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Voorwoord 
 
In het najaar van 2005 werd ik door old timer Sietse Bosgra benaderd om dit boek te schrijven. Zijn 
verzoek kwam namens de ‘Commissie Archieven Nederland Zuidelijk Afrika’, een 
samenwerkingsverband van organisaties dat zich inzet voor het behoud en de ontsluiting van de diverse 
archieven van de anti-apartheidsbeweging, plus de Amsterdamse School voor Sociaal-
Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR, nu AISSR) van de Universiteit van Amsterdam en het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Aanleiding was het feit dat een groot deel 
van de anti-apartheidsarchieven ondergebracht zou gaan worden bij het IISG. Een mooie gelegenheid 
om daar in te duiken en een boek te schrijven over de beweging. Bosgra was in die tijd zelf ook bezig 
de geschiedenis van de anti-apartheidsbeweging te beschrijven, maar hij was toch te zeer vereenzelvigd 
met van één van de samenstellende delen om objectief te kunnen oordelen over de beweging als geheel 
of laat staan de ‘concurrerende’ organisaties. 
Zelf was ik niet of nauwelijks betrokken geweest bij de anti-apartheidsbeweging. In de jaren tachtig zat 
ik diep in de solidariteitsbeweging voor Latijns Amerika (met name Colombia en Chili). Die ervaring 
maakte dat ik de dynamiek van een landensolidariteitsgroep goed kan invoelen, maar niet beticht kan 
worden van vooringenomenheid jegens één van de organisaties binnen de anti-apartheidsbeweging. 
Mijn bemoeienissen met de anti-apartheidsstrijd beperkten zich tot mijn aanwezigheid tijdens de grote 
manifestatie op het Museumplein in Amsterdam in 1988 en later, in 1990, op het Leidseplein toen 
Nelson Mandela daar Amsterdam toesprak. Shell tankte ik toen nooit, ook al omdat ik in die tijd geen 
auto had. Van Outspan fruit wist ik dat je dat beter kon mijden. Beleggen in Krugerrands was al 
helemaal niet aan de orde. 
Mijn interesse in en (professionele) betrokkenheid bij Zuid-Afrika en de apartheid dateert wel van vóór 
2005. In 1993 en 1994 heb ik Zuid-Afrika als journalist bezocht en het land doorgereisd. Zuid-Afrika 
stond toen aan de vooravond van de eerste democratische verkiezingen. Het land zinderde. 
Tegelijkertijd heerste er een nerveuze spanning: zouden de veranderingen zonder bloedvergieten 
verlopen? De jaren ervoor waren er vele schermutselingen geweest, vooral tussen ANC-aanhangers en 
volgelingen van Inkathaleider Buthelezi. Ook extremisten binnen de blanke minderheid roerden zich. 
Het leek allemaal mis te gaan toen de populaire ANC’er Chris Hani werd vermoord door een blanke 
activist. Maar hoop voerde de boventoon. Alles zou anders – en beter! – worden. Die hoop werd 
gepersonifieerd door Nelson Mandela. Tijdens beide reportagereizen bezocht ik ook een aantal 
buurlanden van Zuid-Afrika, de zogenoemde frontlijnstaten: Namibië, Lesotho, Swaziland en 
Mozambique. 
Sietse Bosgra heeft zich, nadat ik de eervolle opdracht tot het schrijven van dit boek had aanvaard, 
onmiddellijk teruggetrokken en heeft op geen enkel moment gepoogd om invloed uit te oefenen op 
mijn keuzes. Dat siert hem. Mensen die hem kennen zullen weten dat dit hem moeite gekost zal 
hebben. Mijn begeleiding werd overgedragen aan de hoogleraren Jan Willem Duyvendak (UvA) en 
Lex Heerma van Voss (IISG, later Huygens ING). Hun suggestie om van dit boek een proefschrift te 
maken heb ik in dank aanvaard, toen nog niet wetende hoeveel extra werk dit met zich mee zou 
brengen. 
 
Ik ben opgeleid als politicoloog, maar heb vrijwel mijn hele professionele leven gewerkt als 
journalist/onderzoeker. Het boven tafel krijgen en vertellen van verhalen ligt mij meer dan de pure 
(sociale) wetenschap. Ik vond dat de verhalen van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging verteld 
moesten worden. Ik heb een keuze gemaakt voor die gebeurtenissen die mijns inziens de beweging bij 
uitstek typeren. Dat zijn verhalen over acties, over onderlinge verhoudingen, over de dialoog met 
mede- en tegenstanders, over belemmeringen en successen. Deze verhalen geven niet altijd één op één 
antwoord op de centrale wetenschappelijke vraag van dit boek, die draait om de mate waarin de 
organisaties erin geslaagd zijn de publieke opinie en het beleid in Nederland met betrekking tot Zuid-
Afrika te beïnvloeden. In feite heb ik dus mijn best gedaan twee doelen in één boek te verenigen: een 
‘populaire’ biografie van een maatschappelijke beweging én een wetenschappelijk proefschrift.  
 
In de ruim zeven jaar die ik (weliswaar part time) aan het onderzoek en het schrijven heb besteed (de 
eerste interviews vonden plaats in de zomer van 2006) heb ik veel tijd doorgebracht in het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Daar zijn veel relevante archieven 
verzameld van anti-apartheidsorganisaties en individuen die een rol speelden in de beweging. De 
archieven van het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en de Anti-apartheidsbeweging Nederland (AABN) 
heb ik deels doorzocht in de periode dat ze nog gehuisvest waren in het Nederlands Instituut voor 
Zuidelijk Afrika. Andere archieven die ik bezocht zijn het Nationaal Archief in Den Haag en het 
archief van het ministerie van Algemene Zaken. Dit laatste om de verslagen van de ministerraad in te 
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zien uit de periode die nog niet is overgedragen aan het Nationaal Archief. Daarnaast waren veel 
betrokkenen van de beweging bereid om mij inzage te geven in hun persoonlijke archieven. Enkelen 
van hen hebben hun archief zelfs aan mij toevertrouwd. Ik hoop deze archieven over te kunnen dragen 
aan het IISG. Het archief van het Azania Komitee lag aanvankelijk bij één van de betrokkenen thuis en 
is later op mijn suggestie verplaatst naar het IISG. Voor één archief moest ik naar Zuid-Afrika: het 
archief van de Boycot Outspan Actie is ondergebracht in het Mayibuye Centrum in Kaapstad 
(onderdeel van de Universiteit van Wes-Kaapland). 
Naast archiefwerk en het doornemen van andere schriftelijke bronnen is mijn onderzoek voor een groot 
gedeelte gebaseerd op interviews met betrokkenen. Aan het eind van het boek geef ik een overzicht van 
de mensen die ik voor deze studie heb gesproken (nagenoeg allemaal face-to-face; een drietal 
telefonisch). Hun inzichten hebben mij enorm geholpen in het doorgronden van de beweging en van de 
motivaties van de betrokkenen, en zijn als zodanig veelal in dank aanvaard en zonder bronvermelding 
gebruikt en verwerkt. Op een aantal plaatsen citeer ik wel uit de interviews die ik zelf heb afgenomen.  
Ik ben de mensen die ik mocht interviewen buitengewoon erkentelijk voor de tijd die ze hieraan hebben 
willen geven en de visies waarvan ze mij deelgenoot hebben gemaakt. Maar vooral ben ik hen 
dankbaar voor het feit dat ze mij hebben aangestoken met hun engagement en enthousiasme. Hun 
veelkleurige verhalen hebben de beweging voor mij tot leven gewekt. Ik hoop dat hun geschiedenis via 
dit boek ook voor anderen gaat leven. 
Op het risico af dat ik iemand vergeet, wil ik ook andere mensen danken die mij in de afgelopen jaren 
op één of andere manier hebben bijgestaan om dit project tot een goed einde te brengen.  
Ter eerste mijn promotoren, Jan Willem Duyvendak en Lex Heerma van Voss: zij hebben de grote 
lijnen van mijn verhaal in de gaten gehouden en welkome suggesties gedaan voor de theoretische 
achtergrond van het onderzoek naar sociale bewegingen. Hun begeleiding bood mij het perfecte 
evenwicht tussen vrijheid en ondersteuning. José Komen van het Amsterdam Institute for Social 
Science Research (AISSR) heeft mij wegwijs gemaakt binnen de Universiteit van Amsterdam en heeft 
contact onderhouden met de sponsoren van dit boek. 
Grote dank aan Erik van den Bergh: hij heeft het hele manuscript consciëntieus en kritisch 
doorgelezen, en me behoed voor een aantal ernstige (en soms minder ernstige) inhoudelijke fouten. 
Speciale dank ook voor mijn collega van de maatschap Wereld in Woorden, Ellen Lammers die het 
manuscript heeft doorgeplozen op vooral taalkundige fouten en foutjes. De inhoudelijke en 
taaltechnische onvolkomenheden die nu desondanks nog in het boek staan komen geheel en al op mijn 
conto.  
Een speciale vermelding verdient mijn ‘maat’ Frans Bieckmann. Aanvankelijk zou ik dit boek samen 
met hem schrijven; het eerste jaar hebben we daadwerkelijk samen nagedacht over probleemstelling, 
aanpak en analyse. Daarna heeft Frans zich teruggetrokken, deels omdat hij in die tijd nog volop bezig 
was met zijn boek over Soedan, dat vorig jaar uitkwam. De derde van mijn collega’s bij Wereld in 
Woorden, Koen Kusters, ben ik ook zeer dankbaar: voor zijn ervaringstips rondom het promotietraject, 
maar zeker ook voor zijn vriendschap. 
Frans en ik hadden bedacht dat het nuttig zou zijn om voor dit boek een Comité van Aanbeveling 
samen te stellen, vooral om daarmee makkelijker toegang te krijgen tot speciale archieven (zoals dat 
van Shell). Uiteindelijk heb ik besloten dat onderzoek naar de Shellarchieven en andere documentatie 
van de doelwitten van de beweging geen onderdeel van dit proefschrift zou zijn. De raison d’être van 
het CvA verviel daarmee. Desondanks/niettemin ben ik Ruud Lubbers, Wim Kok, Tineke Lodders-
Elfferich, Anthony Ruys, Frits Bolkestein, bisschop Martinus Muskens, Eveline Herfkens en Lodewijk 
de Waal buitengewoon dankbaar dat ze bereid zijn geweest zitting te nemen in dit comité.  
Ik heb al met al maanden doorgebracht op het IISG; de medewerkers van het archief en de leeszaal ben 
ik zeer erkentelijk voor hun hulp en engelengeduld. Vanuit het IISG is Kier Schuringa al vele jaren 
bezig met het ordenen van de anti-apartheidsarchieven. Aan zijn inspanningen heb ik onnoemelijk veel 
gehad. Daarnaast was Kier een onuitputtelijke bron van nuttige achtergrondinformatie en tips. In het 
Mayibuye Centre in Kaapstad ben ik erg geholpen door Andre Mohammed en vooral door Geraldine 
Frieslaar die een handige inventarisatie van het BOA-archief voor mij samenstelde. In Kaapstad heb ik 
tevens kunnen profiteren van de hulp en vriendschap van Dick Oliemans. 
Daarnaast zijn er mensen die mij tijdens mijn onderzoek op één of meer thema’s inhoudelijk hebben 
geholpen: Stefan de Boer, die het proefschrift ‘Van Sharpeville tot Soweto’ schreef en met wie ik één 
van mijn eerste gesprekken over dit onderwerp mocht voeren. Erica Meijers, auteur van de dissertatie 
‘Blanke broeders - zwarte vreemden’, die me inzicht heeft geboden in de verschillen tussen de 
gereformeerde en hervormde kerken. Marcel Broersma, die me zijn vuistdikke proefschrift over de 
Leeuwarder Courant (‘Beschaafde vooruitgang’) stuurde. Ook Esther van den Bergh stuurde mij haar 
proefschrift, ‘The influence of domestic NGOs on Dutch human rights policy’. Erik Duivenvoorden, 
auteur van ‘Een voet tussen de deur’, loste een aantal concrete problemen op met betrekking tot de 
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beschrijving van de radicale beweging. Professor Paul de Waart lichtte mij in over de volkenrechtelijke 
grenzen aan het steunen van oppositiebewegingen in andere landen. Paul Ruigrok en Carolien 
Brugsma, redacteuren van het TV-programma Andere Tijden, gaven mij toegang tot de vele 
documenten die zij boven water hadden gehaald ten behoeve van hun onderzoek voor de uitzending 
‘De explosieve idealen van RaRa’, op 18 en 25 november 2010. Jan Pronk gaf inzicht in de 
wapenleveranties van Nederland aan het ANC (die zijn er niet geweest). 
Dank komt ook toe aan de organisaties die bereid waren deze geschiedschrijving van één van de meest 
veelbesproken en succesvolle sociale bewegingen van Nederland te subsidiëren: Kerk in Actie, Oxfam 
Novib, FNV Mondiaal, DHV, CNV, AWEPA, de Gemeente Culemborg, Cordaid, ICCO en Hivos. De 
meeste van deze organisaties en instellingen hebben zelf indertijd een rol gespeeld in de strijd tegen de 
apartheid. Ik heb hun steun aan dit project niet in de weg laten staan van een eerlijke beschrijving van 
hun betrokkenheid destijds.   
Een aantal vrienden en kennissen heeft mij gaandeweg gesteund, aangemoedigd en/of (positief) 
bekritiseerd. Opnieuw op het gevaar af dat ik iemand oversla: Carolien van Dullemen, Sjoera Dikkers, 
Karen Walthuis, Aad Blok, Peter Conradi, Alfred en Lily Godfroy, Ronald Steenhoek, Ralph Levie, 
Irene Faber, Martijn Hell, Bastiaan Smits, Menno Bosma, Lilian Linders, Karan Ramnandanlall, 
Annemarie Gründemann. En Mieke Wouters. Bij de NCDO waar ik tijdelijk professioneel onderdak 
heb gevonden in de laatste stadia van dit project heb ik me gesteund gevoeld door de gedeelde 
ervaringen van Edith van Ewijk en Gabi Spitz. Als ik alle adviezen van vriend en ‘buurman’ Meindert 
Fennema had opgevolgd dan was dit boek zeker dunner en waarschijnlijk beter geworden. Dank aan 
alle mensen die de afgelopen jaren informeerden ‘hoe het ermee stond’. En allen die ik daarmee 
ongevraagd lastig viel. 
 
Tot vlak voor het einde ontbrak een hoofdtitel voor dit boek. Ik heb toen een prijsvraag uitgeschreven 
onder mijn LinkedIn-contacten: degene die mij aan een geschikte titel zou helpen zou een gesigneerd 
exemplaar van mijn proefschrift ontvangen en een eervolle vermelding in het voorwoord. Mijn dank 
aan de zeer vele LinkedIn-vrienden die een suggestie hebben aangedragen is groot. Toch wordt de prijs 
niet uitgereikt. De titel ‘Aan de goede kant’ is geïnspireerd op de scriptie ‘Aan de goede zijde van de 
strijd’ van Anne-Lot Hoek over de reactie van Nederlandse organisaties op de 
mensenrechtenschendingen door bevrijdingsbeweging SWAPO in Namibië. De titel heeft verder een 
dubbele verklaring. Ten eerste hoorde ik de uitdrukking ‘aan de goede kant’ vaak tijdens de interviews 
voor dit boek. De kwalificatie sloeg op de kennelijk heldere tweedeling die betrokkenen in de strijd 
tegen apartheid hanteren of hanteerden: iemand was goed of fout, grijstinten werden nauwelijks geduld. 
Ten tweede is het één van de stellingen van dit boek dat het verzet tegen apartheid voor nogal wat 
betrokkenen een ‘herkansing’ was voor de opstelling van Nederlanders tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Opnieuw stonden we voor een situatie waarbij de keuze tussen goed en kwaad, tussen 
zwart en wit, helder leek. Opnieuw ging een groep mensen in het verzet. Maar opnieuw bleken vele 
anderen vooral oog te hebben voor vijftig tinten grijs. 
 
Ik draag dit boek op aan Gosha en Mink. 
 
Roeland Muskens 
Haarlem, de zomer van 2013 
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Inleiding 
Dit boek is het verslag van een onderzoek naar de successen (en het gebrek daaraan) van de 
Nederlandse beweging tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hoe en in hoeverre is de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging er tussen 1960 en 1990 in geslaagd om het Nederlandse publiek te mobiliseren en 
het Nederlandse beleid ten aanzien van de apartheid te beïnvloeden? In het licht van deze hoofdvraag 
beschrijf ik hoe verschillende anti-apartheidsorganisaties zich in de loop van die 30 jaar hebben 
ontwikkeld. Het draait hierbij dus om de plaats en het functioneren van de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging binnen de Nederlandse samenleving. Dit boek gaat niet over het eventuele succes 
van Nederlandse actoren om de apartheid in Zuid-Afrika af te schaffen. Als deze invloed er is geweest, 
dan is die in ieder geval moeilijk eenduidig vast te stellen. Dit boek gaat in plaats daarvan over de 
successen en het falen van de anti-apartheidsorganisaties in het beïnvloeden van de Nederlandse 
publieke opinie en het Nederlandse beleid. Daarbij laat ik ook zien hoe de anti-apartheidsorganisaties 
hebben ingespeeld op de veranderende maatschappelijke omstandigheden waarbinnen ze moesten 
opereren. Ook de, soms getroebleerde, onderlinge verhoudingen tussen de organisaties komen aan bod. 
De vraag of Nederland voorop stond of juist een achterblijver was in het bestrijden van apartheid, zal ik 
evenmin uitgebreid beantwoorden. Dit boek is een geschiedschrijving van een sociale beweging die 
grosso modo van mening was dat Nederland méér moest doen tegen de apartheid. Die strijd speelde 
zich binnen Nederland af, niet daarbuiten.  
 
Met de (her)oprichting van het Comité Zuid-Afrika, in maart 1960, net voor het bloedbad van 
Sharpeville, begon de Nederlandse beweging die met de vrijlating van Nelson Mandela, begin 1990, 
uitdoofde. Dat betekent niet dat er voor en na die tijd geen strijd werd geleverd tegen apartheid in Zuid-
Afrika. Al voor 1960 hebben Nederlanders zich uitgesproken tegen de rassenpolitiek van de Zuid-
Afrikaanse regering. En na 1990 zijn veel anti-apartheidsorganisaties, al dan niet onder andere naam, 
nog jaren doorgegaan. Dit boek vertelt het verhaal van de beweging in een periode van, op de kop af, 
dertig jaar; drie decennia waarin vele honderden organisaties vele duizenden acties zijn gestart waarbij 
vele honderdduizenden mensen op één of andere manier actief betrokken zijn geweest.  
Ik portretteer de beweging aan de hand van zeven landelijke organisaties of initiatieven die gedurende 
langere tijd de anti-apartheidsstrijd vorm hebben gegeven: het Comité Zuid-Afrika (CZA), de Boycot 
Outspan Actie (BOA), de Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN), Kairos, de coalitie voor een 
olieboycot (en tegen Shell), het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en de ‘autonome’ beweging tegen 
apartheid. Deze zeven organisaties overlappen elkaar deels wat betreft de periode en de fase van de 
beweging waarin ze actief zijn geweest1, wat betreft de thema’s die werden aangepakt, wat betreft de 
gekozen doelgroep en wat betreft de actiemethoden die ze hanteerden. Tesamen geven ze een goed 
beeld van de breedte van de beweging. Het CZA staat model voor het aarzelende begin van de 
beweging, de BOA is de geestelijk[e] vader van de spraakmakende boycot van Outspanfruit. De 
AABN en KZA zijn vanzelfsprekende keuzes als de twee grootste, landelijke organisaties. Kairos was 
belangrijk in het aanspreken van (kerkelijk geïnspireerde) middengroepen in de samenleving. Deze drie 
organisaties, AABN, KZA en Kairos, zijn ook kenmerkend voor de fase van institutionalisering die 
veel bewegingen doormaken. De campagne vóór een olieboycot en tégen Shell is gedurende langere 
tijd beeldbepalend geweest voor de anti-apartheidsbeweging. Shell was voor een groot deel van de 
beweging (met de AABN als belangrijke uitzondering) tegenstander (of doelwit) nummer één. De 
campagne tegen Shell, gevoerd door een coalitie van organisaties, begon in de eerste helft van de jaren 
zeventig en heeft gedurende ruim vijftien jaar veel tijd en energie van de activisten opgeslokt. De 
Shell-campagne is exemplarisch voor veel andere acties en campagnes, die in dit boek slechts 
zijdelings aan de orde komen. Zoals de acties tegen de invoer van Zuid-Afrikaanse kolen en de vele 
mensenrechtenacties die in de loop der jaren zijn gevoerd. De keuze voor de radicale beweging tegen 
apartheid, de autonomen, als laatste van de zeven initiatieven verdient enige uitleg. De radicale 
beweging was weliswaar wat betreft aanhang marginaal, maar is er toch in geslaagd gedurende de 
laatste jaren van de beweging de discussie over de anti-apartheidsstrijd naar zich toe te trekken. De 
radicalen vormen een vreemde eend in de bijt: het is geen organisatie, en zelfs te verdeeld om een 
(sub)-beweging, een vleugel, een campagne of een stroming genoemd te kunnen worden. De 
autonomen staan voor een kenmerkende fase in de levenscyclus van veel sociale bewegingen, namelijk 
de fase van de radicalisering. Daarnaast zijn de autonomen tegen apartheid in zekere zin een anomalie: 

                                                
1 Duyvendak, Jan Willem (et al). Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. SUA, 

Amsterdam, 1992, p 27 e.v. onderscheidt vier fases in een sociale beweging: 1. take-off-fase, 2. boomfase, 3. 

massamobilisatiefase, en 4. fase van institutionalisering, radicalisering en teruggang. 
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de weg naar beleidsinvloed leidde in hun geval niet via massamobilisatie, maar via (dreiging met) 
vernielingen en geweld. Ook de grote maatschappelijke en media-aandacht voor de radicale acties 
maakte het een aantrekkelijk onderzoeksonderwerp, dat overigens eerder is verkend door onder andere 
Frank Buijs.2 
 
De zeven hoofdstromingen behandel ik niet over hun hele bestaansperiode even intensief. De 
verschillende organisaties zijn vooral in bepaalde fases in hun bestaan karakteristiek geweest voor de 
beweging. Daar leg ik dan steeds de focus op. Het scherpst geldt dat voor de BOA. Van deze 
organisatie beschrijf ik vooral de eerste periode: de tijd van de Outspanacties. Later marginaliseerde 
BOA steeds meer. Ook Werkgroep Kairos krijgt vooral aandacht voor het werk in de jaren zeventig. 
Toen vonden de grootste ‘gevechten’ plaats met de kerken en woedden de discussies over 
desinvesteren (of niet) en de plaatsbepaling tegenover het ANC. In het hoofdstuk over de Shell-
campagne (waar de werkgroep een van de drijvende krachten van was) komt Kairos ook aan de orde. 
De AABN zakte vanaf de tweede helft van de jaren zeventig een beetje in en dat duurde ruwweg tot 
halverwege de jaren tachtig. In die tijd ging echter veel publieke aandacht naar de radicalisering van de 
beweging. 
 
Dat mijn boek zich toespitst op deze zeven organisaties betekent niet dat er geen andere initiatieven 
zijn geweest. In een annex benoem ik ruim driehonderd Nederlandse organisaties en initiatieven tegen 
de apartheid. De meeste hiervan krijgen geen aandacht in dit boek. Dat betekent niet dat ze 
onbelangrijk waren. Integendeel. Het is één van de conclusies van mijn onderzoek dat het succes van 
de beweging voor een belangrijk deel gelegen is in het feit dat zij erin slaagde om de strijd tegen de 
apartheid door te laten dringen tot in de haarvaten van de samenleving: in wijken en straten, in 
sportverenigingen, in bedrijven en kerken, op scholen en bij maatschappelijke organisaties. Enkele van 
de interessantste en belangrijkste initiatieven (naast de zeven landelijke organisaties) behandel ik 
(weliswaar summier) als aparte paragraaf binnen een ander hoofdstuk. Het Defence and Aid Fund 
Nederland (DAFN), bijvoorbeeld, was uiterst relevant, heeft een groot deel van de dertig jaar bestaan, 
en heeft veel geld opgehaald bij de Nederlandse bevolking. DAFN komt er, met één paragraaf binnen 
het hoofdstuk over het CZA, wellicht bekaaid af. Met name door het deels verborgen karakter van het 
werk en de focus op fondsenwerving was DAFN mijns inziens minder bepalend voor de anti-
apartheidsbeweging dan, bijvoorbeeld, de BOA. BOA heeft minder lang bestaan dan DAFN en leidde 
vanaf de jaren tachtig een tamelijk marginaal bestaan. Maar door de legendarische actie tegen de 
Outspan-sinaasappelen en het iconische affiche is BOA toch, meer dan DAFN, bepalend geweest voor 
de beweging. Voor veel mensen ís de anti-apartheidsbeweging dat ene gruwelijke affiche van dat 
zwarte hoofd dat op een fruitpers wordt leeggeknepen. Het Azania Komitee, dat zich oorspronkelijk 
richtte op het Pan Africanist Congress (PAC), was tamelijk marginaal, maar ik had dit maoïstisch 
geïnspireerde comité toch graag meer ruimte gegeven. Op het gebied van opiniemobilisatie en 
beleidsbeïnvloeding heeft het Azania Komitee echter weinig kunnen betekenen. Hetzelfde geldt voor 
de Nederlandse steunorganisatie voor Zululeider Buthelezi en diens Inkatha Freedom Party (IFP).  
Vrijwel alle aandacht van de Nederlandse solidariteit richtte zich op het ANC. Steun aan andere 
oppositiegroepen in Zuid-Afrika (naast het PAC en de IFP ook de Black Consciousness Movement van 
Steve Biko én de meer liberale, legale oppositiepartijen zoals de Democratic Party) werd nauwelijks 
getolereerd. Een interessante vraag daarbij zou zijn in hoeverre de internationale solidariteit daarmee 
het politieke landschap van Zuid-Afrika ná de apartheid heeft beïnvloed ten gunste van één van de 
politieke stromingen in dat land.  
Een ander aspect dat ik graag meer aandacht had gegeven is de vraag waarom de anti-
apartheidsbeweging zo’n ‘witte’ beweging is gebleven. De ‘zwarte’ initiatieven in Nederland ter 
bestrijding van de apartheid bleven marginaal. Hadden zwarte Nederlanders genoeg aan hun eigen 
moeilijke positie binnen de Nederlandse samenleving? Speelde de kwestie van de apartheid niet binnen 
kringen van gekleurde Nederlanders? Of voelden ze zich wellicht niet welkom binnen de ‘witte’ clubs? 
Het zijn vragen die in dit boek niet beantwoord worden, maar die nadere studie verdienen. 
Ik heb ook wat betreft de geografische inperking van dit boek scherpe keuzes gemaakt. De apartheid 
bleef niet beperkt tot Zuid-Afrika; ook in Namibië en in Rhodesië waren vormen van apartheid 
onderdeel van het staatssysteem en van de samenleving. Strijd tegen koloniale overheersing, inclusief 
racistische praktijken was in nog meer landen actueel. Veel acties van Nederlandse anti-
apartheidsorganisaties richtten zich, gedurende langere of kortere tijd, op méér dan alleen Zuid-Afrika. 
In dit boek gaat het echter om de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika.  

