gecreëerd worden. Daar zijn we echter nog lang niet, 

het transitieproces draait nog op volle toeren.  

 

“I just think people should just… let it go and forgive and heal and move on, live in a 

nation free of all the pain and hurt. Yes, it was painful, I’m not saying white people are 

justified for what they did or black people deserved what they got but really, what good 

does it do to keep on dwelling in the past. We might just go on and start building a 

nation.” (R1, 04/08/2011, UWC) 

 

“In my opinion, people are still living in the past. And they just don’t want to move away 

and like, go on and create a new South Africa. We have a new South Africa but it’s just 

wrong. I don’t think this was Nelson Mandela’s vision for South Africa, to be like it is 

now.” (Interview met R17, 17/02/2011, UWC) 
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Tot slot vroeg ik aan de studenten hoeveel invloed de apartheid volgens hen nog heeft op het 

hedendaagse leven in Zuid-Afrika. Tijdens het interview vulden alle studenten deze vraag in: 

 

Do you think apartheid lives on in South Africa today (not the system but in the mind of 

people)? 

1= no, 10= a lot 

a. At the university 

i. In the department of Academic Support 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ii. Outside the department of Academic Support 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Outside the university 

i. In politics 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ii. In daily life 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 
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De antwoorden van de studenten in groep één heb ik verwerkt in figuur 6 en 7.  

 

 

Figuur 6 

Invloed van de apartheid op het hedendaagse leven in de universiteit, volgens studenten uit groep 1 

 

 

Figuur 7 

Invloed van de apartheid op het hedendaagse leven buiten de universiteit, volgens studenten uit 

groep 1 

 

Volgens deze studenten is er nog heel wat invloed van het verleden op het hedendaagse leven in 

Zuid-Afrika. Deze situeert zich vooral in de universiteit buiten het departement Academic 

Support en buiten de universiteit. 
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Evolutie 

 

Wat is er gebeurd met de hoop op verbetering, het idealisme, het geloof in het democratische 

nieuwe Zuid-Afrika van 1994? Zijn deze gevoelens nog steeds aanwezig bij de Kaapse jongeren? 

 

Het antwoord kan gegeven worden met één woord: nee. Er bestaat geen twijfel over, alle 

studenten zijn teleurgesteld in het nieuwe Zuid-Afrika. Vooral op politiek vlak is er geen 

vertrouwen meer in de natie. De armoede in Zuid-Afrika is nog steeds alomtegenwoordig. 

Mensen geloven niet langer in verbetering, toch niet zolang de politiek in het land niet verbetert.  

 

Volgens R24 spelen resources hier een vitale rol:  

 

“But as long as one group has more than the other group and is controlling the particular 

resources, the relations, they will always be tensions of conflict. Because resources are 

used to discriminate. Not the identities or the skin color is used to discriminate, but it has 

turned around, resources [are] now used to discriminate.” (Interview met R24, 

19/08/2011, UWC) 

 

Met andere woorden moet de armoede opgelost worden en moet er meer economische 

gelijkheid gecreëerd worden in het nieuwe Zuid-Afrika vooraleer een betere toekomst de kans 

krijgt te ontstaan. 

 

R9 meent hier het volgende over: 

 

“[M]aybe post-apartheid, there was that whole happily-ever-after thing. That you know 

that, the blacks got independence now, they now have a black president so we’re going to 

live happily ever after. I think that has not been the case, I think it’s not been the case and 

people still pretend it’s the case, which I think is wrong because blacks are still poor (...) 

[W]e are supposed to forget our history and pretend everything is okay, but it’s not at the 

end of the day.” (Interview met R9, 11/08/2011, UWC) 
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Conclusie 

 

De nieuwe generatie studenten, geboren na 1990, heeft het vooral moeilijk met het hedendaagse 

racisme. Frustraties over het Black Economic Empowerment programma worden meermaals 

geuit omdat dit programma een raciaal discriminerend uitgangspunt heeft. De ‘positieve 

discriminatie’ van waaruit dit programma vertrekt, wordt gezien als een bittere pil in de nieuwe 

Zuid-Afrikaanse maatschappij. De jonge studenten willen vooruitgaan en het verleden achter 

zich laten, maar voelen aan dat Zuid-Afrika dit nog lang niet heeft bereikt. Ze zijn teleurgesteld in 

hun land. Slechts één van de vier studenten maakt gebruik van een klein woordje als yet (“it’s 

not been equalized yet”) dat erop kan duiden dat er nog hoop is op verbetering. 

 

Bij de oudere studenten heeft niemand het over het BEE-programma. Ook bij deze leeftijdsklasse 

is er maar één student (op negen) die gelooft in een positieve toekomst voor Zuid-Afrika. Hij 

sluit het interview af met de hoopvolle woorden: “I think, it’s sad hey. But we’re getting there.” 

(Interview met R12, 12/08/2011, UWC) De attitude ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika is 

negatief. Er is niet langer vertrouwen in het democratische land. 
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Groep 2 

Hoog kritisch zelfbewustzijn, onuitgesproken politiek en historisch 

bewustzijn, hoog hedendaags maatschappelijk bewustzijn 

 

Studenten geboren vóór 1990 

R3 Leeftijd: 24 

Geslacht: V 

Moedertaal: Frans 

Rol PMP: head mentor 

Woonplaats: Yaounde (Kameroen); verblijft nu in de residences UWC op campus 

Studie: Verpleegkunde 

Ouders financieren studies 

R5 Leeftijd: 21 

Geslacht: V 

Moedertaal: Shona 

Rol PMP: Mentor 

Woonplaats: Harare (Zimbabwe); verblijft sinds 4 jaar in Zuid-Afrika, nu in de residences 

UWC in Tygerberg ziekenhuis 

Studie: Verpleegkunde 

Krijgt beurs van Zimbabwe om te studeren 

 

Studenten geboren na 1990 

R15 Leeftijd: 19 

Geslacht: V 

Moedertaal: Afrikaans 

Rol PMP: Mentee 

Middelbare school: blank gedomineerd 

Woonplaats: Worcester 

Studie: Rechten 

Beurs en ouders financieren studie 
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In groep twee bevinden zich drie studenten. Ze zijn zelfbewust en hebben veel weet van wat er 

zich vandaag (op sociaal vlak) in Zuid-Afrika afspeelt. Op historisch en politiek vlak hebben deze 

studenten een onuitgesproken bewustzijn. Twee van deze drie studenten zijn geen Zuid-

Afrikanen, wat hier een verklaring voor kan zijn. De derde student behoort tot de nieuwe 

postaparheidsgeneratie.  

 

POLITIEK BEWUSTZIJN/ENGAGEMENT 

 

De studenten in groep twee hebben een onuitgesproken politiek bewustzijn. Ze zijn niet 

geïnteresseerd in politiek en weten er dus ook niet veel over. Ze hebben geen duidelijke 

politieke mening.  

 

J And euhm, your political orientation? 

I I don’t have… a political orientation. 

(Interview met R3, 04/08/2011) 

 

Dit antwoord kan echter nog steeds duiden op een apolitiek bewustzijn. Later in het interview 

merk ik op dat de student niet veel weet over de politiek van de regenboognatie. Als ik haar 

vraag de vragenlijst in te vullen zegt ze het volgende waaruit ik kan afleiden dat deze student 

wel degelijk een onuitgesproken politiek bewustzijn heeft: 

 

I In politics… I don’t know too much about politics. 

(Interview met R3, 04/08/2011, UWC) 

 

Ook R5 zegt dat ze niet geïnteresseerd is in politiek: “political? Aaah, I’m, I think I’m not 

interested in that part of things.” (Interview met R5, 10/08/2011, UWC) Deze studente verblijft 

nog maar sinds vier jaar in Zuid-Afrika, wat een indicatie kan zijn waarom ze niet betrokken is 

bij Zuid-Afrikaanse politiek.  

 

De enige Zuid-Afrikaanse in deze groep is een jonge studente. Ze is negentien en gelooft oprecht 

in het nieuwe Zuid-Afrika. Ze is positief ingesteld en is niet betrokken bij politiek. Bij groep één 

is gebleken dat studenten die wel in een grote mate politiek bewust zijn een negatieve perceptie 

hebben ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika. Wanneer een student positief is mengt die zich 

niet in de politiek, er zijn immers geen frustraties bij deze student en aandacht besteden aan de 

politiek blijkt daarom niet nodig te zijn. 
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IDENTIFICATIE 

 

De studenten in groep twee vinden het net als deze in groep één moeilijk mensen te beschrijven 

of te categoriseren. R5 beschrijft naar eigen zeggen naargelang human nature: het geslacht van 

de persoon, de kleding en religie (bijvoorbeeld bij moslims). Voor de rest wil ze een gesprek met 

die persoon en zou ze de persoon naargelang innerlijke kenmerken beschrijven. Zichzelf 

beschrijven vindt ze te moeilijk. 

 

Ook R3 zegt dat ze personen liever niet categoriseert: 

 

I Oh, I don’t categorize people. That’s not me. 

J So you don’t describe, like you see a girl standing there and you don’t describe  

her like, she has that colour of skin, she’s a girl or a man…  

I Oh I just think, again it’s gonna be seem quickly, I really don’t, I don’t do that. 

(Interview met R3, 04/08/2011, UWC) 

 

Misschien is mijn verwijzing naar huidskleur hier te direct geweest. Mocht ik factoren als 

gender, lengte en gewicht hebben voorgesteld als manieren om iemand te beschrijven, zou deze 

persoon kunnen gezegd hebben dat ze dit wel doet omdat dit minder aanvallend lijkt. Dit was 

het derde interview dat afgenomen werd tijdens het onderzoek en ik merk op dat mijn manier 

van vragen stellen nog verschillend was dan tijdens de latere interviews. Ik wist nog niet hoe ik 

het best met de studenten kon praten en op welk vlak ik gevoelig moest zijn. 

 

Voor R3 is haar religie een belangrijke factor in haar leven. Ze is Christen en identificeert zichzelf 

ook zo. 

 

R15, Zuid-Afrikaanse jonge studente, beschrijft mensen naargelang hun uiterlijk. Meteen daarna 

verantwoordt ze zichzelf en zegt ze dat ze mensen niet veroordeelt, wat opnieuw wijst op 

terughoudendheid bij het beschrijven van mensen. Zichzelf beschrijft ze als een sociaal persoon 

die met iedereen zou praten. Ze benadrukt dit laatste waarschijnlijk omdat ze in dit stadium van 

het interview al wist waar ik onderzoek naar deed. Ook later in het interview stelt deze 

respondente dat ze behoort bij de ‘sociale jeugdcultuur’ van UWC. 
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I Normally the first impressions with me is based on the way they look. That’s  

the first thing I… it’s not that like that I judge people, I normally like first get to 

know the person. Like, not like, if I see someone and she’s not dressed neatly or 

stuff like that, I would say, think stuff in my mind like that person is not… 

J And how would you describe yourself? 

I Euhm, I would describe myself as someone who likes to like, being social, but  

not just like, with everyone. I would be social with everyone. Like euhm, I would 

mix with anyone. And talk to anyone. 

(Interview met R15, 16/08/2011, UWC) 

 

Geen enkele van deze drie studenten heeft het over hun huidskleur of etniciteit als ze over 

zichzelf praten, noch op impliciet, noch op expliciet niveau in de interviews.  
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HET OMGAAN MET MEDESTUDENTEN EN DIVERSITEIT 

 

Variabelen die het omgaan met diversiteit bepalen 

 

Ouders en opvoeding 

 

R15 zegt dat ouders hun kinderen beïnvloeden als het om de rassenproblematiek in Zuid-Afrika 

gaat. In de interviews is het vaak zo dat de studenten vermelden dat er in het algemeen nog heel 

wat discriminatie is, maar als het om zichzelf gaat ontkennen ze dit. 

 

I You get people that still are angry and they can’t forget about the apartheid.  

Usually it’s like the older people, like my parents’ age. And now, automatically 

they influence their children, that’s like my age. So now, it’s like, they don’t like 

euhm people outside of their race and they chose to not like, people outside their 

race. I think that’s like how things are like. 

J And with you it’s not the case? 

I No. 

(Interview met R15, 16/08/2011, UWC) 

 

Later in het interview zegt deze studente nogmaals dat de apartheid wel degelijk een invloed op 

het leven van haar ouders had. Wanneer haar vader een verhaal vertelt doet hij dat op een 

droevige toon. Haar ouders maakten de apartheid zelf mee maar voelen, naar zeggen van R15, 

geen enkele wrok tegenover blanken. Net als vele medestudenten focust R15 op het ontbreken 

van kansen om verder te studeren tijdens de apartheidsjaren. Zij neemt het echter niemand 

kwalijk, aangezien ze ervan overtuigd is dat mensen gebrainwashed werden tijdens de apartheid 

en het dus niemands schuld is.  

 

De ouders van R3 en R5 zijn geen Zuid-Afrikanen. In het geboorteland van deze twee 

respondenten is er niet zoveel raciale diversiteit te vinden zoals in Zuid-Afrika, waardoor de 

ouders van deze studenten het omgaan met diversiteit in Zuid-Afrika van hun kinderen niet al te 

veel kunnen hebben beïnvloed. Natuurlijk bestaat racisme overal en kunnen ook deze kinderen 

met een racistisch denkpatroon zijn opgevoed. Daar hebben beide studenten echter niets over 

gezegd of over laten blijken.  
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Middelbare school 

 

R15 ging naar een Model C school, wat een blank gedomineerde middelbare school is. Hier kwam 

ze in contact met  veel van haar blanke en coloured vrienden. R15 kwam pas in haar eerste jaar 

op UWC in contact met zwarte studenten.  

 

Zowel R3 als R5 gingen niet naar een Zuid-Afrikaanse middelbare school. 

 

Vriendschapsbanden op de campus: algemeen en persoonlijk 

 

Volgens R15 worden vriendschapsbanden op de campus gecreëerd naargelang sociale klasse  en 

gedeelde interesses: studenten die graag feesten versus studenten die veel studeren. Wanneer ik 

verschillende categorieën voorstel naargelang welke vriendengroepen nog opgebouwd kunnen 

zijn, zoals religie en ‘ras’ of etniciteit bevestigt deze respondent dit eveneens. Ze meent dat de 

meeste studenten samenklitten met mensen met dezelfde geloofsovertuiging. Als dat niet zo is, 

is dit eerder choquerend. Ook naargelang ‘ras’ of etniciteit worden vriendschapsbanden 

gecreëerd: R15 vreest dat de rassenproblematiek in Zuid-Afrika nooit helemaal zal verdwijnen. 

