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I De aanloop  
Proloog 
In 1652 richtte de Culemborgse VOC-koopman Jan van Riebeeck een verversingspost op bij Kaap de 
Goede Hoop. Van Riebeeck en 90 kolonisten bouwden een fort, plantten groentetuinen aan en 
begonnen een veestapel om de langskomende VOC-schepen op weg naar Oost-Indië van proviand te 
voorzien. Van Riebeeck trof rondom de Tafelberg een allesbehalve leeg land aan. De Kaap werd reeds 
eeuwen bewoond door San, Khoikhoi en Bantoevolken. Met de lokale bevolking werd ruilhandel 
bedreven. Nadat een aantal van de kolonisten het ‘vrijburgerschap’ had verkregen, en na de komst van 
nog meer Hollanders, kolonisten uit Duitsland, Franse hugenoten en slaven uit West-Afrika en 
Maleisië, én doordat uit contacten tussen kolonisten, slaven en Khoikoi kinderen – de latere 
‘kleurlingen’ – werden geboren, ontstond een sociaal én raciaal complexe samenleving die zich 
langzaam maar zeker over de Kaapprovincie uitbreidde. De oorspronkelijke bewoners – vaak spottend 
bosjesmannen of hottentotten genoemd - stonden het laagst in de hiërarchie. Hun aantallen gingen door 
geweld en ziektes snel achteruit. 
Na de slag van Blaauwberg in 1806 namen de Engelsen de macht in de Kaapprovincie over. Veel van 
de oorspronkelijk Hollandse kolonisten verlieten na 1830 de Kaap (die Groot Trek) en vestigden zich 
in de Oranje Vrijstaat, Natal en Transvaal. Voor het ontstaan van de Grote Trek worden worden 
verschillende oorzaken gegeven. Naast de verengelsing van de Kaap en schermutselingen met de 
‘kaffers’ (letterlijk: ongelovigen) zoals de zwarte bevolking vaak genoemd werd, wordt ook het 
afschaffen van de slavernij door de Engelsen als reden genoemd voor het wegtrekken van de 
kolonisten. De gereformeerde, calvinistische Boeren meenden dat de onderschikking van de zwarten 
Bijbels was. De zwarten zouden afstammen van Cham, zoon van Noach, die vervloekt was omdat hij 
zijn vader had bespot. Tot ergernis van de Engelsen richtten de Boeren twee onafhankelijke 
republieken op: de Zuid-Afrikaanse Republiek en Oranje Vrijstaat. Anders dan in de Engelse gebieden 
hadden de zwarte bewoners in de Boerenrepublieken geen stemrecht en geen inspraak in het politieke 
en sociale leven. Vooral na de ontdekking van goud en diamanten in Kimberley en de Transvaal nam 
de druk op de gebieden van de Boeren enorm toe. Tussen 1880 en 1902 vochten de Boeren en de 
Engelsen twee oorlogen uit, de Boerenoorlogen. De Engelsen wonnen, als gevolg waarvan Zuid-Afrika 
werd ondergebracht bij het Britse Rijk. 
 
De gevoelens van stamverwantschap tussen Nederland en de inwoners van de Boerenrepublieken 
speelden lange tijd nauwelijks een rol. Tot 1880 waren er weinig contacten tussen beide gebieden. In 
Nederland had men veel meer aandacht voor ‘de Oost’, en de Afrikaners ontwikkelden zich steeds 
verder van het moederland af. Dat veranderde met de Eerste Boerenoorlog. De strijd tussen de Boeren 
en de Engelsen leidde tot een golf van solidariteit in Nederland voor het Boerenvolk.51 
Schutte (1986)52 betoogt dat de oorlog tussen Afrikaners en Engelsen leidde tot hernieuwd 
nationalisme in Nederland. Tegen de achtergrond van het besef dat de Nederlandse rol als wereldmacht 
was uitgespeeld en ons land genoegen moest nemen met een positie als kleine mogendheid, was het 
balsem voor de ziel dat elders in de wereld mensen die Nederlands spraken, die Nederlandse namen 
hadden en die hun God eerden op de manier waarop dat in Nederland ook gebruikelijk was, strijd 
leverden tegen een wereldmacht. En daarbij bovendien tot de verbeelding sprekende overwinningen 
haalden. Voor historicus Van Koppen (1992) waren de Boeren ‘geuzen van de negentiende eeuw’.53 
Dat uiteindelijk de oorlog met de Engelsen verloren werd, droeg misschien zelfs wel bij aan de 
gevoelens van verbondenheid. De band tussen Nederlanders en Afrikaners die in de Boerenoorlogen 
werd gesmeed zou de betrekkingen tussen beide landen een eeuw lang bepalen. 
 
Apartheid komt niet uitsluitend uit de koker van de Boeren. Er was al apartheid in Zuid-Afrika – en 
trouwens ook elders in de wereld – vóór de ambtsaanvaarding van president Malan in 1948. Zoals 
eerder gesteld was de gemeenschap die woonde in de Kaap al enkele decennia na de landing van Van 
Riebeeck raciaal gesegregeerd geraakt. Vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben ook Zuid-
Afrikanen van Engelse komaf gewerkt aan de totstandkoming van een gesegregeerde samenleving. Na 
1910 kreeg de wetgeving van de Unie al trekjes van het systeem van apartheid dat na 1948 werd 
geperfectioneerd. Volgens de grondwet van de Unie hadden alleen blanken stemrecht (behalve in de 
Kaapprovincie). Afrikanen mochten geen geschoolde beroepen uitoefenen en mochten alleen land 
                                                
51 Zie: Klein, Genevieve L. De strijd tegen de apartheid. The role of the anti-apartheid organisations in the Netherlands, 

1960-1995. Master thesis, Faculty of Humantities, University of Pretoria, Pretoria, 2001. 

52 Schutte, G.J. Nederland en de Afrikaners. Adhesie en aversie. ’t Wever, Franeker, 1986. Ook: Graaff, B.J.H. De mythe van 

de stamverwantschap: Nederlanders en de Afrikaners, 1902 -1930. Zuid Afrikaans Instituut, Amsterdam, 1993. 