                                                
2 Buijs, Frank J. Overtuiging en geweld. Vreedzame en gewelddadige acties tegen de apartheid. Babylon/De Geus, 

Amsterdam, 1995. 
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Sommige keuzes waren uitgesproken pijnlijk. Om het boek niet nóg uitgebreider te maken heb ik 
slechts summier aandacht besteed aan de activiteiten, overwegingen en strategieën van hen die het 
doelwit van de beweging waren. In dit boek is dus weinig ruimte vrijgemaakt voor het beschrijven van 
het regeringsbeleid jegens Zuid-Afrika en ook nauwelijks voor de strategieën van bedrijven die 
besloten zaken te (blijven) doen in en met Zuid-Afrika. Het Nederlandse regeringsbeleid met 
betrekking tot Zuid-Afrika is, voor de periode 1960 tot 1976, reeds uitvoerig beschreven door Stefan de 
Boer (1999). De periode erna ligt nog goeddeels braak. Ik was graag de archieven van Shell, SHV, 
Philips et cetera ingedoken en had graag betrokkenen geïnterviewd om deze kant van het verhaal uit te 
diepen. Dat onderzoek moet ik aan anderen laten. Er zijn wel enkele deelstudies verschenen, 
bijvoorbeeld die van Maarten van Riemsdijk3 over de reactie van Shell op de anti-apartheidsacties 
gericht tegen het bedrijf.  
De grenzen tussen de beweging en haar doelwitten zijn overigens niet altijd scherp te trekken. 
Overheidsinstellingen (zoals gemeentes, provincies, nutsbedrijven et cetera) zijn regelmatig 
opgetrokken met de anti-apartheidbeweging en hebben soms zelfs zelfstandig actie gevoerd en 
maatregelen genomen tegen Zuid-Afrika. Op die momenten waren zij onderdeel van de beweging. Op 
andere momenten waren zij echter doelwit van acties van de beweging. Bedrijven die zaken deden in of 
met Zuid-Afrika waren doelwit, maar bedrijven die doelbewust (vaak als reactie op eerdere acties) 
producten of grondstoffen uit Zuid-Afrika meden, zijn met de nodige goede wil te beschouwen als 
onderdeel van de beweging tegen de apartheid: immers zij deden mee aan de boycot van Zuid-Afrika. 
Die vage grens loopt ook door de kerken, door de vakbeweging, door de universitaire wereld en andere 
maatschappelijke organisaties: ze zijn soms doelwit van de beweging en op andere momenten 
onderdeel ervan. 
Tenslotte geef ik weinig aandacht aan de reacties uit Zuid-Afrika zelf op de Nederlandse beweging. 
Wat dacht de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag van de acties? Wat is er vanuit de ambassade 
gedaan en overwogen om tegenwicht te bieden aan de ongenade waarin Zuid-Afrika steeds meer viel? 
Alleen ‘Muldergate’ (het illegale project, onder leiding van de Zuid-Afrikaanse minister Mulder om 
meer pro-Zuid-Afrikaanse berichtgeving in de Europese media te krijgen) krijgt wat dit betreft enige 
aandacht in mijn geschiedschrijving. Ook de pro-Zuid-Afrikaclubs in Nederland, waaronder de 
gematigde Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV) en de radicale Nederlands Zuidafrikaanse 
Werkgemeenschap (NZAW), behandel ik summier en slechts in zoverre hun paden kruisten met die 
van de bestrijders van de apartheid. 
 
Dit boek is een geschiedschrijving van een beweging, een historische (actie)kroniek. Tegelijkertijd 
probeer ik te verklaren hoe het komt dat sommige organisaties op bepaalde momenten succes hadden 
en waarom soms/vaak niet. Daarmee kom ik op het terrein van de sociale wetenschappen. Uiteindelijk 
probeer ik in het slothoofdstuk de vraag naar hoe succes tot stand is gekomen, en waarom successen op 
andere momenten uitbleven, te herleiden tot een matrix waarin de zeven organisaties ieder een ‘score’ 
krijgen voor de mate waarin ze erin slaagden: 1. het publiek voor zich te winnen, en 2. het beleid te 
beïnvloeden. Deze twee hoofdcategorieën (publieksmobilisatie en beleidsbeïnvloeding) meet ik af aan 
twaalf onderliggende factoren, die ieder ook een score krijgen (zie ook de paragraaf ‘Succesfactoren’ 
later in deze inleiding). De scores fundeer ik op gegevens en analyses voortkomend uit het archiefwerk, 
bestaande literatuur en de interviews.  
 
Een sociale beweging  
De anti-apartheidsbeweging is een zogenoemde sociale beweging. Definitie: een sociale beweging is 
een netwerk van actoren die proberen een gedeeld politiek doel te bereiken door middel van collectieve 
actie en niet-institutionele middelen.4 Vooral na 1960 wordt ook de term ‘Nieuwe Sociale 
Bewegingen’ gebruikt. De verschillen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ sociale bewegingen zijn niet 
haarscherp. Oude sociale bewegingen richten zich vaker op klassieke maatschappelijke tegenstellingen, 
zoals klassentegenstellingen. Nieuwe sociale bewegingen richten zich vaker op ‘post-materialistische’ 
waarden, zoals gelijkheid tussen vrouwen en mannen, homo-emancipatie, vrede/veiligheid of het 
milieu. Deze thema’s zijn echter allesbehalve ‘nieuw’. De vredesbeweging heeft haar wortels in de 
klassieke oudheid en ook de vrouwenbeweging is al eeuwenoud. De gehanteerde actiemethoden 
leveren evenmin een helder onderscheid. Ook ‘oude bewegingen’ hanteren allang de ‘ludieke’ 
actiemethoden die na de jaren zestig zijn ontwikkeld.5  

                                                
3 Riemsdijk, Maarten van. Actie of dialoog: over de betrekkingen tussen maatschappij en onderneming. Uitgeverij Eburon, 

Delft, 1994. 

4 Gebaseerd op Giddens, Anthony. Sociology. Cambridge, Polity Press, 1989, p 624 en op Duyvendak et al (1992) 

5 Zie ook Duyvendak et al (1992), p 16 e.v. 
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De anti-apartheidsbeweging bestond in Nederland uit organisaties variërend in grootte van het Komitee 
Zuidelijk Afrika tot ‘Meppel tegen Apartheid’, en ideologisch zo uiteenlopend als het maoïstisch 
georiënteerde Azania Komitee tot het ‘christelijke’ Kairos, en van de anti-imperialistische RARA tot 
de ‘overheids-actiegroep’ LOTA. Maar ook individuen waren deel van de beweging, en soms zelfs 
lokale overheden. De anti-apartheidsbeweging kan volgens de gangbare definitie tot de nieuwe sociale 
bewegingen gerekend worden. De anti-apartheidsbeweging is onderdeel van de silent revolution, zoals 
geijkt door de Amerikaanse wetenschapper Ronald Inglehart.6 Nieuwe sociale beweging zijn, aldus 
Inglehart, de manifestatie van de revolutie in de normen en waarden van de naoorlogse generatie: van 
materialistisch naar post-materialistisch, mogelijk gemaakt door de toegenomen welvaart en de 
afwezigheid van oorlog. 
Maar de plaatsbepaling van de anti-apartheidsbeweging binnen de nieuwe sociale bewegingen wrikt 
ook. Volgens de Duitse socioloog Jürgen Habermas7 vullen nieuwe sociale bewegingen de ruimte 
tussen ‘anonieme systemen’ zoals de politiek en de economie, en de concrete leefwereld van 
individuele mensen. De nieuwe sociale bewegingen zijn, aldus Habermas, een reactie op het 
terugbrengen van alle aspecten van het (samen)leven tot kwesties van macht en geld.8 De vraag is of de 
solidariteitsbeweging (waar de anti-apartheidsbeweging deel van uitmaakt) wel zo past binnen deze 
situering. Moet de anti-apartheidsbeweging – anders dan bijvoorbeeld de homobeweging, de 
milieubeweging of de vrouwenbeweging – niet eerder tot het domein van politiek en economie 
gerekend worden dan tot de concrete leefwereld van de individuele mens?9 Het buiten de deelnemers 
zelf gelegen doel van solidariteitsbewegingen maakt deze bewegingen tot een buitenbeentje binnen het 
denken over (nieuwe) sociale beweging. De activisten streden niet voor verbetering van hun eigen 
positie, maar voor de emancipatie van mensen ver weg. Een deel van het succes van de beweging kan 
toegeschreven worden aan het feit dat zij er in slaagden het bestaan van onrecht in een verweggelegen 
land te verbinden met de alledaagse keuzes van gezinnen, groepen en individuen in Nederland. 
Daarover later meer.  
Hoe het ook zij, voor het onderwerp van dit boek is het precieze onderscheid tussen nieuwe en oude 
sociale bewegingen minder relevant. Daarom gebruik ik meestal de term ‘sociale beweging’, zonder 
nadere aanduiding van het nieuwe of het oude karakter ervan. 
 
Golven van protest 
De anti-apartheidsbeweging is opgekomen als onderdeel van de protestgolf die – afhankelijk van de 
analyse – begon in de tweede helft van de jaren vijftig of het midden van de jaren zestig, en duurde tot 
midden jaren zeventig of eind jaren tachtig. Sommigen signaleren twee in elkaar overlopende golven 
van midden jaren zestig tot ongeveer 1977 en van 1977 tot 1989.10 Duyvendak en Koopmans 
onderscheiden binnen zo’n protestgolf vier stadia.11 Het begint met de take-off fase waarin de eerste 
uitingen van verzet zichtbaar worden. In de daarop volgende boom fase breiden de protesten zich uit. 
De actievormen die in deze fase vooral voorkomen zijn confronterend en opvallend, maar geweldloos. 
In deze fase is nog nauwelijks sprake van de participatie van formele instituties en zijn de 
bewegingsorganisaties nog nauwelijks geïnstitutionaliseerd. Wel worden de actieorganisaties in 
toenemende mate omarmd door gevestigde politieke actoren. In de derde fase van massamobilisatie 
worden de actievormen milder en de eisen en doelstellingen gematigder. Een aantal 
bewegingsorganisaties groeit en institutionaliseert; een ander, radicaler deel marginaliseert. Overheden 
en andere gevestigde instituties zoeken steeds meer toenadering tot de gematigde 
bewegingsorganisaties. Deze worden toenemend gepacificeerd met behulp van bijvoorbeeld subsidies 
en inspraakmogelijkheden. Tegelijkertijd krijgen radicale organisatievormen te maken met toenemende 
repressie. Beide stromingen groeien als gevolg hiervan steeds meer uit elkaar. De vierde fase is die van 
verdere institutionalisering, radicalisering en teruggang. De bewegingen verliezen hun aanvankelijke 
positie als unieke vertolkers van gevoelens van onvrede in de samenleving. Het element van verrassing 
is verdwenen en ook de successen nemen af: de makkelijke successen zijn behaald en wat rest zijn 
vooral lastig te bereiken structurele veranderingen. Voor ieder volgend succes is een steeds grotere 
investering noodzakelijk. Door de institutionalisering van de beweging wordt er ook steeds minder 
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gekozen voor spectaculaire en ontregelende actievormen. Ook de doelstellingen worden steeds meer 
gedefinieerd in termen van politieke haalbaarheid. Uit frustratie hierover zal een klein deel van de 
beweging steeds meer kiezen voor radicalisering. Hun acties krijgen weliswaar de aandacht, maar 
ontmoeten toch vooral tegenstand bij de gevestigde bewegingsorganisaties die vrezen dat als gevolg 
van de radicale, soms gewelddadige acties hun belangrijkste ‘kapitaal’, de achterban, het zal laten 
afweten.  
De anti-apartheidsbeweging voldoet redelijk aan dit algemene beeld. Mijn onderzoek naar de 
hoeveelheid en de vorm van de anti-apartheidsacties (zie figuur 2 in het concluderende hoofdstuk) laat 
twee in elkaar overlopende golven zien: een eerste die opkomt in 1969 en duurt tot 1981, en dan 
overgaat in een tweede, veel grotere golf die uiteindelijk smoort in 1990. Gemeten langs bovenstaande 
indeling van Duyvendak (1992) is er sprake van een lange take-off fase, vervolgens een lange boom 
fase gevolgd door de fase van massamobilisatie en radicalisering en uiteindelijk een plotseling 
uitsterven, vooral veroorzaakt door het aangekondigde einde van de apartheid in Zuid-Afrika zelf. 
 
Mobilisatiegronden 
Een interessante vraag is waarom individuen besluiten zich te laten mobiliseren. Op welke gronden 
besloten mensen actief deel te nemen aan de beweging tegen de apartheid? Direct (materieel) 
eigenbelang heeft daarbij hoogstens voor een kleine minderheid een rol gespeeld: bijvoorbeeld voor 
mensen voor wie actieve deelname in de anti-apartheidsbeweging een stap was in een maatschappelijke 
carrière.12 Het deelnemen aan bewegingen met een altruïstisch, buiten de eigen groep gelegen doel, is 
volgens sommige, rationele analyses van menselijk handelen onverklaarbaar. Deze onverklaarbaarheid 
kan een reden zijn waarom de solidariteitsbeweging een relatief weinig onderzocht maatschappelijk 
fenomeen is; dit ondanks het feit dat (internationale) solidariteit een belangrijk onderdeel was (en is) 
van diverse linkse stromingen.13 
 
Voor de overgrote meerderheid van de mensen die actief waren in de anti-apartheidsbeweging speelden 
andere factoren dan direct materieel eigenbelang een rol: ideologie, rechtvaardigheidsgevoel, 
solidariteit, persoonlijke verbondenheid, maar ook schuldgevoel. Ook vriendschapsbanden zullen in 
een aantal gevallen een rol hebben gespeeld.14 Daarnaast was de behoefte om ‘erbij te horen’ van 
belang. Vooral in de periode dat de anti-apartheidsbeweging massaal was, met name vanaf het begin 
van de jaren tachtig, was in sommige (linkse) kringen een minimum van activisme op het gebied van 
de anti-apartheidsstrijd bijna een vereiste.  
Anti-apartheidsactivisme was onderdeel van een ‘levenswijze’, vergelijkbaar met het zich uitspreken 
tegen de oorlog in Vietnam in de jaren zestig en begin jaren zeventig. Anti-apartheidsactivisme was 
daarmee ook identiteitsvormend. Veel activisten waren tegelijkertijd ook ‘consument’ van Afrikaanse 
cultuur: muziek, kunst, kunstnijverheid, literatuur.  
Het betekent dat veel mensen hun motivatie minstens zozeer ontleenden aan de middelen van de anti-
apartheidstrijd als aan het doel. De ‘beloning’ voor het zich inzetten in de strijd tegen apartheid was dat 
men deel ging uitmaken van een beweging en daarmee respect kon verwerven van de sociale 
omgeving. Verschillende betrokkenen stelden in de interviews dat hun actief worden in de anti-
apartheidsbeweging nauwelijks te maken had met de gebeurtenissen in Zuid-Afrika zelf. Voor 
hetzelfde geld waren zij actief geworden in de Latijns-Amerikabeweging of gaan werken in een 
Wereldwinkel. Dat strookt met de ideeën van VU-psycholoog Bert Klandermans die stelt dat het 
steunen van het doel van een (nieuwe sociale) beweging wel een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde is voor mensen om in actie te komen. Mensen komen vooral in actie vanuit druk en 
aantrekkingskracht uit hun sociale omgeving. Het gaat veeleer om de (immateriële) baten die mensen 
verwachten van het meedoen, dan de resultaten die mensen verwachten voor het doel van de actie 
zelf.15 
Voor anderen was juist wel het feit dat het om Zuid-Afrika ging van doorslaggevend belang. De 
bekende gevoelens van ‘stamverwantschap’ met de Afrikaners speelden daarbij een belangrijke rol. 
Stamverwantschap was aanvankelijk vooral een motivatie om begrip te zoeken voor het beleid van de 
‘Boeren’, maar later gold het steeds meer als rechtvaardiging voor kritiek op het apartheidsbeleid. Nog 
later, in de jaren tachtig, waren de gevoelens van stamverwantschap nog slechts voor een kleine 

                                                
12 Dat constateert ook Wijmans, Luc. De solidariteitsbeweging – onverklaard maakt onbemind. In: Duyvendak et al (1992), p 

122. 

13 Wijmans in Duyvendak et al (1992), p 121 e.v. 

14 Zie ook: Knoke, David. Organizing for collective action. Aldine de Gruyter, New York, 1990, p XI. 

15 Zie ook: Klandermans, Bert. Participatie in een sociale beweging. Een mobilisatiecampagne onderzocht. Vrije Universiteit 

Amsterdam, 1983. 
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minderheid van belang. De persoonlijke band tussen bepaalde groepen Nederlanders en Zuid-
Afrikanen werd nog slechts gebruikt om in Nederland zelf aandacht te vragen voor de strijd tegen 
apartheid. Ook was het in sommige kringen een bron van schaamte. Dit gold in het bijzonder de 
Nederlandse wortels van het woord ‘apartheid’; volgens sommigen het enige woord uit het 
Nederlandse taalgebied dat internationaal gebruikt werd. 
Ook binnenlandse politieke motieven hebben voor een aantal anti-apartheidsactivisten een rol gespeeld. 
Vooral in de jaren tachtig werd de anti-apartheidsbeweging onderdeel van de strijd tegen de ‘rechtse’ 
regeringen van Lubbers en meer algemeen tegen ‘het kapitalisme’ en ‘de staat’. De anti-
apartheidsbeweging was zeker in de tweede helft van de jaren tachtig een belangrijk kristallisatiepunt 
voor de maatschappelijke onvrede jegens het establishment. 
Maatschappelijke kosten voor anti-apartheidsactivisme waren er nauwelijks. Vanaf het begin was de 
anti-apartheidsbeweging vrijwel onomstreden. Actief zijn in de beweging werd in brede kringen op z’n 
minst aanvaard, maar vaker ronduit gewaardeerd. Anti-apartheidsactivisme hoefde geen enkele 
maatschappelijke carrière in de weg te staan. Integendeel, verschillende activisten hebben later 
aanzienlijke functies bekleed bij zowel de overheid als in het maatschappelijk middenveld. Dit geldt 
zelfs voor activisten bij de meer radicale anti-apartheidsgroepen. Ondanks alarmistische berichten in, 
onder andere, De Telegraaf16 na een uitzending van het televisieprogramma Andere Tijden, eind 2010, 
is er in Nederland nauwelijks een heksenjacht geweest op de verdachten van de RARA-aanslagen. 
Duyvendak en Koopmans noemen vier aspecten die van belang zouden zijn voor de beslissing van 
individuen om mee te doen aan een sociale actie en voor organisaties om te mobiliseren ten bate van 
een politiek doel: ten eerste de kansen op succes, ten tweede de kans op realisatie van het doel als er 
geen actie wordt gevoerd, ten derde de mate waarin de acties worden ondersteund door gevestigde 
politieke actoren en, ten vierde, de te verwachten repressie.17 
Deze set van aspecten is op de anti-apartheidsbeweging niet probleemloos toe te passen. De kans op 
succes is vooral relevant als het doel van de beweging (de afschaffing van de apartheid) iets naderbij 
wordt gezocht en meer nationaal wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld in termen van het beïnvloeden van 
het Nederlandse beleid met betrekking tot Zuid-Afrika en het mobiliseren van de Nederlandse publieke 
opinie. De gezochte verandering moet immers binnen de span of influence liggen van de beweging. 
Tussentijdse overwinningen op deelgebieden waren belangrijk voor de motivatie van betrokkenen om 
door te gaan en hadden daardoor een belangrijke rekruterende werking. Het wegboycotten van 
Outspan-fruit en de Krugerrands was een bewijs voor de effectiviteit en de relevantie van de beweging. 
Bovendien gaat er vooral wervende kracht uit van ‘ervaren’ succes, en niet alleen om de daadwerkelijk 
op de tegenstander veroverde concessies: het feit dat een anti-apartheidsmanifestatie door 50.000 
mensen werd bezocht had vermoedelijk meer mobiliserend effect dan een geslaagde lobbypoging 
achter de schermen, zelfs al werden de eisen die tijdens de manifestatie werden gehanteerd niet 
ingewilligd.  
Het voortduren van apartheid als gevolg van het niet in actie komen (het tweede motivatieaspect van 
Duyvendak en Koopmans) heeft vermoedelijk slechts een kleine rol gespeeld in de beslissing van 
individuen om actief te worden in de beweging. Voor sommigen zal geteld hebben dat Nederland een 
bijzondere verplichting had om een actieve rol te spelen en het is duidelijk dat de Nederlandse 
opstelling in Zuid-Afrika zelf met meer dan gewone belangstelling werd gevolgd. Tegelijkertijd zullen 
slechts weinig Nederlanders de illusie hebben gehad dat Nederland in staat zou zijn om de bakens in 
Zuid-Afrika te verzetten. Wel was het voor velen van belang dat Nederland zoveel mogelijk aan de 
‘goede kant’ zou staan in de strijd tegen de apartheid. 
De facilitatie van de anti-apartheidsstrijd door gevestigde instituten was in zoverre relevant dat het 
meedoen aan de beweging door, bijvoorbeeld, lagere overheden, nieuwe mogelijkheden tot actie bood. 
Het droeg tevens bij aan – en was een uiting van – de onomstredenheid van het doel van de beweging. 
Het feit dat een deel van de anti-apartheidsbeweging werd gefinancierd door de Nederlandse overheid 
(vooral via de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking, NCO), maakte dat de organisaties 
konden professionaliseren en daardoor aantrekkelijke actiemethodes en campagnes konden 
ontwikkelen. Ook de documentatie van de beweging werd verbeterd, hetgeen de politieke 
betrouwbaarheid en de relevantie van de beweging aanzienlijk vergrootte. De politieke steun die de 
beweging genoot liep van het politieke midden van het CDA tot de uiterste linkse kant van het politieke 
spectrum. Vooral de aanhang die de beweging had bij het politieke midden maakte de ontwikkeling 
van de anti-apartheidsbeweging tot een meerderheidsbeweging mogelijk. Zeker vanaf de jaren zeventig 
is de anti-apartheidsstrijd in Nederland voor een groot gedeelte gevoerd rondom het CDA en de kerken. 

                                                
16 Zie onder andere: http://www.telegraaf.nl/binnenland/8281194/__Roemersma_werkte_bij_het_NIZA__.html 

17 Duyvendak et al (1992), p 20. 
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Het aanvankelijke ontbreken van repressie maakte het voor gematigde groepen in de samenleving 
mogelijk om zich op een of andere manier aan te sluiten bij de beweging. Maar later namen ‘de 
radicalen’ repressie op de koop toe, onder andere uit weerzin tegen het gebrek aan radicaliteit van de 
‘reguliere’ anti-apartheidsbeweging. Over het algemeen heeft de overheid de anti-apartheidsbeweging 
vooral gepacificeerd. Dat paste binnen de Nederlandse aanpak die er op gericht was om politiek protest 
onder te brengen binnen het democratische systeem.18 De anti-apartheidsbeweging kreeg in zekere 
mate toegang tot de politieke besluitvorming, vooral ook omdat de doelen aansloten bij het formele 
overheidsbeleid, en voor zover de middelen pasten binnen de kaders van de wet en van de politieke 
mores. Frank Buijs19 constateert een carrot and stick model, waarbij gematigde groepen steeds verder 
worden gepacificeerd en gefaciliteerd en de radicale minderheid repressief tegemoet getreden kan 
worden. Maar zelfs de repressie van de meest radicale elementen was in Nederland meestal veel milder 
dan in andere Westeuropese landen. Repressie van anti-apartheidsprotesten in Zuid-Afrika had voor de 
beweging in Nederland juist een mobiliserende werking, zoals bleek na de bloedbaden in Sharpeville 
en Soweto en het uitroepen van de noodtoestand in Zuid-Afrika in 1985. 
Het buitenlandse, buiten de eigen leefwereld gelegen doel van de anti-apartheidsstrijd is een 
complicerende factor in het bepalen van de motivatie van haar deelnemers. Voor haar dynamiek ‘voer’ 
de anti-apartheidsbeweging voor een groot gedeelte op nationale situaties en ontwikkelingen, terwijl 
haar hoofddoelstellingen gericht waren op Zuid-Afrika. De vormgevers en leiders van de beweging 
leerden gaandeweg de doelen en strategieën van de beweging te ‘herverpakken’ tot kwesties die zich 
relatief dichtbij de leefwereld van de achterban afspeelden.  
 
Doelen en middelen 
De anti-apartheidsbeweging heeft tussen 1960 en 1990 behoorlijk aan de weg getimmerd en het 
publieke debat over apartheid en meer algemeen solidariteit en internationale verantwoordelijkheid 
voor een deel bepaald. De Outspan sinaasappelen, de reactorvaten, de Krugerrands, de persona non 
grata verklaring van schrijver W.F. Hermans door ‘anti-apartheidsstad’ Amsterdam, de Makrobranden 
et cetera; het waren allemaal kwesties die breed werden beleefd en onderdeel zijn geworden van het 
collectieve geheugen. Drie kabinetten zijn tussen 1965 en 1982 op een haar na gestruikeld over de 
kwestie van de apartheid. Het is duidelijk dat de beweging erin geslaagd is de strijd tegen de apartheid 
op de Nederlandse ‘agenda’ te zetten. Dat maakt de beweging echter nog niet automatisch tot een 
succesvolle beweging. Of sociale bewegingen over het algemeen succes hebben (gehad) in het 
bewerkstelligen van maatschappelijke verandering is sowieso niet eenvoudig vast te stellen.  
Wat is succes? Succes kan gedefinieerd worden als de mate waarin gestelde doelen worden bereikt. 
Maar hoe eenduidig zijn de doelen? En hoe weet je vervolgens dat de voortgang te danken is aan de 
beweging? Deze vragen zijn in veel gevallen niet eenvoudig te beantwoorden. 
 
Het ligt voor de hand dat anti-apartheidsorganisaties het afschaffen van de apartheid, en het tot stand 
komen van een democratisch systeem in Zuid-Afrika op basis van one man, one vote als uiteindelijk 
doel zagen. De mogelijkheid om daarop vanuit Nederland invloed uit te oefenen was beperkt. Daarom 
hebben de organisaties zich gaandeweg gericht op dichterbij liggende, meer haalbare doelen zoals het 
beïnvloeden van het Nederlandse beleid (van overheden en bedrijven) met betrekking tot Zuid-Afrika. 
Om dat te bereiken was het nodig de publieke opinie te beïnvloeden en te mobiliseren. Deze doelen 
lagen redelijkerwijs binnen de span of influence van de beweging. In het verlengde daarvan zijn 
vervolgens een groot aantal afgeleide of nevengeschikte doelen te identificeren: bijvoorbeeld de boycot 
van Zuid-Afrikaanse producten; het doen aannemen van moties in de Tweede Kamer, de EU of de VN; 
de acties tegen bedrijven die zaken deden met of in Zuid-Afrika. Ook stellen maatschappelijke 
bewegingen zich ‘instrumentele doelen’ die vooral te maken hebben met het versterken van de eigen 
organisatie; zoals het vergroten van het abonneebestand van de bladen, het werven van geld om de 
organisatie uit te bouwen, het vergroten van de opkomst tijdens manifestaties en acties et cetera. 
Het probleem van het meten van het succes van de anti-apartheidsorganisaties is daarmee geschetst: op 
het uiteindelijke doel kon de beweging nauwelijks invloed uitoefenen en de afgeleide doelen zijn deels 
vervat in termen van bewustwording, mobilisatie van de publieke opinie, en organisatieopbouw; zaken 
die lastig met enige precisie vast te stellen zijn, en die bovendien slechts indirect en op een 
onduidelijke manier bijdragen aan de uiteindelijke, ‘hogergestelde doelen’. 

                                                
18 Zie: Van der Woude, Maartje. Over het verleden, het heden en de toekomst van strafrechtelijke terreurbestrijding in 

Nederland. In: Pieterman, R. en M. Hildebrandt. Voorzorgsstrafrecht: zorgen om en vóór inzichtelijke keuzes: Een eerste 

aanzet tot een ex-post en ex-ante evaluatiemodel voor de wetgever. Boom, Meppel, 2009. Zie ook: Moerings, M. Terrorisme: 

een serieus probleem voor Nederland? Tijdschrift voor Criminologie, 1989, pp 358-378. 

19 Buijs (1995).   
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Anti-apartheidsorganisaties hebben slechts zelden hun doelen en de hiërarchische gelaagdheid ervan 
geëxpliciteerd. Het doel van het organiseren van, bijvoorbeeld, een boycot van Krugerrands, was 
uiteraard het stilleggen van de verkoop van deze munten, maar achterliggende doelen waren onder 
andere: het toebrengen van schade aan de Zuid-Afrikaanse economie (in ieder geval gold het 
omgekeerde argument dat banken die Krugerrands verkochten beschuldigd werden van het steunen van 
de Zuid-Afrikaanse economie); het opstarten van een maatschappelijke discussie in Nederland; het 
mobiliseren van de publieke opinie; het bewustmaken van het Nederlandse publiek; het activeren van 
de bestaande en potentiële achterban door het bieden van plaatselijk handelingsperspectief et cetera. 
Nog een voorbeeld: de boycot van Shell. Deze campagne had ten doel de verkoop van Shellproducten 
in Nederland tegen te gaan. Dat zou dan mogelijk leiden tot terugtrekken van Shell uit Zuid-Afrika. 
Ging het vervolgens om het toebrengen van economische schade aan Zuid-Afrika? Ging het om het 
bereiken van media-aandacht? Ging het om het veranderen van de publieke opinie? Ging het om het 
betrekken van de achterban bij concrete acties?  
In veel gevallen bestonden de doelen van acties of campagnes uit meerdere niet geëxpliciteerde 
elementen. Terugkijkend zijn de directe doelen van sommige acties nog wel te reconstrueren, soms zijn 
ze zelfs geëxpliciteerd tijdens het voorbereiden van de campagne, of binnen subsidieaanvragen aan de 
NCO. Maar hoe de doelen zich tot elkaar verhielden werd zelden concreet gemaakt. 
Daarnaast is voor sommige organisaties de strijd tegen de apartheid zelf een middel geweest in een nog 
bredere strijd, namelijk die tegen kapitalisme en kolonialisme, of vóór een rechtvaardige samenleving. 
In de jaren zeventig formuleerde de AABN het apartheidssysteem als een uitwas van het kapitalisme, 
en de anti-apartheidstrijd als een onderdeel van de klassenstrijd tegen kapitalisme en fascisme. In de 
jaren tachtig maakte de radicale anti-apartheidsbeweging – en met name de anti-imperialistische 
stroming daarbinnen – nagenoeg dezelfde analyse. Voor deze groepen was bewustwording van de 
Nederlandse bevolking met betrekking apartheid een vehikel in de totale strijd tegen kapitalisme. 
 