Ze zegt dat de meeste studenten vrienden opzoeken met dezelfde culturele, raciale en religieuze 

afkomst als die van zichzelf. Als reden hiervoor geeft ze de invloed van de geschiedenis van Zuid-

Afrika: 

 

“Euhm that’s also like part of the apartheid. I think that’s still, you know, in people’s 

minds. Like… it’s not that they are being rude or anything, it’s just like, the way they grew 

up. It’s the only thing they know.” (Interview met R15, 16/08/2011, UWC) 

 

Haar vrienden zijn vooral studenten afkomstig uit Worcester. Ze kende ze niet persoonlijk maar 

ze zocht de mensen op die van dezelfde plaats afkomstig zijn als zijzelf. Ze kende niemand en 

voelde zich veiliger en meer comfortabel bij studenten die ze kent van zien uit haar thuisstad. 

Sommige van haar klasgenoten zijn ook haar vrienden geworden, die groep is meer gemengd. Ze 

zijn afkomstig van verschillende gebieden (Mitchell’s Plain, Cape Town en Robertson) en hebben 

een verschillende huidskleur.  
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Volgens deze respondente is het feit dat mensen vrienden opzoeken met dezelfde afkomst als de 

hunne deels te wijten aan de apartheid, deels aan human nature. Zijzelf meent dat ze niet 

prefereert om vrienden te hebben van haar eigen etniciteit: ze oordeelt naargelang het innerlijke 

van een persoon. 

 

Uit het impliciete niveau van dit interview kan ik afleiden dat de meeste van haar hechte 

vrienden kleurlingen zijn. Ze beweert vrienden te hebben van alle huidskleuren maar dat zijn 

eerder klasgenoten of studievrienden, geen echte vrienden. Op het eind van het interview blijkt 

dat haar vrienden uit de middelbare school allemaal kleurlingen zijn. 

 

I Euhm, they’re like my friends are all, coloureds, from high school. Like I was at  

a white school, I had white friends but not close. 

J Your closest friends are… 

I Not best best friends but I had white friends.  

(Interview met R15, 16/08/2011, UWC) 

 

Respondente R5 zit vast in de rassenverhoudingen van Zuid-Afrika en moet, tegen haar wil in, 

het patroon volgen. Ze meent dat er nog heel wat racisme is in de universiteit. 

 

“[W]hat is happening on this school you know, there is still that racism thing. And like I 

said, there’s a route of apartheid. And somehow I got to step in it, because people are 

doing it, people are treated now, even how people are treated now, it’s disturbing. So I 

don’t really like it, it’s quite bad.” (Interview met R5, 10/08/2011, UWC) 

 

Zij denkt echter vooruit en kijkt niet negatief naar mensen omdat ze iets verkeerds zouden 

kunnen gedaan hebben in het verleden. Het verleden is het verleden, het nu is het nu. De meeste 

van haar vrienden op de campus zijn van Zimbabwaanse origine. Ze heeft een goede relatie met 

haar mentees, die kleurlingen zijn. Het laatste jaar is ze er bovendien in geslaagd vriendschappen 

aan te gaan met Zuid-Afrikanen, mensen van Malawi en van Zambia.  

 

Vriendschapsbanden worden volgens deze respondente gemaakt op basis van ‘ras’, etniciteit, 

sociale klasse, huidskleur, religie, politieke voorkeur en woonplaats. Ze voegt hieraan toe dat de 

meeste studenten hun vrienden al kiezen in de oriëntatieweek, wanneer de 

eerstejaarsstudenten in groepen rondgeleid worden op de campus.  
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R5 meent eerst dat dit alles het gevolg is van de geschiedenis van Zuid-Afrika. Als ik echter 

voorstel dat het ook human nature kan zijn bevestigt ze dit eveneens. Ze voegt hieraan toe dat zij 

het mist om haar eigen taal te spreken.  

 

R3 somt spontaan enkele manieren van vriendschapsvorming op. Zo zijn er studenten die elkaar 

al kennen van thuis en de middelbare school. Andere studenten worden vrienden omdat ze 

studeren aan dezelfde faculteit of hetzelfde departement. Anderen leren hun vrienden kennen in 

de residences. Ook samen een sport uitoefenen of samen carpoolen naar de universiteit creëert 

vriendschappen. Wanneer ik, net als bij de twee andere studenten in groep twee, factoren opsom 

die een basis kunnen vormen voor vriendschapsvorming, zoals sociale klasse, etniciteit, ‘ras’ of 

religie bevestigt ze deze eveneens. Net zoals R5 en R15 vermeldt ze deze niet spontaan maar 

vindt ze dit duidelijk wel de waarheid. Voor respondente R3 bestaat er geen twijfel over dat de 

geschiedenis van Zuid-Afrika met de apartheid een invloed heeft op het maken van vrienden op 

de campus.   

 

“It’s still the same way that people are still in the mind, they still believe that they have to 

be the same way to be friends, they look first to colour, do we match, do we speak the 

same language? So, I mean, they look colour way, so that’s mostly how they communicate 

here.” (Interview R3, 04/08/2011, UWC) 

 

Ze merkt hierbij wel op dat de studenten dit onbewust doen. Ze gaat ervan uit dat de Kaapse 

jongeren go with the flow, gewoon rondhangen met vrienden en er niet bij stilstaan op welke 

basis vriendschappen gevormd worden. 

 

Wanneer een student er toch in slaagt een vriend(in) te hebben van een andere afkomst dan de 

hare/de zijne, dan heeft die persoon nog het probleem om publiek voor deze vriendschap uit te 

komen. Want als diens familie nog steeds vastzit in het apartheidsdenken, wordt deze 

vriendschap veroordeeld.   
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Naar eigen zeggen is haar eigen vriendenkring gemengd. “I don’t think that friendship depends 

on skin or something like that, it depends on how people relate.” (Interview met R3, 

04/08/2011, UWC) Wel is het zo dat deze respondente zich meer comfortabel voelt bij 

Kameroenezen dan bij andere nationaliteiten. Zo kan ze zich uiten in het Frans en dit is heel wat 

makkelijker dan altijd Engels te moeten spreken. Ze hecht erg veel waarde aan talen en meent 

dat dit de primaire factor is waarom studenten vrienden worden, zodat ze op hun gemak hun 

moedertaal kunnen spreken met elkaar. 

 

Evolutie 

 

R15 is vooral blij met de voortgang die ze maakte in haar omgang met mensen met een andere 

huidskleur dan de hare. Ze werd in UWC voor de eerste keer in haar leven blootgesteld aan zo’n 

grote diversiteit en ze heeft er geleerd hoe ze andere mensen moet behandelen.  

 

Volgens R5 wordt er aan de hand van de sport- en taalprogramma’s op UWC gezorgd dat de 

studenten leren omgaan met diversiteit. Zo worden Xhosa’s en Zulu’s aangemoedigd Afrikaans te 

leren en Afrikaners om Xhosa te leren. Deze student heeft het ook over een tweemaandelijkse les 

waarin studenten kunnen leren over de officiële talen, de culturen in Zuid-Afrika… De evolutie 

die zij heeft doorgemaakt bestaat in het feit dat ze in het eerste jaar op UWC zich enkel in cirkels 

van Zimbabwanen bevond. Nu is deze vriendenkring meer uitgebreid en heeft ze ook Zuid-

Afrikaanse vrienden, maar ook mensen uit Malawi en Zimbabwe zijn haar vrienden. In haar 

eigen woorden zegt ze het volgende: “at least I’m getting more coloured friends, white friends 

and other… yeah. It’s changed, yeah.” (Interview met R5, 10/08/2011, UWC) Het gekozen 

woordgebruik met at least toont aan dat dit niet de normale gang van zaken is. Dat het al een 

hele overwinning is dat ze vrienden kan hebben met verschillende huidskleuren. Deze 

respondente is ervan overtuigd dat er verandering op komst is en dat studenten steeds minder 

zullen discrimineren. 

 

R3 is open gebloeid doorheen de jaren dat ze studeert aan UWC. In haar eerste jaar sprak ze met 

niemand uitgezonderd haar kamergenote. Nu heeft ze geleerd hoe ze moet communiceren met 

mensen en hoe de verschillende culturen zich manifesteren. 
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Conclusie 

 

De drie studenten uit groep twee vermelden niet spontaan, maar bevestigen wel dat 

vriendschapsvorming op de campus gebeurt op basis van huidskleur, etniciteit, sociale klasse en 

religie. Alledrie beweren ze dat dit niet het geval is bij henzelf.  

 

R3 en R15 hebben door hun studie aan UWC allebei geleerd hoe ze moeten communiceren of 

omgaan met mensen met een verschillende afkomst dan de hunne. De belangrijkste evolutie 

voor R5 is dat ze nu geleerd heeft hoe vrienden te maken met studenten van niet-Zimbabwaanse 

origine.  

 

Opnieuw merk ik op dat buitenlandse studenten vooral vrienden opzoeken van een niet-Zuid-

Afrikaanse, maar wel Afrikaanse origine. Ze identificeren zich met elkaar omdat ze allemaal 

buitenlanders of nieuwkomers zijn. 
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ATTITUDE EN KENNIS (TEN OPZICHTE) VAN HET APARTHEIDSREGIME 

 

De studenten in groep twee hebben een onuitgesproken historisch bewustzijn. 

 

R5 is een Zimbabwaase studente. Ze is geïnteresseerd in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis maar 

is er (nog) niet helemaal van op de hoogte. Wanneer ik vraag naar haar kennis over de apartheid 

heeft ze het over de hedendaagse rassenrelaties op de campus. Als kernwoord voor de apartheid 

gebruikt ze racism. De enige informatiebron is een Engelse les in het laatste jaar op de 

middelbare school. Ze geeft aan dat ze bij aankomst in Zuid-Afrika niets wist over de 

geschiedenis van het land.   

 

R15 heeft haar kennis over het apartheidsregime verworven door naar verhalen te luisteren van 

haar familieleden en door geschiedenislessen in haar middelbare school.  

 

De derde studente in deze groep, de Kameroenese R3, heeft op de middelbare school in de lessen 

geschiedenis geleerd over de apartheid. Ze las ‘A Dry White Season’ (‘n Droë wit seisoen), 

geschreven door André P. Brink voor deze lessen. Door haar verblijf in Zuid-Afrika heeft ze meer 

begrip gekregen voor wat er gebeurd is, doch is haar kennis over het apartheidsregime eerder 

beperkt. Ze stelt dat Zuid-Afrikanen niet graag over de periode praten waardoor ze ook niet veel 

persoonlijke getuigenissen heeft gehoord. 
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ATTITUDE TEN OPZICHTE VAN HET NIEUWE ZUID-AFRIKA 

 

Respondente R15 gelooft in een nieuw Zuid-Afrika. “I think that we are in South Africa, we are a 

rainbow nation.” (Interview met R15, 16/08/2011, UWC) Ze is ervan overtuigd dat er zowel op 

vlak van diversiteit als op vlak van gelijkheid een regenboognatie is in Zuid-Afrika.  

 

R5 heeft een compleet andere mening:  

 

“[F]or me, there’s nothing like that [a rainbow nation]. They want to go for it but I think it 

will take years to reach that conclusion, yeah.” (Interview met R5, 10/08/2011, UWC) 

 

De apartheid leeft volgens deze studente nog te veel in de geest van de Zuid-Afrikanen waardoor 

het land nog niet klaar is zichzelf een regenboognatie te noemen. 

 

R3 maakt enkele keren duidelijk dat ze voorstander is van het move on idee. Ze wil vooruit gaan 

en verbetering zien. Ze spreekt vol lof over de regenboognatie. Ze vindt de diversiteit in Zuid-

Afrika fantastisch en vindt het ongelooflijk dat het land erin geslaagd is elf talen een officieel 

statuut toe te kennen. Ook de trots waarmee Zuid-Afrikanen zichzelf identificeren naargelang 

hun etnische groep vindt ze fascinerend. Wanneer ik haar vraag of iedereen als gelijke wordt 

gezien in Zuid-Afrika zegt ze eerlijk dat ze daar niet zoveel over weet.  
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Hedendaags racisme 

 

R15 werd vaak geconfronteerd met kleine racistische incidenten op haar middelbare school. Ze 

heeft het hier, net als de studenten in groep één, over indirect racisme. 

 

 “I was at a white school, and I don’t think it will ever like go away, there is just this, there 

is just these small little things, not big things, like you feel like that’s racist. That’s racism, 

that a teacher maybe says something and then you think like …” (Interview met R15, 

16/08/2011, UWC) 

 

Voor R5 is de veronderstelling dat zwarten allemaal Xhosa spreken een vorm van racisme. Ook 

wordt ze vaak gevraagd haar identiteitskaart te tonen. Omdat ze nu Xhosa spreekt komt dit 

minder vaak voor. Dit is verwarrend want een aantal zinnen later vermeldt ze dat Xhosa’s in 

Zuid-Afrika ook vaak naar hun identiteitskaart worden gevraagd, terwijl kleurlingen dit niet 

moeten doen. Ze wijst hier op het feit dat dit enkel draait om hun huidskleur: ze zijn zwart en 

worden daarom gewantrouwd.  

 

Voor R3 situeert hedendaags racisme zich vooral op taalniveau. Ze is soms naast enige zwarte 

ook enige buitenlander op een plaats. Vaak wordt haar gevraagd of ze een Zuid-Afrikaanse taal 

kan spreken (impliciet refereert ze hier naar het Xhosa). De apartheid is volgens haar nog 

alomtegenwoordig als het om talen gaat. 

 

R3 studeert verpleegkunde en als ze op stage is in een ziekenhuis merkt ze vaak op dat zij 

minder goed geholpen wordt door de stagemeesters dan studenten die dezelfde taal spreken en 

dezelfde huidskleur hebben als de stagemeesters. Ze merkt bovendien op dat het in de 

ziekenhuizen als normaal beschouwd wordt dat patiënten geholpen worden door verplegers of 

dokters van hun eigen raciale of etnische afkomst. Voor haar is dat choquerend. Langzaamaan 

went ze ook daaraan. 
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Rol van de geschiedenis in het dagelijkse leven 

 

R15 bevindt zich in een nieuw Zuid-Afrika. De rol van het verleden is hier zeer miniem. De 

apartheid heeft haar ideeën over andere personen of over de regering niet aangetast. Ze is er 

steevast van overtuigd dat Zuid-Afrika een regenboognatie is. Ze vindt dit uniek en is er trots op. 

De ongelijkheid van het verleden heeft geen sporen nagelaten op het heden: 

 

I Yes, I think now, we are like treated equal, after, after apartheid and stuff. Now  

it’s, after 1994, like, it changed. 

J Mm, okay.   

I Everyone has the same rights now and..yeah. 