53 Koppen, C.A.J. De geuzen van de negentiende eeuw: Abraham Kuyper en Zuid-Afrika. Inmerc, Wormer, 1992. 
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bezitten in de gebieden die aan hen werden toegewezen. Ook in de steden werd de segregatie 
doorgevoerd. Zwarten mochten zich daar niet zomaar vestigen. Daarvoor waren pasjes nodig. De 
achterstelling van de zwarten had naast een ideologisch-morele achtergrond vooral ook een politieke 
legitimatie. Door de zwarten uit te sluiten konden aan de gemarginaliseerde blanken – vooral 
Afrikaners – tegemoetkomingen worden gedaan. Zij kregen vrijwel exclusief toegang tot de 
ongeschoolde en semi-geschoolde arbeid in de steden.  
Dit beleid van segregatie was de strategie van zowel de Boeren als de Britten. In andere kwesties 
stonden beide bevolkingsgroepen tegenover elkaar. Dat leidde in de eerste helft van de twintigste eeuw 
tot een wisselend politiek landschap. In de eerste jaren van de Unie werd onder leiding van de premiers 
Louis Botha en Jan Smuts, beiden van de Suid-Afrikaanse Party (SAP), een politiek gevoerd die sterk 
was gericht op banden met Groot-Brittannië. Ook waren er economische verschillen tussen de Boeren 
en de Britten. De Engelsprekende bevolking was in meerderheid veel welvarender dan de Afrikaners. 
In 1914 leidde dit tot de oprichting van de Nasionale Party door de nationalist James Hertzog. Hertzog 
was eerder uit de regerende SAP gezet vanwege zijn verzet tegen het streven van die partij om 
Afrikaners en Engelsen in één blank Zuid-Afrikaans volk te verenigen. In 1934 verenigden de partijen 
van de Boeren en de Engelsen zich vervolgens weer binnen de Vereenigde Party, maar dit kon de 
tegenstellingen tussen de Boeren en de Engelsen niet verhullen en leidde tot de oprichting van 
extremere partijen aan beide zijden. Aan Boerenzijde richtte Daniel Malan in 1934 de Gesuiwerde 
Nasionale Party op; gezuiverd van de Afrikaner nationalisten van Hertzog.  
Het standpunt dat Zuid-Afrika moest innemen tegenover het Duitsland van Hitler en de Tweede 
Wereldoorlog zorgde voor diepe verdeeldheid binnen de Afrikaner bevolkingsgroep. Aan de ene kant 
stonden mensen als Jan Smuts die zonder voorbehoud de kant van de geallieerden kozen en aandrongen 
op deelname van Zuid-Afrika aan de oorlog tegen de Duitsers. Aan de andere kant stond Daniel Malan 
die pro-Duits was en aandrong op neutraliteit. Uiteindelijk werd in het parlement met een verschil van 
dertien stemmen de kant van de geallieerden gekozen en vóór oorlogsdeelname. Voor Hertzog was dit 
besluit onaanvaardbaar en hij trad af als premier. Smuts volgde hem op en zijn regering koos voor een 
uitgesproken pro-Britse koers. 
De partij van Malan had tijdens de jaren dertig de apartheidsideologie verder ontwikkeld. In 1940 werd 
de Herenigde Nasionale Party (HNP) opgericht waar Hertzog en Malan elkaar weer vonden in het 
afwijzen van de oorlogspolitiek van Smuts. Ook de Zuid-Afrikaanse fascistische partij sloot zich aan 
bij de HNP. De NHP bestond vrijwel uitsluitend uit Afrikaners die vonden dat Zuid-Afrika onder 
Smuts een te Britse koers voer. Later werd de HNP herdoopt in de Nasionale Party en deze had tot het 
begin van de jaren negentig de macht in Zuid-Afrika stevig in handen. 
 
Schutte schrijft: “Gedurende en direct na de Tweede Wereldoorlog drongen onrustbarender berichten 
door: over de pro-Duitse houding van veel Afrikaners, over de anti-democratische, antisemitische en 
fascistoïde tendenties en organisaties. Ook de blanke baasskap en apartheidsuitlatingen uit 
nationalistische kring begonnen op te vallen.”54 Volgens Schutte was de apartheidsideologie vooral 
gebaseerd op het völkische gedachtegoed waar Hendrik Verwoerd tijdens zijn studie in Duitsland mee 
in aanraking was gekomen.55 De Duitse sympathieën en het soms expliciete antisemitisme dat school 
achter veel Afrikanerideologie van de Nasionale Party – gesymboliseerd onder andere door de 
fascistische Afrikaner organisatie Ossewa Brandwag – maakte het voor Nederland eenvoudiger het 
apartheidsbeleid van de Nasionale Party af te wijzen. Maar tegelijkertijd sloot het idee van apartheid 
ook aan bij de calvinistische leer van de ‘soevereiniteit in eigen kring’, zoals dat in Nederland was 
ontwikkeld door de AR-voorman Abraham Kuyper. Via de Nederduitsch Gereformeerde Kerk kwam 
het idee van soevereiniteit in eigen kring in Zuid-Afrika terecht. Uit welke bron de Zuid-Afrikaanse 
apartheid méér heeft geput, uit het Hollandse calvinisme of het Duitse nazisme, is onderwerp van 
verhitte debatten.56  
Overigens waren er al decennia vóór de oprichting van de eerste anti-apartheidsorganisaties in 
Nederland al geluiden te horen tegen de manier waarop de Boeren aankeken tegen de zwarte Zuid-
Afrikanen. De Nederlandse predikant Huet schreef in het boekje Het lot der zwarten in Transvaal 
(1869): “De Boeren waren dom en wreed, bezondigden zich aan slavenhouderij, aan roof en moord en 

                                                
54 Schutte (1986), p 207. 

55 Schutte (1986). 

56 Zie: Meulen, J.W. van der. Nederland en de Afrikaners. Boekbespreking in Internationale Spectator, 1985, p 578, maar 

ook: Kuitenbrouwer, M. Drie eeuwen Nederlandse betrokkenheid bij Zuid-Afrika: 1652-1952. In: Lakerveld, C. van (red). 