Uit de geschriften, subsidieaanvragen en jaarplannen van de diverse bewegingsorganisaties valt het 
volgende overzicht van de einddoelen, hoofddoelen en tussenliggende doelen van de anti-
apartheidsbeweging samen te stellen: 
Achterliggend einddoel 

• Een rechtvaardige samenleving 
• Bestrijden van kapitalisme en kolonialisme 

Formeel einddoel 
• Afschaffen van apartheid 

Hoofddoelen 
• Mobilisatie van de publieke opinie 
• Beleidsveranderingen in Nederland  

Tussenliggende doelen 
• Geslaagde acties: boycots, demonstraties, aanslagen, picket lines et cetera 
• Financiële en politiek steun verwerven voor de diverse bevrijdingsbewegingen  

Instrumentele doelen  
• Versterken van de eigen organisatie 
• Verkrijgen van subsidie 
• Nieuwe abonnees voor het orgaan 
• Werven van vrijwilligers et cetera 

 
In het onderzoek naar het succes van de anti-apartheidsbeweging richt ik mij op de twee hoofddoelen: 
mobilisatie van de publieke opinie en beleidsverandering.20 Deze twee liggen in elkaars verlengde: de 
strategie van de meeste anti-apartheidsorganisaties was erop gericht het Nederlandse publiek bewust te 
maken en te mobiliseren om daarmee voldoende ‘politiek kapitaal’ te verwerven om 
beleidsveranderingen af te dwingen bij zowel overheid, bedrijven als maatschappelijke instellingen.  
 
Publieksmobilisatie en beleidsverandering  
Sociale bewegingen hebben geen formele invloed in de besluitvorming van het Nederlandse bestuur of 
de besluitvorming van bedrijven of instellingen. Ze zijn formeel machteloos. Ze ontlenen hun invloed 

                                                
20 Hierbij baseer ik mij onder andere op: Giugni, Marco en Florence Passy. Social movements and policy change: Direct, 

mediated, or joint effect? American Sociological Association Section on Collective Behavior and Social Movements Working 

Paper Series, vol. 1, no. 4, 1998. Download: www.nd.edu/~dmyers/cbsm/vol1/geneva98.pdf 
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aan het aantal en de kwaliteit van de medestrijders die ze in hun kamp weten te krijgen. Die 
medestanders kunnen onder andere de publieke opinie of delen van de (politieke) elite zijn.21  
Politici en beleidsmakers zullen vooral naar sociale bewegingen en pressiegroepen luisteren als ze daar 
een voordeel in zien. Bijvoorbeeld omdat ze menen dat deze groepen een breder gevoeld sentiment 
vertolken. Het negeren van deze sentimenten en meningen en, algemener, van de informatie van 
pressiegroepen kan electorale gevolgen hebben voor politici en leiden tot afname van draagvlak voor 
bestuurders. De mate waarin beleidsmakers en politici luisteren naar dergelijke groepen en bewegingen 
hangt ook af van andere factoren, zoals de stabiliteit en de ‘openheid’ van het politieke systeem, de 
nabijheid van verkiezingen en de verdere maatschappelijk-politieke omstandigheden van het moment.22  
De publieke opinie – de verzameling van meningen over een onderwerp bij een publiek of bij de 
bevolking23 – is belangrijk als ‘mediator’ richting politiek en bestuur. Politici hechten belang aan de 
publieke opinie uit electorale motieven.24 Met andere woorden: een verandering in de publieke opinie 
kan vroeger of later leiden tot een beleidsverandering. Hoe omvangrijker het publiek is dat een 
bepaalde opinie aanhangt, des te relevanter het is voor politici om de desbetreffende opinie te volgen of 
in elk geval niet te negeren. Overigens volgens politici soms bewust een minderheidsopinie omdat ze 
menen dat juist deze opinie aangehangen wordt door hun (potentiële) electoraat. Sociale bewegingen 
kunnen succes ook zoeken via de steun van de politieke elite. Delen van het politieke establishment 
kunnen de zaak van de sociale beweging – de eisen van de anti-apartheidsbeweging – onderwerp 
maken van de formele politieke beraadslagingen en besluitvorming. In beide gevallen zal de sociale 
beweging dus eerst publieke steun en/of politieke steun moeten mobiliseren om via deze mediators 
invloed te krijgen op het beleid. De publieke opinie is het belangrijkste kapitaal van sociale 
bewegingen. 
Het proces bij de invloed op besluitvorming van bedrijven is niet veel anders. Ook bedrijven laten zich 
bij hun beslissingen deels leiden door de publieke opinie. Waar bij politici het publiek gelijk staat aan 
het electoraat, gaat het bij bedrijven om het tevreden houden van de consument.  
Zowel bedrijven als politici/bestuurders geven echter zelden direct gehoor aan de eisen van sociale 
bewegingen en pressiegroepen. Ten eerste omdat ze hopen of verwachten dat de kwestie weinig 
gevolgen zal hebben voor koopgedrag of stemgedrag. Het publieke bestuur heeft bovendien goede 
redenen om niet zomaar de eisen van sociale bewegingen of pressiegroepen in te willigen; 
overheidsbeleid dient tot stand te komen op basis van de formele democratische procedures, vastgelegd 
in wetten en reglementen. Maatschappelijke bewegingen zijn geen onderdeel van de formele 
besluitvorming en kunnen slechts in het voortraject hopen op invloed. Ook bedrijven zijn in eerste 
instantie niet snel geneigd te luisteren naar sociale bewegingen. Zij zullen stellen dat de grenzen van 
hun beleidsvrijheid bepaald worden door de wetgever en niet door maatschappelijke bewegingen.25 
Voor overheden én voor bedrijven geldt dat er risico’s verbonden zijn aan het instemmen met de eisen 
van pressiegroepen, namelijk dat het hek wordt opengezet voor claims van andere groepen (‘als wij 
onze oren laten hangen naar iedere actiegroep, dan kunnen we nergens meer ondernemen’). Ze zullen 
dat pas doen als de kosten van negeren hoger zijn dan de kosten van het navolgen van de eisen van 
bewegingen; hoger in de zin van electoraal verlies of verlies van draagvlak, of, in het geval van 
bedrijven, kosten van imagoschade en daaruit volgend omzetverlies.26 
 
Om effect te hebben op het beleid van overheid of andere actoren is het mee hebben van de publieke 
opinie niet genoeg. Ook het gewicht van de opinie zelf speelt een rol: betreft het slechts een mening of 
gaat het om een diepgevoelde overtuiging waarbij fundamentele waarden, of de eigen sociaal-
economische positie op het spel staan? Is (een deel van) het publiek bereid om voor een bepaalde 
kwestie de straat op te gaan? Zullen kiesgerechtigden hun stemgedrag af laten hangen van een 
opvatting over een bepaald maatschappelijk vraagstuk en zijn consumenten bereid hun koopgedrag aan 
te passen? De mate van zwaarwegendheid van de publieke opinie over een zaak als apartheid komt 
nauwelijks naar voren in bijvoorbeeld opinieonderzoeken. Het percentage Nederlanders dat het 
systeem van apartheid in Zuid-Afrika afwees is tussen 1960 en 1990 vermoedelijk minder verschoven 
dan de mate van verontwaardiging over dit systeem. De mate van verontwaardiging is een belangrijke 
factor in de bereidheid van mensen om daadwerkelijk gevolg te geven aan hun opvattingen. 

                                                
21 Zie: Giugni and Passy (1998).  

22 Uba, Katrin. The contextuel dependence of movement outcomes; A simplified meta-analysis. In: Mobilisation: An 

international journal, 14(4), 2009. 

23 Ontleend aan: De Boer, Connie en Harm ’t Hart. Publieke opinie. Boom, Amsterdam, 2007. 

24 Giugni and Passy (1998). 

25 Zie ook: Van Riemsdijk (1994).  

26 Van Riemsdijk (1994). 



 20 

Het mobiliseren van de publieke opinie wordt ook wel consensusmobilisatie genoemd.27 Het betekent 
dat men probeert een bepaalde visie op een probleem te verspreiden.28 Het gaat daarbij om het streven 
naar consensus; echte consensus is er zelden. In Nederland bestond er vanaf de jaren zestig brede 
consensus over de verwerpelijkheid van apartheid. Maar daarover ging de strijd niet (meer). Het ging 
om de vraag wat Nederland kon en moest doen om apartheid te bestrijden. Consensus daarover is er 
nooit gekomen. Liever dan de term consensusmobilisatie gebruik ik de term publieksmobilisatie. Bij 
publieksmobilisatie gaat het om twee aan elkaar verwante zaken: het creëren van mobilisatiepotentie en 
het legitimeren van actiedoelen. Het creëren van mobilisatiepotentie is het bij zoveel mogelijk mensen 
doen ontstaan van een positieve houding ten opzichte van een maatschappelijke beweging. Bij het 
legitimeren van actiedoelen gaat het er om dat zoveel mogelijk mensen zich achter de middelen en de 
intermediaire doelen van de beweging scharen. In het geval van de anti-apartheidsbeweging ging het er 
om dat mensen kennis namen van wat er in Zuid-Afrika aan de hand was: informeren is de eerste stap. 
Hierbij spelen vooral de media een belangrijke rol. Geen wonder dat maatschappelijke organisaties 
zich veel inspanningen getroostten om de media te bereiken: informeren en belobbyen van journalisten, 
publiceren van eigen artikelen, ingezonden brieven en opiniestukken en het organiseren van 
mediagenieke acties om daarmee in het nieuws te komen. De beweging werd hierbij ‘geholpen’ door 
het feit dat de gebeurtenissen in Zuid-Afrika vaak schokkend waren én door het bestaan van directe 
banden tussen Nederland en Zuid-Afrika. Omdat het systeem van apartheid zo evident indruiste tegen 
belangrijke normen en waarden in de Nederlandse samenleving (vooral ook met de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog nog op het netvlies), leidde kennis over de apartheid vrij snel tot een 
vrijwel samenlevingsbreed afwijzen van dit systeem.  
Na informeren/sensibiliseren komt mobiliseren: in hoeverre zijn mensen bereid om hun mening over 
apartheid actief uit te dragen, of hun stemgedrag daar (deels) van af te laten hangen, of geld te doneren 
aan anti-apartheidsdoelen, of aanwezig te zijn tijdens demonstraties, of mee te doen aan acties, of actief 
te worden als vrijwilliger in de anti-apartheidsbeweging et cetera? Het gaat dus niet alleen om een 
verandering van opvatting maar ook om het gewicht van die opvatting binnen het totale waardepatroon. 
Dat Nederland apartheid afwees betekende nog niet dat Nederland ook bereid was even massaal de 
straat op te gaan. De uitdaging van de anti-apartheidsbeweging betrof, zoals gezegd, het legitimeren 
van actiemethoden. De discussie over doel en middelen is een constante geweest in de anti-
apartheidsstrijd. Na ‘Sharpeville’ groeide in Nederland al snel een consensus dat apartheid verwerpelijk 
was. De discussie in Nederland over apartheid ging (anders dan in Zuid-Afrika zelf) dan ook niet over 
de verwerpelijkheid van het systeem, maar over de manier waarop men daar in Nederland mee om 
moest gaan. En vooral over de middelen waarmee Nederland ertoe kon bijdragen dat de apartheid in 
Zuid-Afrika werd afgeschaft. Uiteraard zijn dit soort afwegingen tussen doel en middelen niet uniek 
voor de anti-apartheidsstrijd. Ook in, bijvoorbeeld, de milieubeweging geldt dat eigenlijk niemand vóór 
milieuvernietiging is, maar gaat het eerder om de vraag welke milieuschade aanvaardbaar is in het 
bereiken van welvaart op korte en middellange termijn. En ook bij de vredesbeweging gaat het om 
‘vrede tegen welke prijs’. 
 
Een factor voor het succes van publieksmobilisatie zijn de maatschappelijke en politieke 
omstandigheden waarbinnen een beweging opereert. Dat geldt uiteraard voor omstandigheden en 
gebeurtenissen in Zuid-Afrika zelf. Zo hebben de moord op Steve Biko in 1977 en het uitroepen van de 
noodtoestand door de Zuid-Afrikaanse regering in 1985, na het oplaaien van onrust in de samenleving, 
grote invloed gehad op de bereidheid van mensen in Nederland om zich achter de eisen van de anti-
apartheidsbeweging te stellen. 
Ook zijn er in de eigen, Nederlandse samenleving structurele omstandigheden – die overigens variëren 
in de tijd – die het mobilisatiepotentieel kunnen vergroten of verkleinen. Het onder vuur liggen van de 
sociale orde, de afnemende populariteit van regeringen, het bestaan van grote groepen 
gemarginaliseerden, de aanwezigheid van repressie, de aanwezigheid van andere maatschappelijke 
kwesties; het zijn allemaal factoren die gevolgen hebben voor het mobilisatiepotentieel van 
maatschappelijke organisaties.29 Mobilisatiepotentieel is in zekere zin (en onder bepaalde 
omstandigheden) een zichzelf versterkend proces. Succesvolle en aantrekkelijke maatschappelijke 
bewegingen kunnen aanleiding geven tot groei van bewegingen binnen aanpalende onderwerpen. 
Samen kunnen deze bewegingen leiden tot een algeheel klimaat van maatschappelijke verandering: een 
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protestgolf. Het feit dat de anti-apartheidsbeweging opkwam en groeide binnen een golf van burgerlijk 
verzet en protest heeft ongetwijfeld bijgedragen aan haar succes. Tegelijkertijd is er mogelijk ook 
sprake van concurrentie tussen maatschappelijke bewegingen om de aandacht van publiek en politiek. 
Opkomen in een periode van brede maatschappelijke betrokkenheid en verzet kan daarom ook 
betekenen dat een bepaalde (deel)beweging juist minder makkelijk voet aan de grond krijgt. 
 
Invloed op de buitenlandse politiek 
Speciale aandacht verdient het feit dat de anti-apartheidsbeweging zich uiteindelijk richtte op het 
beïnvloeden van het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering. Binnen het totale overheidsbeleid 
nemen de buitenlandse betrekkingen een bijzondere plaats in. 
De vraag is in hoeverre druk vanuit de samenleving van betekenis is als het gaat om het beïnvloeden 
van het buitenlandbeleid. Immers het internationale beleid van een land wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de internationale omgeving: bondgenootschapen, verdragen, handelsbetrekkingen et 
cetera. Ook na de democratiseringsbewegingen van de jaren zestig en zeventig bleef de invloed van 
niet-gouvernementele organisaties op het buitenlandbeleid relatief gering. Op het gebied van de 
mensenrechten is er sprake van deelsuccessen voor maatschappelijke organisaties,30 maar echte 
beleidsaanpassingen zijn er nauwelijks geweest. En als ze er waren zijn ze niet ondubbelzinnig toe te 
schrijven aan acties van maatschappelijke organisaties. Vanaf de jaren vijftig hebben maatschappelijke 
organisaties en sociale bewegingen toenemend geprobeerd om invloed uit te oefenen op het 
Nederlandse buitenlandbeleid, maar met beperkte resultaten. Everts31 concludeert dat tot de jaren 
tachtig de beleidsvorming op het gebied van de buitenlandse betrekkingen nog grotendeels een zaak 
was van de elite, hoewel deze elite steeds minder beperkt was tot een kleine kring van professionele 
diplomaten. De conclusie van Jerôme Heldring32 in 1970 dat het buitenlandbeleid de bevolking 
goeddeels koud laat en dat daardoor de weg vrij is voor luidruchtige actiegroepen om hun standpunten 
op te dringen en het regeringsbeleid te wijzigen, was in 1970 onjuist en vanaf de jaren tachtig 
overdreven. De eerste anti-apartheidsbeweging, het Comité Zuidelijk Afrika (CZA) kreeg nauwelijks 
een voet aan de grond in ‘Den Haag’ en werd goeddeels genegeerd als factor in de beleidsbepaling. 
Maar ook de luidruchtige Vietnambeweging slaagde erin dezelfde periode niet of nauwelijks in het 
beleid te beïnvloeden. En voor zover de Vietnambeweging wel succes had, was het vanwege de 
massaliteit en de alom aanwezigheid van het protest. 
Gaandeweg kregen sommige burgers – wetenschappers, zakenlieden en politici – wel enige invloed op 
de Nederlandse buitenlandse betrekkingen. Esther van den Berg (2001) concludeert dat vanaf het eind 
van de jaren zeventig tot het begin van de jaren negentig diverse non-gouvernementele organisaties 
(NGO’s), waaronder organisaties die behoren tot de anti-apartheidsbeweging, enige invloed hebben 
gehad op het Nederlandse buitenlandbeleid. Twee van de casussen die Van den Berg uitwerkt zijn de 
pogingen van de anti-apartheidsbeweging tot een kolenboycot van Zuid-Afrika en de acties tegen de 
doodstraf in Zuid-Afrika. In beide gevallen signaleert Van den Berg beperkt succes van de acties. In 
het geval van enkele ter dood veroordeelde ANC-strijders stelt Van den Berg dat de Nederlandse 
overheid en de ambassade in Zuid-Afrika druk uitoefenden op de Zuid-Afrikaanse regering als gevolg 
van de informatie verstrekt door de anti-apartheidsbeweging. Met betrekking tot de kolenboycot 
concludeert zij dat de minieme stappen die verschillende overheden gezet hebben op het conto 
geschreven kunnen worden van de beweging. In beide gevallen is het duidelijk dat de beweging 
weliswaar niet genegeerd werd door de regering, maar de gestelde eisen werden daarbij niet of 
nauwelijks ingewilligd. 
Een constante gedurende de anti-apartheidsstrijd is geweest dat de opeenvolgende Nederlandse 
regeringen de belemmeringen vanuit de internationale omgeving steeds sterker lieten wegen dan de 
binnenlandse druk. Ook de veronderstelde economische belangen van Nederland speelden een 
voortdurende belangrijke rol.33 Dit woog zo zwaar dat daar op meerdere momenten zelfs een 
kabinetscrisis voor werd geriskeerd. De relatief vergaande formuleringen in de 
verkiezingsprogramma’s (zeker van het CDA) speelden vooral een rol in het binnenlandse politieke 
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debat en waren deels bedoeld om de gemoederen binnen de partij tot bedaren te brengen.34 
Ongetwijfeld speelt het een rol dat maatschappelijk organisaties die pogen het buitenlandbeleid te 
beïnvloeden, hiervoor nauwelijks een materieel en objectief eigenbelang kunnen aantonen. Hun 
motivatie komt vooral voort uit morele en ideologische overwegingen. De minister van Buitenlandse 
Zaken wordt zelden geconfronteerd met een Binnenhof vol betogers die direct, materieel geraakt 
worden door het gevoerde beleid. Voorhoeve concludeert dat er altijd een kloof zal bestaan tussen het 
buitenlandbeleid van de overheid en de publieke opinie, “hoe repressief dit ook mag klinken...”35 
 
Algemene verklaringsfactoren voor succes 
Hoe komt het succes van sociale bewegingen tot stand? Welke factoren spelen daarbij een rol? De 
Amerikaanse socioloog Doug McAdam onderscheidt drie sets van factoren die het succes (of het 
gebrek daaraan) van sociale bewegingen kunnen verklaren.36 Ten eerste de kracht van de organisatie 
van de beweging zelf, ten tweede het proces van framing en ten derde de politieke openingen binnen de 
samenleving waar de beweging actief is.  
De eerste set van factoren (de zogenaamde resource mobilization approach) laat zien dat een sociale 
beweging alleen succesvol kan zijn als ze voldoende geld, mensen en goederen weet in te schakelen en 
een goede organisatie opbouwt. Een deel van de aandacht van sociale bewegingen is daarom gericht op 
inspanningen om de eigen organisatie overeind te houden (de zogenaamde instrumentele doelen). Die 
inspanningen concurreren in aandacht, bestedingen en menskracht met het oorspronkelijke politieke 
doel.  
Met framing wordt bedoeld het bepalen van het begrippenkader, de beelden en de toon van het 
discours.37 Dat heeft te maken met het formuleren van de boodschap en de definitie van het 
gesignaleerde probleem, maar heeft ook gevolgen voor de mate waarin de beweging en de 
bewegingsorganisaties worden ‘vertrouwd’ door de doelgroep of het publiek als geheel. De 
betrouwbaarheid kan te maken hebben met de expertise van de organisatie of de uniciteit van haar 
boodschap, maar ook bijvoorbeeld met de mate waarin de organisatie bereid is tot risicovolle acties, en 
dus zelf de nek uitsteekt. De inzet van bekende Nederlanders als boegbeeld of ambassadeur kan het 
imago van betrouwbaarheid van een organisatie verhogen (of misschien ook wel verlagen!). Het 
gebruik van culturele uitingen door sociale bewegingen kan eveneens beschouwd worden als een vorm 
van framing. Een goed voorbeeld is de Vietnambeweging die sterk wordt geassocieerd met de 
vernieuwende (pop)muziek van die tijd. Maar ook voor de anti-apartheidsbeweging heeft muziek een 
belangrijke rol gespeeld: dat varieert van de wereldhits ‘Sun City’ en ‘Free Nelson Mandela’ tot de 
muziek van Miriam Makeba en Ladysmith Black Mambaso en tot de Nederlandse koren die Zuid-
Afrikaanse muziek vertolkten tijdens manifestaties. Het woord ‘apartheid’ zelf heeft wellicht een rol 
gespeeld in de framing van de beweging. Het woord suggereert en impliceert dat bevolkingsgroepen 
apart worden gezet. Termen als ‘gescheiden ontwikkeling’ en vooral ‘eigen ontwikkeling’ hadden 
waarschijnlijk een veel positievere klank gegeven aan wat er in Zuid-Afrika aan de hand was dan 
‘apartheid’. Banden onderhouden met het apartheidsbewind werd door voorstanders betiteld als ‘het 
open houden van de dialoog’ of ‘constructive engagement’ (de term die de Amerikaanse Reagan-
regering koos voor het Zuid-Afrikabeleid), terwijl tegenstanders de zelfde contacten als ‘collaboratie’ 
betitelden. 
De derde set van factoren, de politieke omgeving, ook political opportunities structure (POS) 
genoemd, verklaart het succes van maatschappelijke bewegingen vanuit de bestaande politieke 
structuur en de ruimte die de politiek laat voor nieuwe spelers. De POS biedt in veel gevallen een 
interessante verklaring voor het succes van sociale bewegingen. In de anti-apartheidsstrijd is, 
bijvoorbeeld, de tweespalt binnen de machtspartij CDA door het optreden van een sterke linkervleugel 
(de zogenaamde loyalisten) een aantrekkelijk verklaringsmodel voor het (bijna) succes van de anti-
apartheidsbeweging om de politiek te bewegen tot een olieboycot van Zuid-Afrika. Toch zitten er ook 
haken en ogen aan de POS als succesverklaring. Partijen hebben altijd vleugels; waarom ‘werkte’ de 
tweespalt binnen het CDA in begin jaren tachtig wel, en later niet meer? Waarom hebben sommige 
politieke omstandigheden effect en andere niet of minder? Door de lastige vergelijkbaarheid en het 
optreden van talloze andere factoren die tot kansen kunnen leiden voor sociale bewegingen, geeft de 
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POS aanleiding tot gelegenheidsargumentatie achteraf. De Duitse politicoloog Herbert Kitschelt heeft 
de anti-atoomenergiebewegingen in vier landen (Zweden, Amerika, Duitsland en Frankrijk) 
vergeleken.38 Volgens Kitchelt kiezen bewegingen hun strategie aan de hand van de mate van 
openheid van het politieke systeem waarbinnen ze opereren. In zijn model classificeert Kitschelt de VS 
en Zweden als open en Frankrijk en Duitsland als gesloten tegenover niet-geïnstitutionaliseerde actoren 
(zoals sociale bewegingen). In een kritiek op Kitschelt betoogt politicoloog Christoffer Rootes dat het 
classificeren van politieke systemen als open of gesloten problematisch is.39 Is bijvoorbeeld het Duitse 
systeem wel zo gesloten als Kitschelt suggereert? Meer algemeen wijst Rootes op het belang van 
toevallige, conjuncturele of casusgerelateerde factoren in de reactie van de staat op de eisen van sociale 
bewegingen, eerder dan van structuren. 
In ieder geval is duidelijk dat het lastig is een set van politieke variabelen op te stellen die consistent 
kan verklaren waarom een sociale beweging in een bepaalde periode succesvol kan zijn en in andere 
omstandigheden niet (of minder).40  
Als verklaringsgrond voor het succes van sociale bewegingen verschilt de POS van andere 
verklaringen omdat sociale bewegingen zelf nauwelijks invloed hebben op de politieke omgeving 
waarbinnen ze opereren. De POS alleen kan dus niet verklaren waarom een bepaalde beweging op een 
gegeven moment succesvol is en een andere niet. Het kan hoogstens landen of tussen actieperiodes 
vergelijken. In deze studie is alleen sprake van een (beperkte) vergelijking van actieperiodes. Ik 
vergelijk de Nederlandse anti-apartheidsbeweging niet met de anti-apartheidsbewegingen in andere 
landen. Daar ligt nog een onderzoeksonderwerp braak. 
 
Succesfactoren in publieksmobilisatie en beleidsbeïnvloeding 
De drie sets van algemene factoren uit de vorige paragraaf leveren elementen voor de succesfactoren 
die ik identificeer voor enerzijds publieksmobilisatie en anderzijds beleidsbeïnvloeding. 
Welke factoren hebben over de hele periode bijgedragen aan het succes (of het gebrek daaraan) van de 
verschillende anti-apartheidsorganisaties in de publieksmobilisatie in Nederland? Die vraag is niet 
eenduidig te beantwoorden. Verschillende factoren spelen mee en versterken of verzwakken elkaar. 
Voor het wegen van het succes van de diverse Nederlandse anti-apartheidsorganisaties in het 
informeren en mobiliseren van de publieke opinie heb ik zeven aspecten in ogenschouw genomen.41 
Ten eerste het vermogen van organisaties om publiciteit te genereren, zowel voor het onrecht in Zuid-
Afrika als voor de eigen organisatie en de eigen acties en campagnes. Enige bekendheid met de 
omstandigheden en informatie zijn een voorwaarde voor het hebben van een opinie (uiteraard hoeft die 
informatie niet feitelijk correct te zijn). De pers speelt een vitale rol in het agenderen van 
maatschappelijke thema’s. Ten tweede de effectiviteit, proportionaliteit en aansprekendheid van de 
gekozen actiemethode. Ten derde het ontwikkelen van een effectieve, werkbare strategie (bijvoorbeeld 
de achterban aanspreken op het eigen niveau, dus differentiëren in de boodschap, of het zich richten op 
een achterban/doelgroep waar daadwerkelijk winst te behalen valt). Ten vierde het samenwerken en 
allianties sluiten met andere organisaties binnen of buiten de beweging. Ten vijfde het bieden van een 
handelingsperspectief aan de achterban. Ten zesde het identificeren van een herkenbare (liefst nabije) 
tegenstander of het naar voren schuiven van een aantrekkelijk alternatief. Ten zevende het opbouwen 
(en onderhouden) van een goede, effectieve interne organisatie. Daarbij hoeft de mate van 
institutionalisering van een organisatie niet evenredig te zijn met het succes ervan. Sommige 
initiatieven zijn juist succesvol geweest doordat er nauwelijks sprake was van enige vorm van 
organisatie, zoals bijvoorbeeld bij de radicale anti-apartheidsgroepen. 
Deze zeven factoren overlappen elkaar deels. Bijvoordeeld het bieden van handelingsperspectief kan 
onderdeel zijn van de strategie van een beweging. En in het kiezen van een herkenbare, nabije 
tegenstander wordt ook het handelingsperspectief gelijk omkaderd. 
 