(Interview met R15, 16/08/2011, UWC) 

 

Later in het interview zegt de studente dat ze daaromtrent andere ideeën heeft dan andere 

mensen. Ze stelt hierover dat iedereen een andere mening heeft en dat niemand het over alles 

eens is. “I have my thing that I believe in a new, and you might have the opinion that you don’t 

and then I don’t agree with you and you don’t agree with me.” (Interview met R15, 16/08/2011, 

UWC) 

  

R5 is afkomstig uit Zimbabwe maar meent toch dat de geschiedenis van Zuid-Afrika een invloed 

heeft op haar denkwijze. Het helpt haar op een positieve manier vooruit: ze wil voorkomen dat 

zoiets zich ooit afspeelt in haar eigen omgeving.  

 

“I’m not a South African, but I’m interested in the history of South Africa, because it’s also 

an African country and Africans have to support each other in everything that we do, 

yeah.” (Interview met R5, 10/08/2011, UWC) 

 

De Kameroenese R3 laat er geen twijfel over bestaan: het apartheidsdenken is nog steeds 

aanwezig in Zuid-Afrika en dat bepaalt het hedendaagse leven. 

 

“even though it’s finished, it’s still here, in people’s spirit, people’s mind, how they talk to 

each other, it’s here.” (Interview met R3, 10/08/2011, UWC) 
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Net als bij groep één sluit dit hoofdstuk af met twee figuren waarop af te lezen is in welke mate 

de drie studenten denken dat het hedendaagse Zuid-Afrika beïnvloed is door het verleden. 

 

 

Figuur 8 

Invloed van de apartheid op het hedendaagse leven in de universiteit, volgens studenten uit groep 2 

 

 

Figuur 9 

Invloed van de apartheid op het hedendaagse leven buiten de universiteit, volgens studenten uit 

groep 2 

 

 

 

 



127 

 

Evolutie 

 

R15 verklaart, ondanks haar diepgewortelde vertrouwen in het nieuwe Zuid-Afrika, dat er 

algemeen bij het Zuid-Afrikaanse volk na 1994 wel wat teleurstelling is, vooral over de regering. 

Ze stelt dat de politici heel wat beloftes maken maar het lang duurt voor die werkelijkheid 

worden. In tegenstelling tot haar medestudenten uit groep één meent zij dat er hoop is. Ze is niet 

ronduit negatief, heeft het over a little disappointment en zegt niet dat de beloftes nooit worden 

nagekomen, enkel dat het lang duurt.  

 

Ook R5 meent dat er hoop is en dat er verandering op komst is. Het zal nog jaren duren, maar 

het is mogelijk. 

 

Conclusie 

 

R3 en R5 denken dat de geschiedenis nog steeds een grote invloed uitoefent op het hedendaagse 

leven in Zuid-Afrika. De positief ingestelde R15 is het daar niet mee eens en waant zich in een 

nieuw, zorgeloos Zuid-Afrika. 

 

Zowel R3 als R15 zijn positief over de regenboognatie. Volgens R15 geldt dit concept vandaag in 

Zuid-Afrika, zowel in termen van diversiteit als in termen van gelijkheid. R3 is niet zo zeker van 

dat laatste, omdat ze er niet veel over weet. Wel is ze zeer positief over het idee en zou ze het 

fantastisch vinden mocht het mogelijk zijn dat ook alle talen in Kameroen een officieel statuut 

zouden krijgen. Ze is dol op de diversiteit in Zuid-Afrika.  

 

Al komen de drie studenten soms in aanraking met racisme, toch zijn ze het erover eens: er is 

hoop voor een mooie toekomst voor Zuid-Afrika. 
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Groep 3 

Laag kritisch zelfbewustzijn, onuitgesproken politiek en historisch 

bewustzijn, laag hedendaags maatschappelijk bewustzijn 

 

Studenten geboren vóór 1990 

R10 Leeftijd: 23 

Geslacht: V 

Moedertaal: Afrikaans 

Rol PMP: Mentee 

Middelbare school: gemengd 

Woonplaats: Eersterivier (Western Cape, Cape Town) 

Studie: Onderwijs 

Moeder financiert studie 

R18 Leeftijd: 31 

Geslacht: V 

Moedertaal: Afrikaans 

Rol PMP: Mentee 

Woonplaats: Bishop Lavis (northern suburb Cape Town) 

Studie: Onderwijs 

Krijgt beurs om te studeren 

 

Studenten geboren na 1990 

R19 Leeftijd: 19 

Geslacht: V 

Moedertaal: Xhosa 

Rol PMP: Mentee 

Middelbare school: coloured gedomineerd 

Woonplaats: Kaapstad 

Studie: Rechten 

Ouders financieren studie 
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R21 Leeftijd: 20 

Geslacht: V 

Moedertaal: Luganda 

Rol PMP: Mentee 

Woonplaats: Thorton (Western Cape) 

Studie: Wiskunde en statistiek 

Vader financiert studie 

 

De studenten in deze groep hebben een onuitgesproken historisch, politiek en laag hedendaags 

maatschappelijk bewustzijn. Bovendien is hun kritisch zelfbewustzijn eerder beperkt.  

 

Respondente R18 motiveert haar antwoorden niet. Ze stelt dingen vast maar weet niet waarom. 

Haar antwoorden zijn vaak kort, zo zegt ze vaak enkel ‘nee’ of ‘ja’ waardoor de motivatie achter 

haar antwoord een vraagteken blijft. Ook bij R19 blijft een degelijke motivatie achterwege. Ik 

heb de indruk dat deze respondente dingen doet maar niet weet waarom ze dit doet. Dit wijst op 

een laag zelfkritisch bewustzijn. R10 maakt opmerkingen als: “I can’t actually answer it but i just 

know.” (Interview met R10, 25/08/2011, UWC) 

 

De duur van deze interviews (tussen de 12 en 28 minuten) wijst erop dat deze studenten minder 

uitgebreid het woord namen dan andere. 
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POLITIEK BEWUSTZIJN/ENGAGEMENT 

 

Net als de studenten van groep twee hebben deze studenten een onuitgesproken politiek 

bewustzijn. R19, R21 en R10 kruisten alledrie ‘Not involved’ aan in de vragenlijst omtrent hun 

politieke oriëntatie. R18 koos voor ‘Neutral’. Hier sluit de Zuid-Afrikaanse perceptie met 

betrekking tot politieke betrokkenheid dus wel aan met mijn perceptie. Dit was niet het geval bij 

groep één, waar ik de indruk had dat “Not involved” in Zuid-Afrikaanse normen, “Involved” in 

Belgische normen betekende. 

 

R10 is een drieëntwintigjarige mentee. Wanneer ik haar vraag of ze bezig is met politiek 

antwoordt ze eerst dat ze er niets over weet en daarna dat ze er niet mee betrokken wil zijn. Dit 

laatste kan wijzen op een apolitiek bewustzijn. Dit motiveert ze echter niet. Ik heb deze persoon 

gecategoriseerd als iemand met een laag politiek bewustzijn omdat uit het interview niet blijkt 

dat ze veel bezig is met politiek of dat ze er bewust van is wat er allemaal gebeurt in Zuid-Afrika 

op politiek vlak.  

 

Net als R10 stelt R19 dat ze niet bezig is met politiek. Wanneer ik haar nog eens om bevestiging 

vraag zegt ze het volgende: “No, I don’t like politics, I’m that kind of person [laughs]” (Interview 

met R19, 18/08/2011, UWC) Dit kan opnieuw wijzen op een apolitiek bewustzijn. Net als R10 

motiveert ze dit niet en uit ze zich niet over het Zuid-Afrikaanse politieke gebeuren in het 

verdere verloop van het interview, waardoor ik haar, op basis van dit interview, classificeer als 

een studente met een onuitgesproken politiek bewustzijn. 

 

R18 laat niet veel los over haar politieke oriëntatie. Wanneer ik haar vraag welke soort politieke 

partij ze steunt en wat haar toekomstwensen zijn voor Zuid-Afrika, heeft ze het over gelijkheid 

voor iedereen, zowel op het vlak van educatie als op de arbeidsmarkt.  

 

“I just want everybody, it doesn’t matter what race you are, to be treated equal. 

Especially if it come to work, education” (Interview met R18, 17/08/2011, UWC) 

 

De respondente zegt dit in het midden van het interview, wanneer ze al een duidelijk beeld heeft 

omtrent het onderwerp van het onderzoek. Dit kan haar antwoord hebben beïnvloed. Doorheen 

het interview geeft ze geen blijk dat ze politiek betrokken is. Ze merkt enkel op dat de 

geschiedenis van Zuid-Afrika, met de apartheid, geen invloed heeft op haar politieke denken. 
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R21 is een jonge Oegandese studente. Ze wil niets te maken hebben met politiek omdat volgens 

haar politiek enkel maar om leugens en winstbejag draait. In eerste instantie zou ik deze 

studente beschrijven als iemand met een uitgesproken politiek bewustzijn, ze is immers bewust 

niet betrokken bij politiek. Als ik dit interview echter vergelijk met de interviews afgenomen met 

de studenten uit groep één of groep vier, neem ik toch een onuitgesprokener politiek bewustzijn 

waar. Daardoor wordt deze persoon eveneens ondergebracht in groep drie. Een duidelijke lijn 

trekken tussen verschillende studenten is complex, maar om tot een goede analyse te komen 

moeten de studenten onderverdeeld worden in groepen. Door de kwalitatieve aard van dit 

onderzoek kan ik toch nuances aanbrengen tijdens de beschrijving van de studenten waardoor 

de studenten niet als te eenzijdig behandeld worden.  
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IDENTIFICATIE 

 

R18 is een kleurling en zegt hierover het volgende: “because I’m a coloured, I’ve always seen 

that, the coloureds are in between.” (Interview met R18, 17/08/2011, UWC) Later in het 

interview blijkt dat ze dit een nadeel vindt. Tijdens de apartheidsjaren hadden blanken de 

privileges, nu zijn dat de zwarten. De kleurlingen staan hier tussenin. 

 

Ze deinst er niet voor terug om mensen te beschrijven naargelang hun huidskleur. Ze noemt dit 

vanzelfsprekend. Naast deze factor gebruikt ze ook lengte en gender. Zichzelf beschrijft ze zo: 

“[laughs]. I’m a female, I’m a coloured [laughs], I’m dark of complexion, I’m short, I’m well build 

[laughs].” (Interview met R18, 17/08/2011, UWC) 

 

Voor R18 speelt huidskleur een belangrijke rol in de identificatie van een persoon en ook van 

zichzelf. In groep één werd aangetoond dat de studenten geboren vóór 1990 vaker een groter 

belang hechten aan hun ‘ras’ of etniciteit. Dit is hier ook het geval. 

 

R19 stelt dat ze niet graag mensen beschrijft. Wanneer ik categorieën voorstel: kleding, lengte, 

huidskleur… geeft ze toch aan dat ze mensen beschrijft naargelang lengte, gewicht en huidskleur. 

Zichzelf beschrijft ze, al lachend, als groot, goedlachs en sociaal. Ze heeft het hier niet over haar 

huidskleur of etniciteit.  

 

De Oegandese R21 beschrijft mensen naargelang hun tint (ze maakt hier gebruik van het woord 

complexion in de plaats van colour of skin), lengte, gewicht en lichaamstaal. Zichzelf beschrijven 

kan ze niet. 

 

R10 beschrijft zichzelf als een bescheiden, vriendelijk persoon met een luisterend oor. Ze heeft 

er moeite mee zichzelf te beschrijven. Ze is geboren vóór 1990 maar gebruikt geen raciale 

kenmerken bij haar beschrijving. Anderen beschrijft ze wel naargelang uiterlijk, huidskleur en 

accent. 
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HET OMGAAN MET MEDESTUDENTEN EN DIVERSITEIT 

  

Variabelen die het omgaan met diversiteit bepalen 

 

Ouders en opvoeding 

 

De ouders van R18 zijn volgens deze respondent niet beïnvloed geweest door de 

apartheidsjaren. Ze heeft daardoor geen negatieve verhalen gehoord over mensen met een 

andere raciale afkomst dan de hare, waardoor ze vrij open minded omgaat met diversiteit. 

 

Ook R19 hoorde haar ouders nooit iets negatiefs zeggen over mensen met een andere huidskleur 

dan de hunne.  

 

J Okay. And do your parents still feel a bit of tensions or anger? Or your   

grandparents? 

I Not that I know of. No, I never heard them something say something mean   

about white people or… 

J They just tell what happened? 

I Yeah, they just tell what happened. 

(Interview met R19, 18/08/2011, UWC) 

 

Middelbare school 

 

Op haar door kleurlingen gedomineerde middelbare school had R19 enkel coloured vrienden. Ze 

hield er niet van om met mensen van haar eigen etniciteit, Xhosa, te praten. Het feit dat ze naar 

een door kleurlingen gedomineerde middelbare school ging en haar ouders vrienden hebben 

van verschillende ‘rassen’, heeft er volgens haar toe bijgedragen dat zijzelf openstaat voor 

diversiteit. 

 

R10 wijst erop dat ze in een gemengde middelbare school zat en er daardoor niet zoveel evolutie 

is in haar denken omtrent diversiteit nu ze aan UWC studeert. Door in het secundaire onderwijs 

al in contact te komen met mensen van diverse afkomst, kan ze er goed mee om. 
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Vriendschapsbanden op de campus: algemeen en persoonlijk 

 

Volgens R18 worden vriendschappen gevormd doordat studenten in dezelfde graad zitten op 

school en/of klasgenoten zijn. Ook groepswerken, waarin verschillende studenten moeten 

samenwerken, zorgen voor het creëren van vriendschappen. Deze respondent is er steevast van 

overtuigd dat vriendschappen niet gebaseerd zijn op huidskleur of etniciteit. Wel kunnen ze 

gebaseerd zijn op leeftijd. Zijzelf prefereert om geen vrienden te hebben op de campus. Deze 

nemen te veel tijd in beslag en die waardevolle tijd heeft ze nodig om te studeren of schoolwerk 

te doen. Thuis heeft ze twee kinderen en heeft ze niet veel tijd voor schoolwerk. Ook de 

internettoegang op de universiteit zorgt ervoor dat ze het meeste werk op school doet. 

Bovendien is ze eerder een familiepersoon en prefereert ze tijd met haar familie door te brengen 

in de plaats van met vrienden. Ze heeft drie vrienden buiten de universiteit, dit zijn alledrie 

kleurlingen. Ze vermeldt er snel bij dat ze ook een Braziliaanse vriendin heeft, maar die hoort ze 

enkel via de telefoon. Volgens haar heeft de apartheid geen enkele invloed op het maken van 

vrienden op de campus. Ze denkt dat elke student er open minded is wat betreft diversiteit maar 

merkt hierbij op dat ze niet veel ervaringen heeft met de sociale gang van zaken op de campus 

waardoor ze dit niet met honderd procent zekerheid kan stellen. Zelf heeft ze er geen probleem 

mee om vriendschapsbanden aan te gaan met mensen met een andere huidskleur dan de hare. 