Nederland tegen Apartheid. Sdu Uitgevers, Amsterdam, 1994, p 36. 
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verzetten zich tegen de zending onder de zwarte bevolking; bovendien waren zij niet orthodox.”57 
ARP-grondlegger Groen van Prinsterer had het over “onregt en wreedheden, door de Boeren tegen de 
inboorlingen gepleegd.”58 Letterkundige en politicus H.J. Koenen dichtte: “Hoe ver is ’t nakroost van 
der Vad’ren geest ontaard, verdwaald! De Boer, de harde Boer van ’t Kaapgewest, wanneer hij 
onversaagd zijn erf bewaakt, zijn haard, zijn vee, zijn grenzen, zie in ’t verwilderd nabuurvolk geen 
menschen!”59 
De na-oorlogse afwijzing in Nederland van de apartheidsideologie had alles te maken met die oorlog en 
de verschrikkingen van het nazi-regime. De partij van de apartheid, de (Gesuiwerde) Nasionale Party 
van Malan was zowel anti-Brits als pro-Duits. Anti-Brits vanwege de Boerenoorlog en de behandeling 
van Afrikaners in Britse concentratiekampen; en pro-Duits vanwege de ideologische verwantschap van 
de nationalistische Afrikaners met het Duitse nazisme. Volgens Kuitenbrouwer (1994) baseerden 
enkele apartheidsideologen zich rechtstreeks op het nationaal-socialisme.  
De eerste jaren na de oorlog waren de verhouding tussen Nederland en Zuid-Afrika nog uitstekend. 
Premier Smuts genoot tijdens en na de oorlog grote populariteit in Nederland, met name vanwege zijn 
anti-Duitse stellingname. Ook had Smuts aan het eind van de oorlog een grote rol gespeeld in de 
geallieerde voedseldroppingen in Nederland. Zuid-Afrika steunde na de bevrijding Nederland met 
goederen ter waarde van 275 duizend Engelse pond.60 In 1946 bracht Smuts een bezoek aan Nederland 
en werd daarbij hartelijk ontvangen. Hij kreeg onder andere een eredoctoraat van de Universiteit 
Leiden aangeboden. De voorzitter van de Eerste Kamer, Roelof Kranenburg (PvdA) zei bij de 
ontvangst van Smuts: “... een staatsman, in wiens persoonlijkheid en in wiens naam zelfs wij zoo sterk 
de stamverwantschap met ons eigen volk aanvoelen, één der grooten en sterken van onze stam, wiens 
leven en werken wij met bewondering hebben gevolgd.”61 
De verkiezingsoverwinning van de Herenigde Nasionale Party van Malan in 1948 kwam als een schok 
voor veel Nederlanders. De onverholen pro-Duitse stellingname van de Nasionale Party was men niet 
vergeten. Elseviers Weekblad noemde Malan “Anti-Brits, anti-Joods en anti-neger”. “Negen millioen 
naturellen wil hij in reservaten streng afgescheiden houden van de gebieden der blanken. Met 
verbijstering vraagt men zich af, welk een afschuwelijke toekomst deze mensen te wachten staat op de 
armelijke, dorre gronden die hun zullen worden toegewezen.”62  
Volgens veel waarnemers had Smuts zijn nederlaag vooral te wijten aan zijn te grote nadruk op de 
buitenlandse politiek. Hij had zich onvoldoende rekenschap gegeven van de relatief zwakke basis van 
zijn regering in eigen land. De Britse historicus Brian Bunting stelt daarentegen dat de verkiezingen 
van 1948 in essentie in het teken stonden van een keuze voor of tegen apartheid.63 Bunting schrijft: 
“Integration or apartheid – that was the issue put to the voters in the 1948 elections. Nobody could be 
quite sure as yet what apartheid meant, but at least everybody was quite clear what is did not mean. It 
did not mean equality; it did not mean race mixing; it did not mean integration and the extension of 
rights to the non-Whites. Fundamentally the Nationalist Party stood for baasskap, and everybody knew 
what baasskap meant.”64 
De commentaren in Nederland op de overwinning van Malan stonden vooral in het teken van de 
naoorlogse sentimenten. Het was geen geheim in Nederland dat vooraanstaande leden van de Nasionale 
Party, waaronder de latere premiers Verwoerd en Vorster, in de oorlogsjaren waren veroordeeld 
wegens ‘nazistische propaganda’ en sabotage van de Zuid-Afrikaanse oorlogsinspanning. Tijdens zijn 
proces had Vorster verklaard: “Wij zijn voorstanders van Christelijk Nationalisme, dat een bondgenoot 
is van Nationaal-Socialisme. Men kan dit anti-democratische beginsel dictatuur noemen als men wil. In 
Italië heet het Fascisme. In Duitsland Nationaal-Socialisme en in Zuid-Afrika Christelijk 
Nationalisme.”65 

                                                
57 Geciteerd in Boer, Stefan de. Van Sharpeville tot Soweto. Nederlands regeringsbeleid ten aanzien van apartheid, 1960-

1977. Sdu Uitgevers, Den Haag, 1999, p 10. 

58 Geciteerd in De Boer (1999), p 10. 

59 Geciteerd in Schutte (1986), p 16. 

60 Schutte (1986), p 205. 

61 Hendricks, Wayne G. Die betrekkinge tussen Nederland en Suid-Afrika, 1946-1963. Ongepubliceerde dissertatie, UWC 

Bellville, Zuid-Afrika 1985, p 48. 

62 Graaff, B.J.H. de, en H. Kockelkorn. Het beeld van Zuid-Afrika in Nederland, 1948-1963. Ongepubliceerde doctoraalscriptie, 

Rijksuniversiteit Utrecht z.j. p 34. 

63 Bunting, B. The Rise of the South African Reich. Penguin, Harmondsworth, 1964, pp 118-119 (zie ook: 

http://www.anc.org.za/books/reich7.html). 

64 Bunting (1964). 

65 Geciteerd uit: Rozenburg, Rob. De Bloedband Den Haag – Pretoria. Het Nederlandse Zuid-Afrikabeleid sinds 1945. Komitee 

Zuidelijk Afrika, Amsterdam, 1986, p 13. 
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De reactie van de Nederlandse regering op de overwinning van Malan was gematigd. Gezien de nipte 
overwinning van de nationalisten (die niet de meerderheid van de stemmen hadden gekregen en slechts 
de meerderheid in het parlement kregen dankzij het districtenstelsel) verwachtte de regering Beel dat 
de regering van Malan van korte duur zou zijn.  
In de Nederlandse pers werd daarentegen fel gereageerd op de overwinning van de nationalisten. De 
Volkskrant noemde Malan een “negerhater”. “... hij wil de negers uit de steden verbannen en 
terugbrengen in hun reservaten, streng afgescheiden van de blanke bevolking.”66 Het Parool schreef: 
“Waarom de overwinning van de nationalisten moet worden betreurd, is hun houding tegenover de 
Bantoes.”67 Trouw reageerde iets voorzichtiger. De apartheidspolitiek was weliswaar niet goed 
doordacht en praktisch niet goed uitvoerbaar, maar het was “onzinnig om hem op grond van die 
politiek tot ‘negerhater’ te bombarderen.”68 
In Zuid-Afrika werd vooral geschrokken gerageerd op de afwijzing in Nederland van de nieuwe 
politiek. ‘Vreemd geword’ onder deze kop beschreef de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger de 
toenemende afstand tussen Nederland en Zuid-Afrika.69 “In die Nederland van vandag waai ’n ander 
wind, ’n wind wat die nasionale Afrikanerdom ysig in die gesig blaas...”70 
 