Welke concrete factoren hebben het succes bepaald van de verschillende anti-apartheidsorganisaties in 
de beleidsbeïnvloeding?42 Ten eerste de mate waarin deze groepen beschikken over exclusieve 
informatie. Ten tweede de mate waarin de groepen aansluiten bij de gangbare definitie van de situatie. 
Ten derde de mate waarin de organisaties beleidsmaatregelen voorstellen die niet al te zeer afwijken 
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van wat te doen gebruikelijk is, of die niet afwijken van de heersende waarden en normen. Ten vierde 
de mate waarin zij zich gesteund weten door een min of meer omvangrijke achterban, dit zijn de 
mensen namens wie de organisaties hun eisen formuleren. En (ten vijfde) de mate waarin de 
organisaties zich gesteund weten door een deel van de elite of door erkende experts. Ook deze vijf 
factoren overlappen deels. 
De scheiding tussen de anti-apartheidsbeweging en de overheid (en andere formele instellingen) is 
overigens niet eenduidig. Vaak was de overheid het doelwit van anti-apartheidsacties, die verandering 
van het overheidsbeleid tot doel hadden. Maar in andere gevallen liepen de belangen en opvattingen 
van verschillende overheden en onderdelen van de anti-apartheidsbeweging parallel. De regering heeft 
bijvoorbeeld gedurende een groot deel van de periode dankbaar gebruik gemaakt van de contacten die 
er lagen tussen de diverse anti-apartheidsorganisaties en de bevrijdingsbewegingen. Zelfs het marginale 
en ‘radicale’ Azania Komitee was diverse malen te gast op het ministerie van Buitenlandse Zaken om 
vertegenwoordigers van de door hen gesteunde PAC te introduceren. In de loop van de jaren hebben 
zich op verschillende momenten en binnen verschillende campagneonderdelen bondgenootschappen 
ontwikkeld tussen overheidsinstituties en anti-apartheidsorganisaties. De bondgenootschappen gingen 
vaak verder dan de ‘facilitatie’ (bijvoorbeeld door middel van subsidieverstrekking) van een sociale 
beweging door de overheid. Daar waar de anti-apartheidsbeweging zich bijvoorbeeld manifesteerde als 
humanitaire organisatie, en geld probeerde te werven voor de bevrijdingsbewegingen in ballingschap, 
of wanneer de individuele mensenrechten in het geding waren, was er sprake van een grote mate van 
samenwerking tussen beweging en overheid.43 Soms fungeerden anti-apartheidsclubs (zoals het KZA) 
als uitvoeringsorganisaties van het Nederlandse buitenlandbeleid. In enkele gevallen was de overheid 
zelfs onderdeel van de beweging, zoals de LOTA (Lagere Overheden tegen Apartheid). En omgekeerd 
beschouwde de anti-apartheidsbeweging de Nederlandse overheden in specifieke gevallen als 
tegenstanders en dan weer als medestanders in de strijd tegen apartheid.  
 
De weging van de organisaties in het voldoen aan de zeven succesfactoren voor publieksmobilisatie en 
de vijf succesfactoren voor beleidsbeïnvloeding is niet eenvoudig. Gedurende hun levenscyclus passen 
organisaties zich aan. Een organisatie die aanvankelijk huiverig is voor samenwerking, kan later toch 
met andere organisaties optrekken. Een groep die aanvankelijk nauwelijks enige strategie ontwikkelt, 
doet dat later wel. In de loop van de tijd verbeteren de meeste clubs hun interne organisatie. De 
uiteindelijke weging heb ik gebaseerd op de, mijns inziens, meest kenmerkende periode van de 
betreffende groep. Ik heb bij de weging geen gebruik gemaakt van harde, kwantitatieve gegevens 
(bijvoorbeeld over de hoeveelheid publiciteit, het bereik, of over het aantal samenwerkingsverbanden). 
De weging is gebaseerd op onderlinge vergelijking van het archiefmateriaal, berichten in de media en 
literatuur en achtergrondgesprekken met betrokkenen. In het concluderende hoofdstuk zet ik de 
‘scores’ van de zeven organisaties wat betreft de succesfactoren voor publieksmobilisatie en 
beleidsbeïnvloeding, steeds afgesloten met een totaalscore, bij elkaar in een matrix (tabel 1). 
 
Het meten van succes 
Volgens sommige auteurs wordt de impact van sociale bewegingen vaak overdreven.44 Bewegingen 
zelf hebben baat bij het positief voorstellen van hun invloed op de beleidsvorming. Invloed is immers 
in zekere mate een self-fulfilling prophecy: indien een relevant publiek meent dat een bepaalde 
organisatie of beweging invloedrijk is bij het bepalen van het beleid rondom een maatschappelijk 
vraagstuk, dan zal die beweging die invloed daadwerkelijk sneller verwerven. De leider van een 
beweging die als invloedrijk wordt gezien zal makkelijker een podium krijgen om de mening van de 
beweging voor een breed publiek te verkondigen: hij/zij zal eerder worden uitgenodigd voor debatten 
of actualiteitenrubrieken, opiniestukken zullen makkelijker worden geplaatst in kranten et cetera. 
Tegelijkertijd hebben sociale bewegingen er soms ook baat bij om hun successen juist te bagatelliseren, 
daarmee versterken zij immers de noodzaak van voortgaande actie en legitimeren zij hun 
voortbestaan.45 Ook kan een claim op succes instemming met het nieuwe (overheids)beleid 
suggereren. 
 
Het vaststellen van het succes van sociale bewegingen wordt bemoeilijkt door een serie factoren.46 Ten 
eerste zijn de doelen van acties en campagnes van sociale bewegingen meestal niet eenduidig. Dat 
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45 Meyer (2006). 
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hangt samen met het feit dat de grenzen van de beweging zelf niet scherp te trekken zijn. Wie hoort tot 
de beweging en wie niet? Binnen een beweging kunnen door verschillende onderdelen of deelnemende 
organisaties behoorlijk tegenstrijdige deeldoelen geformuleerd worden. Of nog lastiger: worden de 
doelen helemaal niet geëxpliciteerd. 
De kwestie van toeschrijfbaarheid (attributie) is ook problematisch. Meestal spelen een heleboel 
actoren – de publieke opinie, de media, politieke partijen, pressiegroepen et cetera – een rol in 
maatschappelijke verandering.47 Sociale bewegingen richten zich bovendien veelal op tussenliggende, 
meer instrumentele doelen die het meten van het succes bemoeilijken. Voor het toeschrijven van 
maatschappelijke verandering aan een sociale beweging is het ook problematisch dat de weg van acties 
naar het ontstaan van een publiek debat, naar het mobiliseren van de publieke opinie, naar het 
betrokken raken van (politieke) elites, naar het vaststellen van nieuw beleid lang is. In de tussentijd 
gebeuren er veel andere zaken die het proces beïnvloeden en bijsturen, waardoor een simpel model van 
actie-reactie niet meer te reconstrueren valt. 
Ten slotte is het eenduidig operationaliseren van succes lastig. Het resultaat van een sociale beweging 
kan afgemeten worden aan de hand van een groot aantal zaken: politiek/bestuurlijke besluitvorming, 
besluitvorming door andere actoren (zoals bedrijven, kerken, instellingen), verandering van budget, 
verschuiving van de publieke opinie, culturele verandering, meer media-aandacht, of versterking van 
de beweging zelf.  
De anti-apartheidsbeweging is geen uitzondering wat betreft het problematische karakter van de vraag 
naar het succes. 
 
Zelfs wanneer de factoren voor succes zijn geïdentificeerd is het meten van het gewicht waarmee 
bewegingsorganisaties invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming problematisch. In feite kan 
meten alleen aan de hand van proxies, of indicatoren. Er zijn diverse indicatoren te verzinnen: de 
omvang van de organisatie (in menskracht, budget et cetera), de aantallen acties, de bezoekersaantallen 
van demonstraties en manifestaties, hoeveelheid aandacht in de pers, het aantal keren dat het 
onderwerp van de beweging behandeld wordt in de politieke arena. De kracht van een beweging is niet 
zomaar te kwantificeren door, bijvoorbeeld, lidmaatschap. Ten eerste omdat het lidmaatschap niet 
vaststaat (en bijvoorbeeld niet gelijk te stellen is aan het gecombineerd abonneebestand van de bladen 
van de bewegingsorganisaties), maar ook omdat lidmaatschap niet de enige factor is in het bepalen van 
de kracht van een beweging. Omvang van een beweging is slechts in beperkte mate een verklaring voor 
het succes van een beweging.48 
Diverse onderzoekers49 hebben zich vanaf de jaren zestig beziggehouden met het analyseren en meten 
van maatschappelijke protest. Protest event analysis is het onderzoeken van de kracht van sociale 
bewegingen aan de hand van de frequentie en de aard van de protestvormen. Dit kan met behulp van 
verslagen van dergelijke acties in de media, politierapporten en dergelijke. Digitale databanken (zoals 
Lexis Nexis) hebben dit soort onderzoek vergemakkelijkt. Een praktisch probleem bij het onderzoek 
van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging is dat doorzoekbare digitale edities van kranten en 
tijdschriften op dit moment pas beschikbaar zijn vanaf het begin van de jaren negentig. Een 
uitzondering is de Leeuwarder Courant (LC): deze krant heeft alle jaargangen gedigitaliseerd en op 
steekwoorden doorzoekbaar gemaakt. Om deze praktische reden is in dit boek veel gebruik gemaakt 
van de berichten in deze krant. In het slothoofdstuk presenteer ik de resultaten van een protest event 
analysis van de anti-apartheidsbeweging aan de hand van de berichtgeving in de Leeuwarder Courant.  
Het meer dan gemiddeld gebruik maken van een bepaalde bron, zou een zeker risico kunnen opleveren 
voor representativiteit. Toch is dat risico in dit geval beperkt, vooral door het karakter van de LC zelf. 
De LC was vanaf het begin van de twintigste eeuw een brede krant, gelezen door een divers publiek 
van gereformeerd tot communist. In zijn proefschrift over de Leeuwarder Courant stelt Marcel 
Broersma dat in de LC “in principe verslag werd gedaan van bijeenkomsten van alle maatschappelijke 
groeperingen ... De LC representeerde de verzuiling.”50 De krant besteedde ruim aandacht aan 
buitenlands nieuws. Ook is het een prettige bijkomstigheid dat de LC een regionaal dagblad is. 
Daardoor maakte de krant ook melding van lokaal nieuws, waaronder plaatselijke (Friese) acties en 
manifestaties. 
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Echter, de methode van protest event analysis geeft mijns inziens slechts een beperkt beeld van de 
ontwikkeling van het succes en de invloed van de anti-apartheidsbeweging. Ten eerste is juist de kracht 
van de beweging dat (vooral op het laatst) anti-apartheidsactivisme ‘doorsijpelde’ naar andere 
geledingen in de samenleving. De landelijke en zelfs de grotere plaatselijke acties maakten maar een 
beperkt gedeelte van de beweging uit. Minstens zo belangrijk waren de kleinschalige activiteiten op 
lokaal niveau (bijvoorbeeld op scholen, buurthuizen, vrouwenverenigingen et cetera). Het raadplegen 
van landelijke media (of zelfs plaatselijke media) geeft geen inzicht in deze activiteiten. Daarnaast 
waren veel van de werkzaamheden van de anti-apartheidsorganisaties nauwelijks mediagevoelig. Veel 
van het politieke lobbywerk vond plaats achter gesloten deuren (in de vorm van bijvoorbeeld 
persoonlijke gesprekken, brieven, het schrijven van analyses, het samenstellen van nieuwsbrieven, het 
doen van onderzoek et cetera) of was nauwelijks interessant voor de media. Ook is een beperking dat 
media vooral graag aandacht besteden aan nieuwe, liefst spectaculaire actievormen. De media-aandacht 
voor steeds terugkerende acties en demonstraties (hoewel deze een belangrijke functie kunnen hebben 
in het voortbestaan en de bloei van een groep of organisatie) zal in de loop der jaren afnemen. 
Koopmans en Rucht erkennen deze beperkingen, maar stellen dat de vooringenomenheid van de media 
richting grotere, meer spectaculaire en liefst landelijke acties weinig afdoet aan de waarde van de 
methode om maatschappelijke bewegingen te begrijpen. De methode geeft immers wel inzicht in de 
trend en de ontwikkeling van protestvormen. 
Toch meen ik dat voor een goed inzicht in de ontwikkeling van de anti-apartheidsbeweging, 
aanvullende analyse - naast de methode van protest event analysis – van belang is. Deze bestaat uit 
archiefonderzoek, interviews en meting van media-aandacht voor Zuid-Afrika en apartheid in meer 
algemene zin. Juist uit een combinatie van deze methoden valt een beter beeld van de omvang, 
reikwijdte en invloed van de anti-apartheidsbeweging te destilleren, evenals van de onderlinge 
verhoudingen tussen de verschillende organisaties en initiatieven die samen de beweging vormen.  
 
Tot slot 
Het hart van dit boek vormen de zeven volgende hoofdstukken waarin ik zeven belangrijke, landelijke 
initiatieven van de anti-apartheidsbeweging beschrijf. De volgorde is gebaseerd op de datum van 
oprichting. Een concrete uitdaging was de chronologie. Sommige organisaties hebben gedurende een 
groot deel van de beschreven periode bestaan. Ik heb ervoor gekozen om de geschiedschrijving van de 
zeven organisaties niet te onderbreken, en hun verhaal steeds te vertellen van a tot z. Dat betekent dat 
de tijdslijn in dit boek bij ieder nieuw hoofdstuk weer een stuk naar achteren schiet. Daarbij heb ik 
geprobeerd om bredere ontwikkelingen, zoals de veranderingen in de politieke en sociale omgeving 
van de organisaties, niet vaker dan één keer te schetsen. Dat gebeurt steeds op die momenten waar de 
beweging zichtbaar reageerde op, of een uiting was van die maatschappelijke ontwikkelingen. De 
nadruk van de beschrijving van de verschillende organisaties ligt op de periode waarin ze, naar mijn 
mening, hun belangrijkste en meest gezichtsbepalende bijdrage hebben geleverd aan de beweging als 
geheel. Belangrijke organisaties die verder geen apart hoofdstuk hebben gekregen komen aan bod in 
het hoofdstuk van de organisatie waar ze het meest (of het eerst) mee te maken hadden.  
De anti-apartheidsbeweging doofde uit in 1990, met de vrijlating van Nelson Mandela en de start van 
de onderhandelingen over de overgang naar democratie. De strijd tegen de apartheid was toen nog niet 
ten einde, die eindigde pas met de eerste algemene, democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in 
1994. De ontwikkeling van de beweging en van de diverse bewegingsorganisaties na 1990 behandel ik 
kort in het slothoofdstuk.  
In het concluderende hoofdstuk evalueer ik de kracht van de beschreven organisaties in het mobiliseren 
van de publieke opinie en het beïnvloeden van het beleid van anderen (met name de Nederlandse 
regering en het Nederlandse bedrijfsleven) met betrekking tot Zuid-Afrika. Die evaluatie presenteer ik 
aan de hand van de ingevulde matrix waarin elk van de zeven organisaties een score krijgt op de twaalf 
succesfactoren in het mobiliseren van respectievelijk de publieke opinie en het beïnvloeden van het 
beleid. Ik baseer me hierbij op het materiaal dat in de pagina’s ervoor is aangedragen. Sommige 
organisaties hebben weliswaar gedurende langere tijd bestaan, maar hun aanpak, strategie en invloed 
varieerde. Mijn beschrijving van deze organisaties focust op de periode waarin ze, zoals gezegd, het 
meest gezichtsbepalend waren. Hun scores wat betreft de mate waarin ze het publiek wisten te 
mobiliseren en het beleid beïnvloedden worden ook afgemeten aan de gekozen periode. Ook presenteer 
ik in het slothoofdstuk de resultaten van de protest event analysis op basis van berichtgeving in de 
Leeuwarder Courant. 
In het concluderende hoofdstuk ga ik ten slotte in op een aantal andere kwesties die niet direct verband 
houden met de centrale probleemstelling van dit boek. Het gaat om kwesties als: de onderlinge 
verhoudingen tussen de bewegingsorganisaties, de positie van de radicale anti-apartheidsinitiatieven 
binnen de beweging, de vraag of Nederland voorop liep in de strijd tegen de apartheid, de vraag of de 
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sancties meegeholpen hebben de apartheid af te schaffen, en de vraag in hoeverre de internationale 
solidariteit het ANC een voorsprong heeft gegeven in de politieke verhoudingen in het democratische 
Zuid-Afrika van na de apartheid.  
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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 
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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 
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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. 



 31 

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 
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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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2. Comité Zuid Afrika 
 
Inleiding 
De nacht van 4 op 5 december 1956 was een kort nachtje voor een groot aantal Zuid-Afrikaanse 
tegenstanders van de apartheid. Net voor zonsopgang werden Nelson Mandela, Oliver Tambo, Walter 
Sisulu, Joe Slovo en 152 andere leden van het ANC door de Zuid-Afrikaanse politie van hun bed 
gelicht en overgebracht naar de gevangenis in Johannesburg. Mandela en de zijnen werden beschuldigd 
van hoogverraad. Een jaar eerder had het ANC samen met andere zwarte organisaties en de (verboden) 
Communistische Partij van Zuid-Afrika het befaamde Freedom Charter aangenomen. Daarin 
verklaarden de organisaties dat: 
We, the People of South Africa, declare for all our country and the world to know: 
That South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly 
claim authority unless it is based on the will of all the people... 
Het Freedom Charter is voor miljoenen mensen, zowel in Zuid-Afrika als daarbuiten, de basis geweest 
voor de strijd tegen de apartheid en voor de steun aan het ANC. Met deze tekst keerde de organisatie 
zich niet alleen tegen het blanke minderheidsregime, maar verklaarde zich ook voorstander van een 
multi-raciaal Zuid-Afrika, waar óók de blanke minderheid een rechtmatige plaats toekwam. 
Het proces tegen de gearresteerden zou bekend worden als het Treason Trial. Het duurde van 1956 tot 
1961 en aan het eind werden de beschuldigde vrijgesproken van de aanklachten. In Groot-Brittannië en 
de Verenigde Staten leidde het proces tot initiatieven om de beschuldigden én hun achtergebleven 
familieleden te ondersteunen. In Groot-Brittannië werd daartoe het Defence and Aid Fund (DAF) 
opgericht. 
In Nederland wekte de arrestatie van de ANC-leiders de woede op van de ‘rooie’ hervormde predikant 
Jan Buskes. Anti-militarist, PvdA-lid en oud-verzetsman Buskes kende Zuid-Afrika. Hij had in 1955 
op uitnodiging van de Internationale Broederschap der Verzoening een reis van drie maanden door het 
land gemaakt. Zijn ervaringen schreef hij op in het boek ‘Zuid-Afrika’s apartheidsbeleid: 
onaanvaardbaar’. Het boek werd na verschijning veel besproken in Nederland en heeft, volgens VU-
historicus G.J. Schutte, de apartheidspolitiek in Nederland op de politieke agenda gezet.120  
In de inleiding van zijn boek schreef Buskes: “Ik kan tegen het apartheidsbeleid alleen maar 
hartgrondig neen zeggen. Zowel om principiële als om praktische redenen is het onaanvaardbaar. Het 
lost naar mijn overtuiging het rassenprobleem niet op, maar maakt het meer en meer tot een probleem, 
dat tenslotte nog slechts op gewelddadige wijze opgelost kan worden en opgelost zál worden.” 
Volgens zijn biograaf, E.D.J. de Jongh, zag Buskes apartheid vooral als een sociaal-economische 
kwestie.121 Daarin botste hij met de ideologische aanhangers van apartheid die de blanke overheersing 
van Zuid-Afrika beschreven als “het goddelijke recht van de eerste, het eeuwenoude 
eigendomsrecht”.122 Buskes aarzelde echter of het vanuit zijn anti-militarisme te verdedigen was de 
vrijheidsstrijd van de Zuid-Afrikaanse zwarten te steunen. De Wereldraad van Kerken had in deze tijd 
tweehonderdduizend dollar te beschikking gesteld aan het programma ter bestrijding van het racisme, 
maar waar kwam dit geld uiteindelijk terecht? Werd het gebruikt voor de gewapende strijd of voor 
humanitaire hulp: morfine of mortieren? Tegelijkertijd vroeg Buskes zich af of men de zwarten wel het 
gebruik van geweld kon ontzeggen. Later, in een discussie georganiseerd door het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, in 1965, zou Buskes verklaren dat hij er genoeg van had “de zwarte man te 
vragen geen geweld meer te gebruiken.”123 
 
Met de arrestatie van de zwarte leiders vond Buskes een directe aanleiding zijn gevoelens een plaats te 
geven. Samen met het migrantenechtpaar Jan van den Ham en Stella Hilsum, richtte Buskes in 
november 1957 het Comité Zuid Afrika (CZA) op. Andere betrokkenen bij het CZA waren onder 
andere historicus Jacques Presser en journalist H.M. van Randwijk. Het eerste doel van het Comité was 
het inzamelen van geld voor de beschuldigden in het Treason Trial. Voorafgaand aan een kunstveiling 
die het South African Treason Trial Fund in Kaapstad organiseerde (op 31 januari en 1 februari 1958), 
hield het CZA een kunstveiling in het Minervapaviljoen in Amsterdam op 25 november 1957. Na 
afloop kon het CZA ruim 9.500 gulden overmaken aan Zuid-Afrika.124 Daarmee vonden de 
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initiatiefnemers kennelijk dat hun taak volbracht was, want er werd vervolgens enkele jaren niets meer 
van het Comité vernomen. 
In Zuid-Afrika was de oprichting van het CZA echter niet ongemerkt voorbijgegaan. Bij het bezoek 
van minister Suurhoff aan Zuid-Afrika, in 1958, liet de Zuid-Afrikaanse minister Louw weten dat zijn 
regering verbolgen was over de activiteiten van Buskes en de zijnen. Intussen begon het te rommelen in 
de Nederlandse en westerse samenlevingen. 
 
Opmaat naar de roerige jaren zestig 
De braafheid van de naoorlogse jaren moest in het midden van de jaren vijftig langzaam maar zeker 
plaatsmaken voor de eerste kiemen van verzet en rebellie. Na een decennium van wederopbouw en 
soberheid kropen Nederlanders langzaam maar zeker uit hun schulp. Tijdens de fase van wederopbouw 
moest niet alleen de materiële oorlogsschade worden hersteld, ook de politiek-maatschappelijke 
infrastructuur behoefde restauratie. Het zuilensysteem werd hersteld en Nederland vond zijn plaats aan 
de zijde van de Verenigde Staten binnen de Koude Oorlog. Het was een tijd van ‘de schouders eronder 
en geen gezeur’. 
Vooral de jeugd kwam echter steeds meer in opstand tegen de stugge normen en waarden van hun 
ouders. Nozems deden hun intrede in de stadscentra en joegen brave burgers de stuipen op het lijf. De 
nozems introduceerden voor het eerst een zichtbare jeugdcultuur in Nederland: zelfbewust, agressief, 
gekleed in spijkerbroek en leren jack en uitgedost met vetkuif. Niet alleen met hun uiterlijk 
provoceerden de nozems de naoorlogse burgerlijkheid, maar ook met hun muziek: rauwe rock ’n roll 
verdrong de fluwelen dansmuziek van de big bands. Bij verschillende gelegenheden botsten de 
jongeren met de politie. De clashes tussen de nozems en het ‘bevoegde gezag’ waren aan het einde van 
de jaren vijftig echter zelden politiek van aard. De nozem was a-politiek.  
Maar ook binnen de Nederlandse politieke verhoudingen waren veranderingen zichtbaar en ontstonden 
de eerste barsten in het naoorlogse model. Als reactie op de zich ontwikkelende Koude Oorlog 
begonnen mensen zich te roeren die zich wilden onttrekken aan de starre indeling van een kapitalistisch 
versus een communistisch kamp. ‘Derde Weggers’ wilden zich niet neerleggen bij een keuze tussen 
Oost en West als enige alternatieven. NAVO en Warschaupact werden beide afgewezen. Vanuit deze 
groep zou later de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) worden opgericht. De Pleingroep van pater 
Simon Jelsma deed vanaf 1954 van zich spreken, en markeerde het begin van de Nederlandse mondiale 
solidariteit. Jelsma preekte op Het Plein in Den Haag voor duizenden mensen over thema’s als vrede en 
armoede en populariseerde het nieuwe begrip ‘Derde Wereld’. In 1957 werd de Novib opgericht. De 
ruimte daarvoor was ook ontstaan omdat de Nederlanders in 1953 met de watersnoodramp het belang 
van internationale hulp zelf hadden ervaren.125 De Pleingroep ging in 1963 over in Sjaloom en richtte 
zich steeds meer op politieke bewustwording, met name gericht op de Derde Wereld. Hans Beerends, 
croniqueur van de derdewereldbeweging, onderscheidt vanaf midden jaren zestig drie 
hoofdstromingen: een beweging om de internationale economische verhoudingen te hervormen; de 
anti-imperialismebeweging; en de landen-solidariteitsbeweging.126  
De interne politieke verhoudingen in Nederland waren verstard aan het eind van de jaren vijftig. Het 
gevoel heerste dat de politiek nauwelijks een antwoord had op de maatschappelijke uitdagingen. Dit 
gevoel werd onder andere vertolkt door een open brief, gepubliceerd op 12 maart 1959, van een 
dertigtal Nederlandse intellectuelen en kunstenaars in de aanloop tot de Tweede Kamerverkiezing van 
1959. De ondertekenaars van die brief, waaronder Henk Hofland, W.F. Hermans, Remco Campert en 
Simon Vinkenoog, vroegen zich af waarom ze nog zouden stemmen: “Geen enkele partij spreekt tot 
ons gevoel, ons verstand of onze verbeelding.”127 
Bij de aanvang van de jaren zestig zaten de luiken in Nederland nog potdicht. De gevestigde media én 
de politiek reageerden afwijzend op de briefschrijvers. Het feit dat na de verkiezingen van 1959 de PSP 
haar intrede deed in de Tweede Kamer kon daar niets aan veranderen. De Nederlandse buitenlandse 
betrekkingen waren eind jaren vijftig, begin jaren zestig een beleidsterrein dat voorbehouden was aan 
de minister van Buitenlandse Zaken en zijn diplomaten. De invloed van het parlement was uiterst klein 
en die van niet-gouvernementele krachten al helemaal. Alleen een kleine elite van deskundigen kon 
hopen enige invloed uit te oefenen.128  
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Op het internationale toneel echter waren de panelen wel degelijk aan het schuiven. De jaren zestig 
stonden in het teken van dekolonisatie. De relaties tussen westerse machten, de wereldgemeenschap en 
de landen in (vooral) Afrika veranderden snel. In 1960 bijvoorbeeld moest België zich terugtrekken uit 
Congo. In 1960 en 1961 waren twintig Afrikaanse landen toegetreden tot de Verenigde Naties. In zijn 
befaamde Winds of Change toespraak, in 1960, schetste de Britse premier Harold Macmillan tegenover 
het Zuid-Afrikaanse parlement de veranderende internationale verhoudingen waarbinnen Zuid-Afrika 
haar positie zou moeten bepalen. “The wind of change is blowing through this continent, and whether 
we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact. We must all accept it as a fact, 
and our national policies must take account of it.”129 De reactie van Verwoerd was slechts dat “ook de 
Blankes ‘n reg in Afrika het en die Unie die enigste vaderland vir sy Blanke inwoners is.”130 
De dekolonisatie van Nederlands-Indië had Nederland al op het spoor kunnen zetten van de 
veranderende wereldverhoudingen. Ons land had echter, in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, 
nauwelijks oog voor de op handen zijnde fundamentele verschuivingen in met name de verhoudingen 
tussen de ‘moederlanden’ en hun overzeese koloniën.  
De kwestie van de apartheid, en de Nederlandse houding tegenover Zuid-Afrika, speelde eind jaren 
vijftig zelfs niet bij de PSP. De partij was opgericht als antwoord op het Nederlandse koloniale beleid 
(de Nieuw Guinea-politiek), de Koude Oorlog en het verzet tegen de atoombewapening. Dit waren de 
belangrijkste items op de buitenlandagenda van de PSP. Zuid-Afrika stond, zelfs na Sharpeville, veel 
minder hoog op die agenda.131 Het feit dat het CZA aanvankelijk samenwerking met de PSP uitsloot 
(samenwerking met de CPN weigerde het Comité tot het einde) leidde niet tot speciale anti-
apartheidsinitiatieven vanuit de PSP. Vanaf het midden van de jaren zestig verlegde de PSP de 
aandacht wat betreft de buitenlandagenda vooral naar de Vietnam-kwestie. 
 