Ondaks het feit dat deze respondente aanvankelijk meent dat iedereen op de campus open 

minded is, zegt ze later in het interview dat ze het er soms moeilijk mee heeft dat medestudenten 

wel nog een groot belang hechten aan huidskleur. Dat maakt het voor haar soms moeilijk om 

met hen te communiceren. Studente R18 wil zich focussen op het positieve en laat het negatieve 

achter zich. 

 

R19 zegt al zeer snel in het interview dat ze geen schuld legt bij de blanke Zuid-Afrikanen van 

vandaag voor wat er in het verleden is gebeurd.  

 

“I don’t blame white, other people, it’s a new generation now, they didn’t do nothing, the 

people who done it, are like very old now, I don’t blame them too. I just don’t, I don’t 

know why.” (Interview met R19, 18/08/2011, UWC) 

 

Volgens deze respondente zijn de vriendengroepen op de campus gemengd. Dit vermeldt ze 

spontaan, zonder dat ik een indruk heb gegeven dat ik ervan uitga dat vriendengroepen 

verdeeld zijn naargelang huidskleur of etniciteit. 
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“They are like mixed up. I’ve never seen like, there’s like, we’re not separating ourselves 

like, blacks sitting together, coloureds, no, we mix. That’s how I see it.” (Interview met 

R19, 18/08/2011, UWC) 

 

Later in het interview stelt ze toch dat het verleden van Zuid-Afrika wel degelijk een invloed 

heeft op het maken van vrienden op de campus. Zo zouden sommige zwarten het lef niet hebben 

te praten met kleurlingen en zichzelf afscheiden van mensen met een niet-zwarte huidskleur. Ze 

wijt dit aan het feit dat mensen bang zijn door wat er op televisie uitgezonden wordt over wat er 

gebeurde tijdens de apartheid. Ze benadrukt hierbij dat dit bij haar niet het geval is.  

 

R19 gaat ervan uit dat studenten vrienden opzoeken die hetzelfde studeren als henzelf. Haar 

eigen vriendengroep is naar eigen zeggen gemengd. Ze houdt ervan nieuwe mensen te 

ontmoeten en meer te weten te komen over verschillende culturen. Haar vriendengroep buiten 

de campus is niet gemengd. Ze heeft twee vrienden die kleurlingen zijn en de andere zijn zwart. 

Later blijkt dat ze slechts vier vrienden heeft waarvan er twee kleurlingen zijn en twee zwarten, 

waardoor ik opmerk dat dit wel een gemengde vriendengroep is. Voor sommige 

gespreksonderwerpen voelt ze zich meer comfortabel in haar eigen moedertaal, anders spreekt 

ze Engels. 

 

Volgens de Oegandese R21 zijn vriendschappen op de campus op de eerste plaats gebaseerd op 

sociale klasse. Andere groepen zijn vrienden met mensen die studeren in dezelfde faculteit. 

Wanneer ikzelf enkele categorieën voorstel, zoals gender, leeftijd, huidskleur of etniciteit, 

bevestigt ze deze eveneens. Als ‘ras’ ter sprake komt, twijfelt ze even tot ze zeker weet dat dit 

niet over haarzelf gaat. 

 

J And also on race? 

I Uh 

J But not for you, just in general. 

I Oh, general. Hmm, that could affect. Because, yeah, it is, because you find so  

many groups of friends of the same race.  

(Interview met R21, 18/08/2011, UWC) 
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Zijzelf heeft twee vrienden die beide zwart zijn. Ze hecht duidelijk geen belangrijke waarde aan 

taal aangezien ze niet weet welke taal ze spreken. 

 

I I’[ve] forgotten. But I think they speak different languages. 

J And it’s by accident they’re both black? 

I I think so. 

(Interview met R21, 18/08/2011, UWC) 

 

Ze meent dat de geschiedenis van Zuid-Afrika geen invloed heeft op het maken van vrienden op 

de campus. Het zou eerder human nature zijn dat sommige mensen samenklitten met mensen 

met dezelfde raciale of etnische afkomst als de hunne. Wanneer haar de vraag wordt gesteld of 

ze zich meer comfortabel voelt bij mensen van Oeganda, maakt ze de volgende terechte 

opmerking: “Definitely I would! Don’t you want to make friends with people from Belgium?” 

(Interview met R21, 18/08/2011, UWC) 

 

Verder zegt R21 dat etniciteit enkel belangrijk is op de campus als het om taal gaat. Vele Xhosa 

studenten verwachten dat ze Xhosa spreekt. Daar heeft deze studente echter geen moeite mee. 

 

R10 kan het met iedereen vinden. Ze prefereert niet om met mensen vrienden te worden met 

dezelfde etnische afkomst als de hare.   

 

“I can’t judge the person or who the people are. Like for me, in my eyes, everybody is 

equal. So I will treat everybody with respect. Doesn’t matter if you’re green, white, black 

or orange. I will treat you still with respect, so.” (Interview met R10, 25/08/2011, UWC) 

 

Studenten worden vrienden door in dezelfde faculteit te studeren. Ook de graad van populariteit 

speelt een rol. Als deze respondente wordt gewezen op de verdeeldheid op de campus, stelt ze 

toch dat mensen zich niet groeperen naargelang ‘ras’ of etniciteit. Ze meent dat iedereen in 

Kaapstad gebruikmaakt van verschillende talen in één gesprek (codeswitchen). Soms worden 

studenten wel vrienden met mensen van dezelfde regionale afkomst. Impliciet merk ik echter 

dat ze meent dat niet alle groepen gemengd zijn: “And I did see some groups on campus that are 

diverse groups” (Interview met R10, 25/08/2011, UWC) Haar gebruik van het woordje some 

wijst erop dat er slechts een klein aantal vriendengroepen gemengd zijn. Later zegt ze zelf in het 

interview dat het inderdaad zo is dat mensen zich groeperen naargelang huidskleur of etniciteit. 
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Ze voegt hieraan toe dat dit geen racistische oorsprong heeft, dat het gewoon gebeurt, zonder 

reden. 

 

De vriendengroep van R10 is gemengd qua leeftijd maar niet qua ‘ras’ of etniciteit. De meeste 

van haar vrienden zijn kleurlingen. De respondente benadrukt dat  dit ‘zomaar’ gebeurt en geen 

racistische oorsprong heeft. 

 

“I really don’t know, I do have African friends, I do have a Xhosa euhm, white people 

friends whatever. But I don’t know why is it like that, because I never ask myself that 

question. But it’s always… but I’m, like I told you, I mingle with everybody, so it’s not like 

a racist something in my mind.” (Interview met R10, 25/08/2011, UWC) 

 

De studente wil me er klaarblijkelijk van overtuigen dat ze ook vrienden heeft met een andere 

huidskleur. 

 

Evolutie 

 

R18 merkt geen evolutie in haar omgaan met diversiteit. Voor ze ging studeren aan UWC werkte 

ze samen met mensen met een verschillende raciale afkomst. Daardoor leerde ze al hoe om te 

gaan met diversiteit en is ze hier vrij open minded over.  

 

R19 stelt dat ze meer open minded is geworden door te studeren aan UWC. Naast contact met 

kleurlingen, blanken en zwarten heeft ze nu ook contact met buitenlanders zoals Zimbabwanen. 

Ze zegt dat er in haar middelbare school meer verdeeldheid was, in UWC mengen mensen zich 

meer. 

 

R10 neemt geen duidelijke evolutie waar in haar denken omtrent diversiteit. Ze zat in een 

gemengde middelbare school en leerde er zo al mee om te gaan. Wel zat ze in een door 

kleurlingen gedomineerde lagere school, waardoor de evolutie die deze respondente 

doormaakte omtrent diversiteit zich eerder in deze jaren manifesteerde.  
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Conclusie 

 

De studenten in deze groep voelen geen wrok tegenover mensen met een andere huidskleur. 

Drie van de vier studenten hebben gemengde vriendengroepen. De vierde student heeft een 

homogene vriendenkring op raciaal vlak, maar ze benadrukt dat dit geen racistische ondergrond 

heeft. De vier studenten vermelden niet spontaan dat vriendenkringen op de campus gebaseerd 

zijn op ‘ras’, huidskleur of etniciteit. Wanneer ze er naar gevraagd worden bevestigen ze dit wel 

maar menen ze dat dit bij hen niet het geval is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

ATTITUDE EN KENNIS (TEN OPZICHTE) VAN HET APARTHEIDSREGIME 

 

R18 is eenendertig en heeft de apartheid van dichtbij meegemaakt. Toch is haar historische 

bewustzijn eerder beperkt. Ze herinnert zich dat ze toen ze klein was niet naar bepaalde 

stranden mocht omdat enkel blanken er toegelaten werden (gevolg van de zogenaamde Kleine 

apartheid). Zij percipieert de apartheid vooral als de periode waarin kleurlingen en zwarten 

achteropgesteld waren ten opzichte van blanken.  

 

Naast haar eigen ervaringen verwerft R18 informatie over de apartheidsjaren door uitzendingen 

op de televisie. Ze vermeldt hierbij een recent uitgezonden aflevering van Oprah. Ook op school 

heeft ze in de lessen geschiedenis geleerd over de apartheidsperiode. Nooit heeft ze met anderen 

gesproken over gebeurtenissen tijdens de apartheid.  

 

R19 heeft haar kennis over het apartheidsregime vooral door haar ouders en door de 

geschiedenislessen op school verworven. De kennis van deze respondente beperkt zich tot de  

volgende:  

 

“I know it ended in 1994. And that it’s Mandela that… The blacks were rejected by the 

white.” (Interview met R19, 18/08/2011, UWC) 

 

R10 stelt dat iedereen kennis heeft over het apartheidsregime. Zij verkiest er niet over te praten. 

Het meeste weet ze van geschiedenislessen op school en door kranten te lezen of tv te kijken. 

Hierbij vermeldt ze: “But I don’t focus much on apartheid and stuff like that, so…” (Interview met 

R10, 25/08/2011, UWC) Ze vindt het jammer dat ze niet veel kennis heeft over de geschiedenis 

van haar land: “But it’s actually sad that I don’t [know] much more about the history of 

apartheid, but yeah.” (Interview met R10, 25/08/2011, UWC) 
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ATTITUDE TEN OPZICHTE VAN HET NIEUWE ZUID-AFRIKA 

 

Wanneer ik R18 vraag naar haar opinie over de regenboognatie, aarzelt ze. Ik help haar verder 

op weg en vraag of ze van mening is dat het idee van de regenboognatie geïmplementeerd is in 

het nieuwe Zuid-Afrika. Deze respondent raakt moeilijk uit haar woorden en vormt geen 

duidelijke mening over dit fenomeen. Vandaar dat ze werd ondergebracht in groep drie. 

 

“I think it exists, yes, I do think there’s a rainbow nation. But I… person won’t, euhm, 

mostly see it in, in a rural area. Like euh, not in the, where I live. You can see still a lot of 

racism over there. But in places like Malmesbury and Rondebosch, that’s the other side of 

Cape Town, there are a lot of diverse groups.” (Interview met R18, 17/08/2011, UWC) 

 

Het idee van de regenboognatie geldt volgens deze respondent in verschillende delen van 

Kaapstad, maar niet overal. In haar dorp is de bevolking te homogeen en is er nog heel wat 

racisme aanwezig, waardoor men daar niet van een regenboognatie kan spreken.  

 

R19 meent dat de regering nog steeds haar best doet om het idee van de regenboognatie, op vlak 

van gelijkheid voor iedereen, te verwezenlijken. 

 

De kennis van student R21 over het concept ‘regenboognatie’ is miniem. Ik vraag haar of mensen 

gelijk behandeld worden in Zuid-Afrika, waarop ze antwoordt dat dit zo is. Later meent ze dat 

blanken nog steeds aan de macht zijn in Zuid-Afrika. Er is wel hoop, het duurt even maar de 

gelijkheid zal er komen in Zuid-Afrika. 

 

R10 vindt het idee van de regenboognatie “lovely”. “I am happy that every race can mingle with 

each other” (Interview met R10, 25/08/2011, UWC) Het idee is echter niet overal 

geïmplementeerd volgens deze studente. Sommige dorpen zijn immers nog racistisch ingesteld. 

Ze voegt er zelfs aan toe dat het er op lijkt dat Zuid-Afrika teruggaat naar de apartheidsjaren.  
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Hedendaags racisme 

 

R18 is naar eigen zeggen nooit geconfronteerd geweest met hedendaags racisme.  

 

R19 meent aanvankelijk hetzelfde. Later zegt ze dat ze op haar middelbare school wel te maken 

heeft gehad met vooroordelen. 

 

“They told my friends like: “How can you be friends with a black person?” and stuff like 

that. My friend told me. But I ignored that. I just didn’t want to take it in, I just ignored it.” 

(Interview met R19, 18/08/2011, UWC) 

 

R21 is nog niet geconfronteerd met racisme sinds haar verblijf in Zuid-Afrika. Dit kan te wijten 

zijn aan het feit dat ze zelden de campus verlaat. Op de universiteit zelf is ze immers nog nooit in 

aanraking gekomen met racistische opmerkingen. 

 

R10 studeert sinds acht maanden aan UWC en is er nog niet in contact gekomen met racisme. In 

het dagelijkse leven echter wel, maar daar praat ze liever niet over.  

 

J And are you today often faced with racism sometimes? 

I Sometimes yeah. 

J And can you give an example? 

I No, I don’t rather. So… 

(Interview met R10, 25/08/2011, UWC) 
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Rol van de geschiedenis in het dagelijkse leven  

 

R18 verklaart dat ze vanaf 1994 de periode achter zich heeft gelaten en die geen invloed meer 

heeft op haar hedendaagse leven. Ze is er kort en bondig over: de apartheid heeft noch invloed 

op haar politieke denken, noch op haar denken over andere mensen, noch in het algemeen. 

Naarmate het interview vordert wordt ze echter eerlijker en later in het interview zegt ze het 

volgende: “To tell you the truth, I didn’t have any experiences about apartheid yet but I think 

that other people, they still have issues with the colour of the skin” (Interview met R18, 

17/08/2011) Met experiences about apartheid verwijst deze student naar hedendaags racisme 

ten gevolge van de apartheidsjaren. Het feit dat andere mensen wel gefocust zijn op huidskleur 

beïnvloedt ook haar leven. Zij kiest er echter voor zich te focussen op het positieve en het 

negatieve achterwege te laten.  

 

Voor R19 is het duidelijk: mensen zijn veranderd en de rol van het verleden in het hedendaagse 

Zuid-Afrika is miniem.  

 

Volgens R10 hangt het af van persoon tot persoon. Wanneer iemand erover praat hecht die nog 

veel belang aan het verleden, wanneer iemand er niet over praat opteert die voor het idee van 

moving on en kan die het verleden van zich afzetten. 