De Nederlandse afwijzing van de keuze van de (blanke) Zuid-Afrikanen werd versterkt door de ‘affaire 
Du Plessis’. Een van de eerste beleidsmaatregelen van de regering-Malan was het vervangen van de 
Zuid-Afrikaanse gezant in Den Haag door de (vermeende) nazi-sympathisant Otto du Plessis. Du 
Plessis had in 1940 een pamflet geschreven waarin hij fascisme en nationaal-socialisme dé doctrines 
van de toekomst had genoemd. De Nederlandse regering weigerde Du Plessis te ontvangen en als 
reactie weigerde Malan daarop gedurende drie weken de geloofsbrieven van de Nederlandse 
zaakgelastigde Jan van den Berg in ontvangst te nemen. Uiteindelijk trok Pretoria de benoeming van 
Du Plessis in, en stuurde als vervanging Bosman als gezant naar Den Haag. De reacties in Nederland 
op de persoon en politieke overtuigingen van Du Plessis weerhielden de Nederlandse ambassadeur Van 
den Berg er overigens niet van om in Zuid-Afrika vriendschappelijke betrekkingen met Du Plessis te 
onderhouden.71 Van den Berg ontpopte zich in Zuid-Afrika, en ook later na terugkomst in Nederland, 
als een pleitbezorger van de apartheid. 
Inmiddels was in Nederland, in augustus 1948, Willem Drees premier geworden. Daarmee leek de kou 
tussen beide landen iets uit de lucht. Drees stond in beginsel positief ten opzichte van Zuid-Afrika. 
Drees was het met de Zuid-Afrikaanse machthebbers eens dat de verschillen wat betreft 
beschavingspeil tussen zwart en blank in Zuid-Afrika een gezamenlijke ontwikkeling verhinderden.”72 
Drees begint zijn memoires zelfs met Zuid-Afrika. De Boerenoorlog was voor de jonge Drees 
stimulans geweest om de krant te gaan lezen. “Hevig gespannen was ik op het verloop. Elke dag wilde 
ik dadelijk de in de krant de berichten daarover zien.”73 Bij het bezoek van Kruger aan Nederland was 
de jonge Drees één van de mensen die de Zuid-Afrikaanse leider hartstochtelijk toejuichte. Maar aan 
het apartheidssysteem maakt Drees nauwelijks woorden vuil. Hij schrijft enkel: “Op dit ogenblik treedt 
overigens heel het conflict dat er geweest is tussen Boer en Brit, verre terug in belangrijkheid, 
vergeleken bij de kwestie van de verhouding tussen blanken en zwarten, van de apartheid, die als een 
sombere wolk boven Zuid-Afrika hangt en die de toekomst van dat land tot een groot vraagteken 
maakt.”74   
Maar ook om andere redenen zorgde de afwijzing van Nederland van de apartheid niet voor een 
kentering in de betrekkingen tussen beide landen. De eerste reden had te maken met de 
machtsverschuivingen na de Tweede Wereldoorlog. De Verenigde Staten en de Sovjet Unie waren na 
de oorlog overgebleven als enige wereldmachten. De Koude Oorlog die tussen hen ontstond verdeelde 
de wereld in invloedssferen. Nederland en Zuid-Afrika bevonden zich in de Koude Oorlog in hetzelfde 
kamp. Een andere verklaring is van puur binnenlands karakter. De aanvankelijk negatieve reacties op 

                                                
66 Geciteerd in: Geven, Hester. Nederland en Zuid-Afrika. De Nederlandse reactie op de invoering van de apartheid en de 
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de overwinning van Malan waren goeddeels terug te voeren op de ervaringen van de Tweede 
Wereldoorlog. Naarmate de herinneringen aan die oorlog verder op de achtergrond raakten kwam het 
oude gevoel van stamverwantschap weer bovendrijven. Ook weken de Nederlandse (koloniale) 
opvattingen en denkbeelden niet zo bar ver af van de Zuid-Afrikaanse praktijk: “Het blanke 
superioriteitsgevoel en het als rechtvaardig ervaren blanke voogdijschap waren na de Tweede 
Wereldoorlog niet verdwenen. Daardoor kon men ondanks de morele kritiek op het apartheidssysteem 
dat systeem niet volledig veroordelen. Daardoor ook bleven de gevoelens van stamverwantschap een 
belangrijke rol spelen in de Nederlands-Zuid-Afrikaanse betrekkingen, al was deze dan gebaseerd op 
een nostalgische herinnering.”75 
De Nederlandse dekolonisatie speelde ook een rol in de betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. 
Na een bittere strijd was Nederland gedwongen om afscheid te nemen van Nederlands-Indië: op 27 
december 1949 werd de republiek Indonesië uitgeroepen. Voor veel Nederlanders was het verlies van 
dat stuk nationaal grondgebied traumatisch: ‘Indië verloren, rampspoed geboren’ zei men. Het verlies 
van Nederlands-Indië motiveerde Nederland de blik veel meer naar het zuiden te richten. Behalve een 
gevoelige psychogische klap – Nederland was ineens van een wereldspeler, of in ieder geval een 
middle power, gedegradeerd tot een onbeduidend land – was het verlies van Nederlands-Indië ook een 
economische aderlating. Nederland verloor een afzetmarkt voor haar producten en een 
bestemmingsland voor migranten. Voor beide zaken leek Zuid-Afrika een welkom alternatief.76 
Het economische belang van Zuid-Afrika voor Nederland groeide. In 1938 exporteerde Nederland 
goederen ter waarde van ruim 17 miljoen gulden naar Zuid-Afrika, in 1948 was dat gestegen tot bijna 
24 miljoen. De import uit Zuid-Afrika steeg nog aanzienlijker: van ruim drie miljoen in 1938 tot bijna 
17 miljoen in 1948. Toch bleef dit economisch belang relatief gering. Ter vergelijking: de export naar 
Indonesië bedroeg in 1948 zo’n 200 miljoen gulden.77  
 