De interesse van Karel Roskam voor Zuid-Afrika werd gewekt op het Gereformeerd Gymnasium in 
Amsterdam. “Op een middag moesten we luisteren naar een verhaal van de vader van een leerling die 
in Zuid-Afrika was geweest. Ik vond dat belachelijk en ik zat achterin de aula wat te soezen. Totdat die 
man vertelde dat hij op een avond uitging en zijn gastheer tegen hem zei: ‘We hebben maar één 
revolver, maar hier heb je een hondenketting. Als een kaffer je aanvalt, kun je hem daarmee zijn ogen 
uitslaan.’ Die zin ken ik nog uit mijn hoofd. Later heb ik er een spreekbeurt over gehouden.”132 
Roskam studeerde later volkenrecht aan de Vrije Universiteit bij prof dr. Gesina van der Molen. Van 
der Molen stimuleerde Roskam om een promotieonderzoek te doen in Zuid-Afrika naar de 
volkenrechtelijke aspecten van de apartheid. 
Roskam: “Ik kreeg daar contacten met mensen die zich verzetten tegen de apartheid. Ze namen me mee 
naar zwarte woonoorden, dat vergeet je je leven niet. En ik werd er verliefd op een Zuid-Afrikaanse. 
We spraken af dat ze een jaar later naar Nederland zou komen. Maar toen kwam Sharpeville, haar 
moeder werd gearresteerd, waardoor ze niet kon komen.” Tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika had 
Roskam ook nauw contact met het ANC en hij woonde een aantal zittingen van het Treason Trial bij. 
Terug in Nederland, in september 1959, ontmoette Roskam weinig begrip voor zijn standpunten met 
betrekking tot Zuid-Afrika. “Er werd eens een feestje gegeven en vooraf vroeg iemand aan de 
gastvrouw: ‘Komt Karel ook? Dan kom ik niet. Dat gezeik over Zuid-Afrika kan ik niet meer 
aanhoren.’ Ik praatte er voortdurend over, tegen iedereen, zo had het me gegrepen.” 
Na het voltooien van zijn proefschrift wilde Roskam snel terug naar Zuid-Afrika, maar kennelijk 
hadden zijn felle standpunten ook de Zuid-Afrikaanse overheid bereikt: Roskam werd de eerste 
Nederlandse anti-apartheidspropagandist aan wie een visum werd geweigerd.  
Het alternatief voor Roskam was de strijd tegen apartheid in Nederland te voeren: de Nederlandse 
bevolking informeren over het kwalijke systeem van apartheid, de Nederlandse overheid ertoe bewegen 
het beleid met betrekking tot Zuid-Afrika te veranderen én druk uitoefenen op Zuid-Afrika zelf onder 
andere door een boycot van Zuid-Afrikaanse producten.  
In oktober 1959 nam hij contact op met Jan Buskes. Buskes was bereid Roskam te helpen met het 
(her)oprichten van het CZA, maar niet zonder hem te waarschuwen voor al te hoge verwachtingen. 
Buskes schreef Roskam op 17 december 1959: “Nu reeds moet ik U zeggen, dat U naar mijn 
overtuiging veel te veel hooi op Uw vork neemt. Ik doe alleen mee, als de taak van het Comité veel 
beperkter wordt gezien, omdat ik er niet veel voor voel mee te werken aan een actie, die tot mislukken 
gedoemd is. Ik heb enige ervaring. Ik meen trouwens, dat wij eerst een aantal mensen bijeen moeten 
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roepen, om over de oprichting van een comité en de taak van dit comité te spreken. Overschat u vooral 
de mogelijkheden in Nederland niet.”133 
Roskam bleek echter onstuitbaar en schreef op 18 februari 1960 aan Buskes: “Ik heb [..] buitengewoon 
veel zin hier zo gauw mogelijk mee aan de slag te gaan, en wanneer het niet op bezwaren stuit, zou ik 
mijzelf graag kandidaat stellen voor het secretariaat, hoewel dit een ongebruikelijke procedure is.”134 
Op 1 maart 1960 ging het heropgerichtte CZA van start. Met Buskes als voorzitter en Roskam, 
inderdaad, als secretaris. Roskam en Buskes bleven zelf niet al te lang actief in het nieuw opgerichte 
Comité. In april 1961 vertrok Roskam voor vier jaar naar Nigeria (na terugkomst, in december 1965, 
hervatte hij zijn activiteiten voor het Comité). En Buskes kreeg eind 1961 te horen dat hij het om 
medische redenen rustiger aan moest doen. Hij werd als voorzitter opgevolgd door PvdA-politicus Joop 
Voogd, adjunct-directeur van de Wiardi Beckman Stichting en vanaf 1963 PvdA-Kamerlid. Buskes 
werd ere-voorzitter. 
In zekere zin was de heroprichting van het CZA net op tijd: nog geen maand later klonken schoten in 
een zwart woongebied nabij Johannesburg... 
 
Sharpeville, 21 maart 1960 
Op 21 maart 1960 opende de Zuid-Afrikaanse politie het vuur op een protesterende menigte rond het 
politiebureau in Sharpeville. Zwarte Zuid-Afrikanen verzetten zich tegen de pasjeswetten die de 
bewegingsvrijheid van niet-blanke Zuid-Afrikanen beperkten. 67 mensen verloren tijdens de 
manifestatie het leven, 186 raakten gewond. Het was het begin van grote ongeregeldheden. President 
Verwoerd zag zich genoodzaakt het leger te mobiliseren en de noodtoestand uit te roepen. Maar liefst 
18.000 mensen werden gearresteerd. Het Pan-Africanist Congress (PAC) – dat het protest tegen het 
passenstelsel had georganiseerd – en het ANC werden verboden. Maar Verwoerd kreeg vanaf 1960 niet 
alleen te maken met oppositie in eigen land. Ook wereldwijd klonk na Sharpeville protest tegen het 
apartheidssysteem.  
 
In de Nederlandse Tweede Kamer vroeg PvdA-leider Jaap Burger aan premier De Quay of de regering 
een reactie overwoog op de gebeurtenissen in Zuid-Afrika. Namens het kabinet liet De Quay weten dat 
de regering geen stappen van plan was en dat Nederland bij herhaling zich tegen rassendiscriminatie in 
Zuid-Afrika had uitgeproken. Ondanks de beslistheid van de antwoorden van De Quay blijkt uit de 
notulen van de ministerraad dat het kabinet wel degelijk verdeeld was over de kwestie Zuid-Afrika. 
Minister Zijlstra vond dat er een verschil moest zijn tussen de menselijke gevoelens tegenover het 
bloedbad en de reactie van de regering daar op. Ook de moeilijkheden van de Zuid-frikaanse regering 
moesten meegewogen worden evenals het lot van de blanke bevolking van Zuid-Afrika. Luns sloot 
zich aan bij Zijlstra, maar stelde tevens dat de apartheidspolitiek te harde kanten had. Marga Klompé, 
minister voor Maatschappelijk Werk, uitte zich het meest kritisch: het beleid van Zuid-Afrika was 
volgens haar een gevaar voor de wereldvrede. Volgens Klompé zou Zuid-Afrika in multilateraal 
verband, via de VN, aangepakt moeten worden.135 
In het debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp stelde Burger dat apartheid “schrijnende 
herinneringen oproept aan de politiek van rassenongelijkheid, waaraan ons volk gedurende de nazi-
bezetting heeft blootgestaan”.136 Burger eiste een toezegging van de regering dat in het vervolg 
Nederland haar afkeuring van de apartheid zou laten blijken bij stemming in de VN. Tijdens de 
Algemene Vergadering van de VN van 1959 had Nederland laten weten dat indien de situatie in Zuid-
Afrika zou verslechteren, zij de verplichtingen ten aanzien van de Verklaring van de Rechten van de 
Mens zou laten prevaleren boven het befaamde artikel 2 paragraaf 7 van het VN-Handvest omtrent 
niet-inmenging. Volgens Burger was met Sharpeville die verslechterde situatie wel aangebroken. 
Nederland zou dus bij de eerstvolgende gelegenheid vóór een resolutie moeten stemmen die apartheid 
zou veroordelen. Een motie met deze strekking die Burger indiende haalde het echter niet. Het grote 
verschil met vóór Sharpeville was wel dat alle partijen in de Tweede Kamer nu de apartheid 
onomwonden veroordeelden. Overigens deden ze dat stuk voor stuk met een beroep op de 
stamverwantschap en de historische banden tussen beide volkeren.  
De Nederlandse politiek kon na Sharpeville niet om de gevoelens in de Rijksdelen heen. Suriname had 
als reactie op het bloedbad besloten de handel met Zuid-Afrika stop te zetten. Daarmee sloot Suriname 
aan op de oproep die een jaar eerder door ANC-voorman Luthuli was gedaan: “Economische boycot is 
één middel waarmee de wereld als geheel de Zuidafrikaanse autoriteiten aan het verstand kan brengen 
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dat zij ofwel hun leven moeten beteren, of er de gevolgen van zullen moeten dragen.”137 Internationaal 
had deze oproep al enige bijval gekregen. Ghana en Maleisië hadden na Sharpeville een volledige 
boycot van Zuid-Afrikaanse goederen afgekondigd en een jaar later sloten Ethiopië en Nigeria zich 
hierbij aan. De minister-president van Suriname, Severinus Emanuels, verzocht Nederland hetzelfde te 
doen. Nederland was echter niet bereid zo ver te gaan. In september van dat jaar besloot de 
Nederlandse regering wel een regeling te treffen waardoor Suriname los van de rest van het Koninkrijk 
een handelsboycot tegen Zuid-Afrika kon instellen.138 Suriname en de Antillen vroegen ook om een 
andere opstelling van Nederland in de VN. Omdat de motie van Burger waarin hetzelfde werd 
gevraagd was afgewezen, kon de regering niet aan dit verzoek voldoen. Luns stelde wel dat “de situatie 
sinds de vorige Algemene Vergadering niet principieel gewijzigd was, maar wel emotioneel en dat het 
dus zo zou kunnen zijn, dat op grond van de politieke situatie een ander standpunt zou worden 
ingenomen dan overeenkwam met het juridisch juiste standpunt van niet-inmenging.”139 
 
De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, Jan van den Berg, wees ook na Sharpeville de apartheid 
niet onomwonden af. Sharpeville was niet een gevolg van het apartheidssysteem als zodanig, meende 
de ambassadeur, maar slechts een reactie op enkele bepalingen binnen de apartheidswetgeving (de 
zogenaamde ‘kleine apartheid’), en de manier waarop de politie uitvoering van de wetten afdwong. 
Ook opstanden elders in Afrika én de negatieve toon van de wereldpers hadden volgens Van den Berg 
bijgedragen aan de geweldsescalatie. Kennelijk wist de ambassadeur zijn minister van deze opvatting 
te overtuigen, want in het parlement stelde ook Luns dat de onrust in Zuid-Afrika vooral te maken had 
met de verplichting een pas bij zich te dragen en niet met apartheid als zodanig.  
Van den Berg klaagde over de slechte stemming die er onder Afrikaners was opgewekt over 
Nederland.140 Hij was met name bezorgd over het verlies aan opdrachten voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. Concreet speelde in die tijd een mogelijke order voor Verolme voor het bouwen van een 
scheepswerf in Durban. Deze order ging inderdaad later aan de Nederlandse scheepsbouwer voorbij.141  
 
De linkse oppositie wilde dat Nederland tijdens de Algemene Vergadering van de VN in 1960 tegen 
apartheid zou stemmen en de positie van onthouding zou laten vallen. De regering wilde dat niet vooraf 
toezeggen. Maar bij de beraadslagingen over de instructie aan de Nederlandse vertegenwoordiging 
moest Luns de regering meedelen dat Suriname en de Antillen deze keer niet zouden instemmen met 
stemonthouding. De rijksministerraad besloot dat, indien een soortgelijke resolutie voorlag als in 1959, 
Nederland dit keer voor een motie tegen apartheid zou stemmen. Dit overigens tot ongenoegen van 
zeker twee ministers: minister van Financiën Jelle Zijlstra (ARP) en minister van Justitie Albert 
Beerman (CHU) lieten aantekenen dat dit besluit hen te ver ging.142 
Opmerkelijk is dat Philips zich op dit moment in de discussie mengde. Het bedrijf stuurde in september 
1960 een brief aan Buitenlandse Zaken met het verzoek de reactie op Zuid-Afrika te matigen in 
verband met de Nederlandse economische belangen in dat land. De Directie Afrika en het Midden-
Oosten (DAM) adviseerde vervolgens inderdaad aan Luns dat ‘ook het belangrijke economische 
aspect’ verdisconteerd zou worden.143  
Uiteindelijk stemde Nederland in april 1961 in de VN voor een tweetal moties die kritiek leverden op 
Zuid-Afrika en die apartheid veroordeelden. Er was dus wel degelijk iets veranderd in de officiële 
Nederlandse opstelling jegens Zuid-Afrika. Bij een motie die opriep tot concrete acties tegen Zuid-
Afrika stemde Nederland echter tegen. Volgens de regering zouden sancties geen oplossing bieden aan 
het conflict en ook niet bevorderlijk zijn voor de zwarte Zuid-Afrikanen.144  
 
Vrijwel alle landelijke media besteedden aandacht aan Sharpeville. De Nieuwe Rotterdamse Courant 
(NRC) wijdde een hoofdartikel aan de betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Nederland: “Menselijkheid 

                                                
137 Zie: 

http://www.niza.nl/detail_page.phtml?&username=guest@niza.nl&password=9999&groups=NIZA&workgroup=&&text10=60er

jaren1&nav=n2i 

138 Notulen Rijksministerraad 01-04-1960. Geciteerd in Holsappel (1994), p 135. 

139 Holsappel (1994), p 135. 

140 Holsappel (1994), p 132 en 133, refereert aan A.BZ Code 9 1955-1964. Dossier 2445 ‘Binnenlandse toestand 

(rassenprobleem) 1960’ Codetelegram van ambassadeur van den Berg aan minister van BZ 26-03-1960, 24-03-1960, 07-04-

1960, 19-10-1960. 

141 Verolme, Cornelis (met medewerking van Leo Ott). Memoires. Uitgeverij Ad Donker, Rotterdam, 1971, pp 143-144. 

142 Notulen ministerraad 05-08-1960, Notulen Rijksministerraad 02-09-1960. Holsappel (1994), p 143. 

143 De Boer (1999), p 60. 

144 De Boer (1999), p 60. 



 43 

gaat vóór verwantschap. In tijden van crisis, zoals de menselijkheid er op het ogenblik een beleeft in 
Zuid-Afrika, doet zich die voorrang gelden.”145 
De afkeuring van apartheid werd ook in het teken gezet van zorg om het lot van de blanke minderheid: 
“de apartheid zou de zwarte bevolking tegen de blanken doen keren en zou hen in de armen van het 
communisme drijven.” 146 De NRC vreesde dat de apartheidspolitiek tot een ‘explosie’ zou kunnen 
leiden. Het Vrije Volk gebruikte de term ‘lawine’ en de Volkskrant sprak van ‘zelfmoord’. In hun 
analyses refereerden de kranten aan de recente ontwikkelingen in Afrika en het gevaar van instabiliteit. 
Trouw zag in het politiegeweld het ‘faillissement van de apartheidspolitiek’, een politiek die bovendien 
Bijbels niet te verantwoorden was. Maar naast de kritiek en de afkeuring van het politiegeweld, was er 
toch ook begrip. Hoofdredacteur G.B.J. Hilterman van de Haagse Post bleef ook na Sharpeville 
apartheid zien als een aanvaardbare oplossing voor het ‘rassenprobleem’. De Telegraaf voegde hieraan 
toe dat het een ‘misdaad’ zou zijn als de blanken in Zuid-Afrika het onderspit zouden delven. Ook 
bekritiseerde deze krant de negatieve ‘wereldopinie’ en vond dat Nederland zich hier niet bij moest 
aansluiten “opdat Zuid-Afrika in deze misschien beslissende periode althans op één vriend in nood kan 
rekenen.”147  
 
Anders dan in 1948 werd vanuit de Nederlandse samenleving scherp gereageerd op Sharpeville. ‘Denk 
aan de doden in Sharpeville’, ‘Stop de negervervolging in Zuid-Afrika!’, ‘Eén ras: de mens’ deze 
leuzen werden meegedragen door zo’n vijfhonderd demonstranten tijdens een protestmars 
georganiseerd door een Amsterdams initiatiefcomité en de PvdA. Een bijeenkomst in de Beurs in 
Amsterdam, georganiseerd door de PvdA, trok zo’n duizend bezoekers. Een tocht door Den Haag trok 
duizend deelnemers die aan het eind bijeenkwamen op het Plein. Een spreker, de Surinaamse acteur 
Otto Sterman, vergeleek de strijd tegen de apartheid met de strijd tegen de nazi’s. 
De avond ervoor, op vrijdag 25 maart, werd de gevel van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag 
met groene verf besmeurd en werd het woord ‘moordenaars’ op de gevel geschreven. Ook de gevel van 
het Zuid-Afrika Huis in Amsterdam werd beklad, met grijze verf deze keer. Ook hier verscheen het 
woord ‘moordenaars’, hetgeen deed vermoeden dat het dezelfde daders betrof. Twee weken later, op 6 
april, werden ook nog flessen inkt tegen de gevel van het Zuid-Afrika Huis gesmeten. Een eerdere 
demonstratie, op 23 maart in Amsterdam, eindigde ermee dat de politie de ongeveer 250 demonstranten 
uit elkaar joeg met gummiknuppels. De demonstranten hadden affiches geplakt bij de Holland Zuid-
Afrika lijn op het Spui.148 De namen of achtergrond van de organisatoren werden niet bekendgemaakt.  
Het onthaal van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Culemborg, ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de Unie van Zuid-Afrika, werd wegens Sharpeville afgezegd.149 De eerste aanzet tot de 
boycot van het feest kwam van het plaatselijke muziekkorps Concordia. Concordia zou bij de 
ambassade een serenade ten gehore brengen, maar verschillende muzikanten lieten weten daar weinig 
voor te voelen in deze omstandigheden.  
Ook de protestantse kerken roerden zich en stuurden brieven naar de ‘broederkerken’ in Zuid-Afrika 
waarin de bezorgdheid werd geuit.150 Een van de mensen die de Wereldraad van Kerken aanspoorde 
om stelling te nemen tegen apartheid was prinses Wilhelminia. Ondanks haar affiniteit met het Zuid-
Afrika van Paul Kruger riep zij, na Sharpeville, de invloedrijke Leidse predikant en hoogleraar 
Hendrikus Berkhof bij zich en vroeg hem, als lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van 
Kerken, waarom de Wereldraad zich niet spoediger en duidelijker van zich had laten horen over de 
toestand in Zuid-Afrika.151 
Surinamers en Antillianen in Nederland waren geschokt over Sharpeville. Op 31 maart 1960 
organiseerde de Federatie van Surinaamse Verenigingen een protestbijeenkomst in theater Bellevue in 
Amsterdam. “Ieder uur dat de regering over deze kwestie nog zwijgt, is een belediging van de 
Surinamers en de Antillianen”, zo werd federatievoorzitter F. Moll geciteerd.152 Volgens Moll diende 
Nederland een voorbeeld te nemen aan Suriname en ‘duidelijk kleur te bekennen’. “Als we 
volwaardige rijksgenoten zijn, dan dienen onze rechten te worden erkend. Hoe kunnen we ons gelukkig 
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voelen als de Nederlandse regering blijft zwijgen over de onderdrukking van onze broeders in Zuid-
Afrika.” Ook diende Nederland een boycot van Zuid-Afrikaanse goederen af te kondigen, zo stelde 
Moll. De Federatie van Surinaamse Verenigingen stuurde na afloop van de bijeenkomst telegrammen 
naar de Zuid-Afrikaanse ambassadeur, met een eis tot ‘onmiddellijke stopzetting van de terreur’ en 
naar de Tweede Kamer met het verzoek de ‘misdaden tegen de menselijkheid’ onomwonden te 
veroordelen. Een derde telegram werd aan de Nederlandse regering verzonden met de verklaring dat 
een massamoord op onschuldigen vanwege hun huidskleur niet langer  juridisch kan worden afgedaan 
met de stelling dat dit een zuiver binnenlandse aangelegenheid betrof.  
 
Maar er was ook veel dat niet veranderde in Nederland na Sharpeville. Een Nederlandse 
volksdansgroep kon meedoen met een Zuid-Afrikaans volksdansfeest, en in mei 1960 besloot het 
kabinet dat op uitnodigingen van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur voor recepties en dergelijke niet 
anders gereageerd zou worden. Evenmin zag het kabinet er iets in de subsidieregeling voor 
Nederlandse emigranten richting Zuid-Afrika te veranderen.153 
Ook een bezoek in 1961 in het kader van het vriendschapsverdrag ging door. In de ministerraad zei 
minister Cals van Onderwijs (KVP) dat de culturele contacten tussen beide landen niet verwaarloosd 
mochten worden.154 Zelfs verschillende wapenleverancies gingen na Sharpeville door. Nog geen twee 
maanden na het bloedbad gaf Luns toestemming voor de levering van twintigduizend geweren ter 
waarde van twee miljoen dollar.155 Ook de export naar Zuid-Afrika van radar, vuurleidings- en 
infraroodapparatuur en verschillende soorten patronen kon in de periode na Sharpeville gewoon 
doorgang vinden. De VS had daarentegen een totaal wapenambargo tegen Zuid-Afrika ingesteld; alleen 
in geval van ‘bedreiging van de vrije wereld’ zouden de VS wapens en munitie aan Pretoria leveren. 
Later zouden ook West-Duitsland, Italië, Canada en de Scandinavische landen een volledig 
wapenembargo tegen Zuid-Afrika instellen. 
 
Hoe het ook zij: na Sharpeville was het beroep dat Nederland eerder had gedaan op het principe van 
niet-inmenging niet meer houdbaar. De roep om een openbare veroordeling van het apartheidsbewind 
was te sterk geworden en kwam uit brede geledingen van de samenleving. Een nieuwe houding 
tegenover Pretoria was echter niet makkelijk gevonden. In Pretoria werd iedere kritiek op het 
apartheidssysteem afgewezen. Vooral uit Nederland verwachtten de Zuid-Afrikanen steun en 
sympathie. Vanuit binnen- en buitenland nam de druk op Nederland juist toe om de oude 
stamverwantschap in te zetten om de Zuid-Afrikanen te bewegen tot een ander beleid richting de niet-
blanke inwoners van het land. Vooralsnog was de Nederlandse regering echter nauwelijks te bewegen 
tot dergelijke stappen en Nederland liep internationaal dan ook zeker niet voorop in het afwijzen van de 
apartheid. Daarvoor waren de belangen toch te groot. In feite liep Nederland met deze houding in de 
pas met haar bondgenoten. De algemene beleidslijn was dat alle staten het systeem van apartheid 
weliswaar afwezen, maar daar geen extreme conclusies aan verbonden. In Navo-verband werd 
daarover het volgende besloten: “Apartheidspolitiek wordt door alle bondgenoten veroordeeld. Het 
toepassen van extreme maatregelen moet evenwel worden vermeden...”156 
 
Het CZA na Sharpeville 
Ondanks de felle reacties in Nederland op de gebeurtenissen bij Sharpeville duurde het daadwerkelijke 
heropstarten van de activiteiten van het Comité Zuid Afrika nog geruime tijd. De eerste keer dat het 
nieuwe Comité in de openbaarheid trad was met een oproep die onder andere geplaatst werd in het 
Algemeen Handelsblad, op 2 juni 1960, waarin mensen gevraagd werd om een bijdrage: “Het protest 
van het Nederlandse volk tegen ras-discriminatie moet zich ook uiten in een bijdrage voor deze steun. 
Het in Nederland opgerichte Comité Zuid-Afrika verzoekt u uw bijdrage te storten bij de Amsterdamse 
bank, rekeningnummer 226860, ten name van dr. J. Buskes.” Op Sharpeville had het CZA gereageerd 
met het verspreiden van een affiche met in grote letters het woord ‘Moord!’ boven een foto van van een 
aantal op de grond liggende slachtoffers van de kogelregen die de Zuid-Afrikaanse politie op de 
betogers in Sharpeville had afgevuurd.  
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De eerste maanden had het Comité veel aandacht en tijd besteed aan het samenstellen van een breed 
bestuur bestaande uit prominente Nederlanders, waaronder AR-politicus W.F. (‘Gaius’) de Gaay 
Fortman, pater Simon Jelsma, priester Huub Oosterhuis, H.M. van Randwijk en dichter Adriaan 
Roland Holst. Buskes en de zijnen meenden dat een breed samengesteld bestuur zou bijdragen aan het 
draagvak van het Comité in de Nederlandse samenleving. Om de gematigde partijen binnenboord te 
houden was de CPN met nadruk uitgesloten van deelname aan het CZA. Die afwijzing van 
communistische organisaties kwam voort uit de inval in Hongerije door Russische troepen in 1956 en 
de vergoelijkende reactie van de CPN daarop. De CPN had zich overigens wel reeds vroeg 
uitgesproken tegen apartheid en was bijvoorbeeld de enige partij geweest die in 1952 tegen het 
Cultureel Akkoord had gestemd. 
De weigering van de CPN was niet alleen een strategische keus van het Comité. De PvdA – de 
dominante partij binnen het comité – was uitgesproken anti-CPN. CZA-bestuurslid Fenna van den 
Burg, voormalig medewerkster van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de 
PvdA, was gepromoveerd op samenwerking in Nederland tussen communisten en niet-communisten: 
“Het was in die tijd gebruikelijk om communisten te weren. Dat was niet alleen een opvatting van 
liberalen en confessionele partijen; dat kwam óók voort uit de PvdA. Wij moesten niets hebben van 
samenwerking met communisten.”157 Ook ad hoc samenwerking ging het Comité uit de weg. 
Voorafgaand aan de boycot van Zuid-Afrikaans fruit in april 1964 schreef CZA-voorzitter Joop Voogd:  
“... het Comité Zuid Afrika heeft niet het voornemen de actie te voeren tesamen met aan de CPN 
gelieerde organisaties. De plaatselijke comité’s worden verzocht, ook wat hun samenstelling betreft, 
daarmee rekening te houden, te meer nu blijkt dat dit voor een aantal organisaties, wier medewerking 
onontbeerlijk is, een onoverkomelijk struikelblok zou zijn.”158 
Ondanks deze uitsluiting van de uiterste linkerzijde (ook de PSP, in 1959 in de Tweede Kamer 
gekomen, was in het begin niet welkom) werd het CZA door ‘rechts’ gewantrouwd, zoals ook VVD’er 
Henk Vonhoff bevestigt: “Bij de VVD keek men met het nodige wantrouwen naar het CZA, dat was 
toch een PvdA-club. Zelfs iemand als Gruijters [VVD-politicus die later aan de wieg van D66 zou 
staan, RM] vond het CZA niks.”159 
 
De eerste concrete activiteit van het comité om het Nederlandse beleid ten aanzien van Zuid-Afrika te 
veranderen was het schrijven van een brief, op 5 september 1960, aan de leden van de Tweede Kamer 
om “de nodige stappen te ondernemen, die ertoe zullen leiden, dat in de 15e Algemene Vergadering der 
VN, welke deze maand aanvangt, de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden zich uit zal spreken 
vóór de wenselijkheid van humanitaire interventie in Zuid Afrika, aangezien de delegatie artikel 2, 
paragraaf 7 van het handvest van de VN niet langer toepasselijk acht.”160 De toepasbaarheid van artikel 
2.7, waarin staat dat de Verenigde Naties zich niet mogen mengen in zaken die onder de binnenlandse 
jurisdictie van een lidstaat vallen, is voortdurend onderwerp van discussie geweest bij het bepalen van 
de stem van Nederland in de VN. Het CZA en anderen vonden dat de regering meer betekenis zou 
moeten hechten aan de artikelen 55 en 56, die de rol van de internationale gemeenschap in het 
bevorderen van de mensenrechten benadrukken. Voor de Nederlandse regering telde artikel 2.7 echter 
zwaar, vooral ook omdat Nederland dit artikel graag toegepast zag in haar pogingen om naar eigen 
believen te handelen met betrekking tot Nieuw-Guinea. 
 