 

“when you start talking about it, about racism and apartheid, then you’re still living in 

that generation. But if you not talk about it and move on, and just focus on the stuff that’s 

here in life than, yeah, that’s… really, I don’t know. But for my personal experiences, 

moving on, the new democracy, forget about everything.” (Interview met R10, 

25/08/2011) 
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Uit deze grafieken kunnen we aflezen in welke mate de studenten denken dat de geschiedenis 

van Zuid-Afrika een rol speelt in het hedendaagse leven. 

 

 

Figuur 10 

Invloed van de apartheid op het hedendaagse leven in de universiteit, volgens studenten uit groep 3 

 

Figuur 11 

Invloed van de apartheid op het hedendaagse leven buiten de universiteit, volgens studenten uit 

groep 3 

 

In deze groep menen de studenten dat er relatief weinig invloed is van de apartheid op het 

hedendaagse Zuid-Afrikaanse leven. De meeste invloed bevindt zich in de politiek of in het 

dagelijkse leven buiten de universiteit. 
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Evolutie 

 

Ondanks haar vrij positieve idee over het nieuwe Zuid-Afrika stelt R18 dat ze toch soms 

teleurgesteld is in het nieuwe Zuid-Afrika. Deze teleurstelling situeert zich vooral op het vlak dat 

kleurlingen nu achteropgesteld zijn ten opzichte van zwarten. 

 

“I think it is a disappoint[ment]. Euhm, because from what I heard, and even when we 

watch news and that, we are supposed to be united and we are supposed to be treated 

equally. But euhm, before apartheid, whites had first privileges. And now, after 

apartheid, blacks have first privileges. I mean, I’m a coloured, we’re always in the 

middle…” 

 

R10 meent dat er de eerste tien jaar na de officiële afschaffing van de apartheid heel wat 

positiviteit doorheen Zuid-Afrika stroomde. Na de politieke problemen in Zuid-Afrika is dit 

positivisme echter beginnen aftakelen. Ze stelt vast dat er nog heel wat racisme aanwezig is. De 

respondente is echter niet volledig negatief, ze staat er nuchter tegenover en meent dat alles 

positieve en negatieve bijwerkingen heeft, dus ook het nieuwe Zuid-Afrika. 

 

Conclusie 

 

De studenten onderverdeeld in groep drie zijn vrij positief over het nieuwe Zuid-Afrika. R10 en 

R18 merken op dat er in sommige dorpen meer erfenis is van de apartheidsjaren dan in andere. 

Twee van de vier studenten zijn al geconfronteerd geweest met hedendaags racisme. Er zijn wat 

problemen maar een mooie toekomst voor het land is zeker mogelijk. De invloed van het 

verleden is gering en zal steeds meer afnemen. 
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Groep 4 

Gemiddeld kritisch zelfbewustzijn, uitgesproken politiek bewustzijn, 

onuitgesproken historisch bewustzijn, gemiddeld hedendaags 

maatschappelijk bewustzijn 

 

Studenten geboren vóór 1990 

R2 Leeftijd: 22 

Geslacht: V 

Moedertaal: Shona 

Rol PMP: head mentor 

Woonplaats: Harare (Zimbabwe); verblijft nu in de residences UWC op campus 

Studie: Boekhouden 

Ouders financieren studies 

R6 Leeftijd: 26 

Geslacht: M 

Moedertaal: Engels 

Rol PMP: head mentor 

Woonplaats: Zimbabwe; verblijft nu in de residences UWC op campus 

Studie: BCom Information systems (informatica) 

Familie financiert studies 

R 8 Leeftijd: 23 

Geslacht: V 

Moedertaal: Ndebele 

Rol PMP: mentor 

Woonplaats: Siyabuswa (Mpumalanga); verblijft nu in de residences UWC op campus 

Studie: Computer science 

Krijgt beurs om te studeren 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Studenten geboren na 1990 

R22 Leeftijd: 18 

Geslacht: V 

Moedertaal: Engels 

Etniciteit: Indisch 

Rol PMP: mentee 

Woonplaats: Port Shepstone (Kwazulu Natal); verblijft nu in Kaapstad 

Studie: Rechten 

Ouders financieren studies  
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POLITIEK BEWUSTZIJN/ENGAGEMENT 

 

De studenten uit groep vier hebben een uitgesproken politiek bewustzijn. 

 

De jongste studente van alle respondenten is naar eigen zeggen ‘misschien’ politiek bewust. 

Later in het interview komt aan het licht dat ze wel degelijk begaan is met de Zuid-Afrikaanse 

politiek, maar zich niet kan identificeren met een politieke partij. Ze staat er niet ronduit 

negatief tegenover en heeft er begrip voor dat beloftes niet altijd vervuld worden. 

 

“I wouldn’t say I’m not politically involved, but I think there’s no political party for me 

that stands out or that I could have a hundred percent faith in. because no one delivers as 

much as we want them to deliver. But we also understand why they’re not delivering, 

because of, you know you need money and things. You can’t just build houses for people 

and things like that. I think South Africa has still a long way to go to get, to be a good 

country and things like that.” (Interview met R22, 18/08/2011, UWC) 

 

R8 is naar eigen zeggen “not into politics”. Politici willen enkel hun eigen rijkdom vergroten. Er 

heerst onverschilligheid in de Zuid-Afrikaanse politiek. R8 kiest ervoor niet te stemmen omdat 

ze zelfs niet weet voor wie of voor welke partij ze dat zou kunnen doen. Ze vindt het een 

verspilling haar stem aan iemand te geven.   

 

R2 is naar eigen zeggen niet betrokken bij de Zuid-Afrikaanse politiek. Toch weet ze goed wat er 

zich afspeelt in de Zuid-Afrikaans politiek en vormt ze een duidelijke mening over haar 

toekomstwensen voor het land. Ze verlangt naar goed leiderschap en heeft door haar deelname 

aan het ELP programma (Emerging Leaders Programme) op UWC misschien wel zelf ambities 

een goede leider te worden. Ook eerlijkheid draagt ze hoog in het vaandel. Het heeft immers 

geen zin de realiteit niet te erkennen. Niet iedereen is gelijk en dat zal ook nooit zo zijn.  
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Wanneer R6 het over zijn politieke oriëntatie heeft uit hij eerst zijn frustraties over de 

Zimbabwaanse politiek. 

 

“[A]s much as we’re thankful for the liberation of the nation, they’re now trying to 

oppress us, the people themselves, so… we have to change and then look for another 

party that’s actually trying to stand for the human right.” (Interview met R6, 

10/08/2011, UWC) 

 

Over de Zuid-Afrikaanse politiek is hij vrij positief. Het ANC zou enkele beleidspunten moeten 

aanpassen. Hij merkt op dat het gevaar bestaat dat Zuid-Afrika een tweede Zimbabwe wordt. Nu 

is alles nog in orde en zolang ze het goede doen, dan zal volgens deze respondent alles op een 

goed einde uitdraaien. 
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IDENTIFICATIE 

 

De religie van R22 speelt een grote rol in haar leven. Ze is Hindu en identificeert zichzelf 

hiermee. Anderen beschrijft ze naargelang hun kleding, haar en lichaamstaal. De factor ‘haar’ 

kan hier ook wijzen op ‘ras’, aangezien kleurlingen erom bekendstaan hun haar te stijlen, 

zwarten kroeshaar te hebben…  

 

Net als R22 identificeert R8 zich naargelang haar geloof. Al vrij snel in het interview vermeldt 

deze studente spontaan haar identiteit als christen. Naar eigen zeggen speelt haar geloof een 

zeer grote rol in haar leven. Ze beschrijft of categoriseert niet graag medestudenten aangezien ze 

ook niet wil dat zij dat met haar doen. Ze hamert erop dat ze eerst de persoon wil leren kennen 

voor ze die beschrijft.  

 

De Zimbabwaanse R2 beschrijft niet graag mensen. Op het einde van het interview geeft de 

studente zichzelf toch bloot en stelt ze dat ze categoriseert naargelang religie en ‘ras’. Zichzelf 

identificeert ze net als de twee bovenstaande studenten met haar religie. Ze weigert dit te doen 

naargelang haar ‘ras’.  

 

Ook R6 heeft het moeilijk iemand te beschrijven. Hij doet dit naargelang gender en als hij niet 

begrepen wordt naargelang huidskleur. Hij verantwoordt zichzelf snel, wanneer hij zegt dat het 

enkel een manier is naar iemand te verwijzen en niet om iemand te categoriseren.  
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HET OMGAAN MET MEDESTUDENTEN EN DIVERSITEIT 

 

Variabelen die het omgaan met diversiteit bepalen 

 

Woonplaats 

 

R22 groeide op in een kleurlingengemeenschap. Ze kwam er in contact met kleurlingen en 

zwarten, zelden met mensen van haar eigen etniciteit (Indiërs). Daardoor is het voor haar 

makkelijker zich te begeven in raciaal gemengde groepen dan in Indische kringen.  

 

Volgens R8 is de reden van haar wrok tegenover kleurlingen vooral te vinden op het vlak van 

haar regionale afkomst. Ze woont in een zwarte gemeenschap waar er slechts drie of vier 

kleurlingen families wonen. Deze stalen soms uit het huis van R8 waardoor ze nu altijd op haar 

hoede is wanneer ze in contact komt met kleurlingen. Voor haar was het naar eigen zeggen niet 

makkelijk te wennen aan de nabijheid van zoveel kleurlingen in de universiteit. Nu heeft ze zich 

daar overheen kunnen plaatsen en heeft ze geleerd iedereen te tolereren.  

 

R2 is afkomstig uit Zimbabwe. Ze zegt dat het er in haar land niet toe doet welke huidskleur je 

hebt en in Zuid-Afrika wel. Hierdoor besluit ze dat de verdeeldheid op de campus het gevolg is 

van de apartheid, en niet teruggebracht kan worden op human nature.  
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Ouders en opvoeding 

 

De ouders van R22 hebben hun dochter racismevrij opgevoed. 

 

“I think personally, no. Because the way my parents brought us up, there was no racism 

or anything. Euhm, we were also taught to accept and being [onverstaanbaar] and things 

with everyone, we didn’t see the colour and the race difference within people. So it was 

never really a problem.” (Interview met R22, 18/08/2011, UWC) 

 

Deze respondente is van mening dat ouders die in grote mate geconfronteerd werden met de 

apartheid hun wrok tegenover mensen met een andere huidskleur dan de hunne doorgeven aan 

hun kinderen. Die kinderen gaan moeilijker om met diversiteit op de campus. De vicieuze cirkel 

waarin deze kinderen verstikt zitten moet gebroken worden, dan is het mogelijk om een mooie 

toekomst te creëren voor Zuid-Afrika. 

 

“if my parents suffered it, then that comes to me, hate everybody that done this to me, 

because they did that to me, because I grow up with that thought, and I’m trying to continue 

to do what all the time, and if I’m around, my children are gonna learn it as well. So if they 

will break out of that circle, we will be able to achieve a thing.” (Interview met R22, 

18/08/2011, UWC) 
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Vriendschapsbanden op de campus: algemeen en persoonlijk 

 

Volgens R22 worden vriendschapsbanden vooral in de oriëntatieweek gecreëerd. Deze studente 

is zeer open minded ten opzichte van diversiteit en meent dat vriendengroepen niet langer 

gebaseerd zijn op huidskleur of etniciteit. In de middelbare school kan het zo zijn maar op de 

universiteit is daar geen sprake van. De studenten hebben niet langer oog voor  ‘ras’, huidskleur 

en gender. UWC is volgens R22 het toonbeeld van verdraagzaamheid. In andere Zuid-Afrikaanse 

universiteiten zou ‘ras’ veel belangrijker zijn. Haar eigen vriendengroep is dan ook gemengd, 

vooral op basis van religie en ‘ras’. Ze heeft zowel Indische, coloured als zwarte vrienden. Ze 

vindt dit vrij belangrijk omdat haar cliënten (als ze eenmaal advocaat is) later van diverse 

afkomst zullen zijn en ze dan nu al meer kan leren over hun cultuur. Ze vindt het niet eerlijk 

mensen slecht te behandelen enkel omwille van hun huidskleur. Net als R19 uit groep drie heeft 

zij het moeilijker om contact te leggen met mensen van haar eigen etniciteit dan met anderen. 

Als reden hiervoor geeft ze dat ze is opgegroeid in een coloured community en daar vooral in 

contact kwam met zwarten en kleurlingen, niet met Indiërs.  

 

R22 is van mening dat er geen wrok meer kan zijn tegenover mensen omwille van het verleden.  

 

“it was more the laws and stuff of the country, so we don’t hold that towards anybody, 

people changed and stuff now. We’re seventeen years in the new democracy now, you 

can’t hold personal grievances to people 17 years ago.” (Interview met R22, 18/08/2011, 

UWC) 

 

Wanneer R22 gewezen wordt op de verdeeldheid in UWC bevestigt ze dit, ondanks haar geloof 

in het vrije en verdraagzame klimaat van de universiteit. Ze merkt op dat sommige 

vriendengroepen inderdaad verdeeld zijn naargelang huidskleur. Ze zegt hier wel het volgende 

over: “I’m not sure if it’s a racist thing or if they just do it subconsciously or something, you 

know.” (Interview met R22, 18/08/2012, UWC) Later in het interview stelt ze dat dit de 

minderheid is op UWC.  
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R8 sluit niet makkelijk vriendschappen. Ze is van mening dat vriendschapsvorming gebeurt op 

basis van het uiterlijk van de studenten. Ze doelt hiermee vooral op sociale klasse: zoals 

bijvoorbeeld het dragen van merkkledij. Zijzelf sluit geen vriendschap met studenten die 

merkkledij dragen. Ze zegt hierover het volgende: “[N]o, I can’t be friends with her, you know, I 

have to maintain the standards of this kind of family.” (Interview met R8, 11/08/2011, UWC) 

Acht ze zichzelf niet waardig genoeg om met rijke mensen vrienden te worden? Haar vrienden 

zijn vooral jongens. Ze meent dat haar vriendengroep gemengd is naargelang persoonlijkheden. 

Wanneer ik vraag of vriendengroepen gebaseerd zijn op huidskleur, het al dan niet hebben van 

een handicap, etniciteit, gender… reageert deze studente zo: 

 

“I don’t have a lot of none black friends. Most of my friends are black. I don’t know how 

that happens but [silence]… yeah… I never had a disabled or handicapped friend.” 

(Interview met R8, 11/08/2011, UWC) 

 

Vaak stellen studenten dat ze niet weten wat de reden is dat hun vriendengroep op raciaal vlak 

homogeen is. Zoals al haar geïnterviewde medestudenten heeft ook deze studente nooit een 

vriend(in) gehad met een handicap.  