Ook op cultureel gebied streefden beide landen naar samenwerking. In 1948 bezochten Nederlandse 
vertegenwoordigers in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Kunsten Zuid-
Afrika om voorbereidingen te treffen voor een cultureel akkoord tussen beide landen. 
In 1949 was de tijd zelfs rijp voor een ‘welwillendheidsbesoek’ van Malan aan Nederland. De Zuid-
Afrikaanse president werd met alle egards ontvangen door premier Drees en minister van Buitenlandse 
Zaken Stikker. Drees liet in de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger optekenen dat de Boerenoorlogen 
grote invloed hadden gehad op de ontwikkeling van zijn politieke belangstelling en “Voor Zuid-Afrika 
voelt hij een warme sympathie als stamverwant land.”78 Het bezoek van Malan werd vooral gebruikt 
om een aantal ‘vuiltjes’ weg te werken: uitgebreide landingsrechten voor de KLM in Zuid-Afrika en 
het opheffen van juridische belemmeringen voor Nederlandse emigranten.79 
De felle reacties in de Nederlandse pers, zoals bij de verkiezingswinst van Malan, ontbraken deze keer. 
Over het apartheidssysteem werd in de Nederlandse kranten deze keer niet gerept. In de Leeuwarder 
Courant, bijvoorbeeld, stonden slechts twee korte, feitelijke berichtjes over het bezoek van Malan. De 
enige dissonant in het hartelijke bezoek was, volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Forsyth, de opstelling van koningin Juliana. In een onderhoud met Malan op paleis Soestdijk liet 
Juliana de Zuid-Afrikaanse president weten dat zij nooit Zuid-Afrika zou bezoeken zolang er apartheid 
in dat land heerste.80  
 
De pragmatische positie van de Nederlandse regering tegenover Zuid-Afrika sloot goed aan bij de 
publieke opinie in de jaren vijftig. De Nederlandse bevolking verkeerde tussen begrip en afwijzing. 
Aan de ene kant was er kritiek op de apartheid en de gevolgen van dat beleid voor de niet-blanke Zuid-
Afrikanen, maar aan de andere kant was er juist begrip voor de positie van de blanken, die immers de 
christelijke beschaving vertegenwoordigden. Een democratisch systeem zou het risico inhouden dat zij 
zouden worden overspoeld door de zwarte meerderheid.  
Volgens Holsappel (1994) had de Nederlander in de jaren vijftig enig begrip voor de ‘grote apartheid’ 
(dat wil zeggen het toewijzen van ‘thuislanden’ aan de zwarte bevolking), maar niet voor de 
zogenaamde ‘kleine apartheid’ (de discriminerende bepalingen die voor zwarten in blank gebied 
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golden, en de wetten die de omgang tussen mensen van verschillende kleur strikt reguleerden). Maar 
alles overwegende was “[het] begrip voor de positie van de blanken [...] in de eerste helft van de jaren 
vijftig sterker dan de morele reserveringen die men voelde ten aanzien van apartheid.”81 
De toenadering tussen Nederland en Zuid-Afrika werd in 1951 bekroond met de ondertekening in Den 
Haag van het cultureel akkoord tussen beide landen. De aanhef hiervan luidde: “De Nederlandse 
regering en de regering van de Unie van Zuid-Afrika; verlangend om de vriendschappelijke 
betrekkingen, die steeds tussen de beide volken bestaan, te bestendigen; en bezield met de wens om 
door vriendschappelijke uitwisseling en samenwerking tussen beide landen kennis en begrip zowel van 
de werkzaamheid op geestelijk, intellectueel, artistiek, wetenschappelijk, opvoedkundig en technisch 
gebied, als omtrent de geschiedenis en de zeden en gewoonten van het andere land in de ruimste zin te 
bevorderen; hebben besloten ten dien einde een Verdrag te sluiten.” De frequente verwijzingen naar de 
stamverwantschap doen vermoeden dat het akkoord vooral bedoeld was als uitingsvorm van de oude 
gevoelens van verbondenheid. Kuitenbrouwer concludeert dat het cultureel akkoord, door de gekozen 
bewoording de zwarte Zuid-Afrikanen impliciet uitsloot van de culturele samenwerking: “Op grond 
van dit cultureel verdrag zou nimmer een zwarte Zuid-Afrikaan de kans krijgen Nederland te 
bezoeken.”82 Toch waren er ook toen al mensen die belang hechtten aan een kritische dialoog. PvdA-
Kamerlid Jacques de Kadt (PvdA) verklaarde dat het verdrag mogelijkheden bood om “inzichten die 
wij juister achten dan de politieke inzichten die op het ogenblik in Zuid-Afrika leven, bij de Afrikaners 
naar voren te brengen”.83 
 
In 1953 bracht premier Willem Drees, samen met minister van Verkeer en Waterstaat J. Algera (ARP), 
een tegenbezoek aan Zuid-Afrika. Algera had het initiatief tot de reis genomen. Hij had er fijntjes op 
gewezen dat sinds de bevrijding tien Zuid-Afrikaanse ministers Nederland hadden bezocht terwijl geen 
enkele Nederlandse minister in die tijd in Zuid-Afrika was geweest voor een officieel bezoek.84 Algera 
meende dat er wel wat voor apartheid te zeggen was. “gezien het streven naar handhaving van het 
blanke ras in Zuid-Afrika.”85 
Drees hield tijdens het bezoek zijn mond over de apartheid. Wel sprak hij met lof over de nieuwe 
culturele betrekkingen tussen beide landen. Slechts op één moment leek Drees een zweem van kritiek 
te uiten, volgens de Zuid-Afrikaanse historicus Hendricks (1985): “Dr. Malan het by die geleentheid 
gesê dat die Afrikanervolk ’n dogter van Nederland was en dat hulle nooit die feit sou vergeet nie. Dr. 
Drees se kommentaar daarop was dat dit ’n baie volwasse dogter was.”86 
Hoogtepunt voor de Nederlandse premier was de kranslegging bij een standbeeld van Kruger, de man 
die hij in zijn jeugd in Amsterdam had toegejuicht. In zijn memoires87 behandelt Drees zijn bezoek aan 
Zuid-Afrika helemaal niet terwijl juist in dat jaar in Zuid-Afrika de ‘Wet op de Gescheiden 
Voorzieningen’ werd ingesteld, waarmee vooral de ‘kleine apartheid’ extra werd aangezet. Op grond 
van deze wet verschenen overal in het land de gehate ‘slegs vir blankes’ bordjes. 
 