In de eerste jaren van haar bestaan richtte het CZA zich nauwelijks op het ‘grote publiek’. De 
activiteiten beperkten zich tot het schrijven van (protest)brieven en het informeren van politici en de 
media over gebeurtenissen in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen.  
Eén van de activiteiten in het eerste jaar van het CZA was een persconferentie met de Zuid-Afrikaanse 
ex-diplomaat Patrick van Rensburg. Van Rensburg was vice-consul geweest van Zuid-Afrika in Congo, 
maar kon zich steeds minder verenigen met het apartheidsbeleid en had in 1957 ontslag genomen. Van 
Rensburg was opmerkelijk genoeg met het CZA in contact gekomen via VVD’er Henk Vonhoff. 
Vonhoff was in die tijd secretaris van de VVD in Amsterdam. Vonhoff: “Van Rensburg was in Zuid-
Afrika lid van de progressieve Liberal Party en zocht geestverwanten – liberalen dus! – in Nederland 
om iets op te zetten met betrekking tot Zuid-Afrika.” 
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Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van ‘Sharpeville’ organiseerde het CZA in Krasnapolsky een 
lezing door dr. Ambrose Reeves, voormalig anglicaanse bisschop van Johannesburg. Reeves was uit 
zijn functie ontheven, na de publicatie van zijn geruchtmakende boek ‘Bloedbad in Sharpeville’. De 
Leeuwarder Courant van 23 maart 1961 besteedde aandacht aan de lezing en citeerde Reeves: “Het is 
drie minuten voor twaalf voor Zuid-Afrika en ik bid God, dat deze drie minuten lang zullen duren, 
want wanneer er een opstand komt, dan zal blijken, dat wat er in de Belgische Kongo is gebeurd maar 
een picnic op zondag is geweest.”  
 
De respons op de activiteiten van het CZA was beperkt. Roskam schreef hierover: “We kregen 
trouwens van de Haagse wereld in het algemeen niet veel medewerking in die begintijd, want Zuid-
Afrika speelde toen in de Nederlandse politiek nauwelijks een rol. We ondervonden wel sympathie, 
maar we werden ook bekeken als vreemde snoeshanen die uit hobby actie voerden voor zielige zwarten 
ver weg.”161 Een boycot van Zuid-Afrikaanse producten, waartoe onder andere Patrick van Rensburg 
had opgeroepen, werd door het Comité besproken, maar als niet-realistisch terzijde geschoven: de tijd 
zou er niet rijp voor zijn. 
Iets meer respons kreeg, in september 1960, een (internationale) campagne om ANC-leider Albert 
Luthuli te kandideren voor de Nobelprijs voor de Vrede. Onder andere riep het CZA Nederlandse 
hoogleraren op om het Nobelcomité een steunbetuiging te sturen voor de kandidatuur van Luthuli. In 
een brief aan de hoogleraren schreef Roskam namens het Comité: “Het voormalige stamhoofd Luthuli 
is een overtuigd Christen. Sterk beïnvloed door Mahatma Gandhi, die in het begin van deze eeuw in 
Zuid Afrika zijn politieke filosofie ontwikkelde, heeft Luthuli zich bij voortduring op het standpunt van 
het geweldloze verzet tegen de apartheid gesteld.”162 Toen op 9 december 1961 Luthuli daadwerkelijk 
de Nobelprijs in ontvangst mocht nemen, publiceerde het CZA een ‘Oproep aan het Nederlandse Volk’ 
om ‘als daad van solidariteit met Luthuli’ een bedrag te storten op de bankrekening van het comité’. 
Dat geld was bestemd voor het steunen van de gezinnen van gearresteerden, gerechtelijke bijstand voor 
‘gedetineerde negerleiders’, en financiële ondersteuning voor niet-blanke Zuid-Afrikanen die in 
Nederland wilden studeren. 
 
Het (financieel) ondersteunen van enkele zwarte Zuid-Afrikanen die in Nederland wilden studeren was 
de voornaamste activiteit van het Studentencomité Zuid-Afrika (Stucoza). Het Stucoza was, op 
initiatief van Roskam, op 25 november 1960 opgericht door enkele Amsterdamse studenten, waaronder 
Chris van Draanen, Evert Oud, Peter Dordrechter en Hanke van den Boogerd. Het hoofddoel van het 
comité was om Nederlandse studiebeurzen te verwerven voor Zuid-Afrikaanse vluchtelingen. Speciaal 
richtte het Stucoza zich op drie van hen die in Engeland woonden: Morisson, Msimang en Bhabha. Zij 
kregen een vergoeding van 200 gulden per maand van Stucoza om in hun levensonderhoud te voorzien. 
In totaal had Stucoza ruim 3.500 gulden – in die tijd een aanzienlijk bedrag – besteed aan het 
levensonderhoud van het drietal.  
Het Stucoza leidde tussen 1960 en 1965 een moeizaam bestaan. Het lukte de initiatiefnemers niet om 
mee te varen op het studentenactivisme dat in het begin van de jaren zestig vooral in Amsterdam 
opkwam. De activiteit van het comité wekte weinig enthousiasme bij de Amsterdamse studenten. 
Stucoza probeerde ook het bedrijfsleven te interesseren om geld te doneren voor de studie van 
Morisson en Msimang. Tweehonderd bedrijven werden aangeschreven maar de actie leverde 
ternauwernood 250 gulden op.  
De contacten met de Zuid-Afrikanen verliepen ook stroef. Bhabha had zich voorgenomen om in 
Nederland rechten te studeren, maar had geen kennis van Latijn. Bovendien bleek de Zuid-Afrikaan 
nogal eigenzinnig. Zo staat in een verslag van een vergadering in december 1961 te lezen: “Amin 
Bhabha is gaan liften naar Oslo om Luthuli daar te ontmoeten. Was SCZA niet bekend. Alg. klacht: 
AB zegt nooit wat hij doet of laat...” In een volgende verslag van de vergadering van januari 1962 
staat: “Amin Bhabha zal ‘strenger’ worden aangepakt. Laat nog steeds niets van zich horen. 
Eerstvolgende uitbetaling zal niet geschieden voordat hij zich heeft laten zien.”163 
ANC’er Msimang werd in 1963 door het Studentencomité en het CZA uitgenodigd naar Nederland te 
komen voor een lezing. De Zuid-Afrikaanse ambassade en het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken hadden druk overleg gevoerd over de mogelijke gevolgen voor de relatie tussen 
beide landen als Msimang zich al te scherp zou uitlaten. BZ had van Msimang een schriftelijke 
verklaring geëist dat hij zich zou onhouden van beledigende taal jegens Zuid-Afrika. Daarbij liet BZ de 
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Zuid-Afrikaanse ambassadeur H.A. Rust weten dat ambtenaren de lezing zouden bijwonen om te 
verhinderen dat er beledigende taal jegens Zuid-Afrika zou worden uitgesproken. Daarop kon Rust aan 
Pretoria laten weten dat Nederland “beperkings op die vergadering geplaas het om te voorkom dat 
verhouding tussen Suid-Afrika en Nederland benadeel word.”164 Kennelijk had ook de ambassade 
informanten bij de bijeenkomst gepost want na afloop liet de ambassadeur aan Pretoria weten dat de 
bijeenkomst was bijgewoond door zo’n 200 studenten: “’n Journalis vriend het dit bevestig deur te sê 
dat hy selde ’n groter groep ‘baviane’ bymekaar gesien het.”165 
Tenslotte probeerde Stucoza de drie Zuid-Afrikanen ‘onder te brengen’ bij het Universitair Asielfonds 
(UAF). Het UAF was vooral opgericht om studenten uit het Oostblok op te vangen, maar stond in 
principe open voor kandidaten uit alle landen. Voor Afrikanen bleek toegang echter lastig. In 1955 was 
al een aanvraag van een zwarte Zuid-Afrikaan afgewezen. En ook Morisson en Msimang kwamen er 
niet door bij het UAF.166 De rel die dit veroorzaakte zorgde ervoor dat later wel Zuid-Afrikanen werden 
toegelaten. Amin Bhabha was de eerste niet-Oost-Europese student die via het UAF een beurs kreeg 
aangeboden. Maar Morisson en Msimang kregen geen steun. Dit tot teleurstelling van de leden van 
Stucoza die danig met de twee heren in hun maag zaten. 
Na de frustrerende ervaringen met de Zuid-Afrikaanse beursstudenten besloot Stucoza zich niet op te 
heffen, maar door te gaan met het verschaffen van informatie over Zuid-Afrika en apartheid binnen de 
(vooral) Amsterdamse studentenwereld. Feitelijk werd het comité toen een soort afdeling van het CZA. 
Vooral Chris van Draanen en Hanke van den Boogerd waren daarna nog jaren actief in het CZA.  
 
In 1964, tussen half april en half mei, initieerde het CZA de eerste boycotactie van Zuid-Afrikaanse 
producten, zoals in 1960 al gesuggereerd door Patrick van Rensburg. Het besluit tot een boycot kon 
vooral op het conto geschreven worden van een aantal angry young men in het Comité, waaronder 
Fenna van den Burg, Hans van den Doel en Ed. van Thijn. Van den Doel had het CZA via een brief aan 
de secretaris opgeroepen tot meer activisme: “... zonder oproep tot strijd zal het niet mogelijk zijn de 
Nederlandse opinie ooit rijp te maken voor het doen toepassen van sancties. Dat wij de negers, 
kleurlingen en Indiërs niet aansporen naar de wapens te grijpen, accoord. Maar verder willen wij onze 
positie als voorhoede tegen de apartheid rechtvaardigen.”167 
De boycot zelf had overigens meer een psychologisch en publicitair oogmerk dan werkelijk een slag 
toe te brengen aan de Zuid-Afrikaanse economie. De CPN mocht niet mee doen met de acties. Voogd 
schreef op 4 april 1964: “... Het Comité Zuid-Afrika heeft niet het voornemen de actie te voeren 
tesamen met aan de CPN gelieerde organisaties. De plaatselijke comité’s worden verzocht, ook voor 
wat hun samenstelling, daarmee rekening te houden, temeer nu blijkt dat dit voor een aantal 
organisaties [nl. de PvdA en de NVV, RM], wier medewerking onontbeerlijk is, een onoverkomelijk 
struikelblok zou zijn.”168 
Het effect van deze eerste boycot was beperkt. De gemeenten Amsterdam en Utrecht gaven gevolg aan 
het verzoek van het CZA geen reclameruimte beschikbaar te stellen voor Zuid-Afrikaanse Outspan-
sinaasappelen. Maar veel andere gemeenten wezen het verzoek af. De Nederlandse pers besteedde 
weinig aandacht aan de actie. De Volkskrant schreef zuinigjes dat de organisatoren nog niet toe waren 
aan “een positieve benadering van het door hen gestelde probleem.” En noemde de steun van de 
Amsterdamse gemeenteraad aan de actie ‘onverteerbaar’.169 
 
De secretaris van het CZA vanaf 1965, Chris van Draanen, herinnert zich hoe hij met een 
sandwichbord posteerde voor de deur van een supermarkt. “We werden soms wel uitgevloekt door 
mensen in de winkel. We wisten precies wat we moesten doen als we opgepakt zouden worden. Joop 
Voogd wist dat soort dingen. We spraken af dat we niet zouden schreeuwen en dat we een goed verhaal 
voorbereid hadden mocht er pers komen.”  
Naast posten bij supermarkten benaderde het CZA ook kranten die advertenties plaatsten voor 
bijvoorbeeld Outspan-sinaasappelen. In Het Parool bijvoorbeeld verscheen een ingezonden brief 
namens het CZA: “Momenteel wordt er in een aantal dagbladen en bij winkeliers een 

                                                
164 Geciteerd in: Van den Bergh, Erik. ‘Ik wilde het land graag loslaten, maar het land liet mij niet los’: over Zuidafrikanen in 

Nederland. In: Van Kessel, Ineke en Nina Tellegen. Afrikanen in Nederland. Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, 

2000. 

165 Geciteerd in: Van den Bergh (2000). 

166 Zie hierover: Esterik, Chris van. Het zout der aarde. UAF 1948-1998, vijftig jaar hulp aan vluchtelingen. Bert Bakker, 

Amsterdam, 1998. 

167 Geciteerd in: Harlaar (1994). 

168 Geciteerd in: Harlaar (1994). 

169 Ten geleide, de Volkskrant, dd 16-04-1964. 



 48 

advertentiecampagne gevoerd, in welke Outspan-sinaasappelen worden aangeprezen en zelfs prijzen 
van f 250,- en andere worden uitgeloofd voor de prijsvraag (...) Het prijsvraagformulier vermeldt dat de 
sinaasappelen onder Rijkstoezicht zeer zorgvuldig worden geselecteerd. Dát is nu precies wat er in 
Zuid-Afrika ook met mensen gebeurt: zij worden geselecteerd en apart gezet, omdat de huidskleur 
verschillend is. Dat is de apartheidspolitiek die één van de grondslagen is van de welvaart van de 
blanken in Zuid-Afrika. Opdat men wete!” 
 
De omvang van de actie was verder bescheiden. Het Comité had ongeveer honderd mensen weten op te 
trommelen om met een sandwichbord te staan bij supermarkten en deelde verder pamfletten uit en een 
‘open brief gericht aan de Nederlandse huisvrouw’.  
Sommigen klaagden over de geringe doelgerichtheid van de actie. Ene W. Frederiks uit Rotterdam 
schreef het CZA een brief waarin hij betoogde dat de actie tegen Outspan precies kwam in een tijd dat 
er géén fruit uit Zuid-Afrika in de schappen lag: “Uw actie tegen Zuid Afrika heeft geen enkel nut. 
Steeds komt u in het geweer (...) wanneer er geen fruit is en nu weer over Outspan, die al sedert Juli 
ingevoerd zijn en op dit moment afgelopen zijn nu de laatste aan de markt zijn gekomen. De 
betreffende advertentie staat al maanden in de pers (...). Straks beginnen de druiven weer te komen, (in) 
Februari, en dan zult u wel weer in Mei gaan boycotten. Het lijkt er dus op dat U wel wilt boycotten, 
maar alleen als er niets te boycotten valt. Voor de wereld doet U dan iets, maar zonder het land te 
treffen. Dat is dan blijkbaar ook uw bedoeling?”170 
 
De toch ietwat halfslachtige aanpak van de boycot (slechts tijdelijk; gericht op een beperkt aantal 
producten; én in een tijd dat die producten toch al nauwelijks verkrijgbaar waren) was typerend voor 
het CZA van die tijd. Ook intern klonk er soms ongenoegen over de geringe eigen daadkracht. Een van 
de CZA-bestuursleden die daar gefrustreerd over raakte was PvdA’er Hans van den Doel. Een van de 
zaken waar Van den Doel tegenaan liep was de ‘brede’ samenstelling van het algemene bestuur van het 
CZA, waar mensen veeleer toe werden uitgenodigd als vertegenwoordiger van een politieke of 
maatschappelijke stroming, dan vanwege hun bereidheid zich daadwerkelijk in te spannen tegen de 
apartheid. In een cri de coeur van 3 december 1963 schreef Van den Doel aan het comité:“... ik mis de 
motorische kracht, de inspiratie ‘making the situation, not meeting the situation’.”171 
 
Steun voor Zuid-Afrika 
De groeiende kritiek op Zuid-Afrika viel niet overal even goed. Vooral mensen die zich vanuit de oude 
bloedband verwant voelden met (blank) Zuid-Afrika, waren niet bereid hun Zuid-Afrikaanse vrienden 
in de steek te laten. Zij stoorden zich aan het feit dat Nederland, juist toen de Unie internationaal steeds 
meer in een isolement raakte, zich niet meer achter de oude bondgenoot kon scharen. Het symbool in 
Nederland voor de oude bloedband was de Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV), gevestigd 
in een grachtenpand in Amsterdam. Hoewel de NZAV instrumenteel was in het onderhouden van 
contacten tussen Zuid-Afrika en Nederland (zo fungeerde de vereniging als officieel bureau om de 
migratie van Nederlanders naar Zuid-Afrika te regelen en om het Cultureel Akkoord tussen beide 
landen uit te voeren) stelde de NZAV zich ‘neutraal’ op tegenover de apartheid én het verzet daartegen. 
Als het NZAV zich al uitliet over de politiek in Zuid-Afrika dan klonk begrip voor de zogenaamde 
‘grote apartheid’, maar kritiek op de ‘kleine apartheid’.172  
Uit teleurstelling over deze terughoudende opstelling van de NZAV werd in 1963 de Nederlands 
Zuidafrikaanse Werkgemeenschap (NZAW) opgericht. De NZAW wilde zich keren tegen de 
‘eenzijdige en kwaadwillige’ voorlichting in Nederland over Zuid-Afrika. Als een van de eerste daden 
richtte de NZAW zich tot premier Marijnen met het verzoek het initiatief te nemen tot een open beraad 
met Zuid-Afrika “om de vastgelopen posities te doorbreken.”173 
Initiatiefnemers van de NZAW waren (onder andere) politici uit de christelijke hoek: ARP’er Maarten 
Schakel en CHU’er Teun Tolman. Vooral Tolman was uitgesproken voorstander van het systeem van 
apartheid in Zuid-Afrika. Voormalig verzetsheld Schakel, twaalf jaar lang, van 1963 tot 1975, 
bestuurslid en later voorzitter van de NZAW, huldigde “van ganser harte het standpunt, dat ‘n mens op 
grond van z’n ras niet gediscrimineerd mag worden”174, maar vond verder dat westerse oplossingen 
niet onverkort op een volstrekt andere samenleving, zoals die van Zuid-Afrika, waren toe te passen.  
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Dat Zuid-Afrika nog steun had in Nederland ondervond onder andere Joop Voogd zelf die op 16 april 
1964 een dreigbrief ontving op zijn Haarlemse huisadres en bij wie in de nacht van 18 op 19 april een 
fles tegen de gevel uiteenspatte en nog een nacht later een steen door de ruit ging. De dader, een 
koopman uit Haarlem, werd half mei gearresteerd. Naar verluidt handelde de dader uit verbondenheid 
met de ‘Boeren’ in Zuid-Afrika. 
 
Het CZA was in de beginperiode nog voorstander van een kritische dialoog met de voorstanders van 
apartheid. Op 22 juli 1965, bijvoorbeeld, hadden drie leden van het Comité – Chris van Draanen, 
Hanke van den Boogerd en ds H.M. Matter – een onderhoud met de ambassadeur van Zuid-Afrika in 
Nederland. “De gevoerde diskusssie heeft verhelderend gewerkt, maar heeft de beide standpunten niet 
dichter bij elkaar gebracht”, zo liet Chris van Draanen weten.175 
Met de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV) waren de relaties zelfs vriendschappelijk te 
noemen, getuige een briefje van 26 januari 1966 van de voorzitter van de NZAV, Jhr mr K.E.O. von 
Bose, aan CZA-secretaris van Draanen: ‘Het ‘Algemeen Handelsblad’ [...] bracht mij maandag jl. het 
bericht van de geboorte van uw dochter Marianne Hermine – een blij gebeuren waarmede ik U en 
mevrouw Van Draanen gaarne moge gelukwensen ...’176  
Tegelijkertijd waren de contacten van het CZA met de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap 
(NZAW) ronduit vijandig. Een blijk van deze gespannen verhouding is een felle brief van de normaal 
zo suave voorzitter van het CZA, Joop Voogd, aan de voorzitter van de NZAW, dr. W.A. Veenhoven, 
naar aanleiding van een discussie over apartheid uitgezonden door de NCRV-televisie op 17 maart 
1966. ‘... Het is een van de verworvenheden van onze democratie dan men ook met felle tegenstanders 
op voet van persoonlijke collegialiteit kan verkeren [...] Het verslag van Uw rede heeft mij tot de 
conclusie geleid dat dit met U niet meer mogelijk is. Ik wens met U dan ook geen ander contact te 
hebben dan dat, waarmee ik mij tegenover mijn Comité verplicht gevoel.”177  
Over dit soort zaken werd bij het CZA fel gediscussieerd, herinnert Vonhoff zich. “Ik pleitte voor 
contact met de NZAW, want dialoog is erg belangrijk. Je hebt als actiegroep de plicht om je 
standpunten duidelijk te maken aan de wereld. Er was nu eenmaal veel sympathie voor Zuid-Afrika in 
Nederland. Ook aan die mensen heb je een boodschap en moet je proberen de andere zijde van de 
medaille te laten zien.” 
 
Het CZA was ook niet tegen dialoog met de regering van Zuid-Afrika. Dat bleek uit hun steun voor de 
open brief van 31 oktober 1963 aan premier Marijnen van vijftien verontruste Nederlanders, waaronder 
de Kamerleden Marga Klompé (KVP), Connie Patijn (PvdA), Gaius de Gaay Fortman (ARP), 
Corstiaan Bos (CHU), Theo Joekes (VVD) en de latere Kairos-voorzitter, Johannes Verkuyl. De 
vijftien ondertekenaars lieten weten bezorgd te zijn over de rassenspanningen in Zuid-Afrika en 
pleitten voor een dialoog ‘om tot een gezamenlijke bezinning op de gevolgen van de huidige situatie te 
komen.’ In concreto pleitten zij voor een bezoek van een semi-officiële Nederlandse delegatie aan 
Zuid-Afrika. Op 13 januari 1964 sprak Luns met een aantal van de briefschrijvers. Daarbij zei Luns dat 
een regeringsinitiatief tot zo’n dialoog uitgesloten was. Volgens Luns moesten: “besprekingen op 
regeringsniveau over Zuid-Afrika’s binnenlandse aangelegenheden (...) uitgesloten worden geacht (...) 
Juist een land als het onze dat zulke nauwe historische banden met het Zuidafrikaanse volk heeft moet 
voorzichtig en zelfs terughoudend zijn met initiatieven van regeringswege daar deze eerder de situatie 
zouden verergeren dan verbeteren.”178  
Uiteindelijk zou het bezoek niet doorgaan omdat de Zuid-Afrikaanse regering bezwaren had tegen het 
voornemen van de delegatie om ook met zwarte oppositieleiders, in casu ANC-leider Albert Luthuli en 
PAC-leider Robert Sobukwe te praten. Verwoerd: ‘As hulle daarom nie wil kom nie, kan hulle 
wegbly’.179  
 
Het CZA mist de boot 
Het was duidelijk dat het CZA er niet in slaagde de verbinding te leggen met een omvangrijke, actieve 
achterban. De roerige jaren zestig leken aan het CZA voorbij te gaan.  
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De nozem had in de loop van de jaren zestig plaats gemaakt voor de provo. Daarmee ging het 
jongerenverzet een nieuwe fase in. De nozems waren a-politiek. Volgens Buikhuizen hadden de 
nozems “geringe belangstelling (...) voor politiek, maatschappelijke gebeurtenissen, techniek, sport en 
dergelijke.”180 De provo’s provoceerden daarentegen om het feilen van de maatschappij bloot te leggen 
en een nieuwe cultuur op te bouwen; een cultuur die vooral anders moest zijn dan die van hun ouders. 
Provo was een reactie vier ontwikkelingen: het grote belang dat vanuit de samenleving werd gehecht 
aan productie en consumptie; de Koude Oorlog, de toenemende (atoom)bewapening en de 
Voetnamoorlog; de regentenmentaliteit van gezagsdragers; en het verstarde politieke stelsel.181 
Midden jaren zestig kwam ook een einde aan de ingesleten machtsverhoudingen in Nederland op het 
terrein van de internationale betrekkingen: conservatieve en meer idealistische grondslagen kwamen 
steeds meer tegenover elkaar te staan. De traditionele doelstellingen van het buitenlandbeleid, zoals 
nationale veiligheid, de promotie van de eigen economische ontwikkeling en het versterken van de 
positie van de westerse alliantie, bleken niet (altijd) te combineren met het ideaal van de bescherming 
van mensenrechten, het helpen van arme landen en het streven naar ontwapening. Het einde van de 
vastgeroeste verhoudingen in het buitenlandbeleid was deels een gevolg van de toenemende 
maatschappelijke druk, en bood tegelijkertijd openingen voor nog meer maatschappelijke druk. Vanaf 
de tweede helft van de jaren zestig kregen allerlei soorten niet-gouvernementele actoren — NGO’s, 
niet-gouvernementele netwerken en ad hoc groepen van activisten et cetera — een steeds luidere stem 
in het beleidsterrein dat voorheen was voorbehouden aan een minister en zijn keurkorps van 
diplomaten.182 
 
Halverwege de jaren zestig hield vooral de verontwaardiging over de Vietnamoorlog actievoerend 
Nederland bezig.183 De protesten tegen deze oorlog waren bovendien een uitlaatklep voor een algemene 
onvrede met de maatschappelijke status quo in de westerse wereld zelf. Dankzij de culturele anti-
oorlogsuitingen (bijvoorbeeld de muziek van Pete Seeger, Bob Dylan, Donovan, en in Nederland 
Boudewijn de Groot) werd het maatschappelijke protest onderdeel van een nieuwe levenswijze.184 De 
tijd was er, om verschillende redenen, rijp voor. In de jaren zestig werden de eerste babyboomers 
volwassen. De geboortegolf die Nederland in de jaren 1946 tot 1950 had overspoeld resulteerde in de 
tweede helft van de jaren zestig in een enorme toename van het aantal studenten. Het waren vooral de 
studenten die met Dylan en De Groot zongen dat er andere tijden aankwamen. En dat was ook zo. In 
zijn boek The Silent Revolution beschrijft de Amerikaanse politicoloog Ronald Inglehart de diepe 
maatschappelijke veranderingen in westerse samenlevingen wat betreft de rol van religie, arbeidsethos, 
politiek en gezinsverhoudingen, die optraden met het volwassen worden van de babyboomers.185 
Nederland was daarin geen uitzondering. 
De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, waarbij Nederland zich in korte tijd had ontwikkeld 
van een grotendeels agrarische tot een stedelijk-industriële samenleving, had gezorgd voor een enorme 
stijging van de welvaart. Vanaf de jaren zestig gingen ook de arbeiders hiervan profiteren.186 Voor 
jongere generaties werd de vervulling van materiële behoeftes een vanzelfsprekendheid. Zij hechtten 
meer waarde aan ‘hogere’, post-materialistische waarden, zoals ethiek en moraliteit. De sociale 
zekerheid maakten dat jonge mensen veel minder dan hun ouders de dwang voelden om zo snel 
mogelijk toe te treden tot de arbeidsmarkt. De welvaart gaf jongeren de ruimte om te freewheelen, om 
zich te wijden aan protest en verzet.187 De anticonceptiepil had parallel daaraan een vrijere seksuele 
moraal mogelijk gemaakt. Jongeren lieten zich steeds minder gelegen liggen aan het morele gezag van 
de kerken. Zowel protestantse als katholieke kerken hadden vanaf de jaren zestig te kampen met 
leegloop. De ontzuiling van Nederland nam een aanvang. 
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Ook in de politiek waren verschuivingen gaande. In 1966 richtten, onder andere, journalist Hans van 
Mierlo en VVD’er Hans Gruijters D66 op. Deze progressief liberale partij ontstond met name vanuit de 
behoefte aan democratisering van de samenleving. Daarnaast benadrukte de nieuwe partij geestelijke 
vrijheid en individuele ontplooiing. Een jaar na de oprichting haalde D66 gelijk zeven kamerzetels; in 
die tijd een ongekende politieke verschuiving. Tegelijkertijd was ook de PvdA in beroering. Een 
nieuwe generatie jonge politici verzette zich tegen de regenten binnen de PvdA. Ze eisten een meer 
progressieve koers en meer openheid in het politieke bedrijf. Initiatiefnemers waren onder andere Jan 
Nagel, André van der Louw Han Lammers en CZA-bestuurslid Hans van der Doel. Dit viertal 
publiceerde in 1966 het pamflet ‘Tien over Rood’. Tekenend voor de breed gevoelde behoefte aan 
verandering was dat al een jaar later, het PvdA-congres de belangrijkste eisen van Tien over Rood 
aannam en bovendien een aantal Nieuw Linksers koos tot het hoofdbestuur van de partij.  
Ook binnen de christelijke partijen was er onrust. In maart 1967 vormde zich een groep van politici 
binnen de ARP, die verklaarden spijt te hebben van hun stem op de ARP nu die partij had gekozen 
voor samenwerking met de VVD. In april 1968 verlieten een aantal katholieke politici de KVP en 
vormden de Politieke Partij Radikalen (PPR). Verschillende ‘spijtstemmers’ uit de ARP, zoals Bas de 
Gaay Fortman, sloten zich aan bij de nieuwe partij. De aanhang van de confessionele partijen 
brokkelde tussen 1965 en 1972 gestaag af. In 1965 haalden deze partijen nog ruim 52 procent van de 
stemmen, in 1967 daalde dat tot 47 procent en in 1972 stemden nog maar 36 procent van de kiezers op 
een confessionele partij.188  
In Amsterdam had Provo in 1967 al een zetel behaald in de gemeenteraad en in 1970 deden de 
Kabouters dat nog eens dunnetjes over en kwamen met vijf vertegenwoordigers in de raad. 
 