 

Later in het interview uit R8 zich makkelijker. Ze wordt opener en zegt waar het op staat. Ze 

meent dat de geschiedenis van Zuid-Afrika nog een grote rol speelt in het vriendschapsvormen 

op de campus. Ze vermeldt hierbij spontaan het concept van de regenboognatie: hoe hard de 

studenten het ook proberen een regenboognatie te zijn, het lukt hen niet. Mentees willen 

geholpen worden door een tutor met hun eigen huidskleur. Ook vriendschapsvorming wordt zo 

bepaald. Ze stelt dat de studenten er nog steeds van uitgaan dat de ene huidskleur ‘beter’ is dan 

de andere. “So it makes us feel better if you know, I’m friends with someone who will 

understand  me, if you’re all black I mean, you surely understand each other.” (Interview met R8, 

11/08/2011, UWC) Hieruit blijkt dat haar voorgaande idee dat het ‘zomaar gebeurt’ dat ze 

zwarte vrienden heeft fout is. Het heeft wel degelijk een reden. Ze heeft het hier vooral over 

trots: als zwarte studenten in moeilijkheden zijn en zich geen eten kunnen veroorloven, kloppen 

ze eerder aan bij zwarte medestudenten dan bij kleurlingen of blanken. Naar het einde van het 

interview toe geeft R8 toe dat ze het gevoel heeft dat blanken zwarten niet als mensen 

behandelen, wel als deurmatten.  
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J So you’re still angry at people with another colour of skin then I think? 

I [hesitates] Not angry, but, I’m resistant to some point. 

(Interview met R8, 11/08/2011, UWC) 

 

Volgens deze studente hechten enkel kleurlingen en Xhosa’s veel aan taalgebruik. Voor die twee 

groepen is het moeilijk uit hun comfortzone te stappen en contact te leggen met mensen die een 

andere taal spreken dan hen. Zijzelf spreekt verschillende talen waardoor ze kan communiceren 

met vrijwel iedereen.  

 

Haar godsdienst speelt een belangrijke rol in haar keuze van vrienden. Ze stelt dat het zeer 

zelden is dat christenen vrienden worden met niet-christenen.  

 

R2 is een Zimbabwaanse studente en deelt haar gewaarwordingen van op de campus met mij: 

 

“I generally have observed; you never find coloureds sitting with blacks. Unless of 

course this black is a foreign national or white people sitting…. It’s just, we’re different, 

so, we’re not going to [be] one. That’s how people tend to view this place.” (Interview 

met R2, 04/08/2011, UWC) 

 

Vriendschappen worden gevormd gedurende de oriëntatieweek. Als dat niet het geval is, zijn ze 

gebaseerd op taal. Er moet een gemeenschappelijke grond zijn tussen twee studenten. Wanneer 

de studente enkele categorieën voorgelegd krijgt die de basis kunnen vormen voor 

vriendschapsvorming, zoals gender, huidskleur, etniciteit, het al dan niet hebben van een fysieke 

handicap of religie, bevestigt ze deze. Sociale klasse, politieke voorkeuren en woonplaats 

vormen geen factoren waarop vriendschap gebaseerd kan zijn.  

 

Zelf opteert ze voor een niet-racistische aanpak. Ze heeft geen vooroordelen. “Because you’re 

busy judging a person believing that they’re something when they’re not when if you just look at 

them as a human being…” (Interview met R2, 04/08/2011, UWC) Haar eigen vriendenkring 

bestond in het eerste jaar vooral uit Zimbabwaanse studenten. In het tweede jaar werd die groep 

uitgebreid en werden ook kamergenoten of klasgenoten vrienden. Ze heeft nu een gemengde 

vriendengroep, waarin verschillende nationaliteiten te vinden zijn. Dit is meestal het geval met 

buitenlandse studenten: ze zoeken vrienden op die ook uit het buitenland afkomstig zijn. De 

respondente sluit af met deze woorden: “[T]he minute you go to a person who’s exactly like you, 

there’s nothing interesting that keeps you going.” (Interview met R2, 04/08/2011, UWC)  
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De Zimbabwaanse respondent R6 meent dat iedereen gelijk is en wordt door niemand beïnvloed 

in zijn keuze van vrienden. “[A]t the end of the day everyone is the same, it doesn’t matter, what 

colour, wherever you come from, you can [be] friends so yeah, I make up my own mind.”  

(Interview met R6, 10/08/2011, UWC) 

 

Toch merkt hij verder in het interview op dat het omgaan met de ene persoon moeilijker is dan 

met een andere persoon. Ondanks dat hij niet in Zuid-Afrika verbleef tijdens de apartheidsjaren, 

is hij er naar eigen zeggen toch door beïnvloed. Dit is vooral te wijten aan de verhalen die verteld 

worden over de apartheid. “[B]ecause the way the stories are told, it’s like, “I’m telling you the 

story but I don’t want you to hate the next person whatever”, but the way it’s said and the way 

it’s imprinted in your mind, allright, you just carry some hatred, or some anger” (Interview met 

R6, 10/08/2011, UWC) 

 

R6 zegt spontaan dat vriendschapsvorming op de campus gebaseerd is op huidskleur, etniciteit 

en regionale afkomst. In een later stadium worden studenten meer open naar andere studenten 

toe. Toch blijft er altijd een soort terughoudendheid bij de studenten tegenover mensen met een 

andere afkomst dan de hunne. Ook buitenlandse studenten scheiden zich af en vormen een 

groep. De verdeeldheid in de universiteit is volgens R6 nog eens extra te wijten aan het feit dat 

de diverse culturen (Xhosa, Venda, Zulu…) zo aan hun cultuur houden en ze zo verschillend zijn.  

 

Zijn eigen vriendenkring bestaat vooral uit Zimbabwaanse studenten. Hij praat Engels met hen. 

Aangezien de Zuid-Afrikaanse studenten liever communiceren in hun moedertaal, is het voor 

hem moeilijk hechtere relaties met hen aan te gaan: “there’s no room from allowing someone 

who doesn’t speak Xhosa or Zulu to actually come in.” (Interview met R6, 10/08/2011, UWC) 
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Evolutie 

 

Studente R22 heeft geleerd dankzij haar studie aan UWC alles kritisch te bekijken. Zo neemt ze 

niet alles aan dat uitgezonden wordt op tv of andere.  

 

Door de gemeenschap waarin R8 opgroeide was ze terughoudend tegenover kleurlingen. Na 

enkele jaren studeren in de universiteit heeft ze geleerd iedereen, van gelijk welke raciale 

afkomst, te tolereren. Ook het contact met mensen met een Afrikaanse origine (maar geen Zuid-

Afrikaanse) heeft R8 leren aanvaarden op de campus. Naar eigen zeggen heeft ze sinds dit jaar 

Xhosa vrienden en een blanke vriend. Eerst beweert ze dat ze ook kleurlingen vrienden heeft, 

maar naar het einde van het interview is ze eerlijk en zegt ze dat ze geen vrienden zijn maar ze 

er at least mee kan praten. Eenmaal ze buiten de universiteit is heeft ze echter nog steeds 

problemen met kleurlingen: 

 

“But as soon as you get out of this university, that’s when you see the real coloured 

people; those uneducated people, and they, they don’t treat you the same way as the 

ones who are on campus.” (Interview met R8, 11/08/2011, UWC) 

 

Het nieuwe racisme, reverse racism zoals R13 (groep één) het noemt, is hier duidelijk aanwezig.  

 

In het eerste jaar legde R2 vooral contact met mensen van, net als zij, een Zimbabwaanse origine. 

Dankzij het mentoring programme heeft ze zichzelf meer open gesteld naar andere mensen.  

 

R6 is doorheen zijn jaren aan de universiteit gegroeid. Hij meent dat iedereen in Zuid-Afrika 

deze groei nodig heeft. Hij leerde meer over andere culturen, is meer open minded geworden en 

hij begint meer na te denken over alles. In het eerste jaar stelde hij zich enkel open naar 

Zimbabwaanse studenten, nu ziet hij in dat dit jammer is. Hij vindt het waardevol dat hij 

vandaag  met iedereen kan contact leggen. 
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Conclusie 

 

De studenten in groep vier proberen zo goed mogelijk om te gaan met de diversiteit op UWC. 

Twee van de studenten zijn van Zimbabwaanse origine. Zij bevinden zich vooral in 

Zimbabwaanse kringen maar naarmate ze ouder worden stellen ze zich meer open tegenover 

andere studenten. Hun vriendengroep is geëvolueerd naar een gemengde groep waarin vele 

nationaliteiten te vinden zijn. Ondanks zijn Zimbabwaanse origine is R6 toch beïnvloed door de 

apartheid. Hij heeft het vooral moeilijk met de verdeeldheid op talig vlak. Hij heeft het gevoel 

uitgesloten te zijn van Zuid-Afrikaanse vriendenkringen omdat hij hun moedertaal niet machtig 

is. De Zuid-Afrikaanse R22 is open minded. Ze heeft een gemengde vriendengroep.  Het feit dat ze 

naar een gemengde middelbare school ging en dat haar ouders haar open minded hebben 

opgevoed spelen daar een belangrijke rol in. R8 heeft vooral vrienden van dezelfde afkomst als 

de hare. Naarmate het interview vordert geeft ze zich meer bloot en merk ik dat dit een reden 

heeft. Ze voelt zich beter bij zwarten en heeft nog steeds het gevoel dat ze schuin bekeken wordt 

door blanken. Ook in het bijzijn van kleurlingen voelt ze zich ongemakkelijk, al heeft ze door 

haar jaren op de universiteit hen leren tolereren.  
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ATTITUDE EN KENNIS (TEN OPZICHTE) VAN HET APARTHEIDSREGIME 

 

De studenten in deze groep hebben een onuitgesproken historisch bewustzijn. R22 geeft dit ook 

zelf aan. Haar kennis over de geschiedenis van Zuid-Afrika heeft ze in beperkte mate verworven 

op school en uit boeken. Ze heeft slechts enkele verhalen gehoord van haar ouders en 

grootouders want aangezien ze van Indische origine is was de apartheid voor haar en haar 

familie “not that bad”. 

 

R8 kwam meer te weten over de apartheidsperiode door de infokanalen van de media: tv, 

internet en kranten. Ook de informatie rond de nationale feestdagen heeft bijgedragen tot haar 

kennis omtrent de geschiedenis van Zuid-Afrika. Haar familieleden hebben nooit over de periode 

gepraat.  

 

De Zimbabwaanse R2 leerde in de geschiedenislessen op school meer over de apartheid. Ook 

praat ze er soms met Zuid-Afrikanen over, met medestudenten die verhalen over hun ouders 

vertellen. 

 

R6 is eveneens een Zimbabwaanse student. Hij zegt meteen dat hij niet veel weet over de 

apartheid. Hij omschrijft de apartheidsperiode als black oppression. Hij heeft de kennis 

verworven door geschiedenislessen op school en door documentaires, films en 

nieuwsuitzendingen te bekijken. 
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ATTITUDE TEN OPZICHTE VAN HET NIEUWE ZUID-AFRIKA 

 

De mening van R22 over de regenboognatie kan het best worden weergegeven in haar eigen 

woorden: 

 

“I think it’s a good thing to be living in a country where it does not matter what colour 

the skin of yours is. Euhm, and the fact that we’re all a bit more closer, we should still 

come to the oneness. Because we’re not there, no matter how much politicians may say 

we’re there and stuff like that. We’re not yet one, and rainbow nation is possible but we 

have to put away these differences all the time.” (Interview met R22, 18/08/2011, UWC) 

 

R8 zegt van meet af aan dat de regenboognatie niet bestaat. Ze stelt dat dit een poging is het 

Zuid-Afrikaanse volk gelukkig te maken omdat ze de apartheid overwonnen hebben. Er is nog te 

veel verdeeldheid in het land, “zelfs” onder de zwarten, waar zij toe behoort. Er is nog een lange 

weg te gaan vooraleer Zuid-Afrika zichzelf een regenboognatie kan noemen.  

 

Ook R2 is van mening dat de regenboognatie gewoon iets is “dat gezegd wordt”. Ze meent dat de 

Zuid-Afrikanen nog te veel leven naargelang hun eigen cultuur en er te veel in hokjes gedacht 

wordt. “Ik ben Xhosa/Zulu/… en jij hoort er niet bij”.  

 

R6 wil na zijn studies weg uit Kaapstad. Hij voelt er zich te gediscrimineerd omdat hij 

buitenlander is en er is te veel misdaad. Hij stelt dat het concept van de regenboognatie pas 

geïmplementeerd zal zijn na honderden jaren, na zijn eigen dood. 
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Hedendaags racisme 

 

R22 werd vooral op haar middelbare school geconfronteerd met racisme. Zij heeft ervaren dat, 

naarmate mensen ouder en dus meer volwassen worden, er steeds minder racistische 

opmerkingen geuit worden of dat men beter kan omgaan met racistische opmerkingen. 

 

“[B]ut now you’re growing, you don’t make it a big thing and stuff like that. People are 

more mature. But when you’re younger, you do get it. As I said, I’ve been to a coloured 

school almost all my life, and constantly being picked as the Indian girl, that’s normal, so 

yeah, but that’s about it.” 

 

In UWC komt dit volgens haar niet meer voor. In tegenstelling tot medestudenten (zoals R4 uit 

groep één) die menen dat studenten in UWC per se willen weten tot welke raciale categorie je 

behoort en die de nood voelen om mensen te classificeren naargelang raciale termen, meent R22 

dat het op UWC totaal niet van belang is dat zij een Indische afkomst heeft.  

 

De rol van educatie als bestrijder van racisme en discriminatie is volgens deze student 

belangrijk. Universitairen zijn volgens haar meer opgeleid en hebben de kennis om mensen op 

een juiste manier te behandelen. Ook de verdraagzaamheid op UWC wijst erop dat educatie tot 

vrijheid kan leiden. 

 

R8 kwam wel al in contact met racisme op de universiteit toen in haar eerste jaar haar klas 

moest opgedeeld worden in groepen. Elke groep werd een tutor aangewezen. Volgens haar was 

het opvallend dat de kleurlingen bij de coloured tutors werden ondergebracht en de zwarten bij 

de blanke tutors. Ook buiten de universiteit kwam ze met racisme in aanraking. Haar moeder is 

huishoudhulp maar wordt door blanken omschreven als een maid. Daar is R8 zeer kwaad om en 

ze relateert dit met racisme. Ze realiseert zich dat de apartheid nog steeds aanwezig is in Zuid-

Afrika. 
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R2 werd zowel op de campus als in het dagelijkse leven al geconfronteerd met racisme. Zij heeft 

het vooral over mensen die duidelijk laten merken dat ze niet opgezet zijn met haar 

aanwezigheid op een bepaalde plaats, vanwege haar huidskleur of etniciteit. Ze meent dat er 

meer racisme is in de universiteit dan erbuiten. In de buitenwereld zijn mensen veel 

vriendelijker. Zo meent ze dat professoren wel de naam herinneren van studenten met dezelfde 

raciale of etnische afkomst als de hunne, maar niet van studenten met een andere huidskleur of 

etniciteit. 