Een jaar later, in 1954, toerde prins Bernhard door Zuid-Afrika. Hij werd daarbij rondgevlogen in het 
vliegtuig van de Zuid-Afrikaanse premier. De reis van Bernard was vooral bedoeld om de betrekkingen 
tussen beide landen te verbeteren. Hij bezocht officiële gelegenheden en onthulde een standbeeld van 
Van Riebeecks vrouw. Vooral maakte hij zich sterk voor de verbetering van de culturele en 
economische relatie en een toename van de Nederlandse emigratie.  
Maar over de rassenpolitiek weigerde ook Bernhard zich uit te laten; dat was een vraagstuk “waarover 
men slechts kan meepraten als men enige jaren in het land heeft gewoond.”88 In een persconferentie na 
het bezoek had hij hierover wel  in bedekte termen gesproken. “Hij had het een voorrecht gevonden om 
Zuid-Afrika met eigen ogen te zien, want men was thuis jammer genoeg altijd afhankelijk van wat men 
las in de pers, en de pers had de neiging te overdrijven.”89 Bernard had nergens ellende, armoede of 
sloppenwijken gezien, en betreurde het dat de Nederlandse pers hierover zo overdreef. Volgens 
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schrijver Henk van Woerden had Bernhard verklaard dat de enige minder positieve indruk aan de 
Zuidkaap een ‘zebra zonder staart’ betrof.90 
In de geautoriseerde biografie van Bernhard ontbreekt het bezoek aan Zuid-Afrika volledig. De enige 
referentie aan Zuid-Afrika staat in een kort hoofdstuk over Afrika, dat verder grotendeels is gewijd aan 
jachtverhalen. In dat fragment blijkt weinig van sympathie voor de apartheid bij Bernhard: “‘Als 
buitenstaander, wat men je onmiddellijk voor de voeten werpt,’ zegt Bernhard, ‘komt mij de houding 
van de regering angstaanjagend halsstarrig en kortzichtig voor. Het is zoiets als tegen een sterke stroom 
willen oproeien en ik ben dan ook heel bang, dat er daar nog eens een massale opstand zal komen en 
veel bloedvergieten.’”91  
Later in een interview met de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger92 nam Bernhard deze milde kritiek op 
de Zuid-Afrikanen echter terug. Volgens historicus Stefan de Boer zat voormalig Nederlands gezant 
Van den Berg achter deze draai van de prins: “Na een onderhoud met Van den Berg, die een uitvoerige 
uiteenzetting had gehouden over de valse voorlichting van de Nederlandse pers, had de prins zijn 
mening bijgesteld.”93  
 
De bezoeken van Nederlandse politici en ambtenaren aan Zuid-Afrika in de jaren vijftig stonden 
grotendeels in het teken van de economische betrekkingen tussen beide landen. Hendricks concludeert 
dat de meer welwillende houding van Nederland tegenover Zuid-Afrika tot stand kwam vanuit 
eigenbelang: “Hierdie veranderde houding van Nederland jeens Suid-Afrika was egter hoofzaaklik op 
eie gewin gerig.”94 
Zijlstra (ARP) stond aan het hoofd van een handelsdelegatie die in 1957 de Unie bezocht. Hij voerde 
gesprekken met Verwoerd en minister van Buitenlandse Zaken E.H. Louw en legde namens de 
Nederlandse regering een krans bij het standbeeld van Van Riebeeck. Bij terugkomst noemde Zijlstra 
zijn poging de economische betrekkingen te verbeteren een succes. Een eerdere handelsdelegatie stond 
onder leiding van de Rotterdamse bankier Karel van der Mandele. Volgens Van der Mandele zou 
Nederland er goed aan doen zich, na het verlies van Indonesië, meer op Zuid-Afrika te richten. De 
mogelijkheden hiertoe werden ook beter toen in 1957 Zuid-Afrika de invoerbeperkingen voor 
Nederlandse goederen afschafte. De export naar Zuid-Afrika steeg in dat jaar van 97,8 naar 117 
miljoen gulden. De import uit Zuid-Afrika steeg in 1957 van 61,9 naar 70,7 miljoen.95 
De groeiende economie in Zuid-Afrika versterkte het eigenbelang van Nederland om goede relaties te 
(blijven) onderhouden. Een belangrijke binding tussen beide landen was de migratie van Nederlanders 
naar Zuid-Afrika. Vooral na 1950 nam het aantal Nederlandse emigranten toe. Niet alleen de pull factor 
van de mogelijkheden in Zuid-Afrika speelde een rol, ook de push factor van de Nederlandse 
bevolkingsdruk speelde mee. Tussen 1947 en 1960 trokken in totaal zo’n dertigduizend Nederlanders 
naar Zuid-Afrika om daar hun geluk te beproeven. De wetgeving in Zuid-Afrika was gunstig voor de 
migranten uit Nederland: veel geschoolde beroepen waren slechts beschikbaar voor blanken waardoor 
zij de concurrentie van zwarte Zuid-Afrikanen niet hoefden te vrezen. Het aantal beroepen dat slechts 
voor blanken beschikbaar was, werd in de loop der jaren zelfs uitgebreid.96 Bij het ministrie van 
Buitenlandse Zaken speelde eerder de vrees voor de veiligheid van Nederlanders in Zuid-Afrika dan 
zorg over de apartheid. In een intern memorandum schreef het hoofd van het Bureau Afrika van het 
departement aan de secretaris-generaal: “Het blijkt n.l. meer en meer, dat de Regeringen der genoemde 
gebieden – en dit geldt in het bijzonder voor Zuid-Afrika en Zuid-Rhodesië – zich beginnen te 
realiseren, dat het zielental hunner blanke bevolking te gering is om op den duur het hooifd te kunnen 
bieden aan de bedreiging die voor deze bevolking voortvloeit uit de wassende stroom van de 
emancipatie van het zwarte ras.”97 
 
Vanaf 1955 – Malan had in 1954 het premierschap overgedragen aan Johannes Strijdom – werden de 
rassenwetten in Zuid-Afrika aanzienlijk aangescherpt. Onder andere de wet op gescheiden 
universiteiten voor blanke en niet-blanke studenten, de Nursing Bill, over gescheiden verpleging, en de 
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‘kerkclausule’ die het gescheiden bezoeken van kerkdiensten regelde. Ook werd in die jaren praktische 
uitvoering gegeven aan de Groepsgebiedenwet van 1950, waardoor onder andere de zwarte bewoners 
van de wijk Sophiatown in Johannesburg gedwongen werden te verhuizen. 1955 was ook het jaar 
waarin het ANC het Freedom Charter aannam. Als reactie daarop werd het ANC verboden en 
arresteerde de regering 156 ANC’ers en klaagde ze aan wegens hoogverraad. De zogenaamde Treason 
Trials zouden tot 1961 duren en resulteerden in vrijspraak. 
 