Het is opmerkelijk dat het maatschappelijke verzet in Nederland zich in de jaren zestig vooral 
concentreerde op Vietnam en niet op de strijd tegen apartheid. Die laatste was immers veel minder een 
‘ver van ons bedshow’ , gezien de geschiedenis en de aanwezigheid van behoorlijk wat Nederlandse 
migranten in Zuid-Afrika. Een verklaring is vermoedelijk gevonden in het feit dat de Vietnambeweging 
onderdeel was van een wereldwijd, ook cultureel gevoed proces. Een proces waar jongeren graag bij 
hoorden. Tegen Vietnam (althans de oorlog daar) zijn, betekende dat je behoorde bij een wereldwijde 
stroming van ‘hippe’ mensen.  
De Vietnamprotesten markeerden voor veel mensen ook het einde van het geloof in de 
rechtvaardigheid en effectiviteit van de Verenigde Staten als grootmacht; een geloof dat vanaf de 
Tweede Wereldoorlog bepalend was geweest voor de buitenlandse betrekkingen van Nederland 
(behalve daar waar het de Nederlandse koloniale belangen in Indonesië en Nieuw-Guinea betrof). De 
kritiek op Amerika groeide zeer geleidelijk. Voor veel mensen die de oorlog hadden meegemaakt 
waren de VS nog steeds de bevrijders. In december 1965 schreef de Volkskrant bijvoorbeeld in een 
redactioneel commentaar: “Als Amerika zou afhaken, dan zou de vrijheid — ook in West-Europa — 
aan zekerheid en toekomst inboeten.” 189 
Het verlies van het geloof in Zuid-Afrika als rechtvaardige natie — vooral gebaseerd op de positie van 
het Zuid-Afrikaanse broedervolk tijdens de Boerenoorlog en in mindere mate de opstelling van de 
‘Engelse’ Zuid-Afrikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog — was kennelijk voor het merendeel van 
de Nederlandse bevolking minder ingrijpend, in weerwil van de persoonlijke en historische banden. 
 
De anti-apartheidsbeweging stak bleek af tegen het dynamische Vietnamprotest. Het CZA werd 
geassocieerd met oude politiek. De vroege anti-apartheidsbeweging zocht ook nauwelijks aansluiting 
bij het maatschappelijke protest zoals dat in de loop van de jaren zestig steeds meer vorm kreeg. 
Betrokkenen uit die tijd bevestigen dat provo-achtige sentimenten binnen het CZA geen rol speelden. 
Chris van Draanen bijvoorbeeld stelt: “De hele ontploffing van de maatschappij in de jaren zestig, de 
beweging tegen gezagsdragers. Daar hoorden wij niet bij.”190 Fenna van den Burg beschrijft provo en 
wat daarbij hoorde als ‘een hele andere wereld’.191 Ook waren er nauwelijks banden met de 
Vietnambeweging. De betrokkenen bij het CZA waren bijvoorbeeld niet te vinden tijdens de anti-
Vietnamdemonstraties die de ‘Aktiegroep Vietnam’ vanaf 1966 iedere eerste zaterdag van de maand in 
Amsterdam organiseerde. Ook het Angola Comité van Sietse Bosgra koos in de jaren zestig voor veel 
radicalere en inventievere acties dan het CZA. De angry young men binnen het CZA hadden in het 
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Comité niet alleen af te rekenen met de PvdA-regenten, maar met het hele (behoudende) politieke 
spectrum, dat niet van zins was te ‘provoceren’. 
 
Eén van de manieren waarop het comité haar boodschap verspreidde was via het eigen Informatie 
Bulletin (later door Karel Roskam getypeerd als een ‘armzalig schoolblaadje’192), dat op het hoogtepunt 
zo’n duizend abonnees had. Regelmatige auteurs waren voorzitter Voogd en docente politicologie 
Fenna van den Burg, die na een verhuizing naar Groningen op deze manier kon blijven bijdragen aan 
het werk van het Comité. Schrijven voor het bulletin was ook de voornaamste bijdrage van Ed. van 
Thijn aan het CZA. 
De weerklank van de anti-apartheidsbeweging in de Nederlandse samenleving was halverwege de jaren 
zestig niet bijster groot. Initiatieven zoals het CZA en het Studentencomité leden aan voortdurend 
geldgebrek en moesten erg veel moeite doen om mensen aan zich te binden. Zo probeerde het CZA een 
‘breed samengesteld’ Comité van Aanbeveling te formeren voor een in april 1964 te houden 
studieconferentie over economische sancties tegen Zuid-Afrika. Daarvoor benaderde het CZA 
prominenten uit diverse achtergronden: humanist Willem Drees, de hervormde professor Kraemer, de 
gereformeerde Gaius de Gaay Fortman, de katholieke Marga Klompé, de liberaal Sydney van den 
Bergh en schrijver Simon Vestdijk. Maar kennelijk had het CZA weinig aantrekkingskracht want al 
snel wezen Drees, Van den Bergh, Kraemer en Klompé het verzoek af, terwijl De Gaay Fortman en 
Vestdijk niet eens de moeite namen om te reageren.  
Het ‘secretariaatsverslag’ over de periode mei 1960-maart 1963 getuigt van de geringe weerklank van 
het CZA in de Nederlandse samenleving. 193 Geldinzamelingsacties, zoals een sluitzegelactie gestart in 
het najaar van 1960, leverden nauwelijks meer op dan de gemaakte kosten. Begin 1963 beschikte het 
CZA over een donateursbestand van ongeveer 425 personen, wat jaarlijks zo’n 4.500 gulden opleverde. 
De oplage van het informatiebulletin bedroeg in 1963 zo’n 500 exemplaren. Het verslag meldt dat het 
CZA beschikt over ’12 competente sprekers’ die beschikbaar waren om spreekbeurten te houden over 
‘het ZA-rassenvraagstuk’. ‘Van deze mogelijkheid wordt niet al te veel gebruik gemaakt’, concludeert 
het verslag. 
Ook probeerde het CZA om lokale vertegenwoordigers aan te stellen die het CZA zouden kunnen 
vertegenwoordigen of propaganda maken. Begin 1963 waren er mensen in Groningen, Leeuwarden, 
Drachten, Assen, Enschede, Leiden, Haarlem, Velzen en Amsterdam bereid gevonden om deze taak uit 
te voeren, maar het systeem van plaatselijke groepen zou bij het CZA nooit echt van de grond komen.  
Een activiteit waarvoor het CZA overigens wél een brede steun wist te verwerven was de actie ‘Een ton 
d’r op’, de reactie op het besluit van Luns om honderdduizend gulden steun te geven aan het Defence 
and Aid Fund (DAF), dat zich inzette om de slachtoffers van apartheid te steunen. Het succes van de 
actie was echter voor een groot deel terug te voeren op een ad hoc comité opgericht door onder andere 
VN-journaliste Renate Rubenstein. Meer hierover in de paragraaf over het Defence and Aid Fund 
Nederland (DAFN). 
 
In de Nederlandse politiek speelde het CZA een bescheiden rol, zelfs al had men, in de persoon van 
voorzitter Joop Voogd, een CZA-lid in de Kamer zitten. Voogd maakte spaarzaam gebruik van zijn 
dubbelrol. In april 1964 slaagde hij erin 91 Kamerleden een verklaring te laten tekenen, bestemd voor 
de ambassadeur van Zuid-Afrika, waarin verontrusting werd uitgesproken over de toestand in dat 
land.194 Maar verder was Voogd juist opmerkelijk beducht om zijn rol als actievoerder te vermengen 
met zijn positie als parlementariër. Dat kwam voornamelijk voort uit zijn ontzag voor de functie van 
volksvertegenwoordiger. Daar duldde hij ook geen frivoliteiten over. Chris van Draanen herinnert zich 
dat één van de leden van het Studentencomité een keer een 1-aprilgrap uithaalde met Voogd: het betrof 
een nepbrief van VVD-fractievoorzitter Geertsema, waarin deze steun toezegde van de VVD-fractie 
voor de petitie van Voogd aan de Zuid-Afrikaanse ambassadeur. Van Draanen: “Voogd was daar 
woedend over. Met de Tweede Kamer mocht niet worden gespot.”195  
De regering kon het zich permitteren om de initiatieven van het comité te negeren. Zo verzond het 
CZA in 1963 een telegram naar het kabinet De Quay waarin het vroeg te protesteren tegen de beper-
king van de bewegingsvrijheid van Mandela’s echtgenote. De regering schreef terug dat zij niet aan dit 
verzoek kon voldoen, omdat dit een interne aangelegenheid van een ander land betrof.196 
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Ook bij de formatie van het kabinet Marijnen probeerde het CZA de kwestie Zuid-Afrika een rol te 
laten spelen. Opnieuw kreeg het Comité nul op rekest. Premier Marijnen weigerde met leden van het 
CZA te spreken over een mogelijke Nederlandse boycotactie van Zuid-Afrikaanse producten omdat 
zijn tijd ‘uitermate bezet’ was.197 
Zelfs bij het kabinet Cals (1965 - 1966) kreeg het CZA weinig voet aan de grond, ondanks het feit dat 
de ‘eigen’ PvdA deel uitmaakte van dit kabinet. In een brief aan Cals zelf verzocht het Comité het 
selectieve wapenembargo uit te breiden en het Cultureel Akkoord te wijzigen. Vergeefs. Max van der 
Stoel, destijds staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, herinnert zich niet dat de opvattingen van het 
CZA een rol speelden bij het bepalen van het beleid. “We hebben toen niet serieus het instellen van 
sancties overwogen. We wisten dat eenzijdige sancties niets opleveren, behalve dan misschien een 
voorbeeldfunctie. Ik vond gezamenlijkheid essentieel.”198  
Het was typerend voor het CZA dat het vrijwel uitsluitend formele wegen bewandelde om haar doel te 
bereiken. In het politieke spel was het Comité weinig geslepen. In Van der Stoel had het Comité een 
medestander kunnen hebben in het kabinet. Immers als medewerker van de WBS, eind jaren vijftig, en 
later als Internationaal Secretaris van zijn partij, had Van der Stoel blijk gegeven van bezorgdheid over 
het apartheidssysteem in Zuid-Afrika: “Eind jaren vijftig zag ik het fout gaan in Zuid-Afrika. Ik was 
ervan overtuigd dat het op een bloedvergieten zou uitdraaien en vind het nog steeds een wonder dat dit 
is uitgebleven. Het verzet tegen het systeem groeide en de leiders van het land waren niet bereid tot 
enige concessie. Dat kon alleen maar fout aflopen.” Om zijn partij te helpen een standpunt hierin te 
bepalen had hij zijn toenmalige assistente, Fenna van den Burg, later CZA-bestuurslid, opdracht 
gegeven een notitie te schrijven over Zuid-Afrika en de apartheid. In deze notitie werd gepleit voor een 
boycot van Zuid-Afrikaanse producten.199 
De, zij het indirecte, banden tussen de PvdA-staatssecretaris en het CZA heeft het Comité nooit willen 
gebruiken. Van den Burg heeft tijdens haar lidmaatschap van het CZA zich nooit rechtstreeks tot 
bevriende politici gericht met beleidsvoorstellen met betrekking tot Zuid-Afrika. Ook Ed. van Thijn, 
toen al doorgedrongen tot de inner circle van zijn partij, kan zich niet herinneren dat er geprobeerd 
werd om via informele kanalen toegang te krijgen tot de politiek. “We schreven nette brieven waarin 
we ons standpunt verkondigden en verder kon Joop Voogd natuurlijk in de Kamer het woord voeren, 
maar een doelbewuste lobbycampagne, nee dat deden we niet.”200 
 
Ook Buitenlandse Zaken bleek niet bereid zich door het CZA te laten beïnvloeden. Een ontwerp-
statement, opgesteld door het CZA, bestemd voor de Nederlandse vertegenwoordigers bij de Algemene 
Vergadering van september 1964, werd door Den Haag niet ter beschikking van de Nederlandse 
diplomaten gesteld, zelfs niet op hun uitdrukkelijke verzoek. ‘Het ministerie achtte het namelijk 
‘inopportuun’ om ‘ten aanzien van het comité een bijzondere belangstelling blijk te geven’.’201 Het 
tekent de opvatting van die jaren dat maatschappelijke organisaties en andere buitenparlementaire 
krachten geen rol te spelen hadden in het beleidsterrein van de buitenlandse betrekkingen. 
Toch zagen de regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er wel degelijk actiebereidheid 
was in Nederland met betrekking tot de apartheid. Hoewel het CZA zelden luidruchtig de trom roerde, 
werd het geluid van de anti-apartheid toch gehoord. Dat bleek bijvoorbeeld uit de reactie op het 
verzoek van Zuid-Afrika om het fregat ‘Pretorius’ een bezoek te laten brengen aan Rotterdam. Het 
ministerie schreef aan ambassadeur Helb: ‘Gelet op de gevoelige situatie in Nederland zou dit – 
behalve tot veel krantengeschrijf – hoogstwaarschijnlijk aanleiding geven tot demonstraties, waardoor 
met het bezoek het tegendeel zou worden bereikt van wat men daarmee beoogt.’202 
 
Ondanks de sterk toegenomen kritiek op Zuid-Afrika en de brede afwijzing van apartheid bleef 
Nederland op de meeste gebieden kiezen voor het handhaven van de onderlinge betrekkingen. Zuid-
Afrika bleef bijvoorbeeld verreweg de belangrijkste handelspartner van Nederland in Afrika: 22 
procent van de Nederlandse export naar Afrika kwam in het jaar 1964 in Zuid-Afrika terecht. Tussen 
1960 en 1965 steeg de waarde van de uitvoer naar Zuid-Afrika van 135 naar 181 miljoen en de invoer 
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uit Zuid-Afrika van 46 naar 78 miljoen gulden. Dat dit geen toeval was blijkt uit een memorandum van 
de Directie Afrika en Midden-Oosten (DAM) waarin de ambtenaren Luns adviseerden “om de 
economische en culturele betrekkingen met Zuid-Afrika zo veel mogelijk in stand te houden en waar 
mogelijk te intensiveren.”203 Ook in de tweede helft van het decennium bleven de economische banden 
tussen beide landen overanderd. Tussen 1966 en 1971 steeg de export naar Zuid-Afrika van 246 naar 
294 miljoen gulden per jaar. De waarde van de import steeg in dezelfde periode van 72 naar 128 
miljoen. Dat maakte van Zuid-Afrika trouwens nog geen grote handelspartner. Export naar Zuid-Afrika 
was slechts 0,6 procent van de totale export en de invoer bedroeg slechts 0,2 procent van het totaal. De 
corresponderende cijfers voor Zuid-Afrika bedroegen respectievelijk 1,7 en 0,25 procent.204  
Ook persoonlijke contacten op hoog niveau blijven doorgaan. In de tweede helft van de jaren zestig 
leggen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse politici en andere gezagsdragers bezoekjes af aan elkaars land. 
In oktober/november 1968 was er bijvoorbeeld een bezoek van een ‘zware’ economische delegatie 
onder leiding van Sidney van den Bergh, de voorzitter van de Centrale Kamer van Handelsbevordering 
en tevens Unilever-topman. Volgens de delegatie was het “de hoogste tijd dat wij ons gezicht daar eens 
gingen vertonen, want er zijn enorme markten voor ons beschikbaar” en was de ‘grote apartheid’ een 
oplossing voor Zuid-Afrika.205 
In 1969 bezochten de Tweede Kamerleden Geertsema (VVD) en Mellema (CHU) Zuid-Afrika. Beide 
politici waren daartoe overgehaald door een jonge diplomaat op de Zuid-Afrikaanse ambassade, Eschel 
Rhoodie, die later een hoofdrol zou spelen in een geheim Zuid-Afrikaans plan om de publieke opinie in 
Europa te winnen voor Zuid-Afrika. Beide parlementariërs lieten na afloop weten dat ze tijdens de reis 
meer begrip hadden gekregen voor de problemen in Zuid-Afrika. Mellema sprak van zijn “ontzag voor 
de energie waarmee het blanke deel probeert de bantoes te verheffen.”206 Geertsema laakte “de 
volstrekt negatieve kritiek, vooral uit Nederland, waarmede men het tegendeel bereikt van wat men 
beoogt. Veel meer valt te verwachten van een genuanceerde dialoog.”207 
Uit Zuid-Afrika kwamen de minister van Economische Zaken F.J. Haak (in 1967) en zijn opvolger S.L. 
Muller (in 1970). Beiden probeerden Nederland te winnen voor een poging de Zuid-Afrikaanse export 
naar de EEG te bevorderen. In 1969 bezocht de Zuid-Afrikaanse minister van Justitie Pelser Nederland 
om een werkbezoek te brengen aan Nederlandse gevangenissen. Op verzoek van de Zuid-Afrikanen 
werd dit laatste bezoek geheim gehouden voor het Nederlandse publiek en het parlement. Ook het 
bezoek van de Zuid-Afrikaanse minister van Vervoer, Schoeman, verliep in stilte en achter de 
schermen.  
Allerminst geheim was het tegenbezoek van ARP-minister van Verkeer (en tevens vice-premier) Joop 
Bakker in 1970. Vooraf had premier De Jong het bezoek omschreven als ‘de dialoog tussen Nederland 
en Zuid-Afrika op het allerhoogste niveau’,208 maar tegelijkertijd moest het een zakelijk bezoek 
worden, waarbij apartheid slechts informeel ter sprake zou komen. Gesprekken met anti-
apartheidswoordvoerders stonden niet op het programma.  
Tijdens het bezoek overhandigde Bakker aan premier Vorster het bureau dat president Kruger nog 
gebruikt zou hebben bij zijn overtocht naar Europa aan boord van de kruiser ‘Gelderland’.209 Anders 
dan aangekondigd, ontmoette Bakker in Zuid-Afrika wel degelijk (blanke) anti-apartheidsactivisten als 
Helen Suzman en Christiaan Beyers Naudé. DAM had vooraf bedacht dat voor “een goede ontwikke-
ling van de betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika (...) het inmiddels gewenst [lijkt] dat 
Minister Bakker inderdaad, doch uiteraard met uitdrukkelijke instemming van de Zuidafrikaanse 
autoriteiten, enig contact met de oppositie daar te lande krijgt.”210 Maar deze handreiking behoedde 
Bakker niet voor de scherpe kritiek van de oppositie. Vooral enkele uitspraken gedaan in Zuid-Afrika 
wekten ergernis op. Zo stelde hij onder andere dat “wij als Nederlanders moeten oppassen niet de 
irriterende rol te spelen van de verre betweters.”211 
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Voor het vertrek van Bakker bood het CZA 15.000 handtekeningen aan. Daarbij droegen ze borden met 
teksten als ‘Bakker moet (hier) blijven’ en ‘Vriendjespolitiek met Hitler’s vriendjes’. Tijdens de 
persconferentie van Bakker na terugkomst plaatste een activist een bordje met de tekst ‘This entrance is 
for whites only’ op de tafel waarachter Bakker zou spreken.212 
 
In de jaren na Sharpeville deed Nederland ook (vergeefse) pogingen om het aantal passagiers dat de 
KLM wekelijks naar Zuid-Afrika zou mogen vervoeren te vergroten. Luns, die hierbij een 
bemiddelende rol speelde, aarzelde niet de nieuwe anti-apartheidssentimenten die in Nederland een rol 
speelden tegenover de Zuid-Afrikanen te relativeren: “Het feit, dat Nederland vorig jaar om bekende 
redenen in de Verenigde Naties een stem tegen Zuid-Afrika had moeten uitbrengen, impliceert 
geenszins dat Nederland er niet op uit zou zijn om de verstandhouding met Zuid-Afrika gebaseerd op 
historische banden, zo goed mogelijk te verstevigen. Een economisch en politiek krachtig Zuid-Afrika 
is ook voor Europa van groot belang. Zuid-Afrika kan dus rekenen op Nederlandse sympathie bij de 
behandeling van zijn moeilijkheden in Brussel.”213 
De bestaande regelingen met betrekking tot de migratie naar Zuid-Afrika bleven gehandhaafd. Tussen 
1960 en 1965 steeg het jaarlijks aantal Nederlandse landverhuizers van 1.047 tot 1.560.  
In december 1963 had ambassadeur Jan van den Berg plaatsgemaakt voor carrièrediplomaat Han Helb. 
Daarmee veranderde de informatie die Den Haag uit Zuid-Afrika kreeg. Volgens toenmalige 
ambassademedewerker Coen Stork voelde Van den Berg dat hij het oor van Den Haag niet meer had: 
“Zijn rapportages waren niet meer in lijn met de anti-apartheidsgevoelens die in Nederland 
opkwamen.”214 Helb maakte gaandeweg een einde aan de uitgesproken pro-apartheidskoers van zijn 
voorganger.  
Ook de culturele betrekkingen bleven op peil. Pas in 1964 concludeerde de nieuwe Nederlandse 
ambassadeur in Pretoria dat het Cultureel Akkoord het apartheidsbeleid bestendigde, immers de Zuid-
Afrikaanse commissie die het culturele akkoord uitvoerde, beperkte haar uitnodigingen tot Nederlandse 
sympathisanten van apartheid. Helb adviseerde minister Bot van Onderwijs om als tegenwicht 
stipendia aan zwarte Zuid-Afrikanen te verlenen. “Ik geloof dat het hoog tijd wordt de Zuidafrikaanse 
Commissie op de proef te stellen om te zien of dit principieel mogelijk is of niet.”215 Bot zag hier 
weinig in: immers wat te doen als Zuid-Afrika op racistische gronden de beurzen zou afwijzen? Bot gaf 
zelf het antwoord: “Laten we het dan bij een protest of zijn wij dan voornemens bepaalde maatregelen 
te nemen (...) Het zou voor ons prestige (en onze belangen!) rampzalig zijn indien we op een bepaald 
moment zouden moeten terugdeinzen voor de gevolgen van een ontwikkeling die we zelf hebben 
geprovoceerd.”216 
 
De ton van Luns  
Op 10 juni 1965 verbaasde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns vriend en 
vijand met zijn besluit om op zijn begroting 100.000 gulden te reserveren voor het Defence and Aid 
Fund (DAF). Het DAF – gevestigd in Londen met een zelfstandig kantoor in Zuid-Afrika – had tot doel 
slachtoffers van de apartheid (en hun familieleden) juridisch en materieel te steunen. De drijvende 
kracht achter DAF was de Engelse kanunnik John Collins. DAF betaalde de verdediging van de 
ANC’ers die in 1956 waren opgepakt op verdenking van hoogverraad. Na de vrijspraak van alle 
verdachten in dit proces, in 1961, werd het even stil rondom DAF. Maar dat veranderde tijdens het 
zogenaamde Rivonia-proces in 1963, waarbij de top van het (inmiddels verboden) ANC opnieuw 
terecht moest staan. Naar aanleiding van dit proces riep de Algemene Vergadering van de VN de 
lidstaten op de slachtoffers van apartheid te steunen. In 1964 werden Mandela en de zijnen tot 
levenslang veroordeeld. De aandacht voor het proces en het werk van DAF leidde tot een uitbreiding 
van de organisatie: er kwamen een Internationaal DAF (IDAF) met daaronder afdelingen in Groot-
Brittannië, Ierland, Zweden, Noorwegen en Denemarken en later Nederland. 
Het besluit van Luns om het DAF te steunen was voortgekomen uit de VN-resolutie uit 1963 waarin de 
lidstaten werd verzocht financiële steun te verlenen aan vervolgden van de apartheidspolitiek. 
Nederland had vóór deze resolutie gestemd.  
Internationaal stond Nederland midden jaren zestig in de schijnwerpers omdat ons land tijdelijk deel 
uitmaakte van de VN-Veiligheidsraad. Dat noopte tot omzichtig opereren. Aan de ene kant moest 
Nederland zich profileren als tegenstander van apartheid, maar aan de andere kant wees Nederland 
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sancties tegen Zuid-Afrika nog steeds af. “Nu Nederland lid is van de Veiligheidsraad en wij uit dien 
hoofde wellicht standpunten zullen gaan innemen in de Apartheidskwestie, welke bij de zwart 
Afrikaanse landen minder begrip zullen ontmoeten (ik denk bijvoorbeeld aan afwijzing van iedere 
vorm van sancties), lijkt het bovendien niet van politiek belang ontbloot, indien wij door het doen van 
een humanitaire gift tonen dat wij begaan zijn met het lot van de slachtoffers van de 
apartheidspolitiek.”217 
Het idee om DAF uit te kiezen als te steunen organisatie kwam van ambassadeur Helb. Volgens Helb 
“stond de Zuidafrikaanse regering niet onsympathiek tegenover deze instelling en was op haar 
samenstelling en activiteiten niets aan te merken.”218 Al gauw bleek dat zowel de ambassade in Pretoria 
als de ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken een verkeerde inschatting hadden gemaakt 
van de gevolgen van de gift aan DAF. De reactie in Zuid-Afrika bleek veel heftiger dan verwacht. De 
blanken in Zuid-Afrika meenden dat ‘broedervolk’ Nederland hen het voordeel van de twijfel gunde, of 
zelfs in meerderheid achter het beleid van Verwoerd stond. Dit was in overeenstemming met de 
informatie die voor het Zuid-Afrikaanse publiek beschikbaar was, immers in kranten en op de nationale 
radio werd de internationale kritiek op het beleid gebagatelliseerd en afgedaan als het 
achterhoedegevecht van linkse minderheden. In december 1963 bijvoorbeeld kopte de Zuid-Afrikaanse 
krant Die Burger: ‘S.A. rassebeleid gesteun in Nederland’.219 Tegen die achtergrond moest de ‘ton van 
Luns’ voor veel Zuid-Afrikanen wel aanvoelen als een dolksteek in de rug. 
Al snel kwamen er ook vermoedens dat het DAF ‘geïnfiltreerd’ was door communisten. Het is 
onduidelijk of deze informatie doelbewust door de Zuid-Afrikaanse overheid is verspreid. Vermoedens 
van communistische infiltratie maakten dat er onder andere bij de PvdA twijfels waren of de gift wel zo 
verstandig was. PvdA’er Frans Goedhart vond dat een ander doel voor de gift beter ware geweest 
omdat “men bij het Defence and Aid Fund zijn nek breekt over de communisten.”220 
Uiteraard kon Luns niet worden beschuldigd van communistische sympathieën. Voorheen had hij dan 
ook aan ambassadeur Helb gevraagd of DAF politiek aanvaardbaar was. Helb schoof die vraag door 
aan de jonge diplomaat Coen Stork. Ruim veertig jaar later geeft Stork toe dat zijn onderzoek minder 
degelijk is geweest dan Luns had gewenst: “Ik heb een beetje rondgevraagd. Ik meende te weten dat de 
leiding van DAF zeker niet communistisch was. Daar zaten mensen bij van de Liberal Party, waar ik 
goede contacten mee had, en dat waren anti-communisten. Dus ik gaf aan Helb door dat DAF een 
prima organisatie was.”221  
 
De Nederlandse gemeenschap in Zuid-Afrika organiseerde protestmarsen met leuzen als ‘Hou je grote 
kokker uit andermans zake’. Ze boden een petitie aan aan de Nederlandse ambassadeur waarin zij de 
schenking een ‘daad van agressie’ noemden die ‘nimmer de goedkeuring van wijlen Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina’ gehad zou hebben. Ook richtten de Nederlanders een ‘Help de Hollanders-
Fonds’ op om de Nederlandse slachtoffers van socialisme en communisme te steunen. De Zuid-
Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Muller, liet in het parlement weten dat hij serieus 
overwoog economische boycotmaatregelen tegen Nederland te treffen. Als eerste voorproefje werd het 
voorgenomen bezoek van een vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse marine aan Nederlandse 
scheepswerven afgezegd. Ook lopende luchtvaartbesprekingen werden afgebroken. 
De heftige reacties in Zuid-Afrika leidden tot enige bevreesdheid bij het Nederlandse publiek. Zo 
meldde het Algemeen Dagblad van 23 december 1965 dat twintig passagiers van Amsterdam Air hun 
kerstvlucht naar Johannesburg hadden geannuleerd vanwege vrees voor een “minder welkome 
ontvangst in Zuid-Afrika”. Het Oud-Strijders Legioen protesteerde tegen de gift. Volgens voorzitter 
Prosper Ego gaf de regering op deze manier steun aan acties die tot de ondergang van de Nederlandse 
stamverwanten zouden leiden.222 Via de Kamerleden Van Dis (SGP), Moorman (KVP) en Jongeling 
(GPV) liet de NZAW kritische vragen stellen aan Luns.  
 