 

R6 kwam zelf nooit met racisme in aanraking. Toch is hij van mening dat er nog veel racisme is 

in Zuid-Afrika. 

 

Rol van de geschiedenis in het dagelijkse leven 

 

R22 pleit voor het idee van moving on. Mensen moeten uit de cirkel van negativiteit stappen en 

werken aan een positieve toekomst. De geschiedenis heeft niet veel invloed op het dagelijkse 

leven van deze student. Ze probeert deze zo goed mogelijk achter zich te laten. 

 

Ook R8  meent dat vele studenten het liefst verdergaan zonder achterom te kijken naar het 

verleden.  Ze hebben het idee dat de apartheid zich in het verleden bevindt en dat ze er niet bij 

waren, waardoor ze er ook niet langer over willen praten. Volgens haar kan het wel belangrijk 

zijn om de geschiedenis van je land te kennen. Het verleden determineert naar haar zeggen niet 

de toekomst maar het is altijd goed om te weten hoe de geschiedenis van een land het 

betreffende land heeft vormgegeven. 

 

 R2 is zelf een student die voorstander is van het moving on idee. Het verwezenlijken van het 

regenboognatie-idee is enkel mogelijk als mensen vooruit denken. “If they drop the mindset of 

what happened in the past and move on yeah, it will eventually work.” (Interview met R2, 

04/08/2011, UWC) Later merkt deze respondente nogmaals op dat zaken continu moeten 

veranderen om beter te worden.  
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R6 meent dat de geschiedenis van Zuid-Afrika nog een grote rol speelt in het dagelijkse leven. 

 

“there’s still a thing of, people have still a mentality: that happened. (...) [T]here’s still 

that resistance of accepting the next person. Because we’re all coming from a different 

background, so to accept it… I think it’s gonna take time. Honestly, it’s gonna take time. 

As much as we put programs across, as much even on tv, everyone is talking about it, but 

still, changing that mindset is going to take some time.”  

(Interview met R6, 10/08/2011, UWC) 

 

Als afsluiter onderstaande figuren waaruit de lezer kan afleiden hoeveel waarde deze studenten 

toekennen aan de rol van de geschiedenis in het hedendaagse Zuid-Afrikaanse leven. 

 

 

Figuur 12 

Invloed van de apartheid op het hedendaagse leven in de universiteit, volgens studenten uit groep 4 
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Figuur 13 

Invloed van de apartheid op het hedendaagse leven buiten de universiteit, volgens studenten uit 

groep 4 

 

Opnieuw zien we dat de rol van de geschiedenis in het dagelijkse leven het grootst is buiten de 

universiteit. Zeventig tot honderd procent van het leven wordt er volgens de studenten 

beïnvloed door de apartheid.  
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Evolutie 

 

R22 noemt het naïef van mensen dat ze geloofden dat er enkel door een nieuwe wetgeving zoiets 

als een regenboognatie kan ontstaan. “It doesn’t mean just because you said the government 

says we have to be a democratic country that we’re really going to be a democratic country. So 

it’s not much of a disappointment, there’s still hope for us, but we have to get away from that 

negativity as well.” (Interview met R22, 18/08/2011, UWC) 

 

Ook R8 staat negatief tegenover het nieuwe Zuid-Afrika. Het idealisme stierf, het verdween. Elk 

jaar gaat het volgens deze studente slechter in Zuid-Afrika. Het gaat hier niet enkel om de hoge 

misdaadsgraad in het land, maar “It’s a little bit of everything.” (Interview met R8, 11/08/2011) 

 

R2 meent dat Nelson Mandela zijn volk zei wat het volk wilde horen. Dit was echter ontzettend 

moeilijk te verwezenlijken. Het was een goed idee maar praktisch zeer moeilijk te 

verwezenlijken. Mensen zien uit naar empowerment.  

 

Het zal volgens respondent R6 nog even duren vooraleer de Zuid-Afrikanen de invloed van de 

apartheid in hun denkwijze zullen kwijtraken. Hij hoopt dat dit het geval zal zijn voor de 

kinderen van zijn kinderen. Mensen onderwijzen kan hier wel een verlichting bieden. Op de 

campus is er nog steeds verdeeldheid maar er is toch al een kleine verandering zichtbaar, wat in 

de buitenwereld niet het geval is. “The reason you are in education is not just to get a degree, but 

is for you to [grow] as a person, for you to learn skills of life.” (Interview met R6, 10/08/2011, 

UWC) 

 

Conclusie 

 

De vier studenten in groep vier hebben een negatieve perceptie ten opzichte van het nieuwe 

Zuid-Afrika. Ze stellen alle vier dat het concept van de regenboognatie nog lang niet 

verwezenlijkt is in het land. Drie van de vier studenten zijn ervan overtuigd dat er nog hoop is 

maar het nog lang kan duren. De Zuid-Afrikanen moeten zich richten op het positieve en het 

negatieve achter zich laten. R8 rept met geen woord over een meer positieve toekomst, zij stelt 

dat Zuid-Afrika er steeds slechter aan toe is. 
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Leerproces 
 

Aanvankelijke was het onderwerp van deze masterproef: “De invloed van de apartheid op het 

hedendaagse sociale leven van de Kaapse studenten”. Ik focuste me tijdens mijn verblijf in Zuid-

Afrika dan ook op deze vraagstelling. Mijn grootste zorg was of ik zou kunnen achterhalen of het 

sociale gedrag van de studenten een gevolg is van de geschiedenis van het land (oorspronkelijke 

onderzoeksvraag) of dat het gewoon eigen is aan de mens om om te gaan met mensen met 

dezelfde achtergrond als de zijne/hare. Ook aan de universiteit in België komt het bijvoorbeeld 

vaak voor dat mensen uit eenzelfde provincie elkaar opzoeken of dat vriendschap gebaseerd is 

op gemeenschappelijke interesses, op een gemeenschappelijke religie of op sociale klasse. Is het 

niet gewoon de menselijke natuur, om banden aan te gaan met zijn eigen ‘soort’? 

 

Verschillende mensen ter plaatse zeiden me dat ik een controlegroep nodig had om te 

interviewen. Zo zou ik kunnen onderzoeken of vriendschappen tussen mensen met hetzelfde 

‘ras’ wel degelijk een gevolg van de apartheid is of dat dit gewoon de menselijke natuur is. Waar 

kon ik zo’n controlegroep vinden? Nergens anders dan in Zuid-Afrika kon ik mensen met 

dezelfde levenservaringen terugvinden, nergens anders zijn er zoveel verschillende etniciteiten 

en heeft de unieke geschiedenis het leven er zo bepaald. Moest ik naar een andere universiteit 

gaan om verschillen te zien? Birgit Schreiber liet me inzien dat ik kwalitatief onderzoek deed en 

dat dit soort onderzoek een beschrijvend karakter heeft. Ze leerde me dat kwalitatief onderzoek 

niet tot doel heeft om dingen te bewijzen, om te vergelijken en statistieken te gebruiken: feiten 

op tafel leggen kan bijgevolg niet, veronderstellingen uiten daarentegen wel. Voor mij was dat 

even slikken. Ik was erg ambitieus en wou dingen bewijzen, zeggen hoe het was en waarom dat 

zo was. Dit bleek dus niet echt mogelijk te zijn. Aangezien het de eerste keer was dat ik een 

uitgebreid kwalitatief onderzoek deed in het buitenland, maakte dat me ook een tikkeltje 

onzeker. Via deze ervaring leerde ik hoe ik een kwalitatief onderzoek moet uitvoeren, dit is iets 

wat ik zeer waardevol vind.  
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Toen ik eenmaal terug in België was, wilde ik zo snel mogelijk aan de analyse van mijn gegevens 

beginnen. Ik was er echter nog steeds niet uit hoe ik mijn onderzoek het best kon aanpakken. 

Aan data had ik zeker geen gebrek, ik kon tijdens mijn verblijf heel wat informatie verzamelen. 

Samen met mijn promotor, prof. dr. Stroeken, en met prof. dr. Verdoolaege besliste ik om de 

focus van mijn onderzoek te verleggen. In plaats van me strikt te focussen op de invloed van de 

apartheid op het hedendaagse sociale leven van de Kaapse student, ging ik meer kijken naar de 

perceptie van de student op het nieuwe Zuid-Afrika en de identiteitsvorming van de student. Ik 

leg de nadruk op ‘ras’ en etniciteit, omdat deze twee concepten in het verleden zo belangrijk 

waren en de link met het verleden in dit onderzoek een belangrijke rol speelt. De focus in mijn 

onderzoek ligt op enkele thema’s die vaak aan bod zijn gekomen tijdens de gesprekken. Door het 

verleggen van de focus, leerde ik dat het geen ramp is om van het geplande pad af te wijken. Ik 

heb geleerd het aan te durven om onderzoek anders aan te pakken en creatief te zijn met 

verzamelde data. Vaak leidt dit zelfs tot een beter resultaat. Veel onderzoekers kunnen zich soms 

moeilijk strikt aan hun eerste idee houden. Dat dit mij ook niet gelukt was, vond ik aanvankelijk 

moeilijk om te aanvaarden. Geleidelijk aan ben ik er toch in geslaagd te durven een betere focus 

te leggen en dit uit te werken tot een degelijke analyse.  

 

Het was de eerste keer dat ik helemaal alleen en voor een langere tijd in het buitenland verbleef. 

Ik ben er zelfstandiger geworden en leerde er dat ik in staat ben om alleen te kunnen handelen. 

Ik stond met mijn beide voeten stevig op de grond en wou koste wat het kost zoveel mogelijk uit 

de ervaring halen en mijn onderzoek tot een goed einde brengen. Ik leerde er ook doorzetten. 

Aanvankelijk vond ik weinig personen bereid om mee te werken aan mijn onderzoek. Aan 

opgeven dacht ik echter niet, integendeel. Dankzij mijn doorzettingsvermogen vond ik 

uiteindelijk genoeg respondenten die ik kon bevragen. Ik leerde er ook hoe ik het best mensen 

kan motiveren me te helpen.  Wanneer ik een dag geen afspraken had met studenten ging ik toch 

langs in Cassinga om mensen op te trommelen om mee te werken, wat me meestal wel lukte.  

 

In mijn veldnota’s merk ik op dat ik in het begin erg gestresseerd was en me zorgen maakte of 

mijn onderzoek af zou raken. Ik zat met twijfels en vroeg me af of het haalbaar was om in zo’n 

korte periode genoeg respondenten te vinden. Er deden zich ook een aantal problemen voor 

waardoor mijn onderzoek vertraagd werd. Ik heb die problemen echter overwonnen en heb 

doorgezet. De Zuid-Afrikaanse mentaliteit leerde me ermee om te gaan en rustig te blijven. Al 

gaat het soms wat trager, uiteindelijk komt het goed. Er zijn genoeg mensen waarop je kunt 

rekenen en die je helpen wanneer dit nodig blijkt.   
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Ik merk ook op dat mijn interview skills verbeterden naarmate ik meer interviews deed. Ik leerde 

om beter om te gaan met Zuid-Afrikanen, wist welke onderwerpen gevoelig lagen en kon hen 

steeds beter op hun gemak stellen. Ze apprecieerden dat ik hen chocolade en fruitsap gaf en ik 

eerst een praatje met  hen maakte. Ook de structuur van mijn interviews kreeg steeds een betere 

vorm. Ze werd duidelijker waardoor de analyse van deze interviews ook gemakkelijker verliep. 

Ik leerde wat belangrijke vragen waren en focuste me daarop. Dit heb ik zeker ook te danken aan 

mijn promotor ter plaatse, Birgit Schreiber. Zij raadde me aan om met thema’s te werken 

waardoor ik later de antwoorden per thema kon vergelijken. 

 

Bovendien heb ik alle interviews handmatig getranscribeerd en ik stel vast dat ik dit nu ook 

sneller en beter kan doen dan voordien. Mijn eerste interview transcriberen ging heel wat trager 

dan mijn laatste. 

 

Kortom: ik leerde heel wat bij tijdens deze onvergetelijke ervaring en ben dankbaar dat ik deze 

kans heb gekregen. Ik ben zonder twijfel zowel op academisch als op persoonlijk vlak gegroeid. 
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Conclusie 
  

In deze studie onderzocht ik hoe Kaapse studenten zijn ingebed in het sociopolitieke en 

historische moment waarin ze leven. De studenten worden in deze thesis vaak geciteerd en hun 

levensverhalen spelen een centrale rol in deze masterproef. Het onderzoek geeft geen garantie 

voor representativiteit maar laat de lezer kennismaken met het leven van vierentwintig 

studenten binnen het Peer Mentoring Programme aan de University of the Western Cape. Op deze 

manier krijgt de lezer ook een idee van hoe het leven van een student in het huidige Zuid-Afrika 

eruitziet.  

 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek: “Hoe identificeren Kaapse studenten zich ten 

opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika?” werd in deze scriptie beantwoord aan de hand van vijf 

thema’s die deel uitmaken van de identiteit van de student.  

 

− Politiek bewustzijn/engagement 

− Identificatie 

− Omgaan met diversiteit en medestudenten 

− Attitude en kennis (ten opzichte) van het apartheidsregime 

− Attitude ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika 

 

De studenten werden opgedeeld naargelang hun kritisch zelfbewustzijn en hun kritisch 

bewustzijn (politiek, historisch en hedendaags maatschappelijk). Ik onderscheidde vier 

verschillende groepen. In deze conclusie wordt nog eens kort weergegeven hoe de studenten in 

de vier verschillende groepen zich identificeren ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika.  
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Groep 1: Hoog kritisch zelfbewustzijn, uitgesproken politiek en historisch bewustzijn en hoog 

hedendaags maatschappelijk bewustzijn. 

 

De studenten in groep één hebben een uitgesproken politiek bewustzijn. Ze laten zich negatief 

uit over de Zuid-Afrikaanse politiek en gebruiken kernwoorden als winstbejag, corruptie en 

leugens om deze te beschrijven. Er is zo goed als geen vertrouwen in de politiek en velen kiezen 

er voor om niet te stemmen. Ze weten niet langer op wie ze kunnen stemmen aangezien volgens 

deze studenten geen enkele partij hun stem verdient. De rijken worden rijker, de armen worden 

armer. De Zuid-Afrikaanse politiek zorgt niet voor verbetering. 

 

De respondenten hebben het moeilijk met categoriseren. De link tussen categoriseren en het 

apartheidsdenken is te groot. De studenten in deze groep geboren in of na 1990 identificeren 

zich met hun religie of beschrijven zichzelf aan de hand van persoonlijkheidskenmerken. De 

oudere studenten in deze groep, geboren vóór 1990, beschrijven zichzelf en anderen al sneller 

met categorieën als ‘ras’, huidskleur of etniciteit. Ook taal speelt een belangrijke rol in het 

identificatieproces.  