De snel toenemende segregatie in Zuid-Afrika vond in de jaren vijftig nog weinig weerklank in de 
Nederlandse pers en in de publieke opinie. Ook de politiek deed er meestal het zwijgen toe. Het 
beleidsterrein van de buitenlandse betrekkingen werd in die tijd nog grotendeels gelaten bij de minister 
en zijn diplomaten. Dit ook onder invloed van de Koude Oorlog en de behoefte aan eensgezindheid in 
de jaren van wederopbouw. Milde kritiek kwam van de PvdA. PvdA-Kamerlid De Kadt keurde 
“permanente ondergeschiktheid van de zwarte bevolking” af.98 De enige partij die zich in de Kamer 
verzette tegen, bijvoorbeeld, het Cultureel Akkoord met Zuid-Afrika was de CPN. Het verdrag 
betekende volgens de communisten een directe steun aan de apartheid en zou bovendien leiden tot 
propaganda voor disciminatie.99 Daarbij kwam dat Zuid-Afrika, aldus CPN-Kamerlid J. Haken, geen 
Nederlandse joden toeliet en dat het akkoord slechts voor een klein deel van de Zuid-Afrikaanse 
bevolking gold. Naast zwarten waren ook Engelsen, Aziaten en Joden tweede- of derderangs burgers in 
Zuid-Afrika, zo citeerde Haken een artikel uit De Tijd van 21 maart 1952. “Wij menen dat Nederland, 
wanneer de Kamer dit verdrag zou aanvaarden, deze navolgers van Hitler, deze Hitlers in het klein 
moreel zou steunen. Dat is iets waaraan wij, communisten, zeker niet kunnen meewerken.”100  
In het kader van de migratie naar Zuid-Afrika – die vanaf midden jaren vijftig weer iets afnam 
vanwege de toenemende welvaart in Nederland – zijn er wel vragen in de Eerste Kamer gesteld. Mocht 
Nederland wel migratie bevorderen naar een land dat de mensenrechten schond? Minister Luns 
antwoordde dat de Nederlandse regering zich bij haar emigratiebeleid niet kon laten leiden door de 
interne aangelegenheden van Zuid-Afrika en dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de keuze 
van het immigratieland niet bij de regering lag, maar bij de emigrant zelf.101 
Ook in de Nederlandse pers viel in de jaren vijftig nog weinig kritiek op apartheid te lezen. In totaal 
verschenen tusen januari 1950 en december 1959 42 artikelen in de Leeuwarder Courant waarin 
melding wordt gemaakt van apartheid in Zuid-Afrika. De toon van deze artikelen was meestal redelijk 
neutraal, hoewel bijvoorbeeld bezwaren tegen apartheid geuit door de Verenigde Naties wel werden 
vermeld. Dagblad Trouw concludeerde in November 1952 dat “discriminatie naar ras (...) een lelijke 
zaak” is, maar stelte tegelijkertijd dat de scheiding tussen zwart en blank in Zuid-Afrika niets met 
rassendiscriminatie van doen had, er bestond nu eenmaal een culturele kloof tussen beide 
bevolkingsgroepen die het noodzakelijk maakte dat de blanke Zuid-Afrikanen de leiding namen.102 Een 
uitzondering was het weekblad Vrij Nederland die stelde in 1954 dat de situatie van de zwarten in 
Zuid-Afrika “minus de gaskamers slechts met dat van de joden in de Hitleriaanse getto’s te 
vergelijken” is.103 In kringen die zich beroepshalve met het buitenland bezighielden, was Zuid-Afrika 
en de apartheid in de tweede helft van de jaren vijftig nauwelijks een zaak van belang. In het blad 
Internationale Spectator, uitgegeven door het instituut voor internationale betrekkingen, Clingendael, 
bijvoorbeeld, verscheen tussen 1955 en 1960 geen enkele bijdrage over dit onderwerp.104  
 
In plaats van openlijke kritiek op Zuid-Afrika koos de Nederlandse regering voor een beleid van niet-
inmenging. Het principe van niet-inmenging was voor de Nederlandse regering basis om de 
vriendschappelijke banden te behouden en toch apartheid formeel te verwerpen. Hierbij maakte 
Nederland gebruik van een contradictie in het Handvest van de Verenigde Naties, namelijk tussen het 
non-discriminatiebeginsel zoals onder andere vastgelegd in de Algemene Verklaring van de Rechten 
van de Mens, en artikel 2 lid 7 van het Handvest waarin staat dat de VN zich niet mogen mengen in 
interne aangelegenheden van lidstaten.105 Het gewicht van dit artikel 2.7 woog op een gegeven moment 
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zo zwaar dat Nederland zelfs het op de VN-agenda zetten van de apartheid al te ver vond gaan. Dat was 
de reden dat Nederland in 1954 de gebruikelijke stemonthouding verruilde voor een tegenstem bij een 
resolutie over het apartheidsbeleid, omdat de resolutie gebaseerd was op een VN-rapport over de 
toestand in Zuid-Afrika. In een instructie aan de Nederlandse delegatie voor de zitting van de 
Algemene Vergadering van de VN in 1955, over de behandeling van de “Rassenkwestie in de Unie van 
Zuid-Afrika” schreef de minister van Buitenlandse Zaken: “Bij de behandeling van dit onderwerp trede 
de Delegatie bij voorkeur niet op de voorgrond.”106 
In augustus 1959 lieten de Rijksdelen Suriname en de Nederlandse Antillen bezwaren horen op de 
Nederlandse stemonthouding in de Verenigde Naties. Bij Surinamers en Antillianen lag de kwestie van 
de apartheid gevoeliger dan bij de blanke Nederlanders. “Daarnaast twijfelden Suriname en de Antillen 
aan de Nederlandse argumentatie met betrekking tot de stemonthouding: men vroeg zich af of het 
uitspreken van een afkeuring van de apartheid wel een interventie in de binnenlandse aangelegenheden 
van Zuid-Afrika genoemd kon worden.”107 
Gevolmachtigd minister Pos liet in de Rijksministerraad weten verbaasd te zijn dat Nederland een 
‘competentieprobleem’ ontwaarde waar andere landen (bijvoorbeeld Canada, Nieuw Zeeland en de 
VS) die niet zagen. Volgens Pos moest Nederland er gewoon voor uitkomen dat het zich van stemming 
onthield omdat het de vriendschapsband met Zuid-Afrika niet in gevaar wilde brengen. Pos noemde de 
Nederlandse argumentatie ‘absurd’.108 
Mogelijk heeft de kritiek van de Rijksgenoten geholpen. Bij de volgende gelegenheid, tijdens de 
Algemene Vergadering van de VN op 4 november 1959 onthield Nederland zich weliswaar opnieuw 
van stemming, maar ditmaal ging dit gepaard met een kritische stemverklaring: “[The Netherlands] 
cannot accept the way in which the whites in South Africa regard their black fellow creatures.”109 
Tussen de Rijksdelen was bovendien afgesproken dat de afkeurende verklaring bij de Algemene 
Vergadering uitgesproken zou worden door een vertegenwoordiger van de Antillen of Suriname. 
Daarnaast zou Nederland in het vervolg Suriname en de Antillen eerder betrekken bij haar 
overwegingen over het stemgedrag bij de VN.110  
Voor Nederland stond de stamverwantschap desalniettemin nog steeds bovenaan als het ging om de 
positiebepaling bij de VN, zo liet Nederland aan de Surinaamse en Antilliaanse vertegenwoordigers 
weten. “Wanneer Nederland zich volledig tegen Zuid-Afrika zou keren zouden deze banden 
waarschijnlijk ernstige schade oplopen en dat zou Nederland tevens de mogelijkheid ontnemen om haar 
invloed aan te wenden om een ontwikkeling in gunstige zin te bewerkstellingen.”111 Mogelijk was dit 
de eerste keer dat Nederland melding maakte van de ‘dialoogpolitiek’: het te vriend houden van Zuid-
Afrika om dat land daarmee tot veranderingen aan te sporen.112 
In Suriname was overigens lang niet iedereen tevreden dat Suriname nu de facto had meegewerkt aan 
een stemonthouding aangaande apartheid en in het bijzonder de Nationalistische Beweging Suriname 
van Eddy Bruma verzette zich tegen deze gang van zaken. 
De stemverklaring schoot hoe dan ook Zuid-Afrika in het verkeerde keelgat. In januari 1960 liet de 
Unie, via ambassadeur F.E. Geldenhuys in Den Haag, weten dat Zuid-Afrika ‘ernstig aanstoot’ nam 
aan de door Nederland gehouden rede in de Algemene Vergadering.113 Zuid-Afrika herinnerde 
Nederland eraan dat zij Nederland juist altijd gesteund hadden tijdens debatten over Indonesië. De 
Nederlandse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Hans van Houten (VVD), antwoordde dat 
Nederland altijd geprobeerd had Zuid-Afrika te steunen, maar “dat een groot gedeelte van de 
Nederlandse publieke opinie zowel hier te lande als in de overzeese rijksdelen ernstige bezwaren heeft 
tegen de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek”.114 De Nederlandse regering verklaarde verder dat zij grote 
waarde bleef hechten aan de historische vriendschapsbanden met Zuid-Afrika en dat zij begrip had 
voor de moeilijke vraagstukken waarvoor de Zuid-Afrikaanse regering zich gesteld zag, maar dat zij 
van mening was “dat dit haar er niet van mocht weerhouden om zich duidelijk in de Verenigde Naties 
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uit te spreken wanneer de rechten van de mens, zoals die verankerd lagen in het Handvest van de 
Verenigde Naties en in de rechtsopvatting van het Koninkrijk, in het geding zijn.”115 
Zowel in de pers als in de Tweede Kamer vond de iets kritischer toon van de regering weerklank. Zelfs 
de CPN sprak haar waardering uit.116 In een hoofdredactioneel commentaar betoogde de Volkskrant dat 
Nederland, ondanks de historische vriendschap, niet de ogen mocht sluiten voor de rassenpolitiek. Het 
Vrije Volk pleitte ervoor in het vervolg in de VN apartheid volledig te verwerpen. In een commentaar 
noemde De Telegraaf daarentegen Zuid-Afrika, “een van de zeer weinige landen ter wereld, die ons 
oprecht goed gezind zijn”. Nederland had zich, aldus De Telegraaf, ontpopt als ‘internationale 
zedenmeester’ die zich zonder kennis van historie en lokale verhoudingen met de interne 
aangelegenheden van een ander land had bemoeid.117  
In feite nam Nederland in de periode 1952 tot 1965 een tussenpositie in: kritischer tegenover Zuid-
Afrika dan Engeland, België en Frankrijk, maar veel begripvoller dan de VS, de Denen en de 
Italianen.118 
Holsappel signaleert in de opstelling van Nederland tijdens de algemene vergadering van de Verenigde 
Naties, in januari 1960, een nieuwe koers van het Nederlandse beleid richting Zuid-Afrika, in ieder 
geval wat betreft de retoriek. Zij citeert minister van Buitenlandse Zaken Luns tijdens de uiteenzetting 
van het Nederlandse beleid ten aanzien van de VN: “Wij schrikken er niet voor terug een standpunt in 
te nemen in zaken, waar een incidentele belangenbehartiging misschien een ander standpunt had 
geboden, maar waar onze medeverantwoordelijkheid voor wat er in de wereld gebeurt het primaat 
oplevert bij de bepaling van onze houding.”119 
De, zij het voorzichtige, kentering in de Nederlandse opstelling jegens Zuid-Afrika kwam in zekere zin 
nog net op tijd. Enkele maanden later, op 21 maart van hetzelfde jaar 1960, vond het bloedbad bij 
Sharpeville plaats. Daarmee begon de Nederlandse anti-apartheidsstrijd. 
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