 

In het omgaan met diversiteit is er een duidelijk onderscheid op te merken tussen de studenten 

geboren voor en deze na 1990. De oudere studenten hechten meer waarde aan hun raciale of 

etnische identiteit. De impact van het verleden op het omgaan met medestudenten is bij hen 

hoger dan bij de jongere studenten, geboren na 1990. Daardoor hebben de eerste het moeilijker 

om vriendschappen aan te gaan met studenten met een andere raciale of etnische afkomst. Door 

ouder te worden en te studeren aan UWC en bijgevolg in contact te komen met een grote 

diversiteit, worden ze meer open minded en trekken ze steeds meer op met diverse personen. De 

jongere studenten hebben er minder moeite mee om om te gaan met diversiteit, waardoor hun 

vriendengroepen meer gemengd zijn dan die van de oudere studenten (geboren vóór 1990).   

 

Over het nieuwe Zuid-Afrika hebben al de studenten uit groep één dezelfde mening. Zuid-Afrika 

is er slecht aan toe, er is geen sprake van een regenboognatie en de rol van het verleden in het 

hedendaagse leven is groot. Slechts twee van de dertien studenten denken dat het mogelijk is om 

een betere toekomst te creëren voor het land. Er is nog veel racisme aanwezig en ook de 

studenten komen hiermee in aanraking. De coloured studenten geboren in of na 1990 hebben 

het vooral moeilijk met de ongelijkheid in het Black Economic Empowerment programma. Zij 

opteren voor het moving on idee en willen dus het verleden achter zich laten.  
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Groep 2: Hoog kritisch zelfbewustzijn, onuitgesproken politiek en historisch bewustzijn, hoog 

hedendaags maatschappelijk bewustzijn. 

 

De studenten in groep twee hebben een onuitgesproken politiek bewustzijn. Ze zijn niet 

geïnteresseerd in politiek en/of weten er niet veel over. In deze groep zijn twee studenten niet 

van Zuid-Afrikaanse origine, wat een indicatie kan zijn waarom ze niet betrokken zijn bij de 

Zuid-Afrikaanse politiek. De derde respondent, een Zuid-Afrikaanse studente geboren na 1990, 

is positief over het nieuwe democratische Zuid-Afrika en aangezien er voor haar geen frustraties 

zijn over het land, vindt ze het niet nodig om aandacht te besteden aan politiek.  

 

Geen enkele van de drie studenten in deze groep gebruikt zijn of haar huidskleur of etniciteit als 

identiteitsmarkeerder. Ze identificeren zichzelf eerder met hun religie of ze vinden hun 

persoonlijkheid een belangrijkere factor. Net als de studenten in groep één, categoriseren of 

beschrijven ze liever geen andere personen. Twee van de drie studenten zijn geboren vóór 1990 

maar hechten geen grote waarde aan hun huidskleur of etniciteit als identiteitsmarkeerder. Deze 

twee studenten zijn echter allebei niet afkomstig uit Zuid-Afrika, dit kan hiervoor een verklaring 

zijn. 

 

Op vlak van diversiteit zijn deze studenten open minded. Ze beweren alle drie een gemengde 

vriendengroep te hebben. Op het impliciete niveau van het interview blijkt dat de Zuid-

Afrikaanse studente zich toch vooral bevindt in kringen van mensen met dezelfde huidskleur als 

de hare. De buitenlandse studenten hebben de neiging vriendschapsbanden aan te gaan met 

andere buitenlandse studenten. Ze identificeren zich met elkaar omdat ze allemaal 

buitenlanders of nieuwkomers zijn. Er is wel een evolutie merkbaar waaruit blijkt dat de 

studenten, naarmate hun studie vordert en ze meer in contact komen met diversiteit, zich meer 

openstellen tegenover medestudenten met een andere afkomst dan die van zichzelf. De drie 

studenten vermelden het niet spontaan, maar ze bevestigen wel dat vriendschapsvorming op de 

campus gebeurt op basis van huidskleur, etniciteit, sociale klasse en religie. Ze beweren alle drie 

dat dit bij hen niet het geval is. 

 

Het motto van deze studenten lijkt wel : “Het verleden is het verleden, het nu is het nu” te zijn. 

De respondenten in deze groep zijn vrij positief over het nieuwe Zuid-Afrika en kijken uit naar 

een mooie toekomst. Vooral de Zuid-Afrikaanse studente is ervan overtuigd dat ze in een 

regenboognatie leeft. De Kameroenese studente spreekt vol lof over de regenboognatie maar 

zegt tijdens het interview wel dat de apartheid nog een rol speelt in het hedendaagse leven. Zij is 
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een absolute voorstander van het move on idee. De Zimbabwaanse studente merkt op dat er nog 

geen regenboognatie is, maar dat het wel mogelijk is deze te realiseren.  

 

Groep 3: Laag kritisch zelfbewustzijn, onuitgesproken politiek en historisch bewustzijn, laag 

hedendaags maatschappelijk bewustzijn 

 

De studenten in groep 3 hebben een onuitgesproken politiek bewustzijn. Een van de studenten 

meent wel dat de politiek enkel om leugens en winstbejag draait en een andere studente zegt dat 

ze niet van politiek houdt, maar de studenten in groep 1 en 4 hebben een meer uitgesproken 

politiek bewustzijn waardoor deze twee respondenten toch bij groep 3 behoren. 

 

Alle studenten in deze groep beschrijven medestudenten met factoren als ‘ras’, huidskleur en 

etniciteit. Een van de studenten merkt dit niet spontaan op maar bevestigt  wel dat ze mensen 

naargelang deze categorieën beschrijft. Drie van de vier respondenten kiezen ervoor om zichzelf 

niet aan de hand deze kenmerken te beschrijven, maar wel op basis van 

persoonlijkheidskenmerken. De andere studente is een studente geboren vóór 1990 die 

kennelijk meer geeft om haar huidskleur als identiteitsmarkeerder dan de andere studenten in 

deze groep.  Ondanks het feit dat een andere studente in deze groep ook geboren is vóór 1990 

identificeert ze zich niet met haar raciale of etnische afkomst.  

 

De studente die zich identificeert met haar ‘ras’ kiest ervoor om geen vrienden te hebben op de 

campus. Bij het sluiten van vriendschappen is huidskleur voor haar niet belangrijk. Haar drie 

vrienden buiten de universiteit zijn echter wel van dezelfde raciale afkomst als de hare. De 

andere studente geboren vóór 1990, voor wie huidskleur niet belangrijk is, beweert een 

gemengde vriendengroep te hebben. Dit  blijkt later niet te kloppen, toch niet op raciaal vlak. De 

derde studente in deze groep, een jonge Zuid-Afrikaanse, heeft een gemengde vriendengroep. De 

laatste student heeft een gemengde vriendengroep.  

 

Drie van de vier studenten beweren dat ze nog niet geconfronteerd zijn met racisme. Uit de 

gesprekken blijkt dat dit niet helemaal klopt. Een van hen geeft later in het interview toe dat ze 

er wel al mee te maken heeft gehad. Volgens deze studenten speelt de apartheid maar een kleine 

rol meer in het hedendaagse leven, enkel de politiek is hier een uitzondering op. Hun perceptie 

tegenover het nieuwe Zuid-Afrika is vrij positief, slechts in sommige dorpen zou er nog sprake 

zijn van racisme en ongelijkheid. De weinige problemen in het land staan volgens deze 

studenten een mooie toekomst voor Zuid-Afrika niet in de weg. 
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Groep 4: Gemiddeld kritisch zelfbewustzijn, uitgesproken politiek bewustzijn, onuitgesproken 

historisch bewustzijn, gemiddeld hedendaags maatschappelijk bewustzijn. 

 

De vier studenten in groep vier hebben een uitgesproken politiek bewustzijn. Er is een grote 

teleurstelling in de Zuid-Afrikaanse politiek bij drie van deze respondenten. Het draait volgens 

hen enkel om winstbejag en ze verlangen naar een eerlijke politiek in het land. De vierde 

respondent is de enige van alle respondenten die een uitgesproken politiek bewustzijn heeft en 

toch vrij positief is over de Zuid-Afrikaanse politiek. Als het ANC enkele beleidspunten aanpast 

zal alles op een goed einde uitdraaien. Later in het interview blijkt wel dat hij denkt dat de 

regenboognatie pas na honderden jaren kan geïmplementeerd worden, waaruit toch een zekere 

negativiteit doorstraalt. 

 

Drie van de vier studenten in deze groep identificeren zich met hun religie. De vier studenten 

beschrijven of categoriseren hun medestudenten liever niet. Als ze dat toch moeten doen, doen 

ze dit aan de hand van hun uiterlijk, religie of ‘ras’. 

 

De jongste studente in groep 4, de enige geboren na 1990, heeft een gemengde vriendengroep. 

Wat opmerkelijk is, is dat deze studente het er moeilijk mee heeft om vriendschappen te sluiten 

met mensen van dezelfde afkomst als de hare. Ze is zelf Indiër en groeide op met kleurlingen, 

niet met mensen met een Indische afkomst, waardoor ze niet weet hoe zich te gedragen bij 

Indiërs. Twee van de drie oudere studenten zijn Zimbabwanen. Een van hen zocht vooral in zijn 

eerste jaar Zimbabwaanse studenten op maar heeft zich nu, na enkele jaren op de universiteit, 

meer open gesteld naar anderen toe. Toch is er een zekere terughoudendheid naar 

medestudenten met een andere huidskleur dan de zijne. Dit is vooral het gevolg van verhalen 

over de apartheid die hem verteld werden. Hij heeft bovendien het gevoel dat hij niet toegelaten 

wordt tot Xhosa of Zulu vriendenkringen. De andere Zimbabwaanse student heeft een gemengde 

vriendengroep en vindt dit belangrijk. De vierde studente, geboren vóór 1990, is Zuid-

Afrikaanse en heeft vooral vrienden met dezelfde afkomst als de hare. Ze heeft het er moeilijk 

mee om om te gaan met diversiteit maar het lukt haar steeds beter. 

 

Alle respondenten in groep 4 hebben een negatieve perceptie tegenover het nieuwe Zuid-Afrika. 

Het idee van de regenboognatie is nog lang niet verwezenlijkt in het land. Drie van deze 

studenten hebben hoop op een betere toekomst maar dit kan nog lang op zich laten wachten. De 

invloed van de geschiedenis op het hedendaagse leven is het grootst buiten de universiteit.  
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Het onderzoek van McKinney & van Pletzen (2004) wijst uit dat Zuid-Afrikaanse studenten zich 

op drie manieren kunnen omgaan met het verleden van het land: 

 

- studenten plaatsen de apartheid strikt in het verleden en zien geen link met het heden 

- studenten willen de confrontatie met het verleden vermijden en praten er niet over 

- studenten hebben een sterk verlangen to move on naar een betere toekomst 

 

Dit zorgt ervoor dat de studenten een drang voelen om deel uit te maken van een nieuw Zuid-

Afrika en dat ze er een optimistische houding tegenover hebben. Toch is dit geen blind 

optimisme: 

 

“The discourse of optimism still seems to contain within itself a vivid reminder of the 

past. Students acknowledge the problematic past and the difficulties it creates in our 

society in the present.” (McKinney & van Pletzen 2004: 166) 

 

Ik kan in mijn onderzoek een vierde houding onderscheiden: de studenten die zich politiek 

bewust zijn, de rol van het verleden in het hedendaagse leven erkennen, een negatieve perceptie 

hebben ten opzichte van het nieuwe Zuid-Afrika en geen hoop meer hebben op een betere 

toekomst.  Deze studenten situeren zich in dit onderzoek vooral in groep één. 

 

McKinney & van Pletzen (2004) menen dat de studenten die positief zijn over het nieuwe Zuid-

Afrika en hoop hebben voor een positievere toekomst, zich ook bewust zijn over het verleden en 

de rol die dit verleden speelt in het hedendaagse leven. Ik wil hier opmerken dat de studenten 

die in mijn onderzoek positief zijn over het nieuwe Zuid-Afrika een lager historisch bewustzijn 

hebben dan de studenten die een negatieve perceptie hebben tegenover het land. De studenten 

met een positief perspectief zijn van mening dat de geschiedenis slechts een kleine rol speelt in 

het hedendaagse leven. De studenten die ronduit negatief zijn over het hedendaagse Zuid-Afrika, 

hebben een uitgesproken politiek en historisch bewustzijn. Die laatste menen dat het verleden 

een grote rol speelt in het hedendaagse Zuid-Afrikaanse leven. Het is wel zo dat bijna alle 

studenten erkennen dat het verleden van Zuid-Afrika, met de apartheid, een rol speelt in het 

heden. Enkel de mate van deze rol wordt betwist.  
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De vier groepen die ik onderscheidde, hebben ook enkele gemeenschappelijke factoren. 

Wanneer een student in zijn of haar tienerjaren al vaak geconfronteerd werd met diversiteit, 

bijvoorbeeld door in een gemengde middelbare school te studeren, gaat die daar gemakkelijker 

mee om dan iemand die zelden contact had met iemand met een andere afkomst. Bijna alle 

respondenten groeiden op in een raciaal homogene regio, wat een rechtstreeks gevolg is van de 

apartheid. Zij krijgen enkel op school op een regelmatige basis te maken met diversiteit. De 

studenten leren in gemengde secundaire scholen hoe ze kunnen omgaan met medestudenten 

met een verschillende raciale of etnische afkomst dan de hunne. Wanneer de student niet naar 

een gemengde middelbare school ging, leert die op UWC om te gaan met diversiteit. Na enkele 

jaren te studeren in deze universiteit, die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit, kunnen 

ook deze studenten zich openstellen tegenover medestudenten met een andere afkomst.  Ook de 

opvoeding van de studenten speelt een belangrijke rol in hun omgang met diversiteit. Wanneer 

de ouders open minded zijn, zelf een gemengde vriendengroep hebben en geen wrok voelen 

tegenover personen met een andere afkomst, dan zullen de kinderen vaak ook zo zijn. Ondanks 

deze factoren merk ik op dat de meeste vriendenkringen in UWC op raciaal vlak homogeen 

zijn. Alle respondenten hebben het bovendien moeilijk om medestudenten te beschrijven of te 

categoriseren. Categoriseren betekent immers het teruggrijpen naar een apartheidsideologie. 

 

‘Ras’ is hier nog steeds een belangrijke factor die de postapartheidsidentiteit bepaalt. Toch is het 

niet altijd de belangrijkste, zoals McKinney (2007) beweert.  Ik merk een tendens op: veel 

respondenten die geboren zijn na 1990 hechten steeds minder waarde aan hun raciale afkomst. 

Misschien is het, na nog eens 17 jaar, nog maar een minieme factor in de identificatie van de 

studenten. Dit kan verder onderzoek in de toekomst uitwijzen. 
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