De woede van de Zuid-Afrikanen over de Ton van Luns leidde ook tot concrete economische sancties 
van Zuid-Afrika en dus tot economische schade in Nederland. De KLM wist geen uitbreiding te krijgen 
van het maximum aantal passagiers naar Zuid-Afrika.223 Ook onderhandelingen over de mogelijke 
levering van onderzeeboten en fregatten werden daags na de beslissing van Luns afgelast. 
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Scheepsbouwer Verolme noteerde in zijn memoires dat er al afspraken waren over de levering van het 
materieel.224  
Het meest uitgesproken was de houding van Philips in hun poging de schenking aan het DAF te 
voorkomen. Door de gift liepen onderhandelingen met de omroep Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie 
(SAUK) spaak en ook de levering van radarapparatuur aan de Zuid-Afrikaanse marine werd volgens 
Philips afgezegd.  
Om de gift terug te doen draaien zag Philips er geen been in om Luns een document te overhandigen 
dat Walter Sisulu, één van de mensen die door DAF werd ondersteund, een communist was. Toenmalig 
minister van Economische Zaken, Joop den Uyl liet in de ministerraad weten dat veel in Zuid-Afrika 
gevestigde Nederlandse bedrijven, waarschuwden voor de economische gevolgen van de gift. Waarbij 
Den Uyl overigens van mening was dat hiervoor niet gezwicht mocht worden.  
Ook vanuit de Nederlandse ambassade in Pretoria kwamen alarmerende berichten over de gevolgen 
van de gift. Ambassadeur E.J. baron Lewe van Aduard, de opvolger van Han Helb, schreef aan de 
directeur-generaal Politieke Zaken van Buitenlandse Zaken J.A. de Ranitz op 29 april 1966: “...mijn 
hemel, wat heeft Nederland ongewild, alhier een ‘rumor in casa’ veroorzaakt en vooral ook een hoge 
prijs moeten betalen, en dan niet alleen in ‘goodwill’ maar ook in harde guldens. Ik weet dat er van 
verschillende kanten gezegd wordt dat dat laatste ‘nog wel mede valt’, maar ik zou niet juist doen 
indien ik, althans aan jou en dan tussen ons gezegd en gezwegen niet zou laten weten, dat zulks helaas 
niet waar is, integendeel: grote orders, en ik bedoel echt grote orders, praktisch voor Nederland ge-
earmarked, zijn indertijd zonder meer aangehouden, terwijl de KLM, vergeleken met onze 
concurrenten, gediscrimineerd wordt, nog afgezien van veel niet onmiddellijk aanwijsbare andere 
‘schades’. Bovendien heeft, helaas, de hele geste nooit veel voor de betrokken ‘slachtoffers’ uitgehaald, 
of zelfs maar het ‘anti-apartheids’ streven in de praktijk geholpen. Zoals opgemerkt, heb ik alles wat 
daarover gezegd is en onder ogen is gekomen, maar niet meer gerapporteerd. Rapportage in dien zin 
zou vermoedelijk de kwestie voor jullie nog maar moeilijker gemaakt hebben, doch aan jou, strikt 
persoonlijk, geloof ik toch dat het beter is dit nog maar eens op te schrijven.”225 
 
De Ton van Luns werd al snel een heuse mediahype, die ook bij het publiek beroering wekte. Dagblad 
Trouw bijvoorbeeld plaatste in juli 1965 in totaal 21 ingezonden brieven van lezers over de kwestie. In 
NRC woedde de discussie op de opiniepagina’s door tot halverwege augustus. In redactionele 
commentaren spraken ook de redacties zelf zich uit. De Telegraaf sprak op 7 juli van ‘Luns’ blunder’ 
en heeft het over het “meer dan dwaze besluit van de Nederlandse regering om een bedrag van ƒ 
100.000 beschikbaar te stellen aan een organisatie, die onder leiding van een bij de communisten zeer 
in de pas staande Engelse kanunnik hulp verleent aan ‘slachtoffers van de Zuidafrikaanse 
apartheidspolitiek’.” De Volkskrant (6 juli) kon instemmen met het besluit van de regering, juist omdat 
Nederland en Zuid-Afrika vrienden waren: “Ook vrienden moeten tegen een dergelijk beleid 
protesteren. Maar als een dergelijk protest van vrienden komt, is het nog iets meer. Het is dan tevens 
een uiting van bezorgdheid, een beroep om alsnog andere wegen in te slaan voor het helemaal te laat 
is.” De Tijd noemde de voorgenomen schenking: “een morele verplichting die voortvloeit uit onze 
opvatting van de rechten van de mens en uit onze principiële en consequente afwijzing van de 
apartheidspolitiek.”226 
Uiteindelijk werd, een paar maanden voordat de Ton van Luns vrij zou komen, het DAF in Zuid-Afrika 
tot verboden organisatie verklaard. Dat was voor Luns aanleiding om het DAF alsnog het geld te 
onthouden. In plaats daarvan maakte Nederland het geld, in stilte, over naar het VN-Trust Fund voor 
Zuid-Afrika.  
 
Defence and Aid Fund Nederland 
Voor de anti-apartheidsactivisten was de kwestie een opsteker. Chris van Draanen: “De Ton van Luns 
was voor ons een overwinning. We kregen daarna ook veel meer adhesie. We waren ineens relevanter 
geworden binnen de Nederlandse samenleving.” Om gebruik te maken van de hype rondom Zuid-
Afrika en het Defence and Aid Fund, besloot het CZA in juli 1965 een Nederlandse afdeling op te 
richten van het DAF: het Defence and Aid Fund Netherlands (DAFN). In een perscommuniqué van 15 
juli schreef het CZA: “Het eerste streven van deze Nederlandse afdeling zal het voeren van een aktie 
zijn om de ƒ100.000 die door de regering voor 1966 is toegezegd, te verdubbelen uit partikuliere 
bijdragen. Wanneer vóór de begrotingsdebatten in de Tweede Kamer een groot bedrag aan partikuliere 
giften bijeengebracht wordt, zal de regering weten dat een groot gedeelte van het Nederlandse volk 
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achter de toezegging van de ton staat en de Kamer zal zich gesteund voelen bij de goedkeuring van de 
begroting van Buitenlandse Zaken.”227 
Het valt hierbij op dat, anders dan nu gebruikelijk, niet de overheid de particuliere 
fondsenwervingsinspanning verdubbelt, maar andersom. Ook is het opmerkelijk dat een sociale 
groepering actie voert opdat de regering een beleidsvoornemen daadwerkelijk uitvoert.  
 
Analoog aan de structuur van het CZA kreeg ook DAFN een bestuur dat zo breed mogelijk was 
samengesteld. Voorzitter werd Gesina van der Molen, een gerespecteerde emeritus hoogleraar 
Volkenrecht aan de VU, maar ook de liberaal Nicolaas Kappeyne van de Coppello, AR-politicus en 
Trouw-hoofdredacteur Sieuwert Bruins Slot en rabbijn Awraham Soetendorp traden toe tot het bestuur 
van DAFN. Secretaris/penningmeester, én de feitelijke uitvoerder van het vele werk, werd 
vakbondsmedewerker Piet Gille. Ook actief (en in 1968 bestuurslid) werd voormalig Zuid-Afrika 
emigrant Stella Hilsum. Stella en Jan Hilsum waren in 1956 gefrustreerd (vanwege het 
apartheidsbeleid) teruggekeerd uit Zuid-Afrika. Omdat er in die tijd in Nederland weinig aandacht was 
voor wat er gebeurde in Zuid-Afrika schreef zij in ingezonden brieven in Het Vrije Volk, met name 
over de gruwelen van de ‘kleine apartheid’. Haar betrokkenheid bij de oprichting van het CZA was 
zijdelings, maar Stella Hilsum is vanaf het begin tot het eind (in 1990) actief geweest bij DAFN.228 
Getrouw aan het beleid bij het CZA waren ook bij DAFN communisten niet welkom in het bestuur. 
DAFN presenteerde zich met nadruk niet als een anti-apartheidsorganisatie, maar als een initiatief dat 
rechtsbijstand verleende aan mensen die wegens de rassenwetgeving in Zuid-Afrika voor de rechter 
moesten verschijnen. Waar het CZA vooral politiek georiënteerd was, daar ging het DAFN vooral om 
de fondsenwerving. De hoop was dat juist het humanitaire karakter van de organisatie zou helpen dit 
tot een succes te maken. 
Gille kreeg vrijwel een dagtaak aan DAFN. Van zijn werkgever, de NVV, was hij weliswaar niet 
formeel vrijgesteld, maar hij kreeg de ruimte om te doen wat nodig was. “Dat kwam ook omdat de 
NVV het doel wel zag zitten. Bovendien waren er allemaal keurige PvdA’ers bij betrokken – Joop 
Voogd, Ed. van Thijn – dus het bleef in de familie.”229 De ton van Luns maakte apartheid echt een 
issue waarbij de emoties soms hoog opliepen. Gille: “Naast enthousiaste reacties kregen we ook veel 
hate mail. Bijvoorbeeld briefjes met vragen als: hoe zou u het vinden als uw dochter met een zwarte 
thuis zou komen. Maar ook emotionele epistels van vijf kantjes. Ik denk dat in die tijd de meerderheid 
van de Nederlanders voor apartheid was. Ik kom zelf uit een gereformeerde familie en mijn ouders 
keken ook raar tegen mijn werk aan. Het waren de jaren zestig, het was voor veel mensen bedreigend 
en verwarrend.” 
 
DAFN profiteerde van de ruime aandacht voor de gift; talloze Nederlanders maakten geld over aan de 
organisatie. Twee maanden na de oprichting was al twintigduizend gulden binnen, een bedrag waar het 
CZA in die tijd alleen maar van kon dromen. Ook produceerde DAFN een langspeelplaat waarbij de 
opbrengst ten goede zou komen aan het internationale DAF. Aan de plaat, getiteld ‘Nee’ werkten 
Nederlandse artiesten als Pim Jacobs, Jules de Korte en Caro van Eijck mee.  
De gift van Luns en later een veelbesproken bezoek van kanunnik Collins aan Nederland inspireerden 
journaliste Renate Rubenstein, haar partner, wetenschapper/dichter Aad Nuis, en dichter Hans Lodijzen 
tot de actie ‘een Ton d’r op’. In een column in Vrij Nederland van 24 februari 1990 blikt Rubenstein 
terug op de actie: “Een ton was in die tijd nog veel geld, geloof ik, maar toch zou het beter zijn als dat 
bedrag nog door het volk werd bijgevuld en bijvoorbeeld verdubbeld werd. Met z’n drie’en, Aad Nuis, 
Frank Lodijzen en ik, bedachten we dat er een kunstveiling voor de anti-apartheid op de televisie moest 
komen. Naam van de actie? Een ton d’er op, dat was ons doel en had tevens een leuke connotatie met 
donderop.”230 Het drietal wist negen vooraanstaande kunstenaars en schrijvers enthousiast te maken: 
Adriaan Roland Holst, Simon Carmiggelt, Co Westerik, Harry Mulisch, W. Couzijn, Godfried Bomans, 
Peter Vos, H.A. Gomperts en Lucebert. 
 
Aanvankelijk opereerden Rubenstein c.s. tamelijk geïsoleerd. Ze hadden de VPRO-televisie zo ver 
gekregen dat ze de veiling live wilden uitzenden. Vervolgens zetten zij zich aan de grote hoeveelheid 
klussen die het organiseren van zo’n actie met zich meebracht: kunstenaars aanschrijven om 
kunstwerken ter beschikking te stellen, enveloppen schrijven, instanties benaderen et cetera. De 
samenwerking tussen het comité van Rubenstein en DAFN liet te wensen over. Piet Gille: “Renate was 
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echt een dame om met asbesthandschoenen aan te vatten; een zéér lastig mens. Haar comité handelde, 
vooral in het begin, voor een groot gedeelte langs ons heen. Renate en Aad hadden ook rechtstreeks 
contact met Collins, de baas van DAF. Dat was vooral verwarrend. Wij dreigden de controle kwijt te 
raken.” 
Wel werkten mensen van het CZA, DAFN én van het comité van kunstenaars samen in de uitgave van 
het boek ‘Apartheid - feiten en commentaren’, waarvan de netto opbrengst geheel ten goede zou komen 
aan het DAF. Zowel mensen van het ‘oude’ CZA, het ‘nieuwe’ DAFN, maar ook Rubenstein en Nuis 
schreven hoofdstukken voor deze uitgave.231 
De VPRO schreef een brief aan Luns met het verzoek of hij en andere ministers bij de uitzending 
aanwezig wilden zijn. Dat verzoek werd besproken in de Ministerraad van 11 maart 1966. De regering 
Cals zat met het verzoek in de maag omdat het inmiddels “een gevoelige politieke zaak” was 
geworden. Luns erkende in de Ministerraad dat hij de Zuid-Afrikaanse ambassadeur had toegezegd dat 
Nederlandse deze zaak niet verder zou oprakelen.232 Tegelijkertijd stelden de PvdA-bewindslieden dat 
Nederland niet de indruk moest wekken dat ze spijt had van de gift. Uiteindenlijk kwam geen enkel 
bewindspersoon opdagen tijdens de inzamelingsactie. 
 
Rubenstein: “Op 11 mei 1966 was de kunstveiling in Frascati. Jan Wolkers was veilingmeester, op een 
foto zie ik hem met een schilderij staan. Harry Mulisch, Fenna van den Burg en Hans Gomperts staan 
op die foto met de telefoons in hun handen (zeker om telefonische biedingen te noteren) en ik 
bekleedde een Mies Bouwmanachtige functie in een nette zwarte jurk.”233 
De actie zou uiteindelijk 160.000 gulden opleveren. Gaandeweg de avond leek de opbrengst zelfs op 
een veelvoud van dit bedrag uit te draaien. Via de telefoon meldden zich na elkaar bieders die enorme 
bedragen boden op de kunstwerken. Fenna van den Burg: “Ik zat naast Harry Mulisch aan de telefoon 
om biedingen te noteren. Wij kregen mensen aan de lijn die enorme bedragen boden. Harry Mulisch 
was de eerste die onraad rook. Dat was toen iemand zich voordeed als Verolme en geld bood. Met 
Verolme hadden we juist aanvaringen gehad omdat die zich zo pro-Zuid-Afrika had uitgelaten. Harry 
zei toen: ‘Dat kan niet, we moeten voorzichtig zijn’.” De hoeveelheid geld die deze avond – live voor 
de televisie – werd geboden overtrof ieders stoutste verwachtingen: méér dan vier ton. De volgende 
dag moesten de organisatoren constateren dat de meeste grote biedingen gedaan waren door 
grappenmakers. Naast het wantrouwen van Harry Mulisch werd die avond zelf al het bedrog ontdekt: 
een ondernemer uit Den Haag die tot zijn verbazing hoorde aankondigen dat hij een groot bedrag had 
geschonken belde verontrust op. Renate Rubenstein verklaarde een paar dagen later, op 14 mei, in 
Trouw: “Voor zover wij kunnen nagaan berust geen van de aanbiedingen van meer dan 5.000 gulden 
op waarheid. Dus geen 80.000 gulden van de Gruyter, geen 50.000 gulden van V&D, niets van Lips, 
Albert Heyn, Simon de Wit, Verolme en de firma Verwelius.” In de Volkskrant van dezelfde dag 
nuanceerde Aad Nuis dat gelukkig niet álle grote giften vals waren geweest: “Ik weet bijvoorbeeld dat 
de ton drop ter waarde van drieduizend gulden geen grap was. De man in kwestie belde mij 
vrijdagochtend zelf op om te verzekeren dat hij het heus bedoeld had. Ook de 2.500 gulden van 
Caransa zijn echt.” 
In juni 1966 maakte DAFN tijdens een persconferentie bekend dat er in totaal voor ƒ 226.606,91 aan 
particuliere giften was binnengekomen. Naast de 160 duizend van ton d’r op kwam voor 66.000 gulden 
aan spontane giften binnen.  
 
In 1968 besloten het CZA en DAFN beide organisaties samen te voegen en onder één bestuur te 
opereren. Beide namen bleven wel bestaan. Het bestuur van de samengevoegde organisatie was 
grotendeels het bestuur van het CZA, met Joop Voogd als voorzitter, Jan Buskes als ere-voorzitter en 
Karel Roskam, aangevuld met mensen van DAFN, zoals Gesina van der Molen en Nicolaas Kappeyne 
van de Coppello. 
Drie jaar later, in 1971 toen het CZA overging in de Anti-Apartheidsbeweging Nederland, werd DAFN 
weer verzelfstandigd. In het (laatste) Zuid-Afrika Bulletin schrijven de bestuursleden: “Meer dan eens 
bleek in de afgelopen jaren dat het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van slachtoffers van de 
apartheid een enigszins andere aanpak vereist dan de verdediging van een politieke stellingname inzake 
Zuid-Afrika. Niet in de laatste plaats omdat deze twee aktiviteiten op een gedeeltelijk verschillend 
publiek zijn gericht. Er is immers een categorie Nederlanders die bereid is geld te geven voor 
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humanitaire hulp zonder zich geheel te kunnen verenigen met een uitgesproken stellingname tegen 
apartheid.”234 
Een kanttekening bij deze argumentatie was dat, omdat DAFN zich relatief afzijdig hield van de rest 
van de anti-apartheidsbeweging, een eventuele synergie tussen fondsenwerving en politieke actie 
ontbrak. Ook kan achteraf geconcludeerd worden dat het CZA, door DAFN en de actie ‘Ton d’er op’ 
uit handen te geven, een kans had gemist te profiteren van de publieke aandacht. 
 
Na het opheffen van het CZA, in 1971, bestond DAFN nog tot 1990. In die tijd haalde de organisatie in 
totaal meer dan 3,5 miljoen euro (bijna 8 miljoen gulden) op voor hulp aan slachtoffers van de 
apartheid.  
In contrast met de heisa rondom de oprichting, is DAFN in de 26 jaar van haar bestaan een weinig 
bekende organisatie gebleven. Hoewel het ophalen van fondsen bij het Nederlandse publiek de 
voornaamste doelstelling was van de organisatie, heeft DAFN nooit grootscheepse publieksacties 
gevoerd. Ook heeft de organisatie nooit de aandacht gezocht met uitgesproken politieke of radicale 
standpunten. Volgens Bert Musschenga, bestuurslid vanaf 1976, wilde het Fonds “potentiële donateurs 
geen schrik aanjagen”.235 
Omdat het DAF in Zuid-Afrika zelf in 1966 tot een verboden organisatie werd verklaard, moest DAFN 
bovendien omzichtig omspringen met het verschaffen van informatie. Immers het geld dat bestemd 
werd voor Zuid-Afrika mocht niet in verband worden gebracht met de verboden organisatie. 
Musschenga: “Tot 1990 kon DAFN geen actie voeren onder motto’s als: ‘Geef geld aan het fonds dat 
de rechtshulp voor Oscar Mpetha financiert’. Of voor Ebrahim Ismael Ebrahim, Marion Sparg, Neo 
Potsane, Evelina de Bruin en de vele andere politieke gevangenen. Nooit mochten de wegen waarlangs 
het geld de advocaten en de gezinnen van (ex)politieke gevangenen bereikte, aan de gevers worden 
onthuld. De kans dat bestuursleden en vrijwilligers hun mond voorbijpraatten was uiterst gering; ze 
wisten het zelf ook niet precies.”236 
Hoe dan ook, dankzij de relatief a-politieke stellingname werd het DAF ook voor sommige meer 
behoudende Nederlanders een organisatie die zij konden steunen. Daaronder ook koningin Juliana. In 
juni 1974 bezocht IDAF-voorzitter Collins de Nederlandse koningin. “De koningin toonde zeer veel 
belangstelling voor het werk van het Defence and Aid Fund”, deelde de Nederlandse afdeling haar 
begunstigers mee.237  
Vooral gezinsadoptie bleek een activiteit waar veel Nederlanders bereid waren geld voor te geven. Het 
grootste deel van het door DAFN opgehaalde geld (2,7 van de 3,5 miljoen euro) kwam op rekening van 
de in 1973 opgerichte Werkgroep Gezinsadoptie. De bedoeling daarvan was dat individuen en groepen 
het gezin van een politieke gevangene meerdere jaren financieel zouden ondersteunen. Al snel werd de 
werkgroep het hart van de organisatie. Om de band met het verboden IDAF te verdoezelen besloot 
DAFN de werkgroep te verzelfstandigen tot Werkgroep Gezinsadoptie Zuidelijk Afrika. Het geld dat 
de werkgroep wist te genereren steeg snel: De jaarlijkse inkomsten voor de gezinsadoptie liepen van 
ƒ52.000,- in 1973 op tot ƒ256.000 in 1976 en ƒ 433.000,- (de top) in 1980. Daarna zet een gestage 
daling in, tot in 1987 bij een bedrag van ƒ 320.000,- een stabilisatie optrad.238 
Het eerste plaatselijke netwerk van donateurs was de Werkgroep Gezinsadoptie Zuidelijk Afrika te 
Baarn. Op het hoogtepunt bestond deze werkgroep uit zo’n tachtig leden die in totaal vijf Zuid-
Afrikaanse gezinnen onderhielden. In totaal werden door Nederlandse groepen en individuen zo’n 
tweehonderd gezinnen van politieke gevangenen gesteund. Veel van de steungroepen bestonden uit 
kerkelijke gemeentes voor wie het humanitaire, persoonlijke karakter van de steun een doorslaggevend 
argument was. 
Een groot struikelblok was dat DAFN de contribuanten nauwelijks enige informatie kon en wilde 
geven over de families die gesteund werden. Dat maakte voor de Nederlanders de mogelijkheid om 
zich te identificeren met de families in Zuid-Afrika moeilijk. Een voorbeeld daarvan is de 
correspondentie van de Hervormde Wijkgemeente ‘Immanuel’ in Vlaardingen met DAFN. Al vanaf 
1974 steunde deze groep ‘familie 31’ in Zuid-Afrika. De informatie die DAFN in 1974 verstrekte was 
summier: “... de vader van dit gezin, een voormalig politiek gevangene, is overleden, het geld is onder 
andere bestemd voor schoolgeld voor de kinderen.” Op 6 februari 1985 schreef de initiator van de 
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Vlaardingse steungroep: “Er wordt wel eens gevraagd aan ons of het nu nog steeds om hetzelfde gezin 
gaat: ‘Die kinderen zullen nu toch wel zo langzamerhand van school af zijn?’.”239 
Het probleem van de gebrekkige communicatie lag echter nauwelijks bij DAFN. IDAF in Londen 
bleek uiterst summier in het doorgeven van reacties van de gesteunde families. Dit was ten eerste 
vanwege de noodzakelijke geheimhouding, omdat individuen die geld ontvingen van een verboden 
organisatie in Zuid-Afrika strafrechtelijk vervolgd konden worden. Maar een probleem was ook dat het 
contact over zeer veel schijven liep. Dat verliep ongeveer zo: IDAF in Engeland hield bij welke 
gezinnen in Zuid-Afrika in aanmerking kwamen voor steun. Deze gezinnen werden ‘verdeeld’ over de 
nationale DAF-comités. De Nederlandse Werkgroep Gezinsadoptie zocht vervolgens donateurs in 
Nederland die bereid waren een gezin te adopteren, die zochten op hun beurt in hun eigen omgeving 
naar mensen die bereid waren mee te doen. Hun geld werd dan overgemaakt naar de Werkgroep 
Gezinsadoptie die het op hun beurt overmaakten naar IDAF in Engeland. In Zuid-Afrika mocht echter 
niet bekend worden dat het geld afkomstig was van IDAF, dus deze organisatie zocht mensen die 
bereid waren om contact te onderhouden met de gezinnen in Zuid-Afrika en periodiek geld over te 
maken, waarbij iedere vermelding van waar het geld vandaan kwam moest worden vermeden.  
Maar naast de noodzakelijke geheimhouding en de ingewikkelde constructie, bleek gaandeweg dat 
IDAF ook weinig in staat was om inzicht te bieden in haar werk. De Werkgroep Gezinsadoptie 
verzuchtte dan ook in het verslag over de werkzaamheden over 1984: “De Werkgroep wordt bij haar 
pogingen om iets aan de verslapping van de motivatie te doen en om nieuwe donateurs te werven 
enorm gehinderd door de gebrekkige wijze waarop in Londen de informatie over de gezinnen 
bijgehouden wordt.” De werkgroep moest vervolgens concluderen dat voor sommige gezinnen geen 
contribuanten meer gezocht konden worden.240 
 
Meer dan het werven van het geld was vooral het overmaken ervan aan de families in Zuid-Afrika een 
heikele onderneming. Een groep van ongeveer 35 Nederlanders onderhield het contact met de gezinnen 
in Zuid-Afrika. Eén van hen was Do Stuyfzand uit Zandvoort. Doel van het geheime netwerk was een 
correspondentie met de gezinnen te onderhouden en te doen alsof het geld van hen persoonlijk 
afkomstig was. Zelfs de ontvangers van het geld mochten namelijk niet weten dat de steun van het 
Defence and Aid Fund kwam. Het ging hierbij om, zeker voor Zuid-Afrika, aanzienlijke bedragen van 
enkele duizenden gulden per jaar. In een A4’tje met aanbevelingen werd de correspondenten onder 
andere op het hart gedrukt: “Only write about South Africa on very general humanitarian issues (in 
order not to cause problems for the families), you can write about your family, hobbies, work etc.”241 
Do Stuyfzand: “En dus moest je met het vage verhaal komen dat je via via van hun moeilijke situatie 
had gehoord en met behulp van wat vrienden financiële hulp wilde bieden.”242 Het gevolg was dat de 
ontvangers van het geld zichzelf uitputten in het betuigen van dankbaarheid. Stuyfzand: “Ik vond die 
overweldigende dankbaarheid altijd heel pijnlijk. Ik wist dat ik niet kon zeggen dat het geld niet van 
mij persoonlijk kwam, maar wat had ik ze dat graag verteld! Zeker in het begin was je een soort god 
voor hen. Ik vond het schrijven sowieso moeilijk, omdat je jezelf niet al te zeer wilde profileren en dus 
om de politiek heendraaide. Dan bleef er niet veel meer over dan wat over je persoonlijk 
omstandigheden te vertellen, je gezin en dergelijke. Maar daar had ik ook een gevoel van gêne bij 
omdat hun situatie zo oneindig veel slechter was dan de mijne.” 
Centraal persoon in het netwerk was coördinator Berend Meijer. Bewust was iemand gekozen voor 
deze taak die verder geen banden had met DAFN: “DAF Nederland wist wel van het bestaan van een 
netwerk, maar dat ik de coördinatie deed wisten de meeste mensen niet. De staffunctionaris van DAFN 
ontmoette ik pas na vijf jaar voor ’t eerst op een conferentie in Stockholm! Ik deed mijn werk altijd 
zoveel mogelijk achter de schermen, als een soort undercover. Zo verliep mijn contact met ‘Londen’ 
grotendeels per post, naar een schuiladres, ervan uitgaand dat het onderscheppen en openen van 
brieven niet zo eenvoudig is. Als ik eens direct wilde overleggen dan belde ik mijn contact persoon 
Peggy Stevenson alleen met de mededeling dat ik met haar wilde praten. Omdat men er in Londen 
vanuit ging dat de telefoon afgeluisterd werd, belde Peggy mij terug via een lijn die safe was.”243 
In de hele periode kreeg Meijer iedere twee maanden een cheque ter waarde van zo’n veertigduizend 
gulden uit Engeland. Die moest hij dan verzilveren bij Barclays bank in Amsterdam en vervolgens 
storten op een speciaal hiervoor geopende rekening bij de Hollands Koopmansbank, bewust uitgekozen 
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omdat deze bank geen zaken deed met Zuid-Afrika. Vanaf deze bank werd het geld verdeeld onder de 
mensen die het overmaakten naar de families in Zuid-Afrika.  
De hoeveelheid geld en de noodzakelijke geheimhouding rondom de transacties benauwden Meijer 
soms: “Ik heb er maar niet al te vaak bij stil gestaan dat dit wel betekende dat ik bij een eventuele 
controle van de belastingdienst jaarlijks zo’n kwart miljoen gulden had moeten verantwoorden. Waar 
ik wel problemen mee had was het feit dat ík een goede controle had over het reilen en zeilen van het 
netwerk, maar dat ik zelf helemaal niet werd gecontroleerd. En als ik opeens zou zijn komen te 
overlijden, dan kwam het geld van IDAF dat op mijn rekening stond juridisch gezien mijn vrouw toe. 
Dat soort zaken was allemaal niet goed geregeld.” 
 
Binnen de internationale organisatie die het DAF eind jaren zeventig geworden was, was DAFN de 
grootste. Met het stijgen van de hoeveelheid geld die jaarlijks werd overgemaakt aan het IDAF steeg 
ook de behoefte aan een deugdelijke financiële verantwoording en begroting. Aan beide ontbrak het. 
Dat resulteerde onder andere in de situatie dat de Bisschoppelijke Vastenactie in Nederland het verzoek 
in 1980 om een gift aan IDAF voor het financieren van juridische dienstverlening weigerde; want 
IDAF bleek niet in staat de gewenste verantwoording van de financiën te leveren. 
Dat hoeft niet te verbazen wanneer we de vertrouwelijke brief lezen die Frank Judd, adjunct-directeur 
van IDAF, op 31 december 1979 schrijft aan het ‘Presidential Committee’ van het IDAF: “Donors, 
Staff and public are not clear about precisely how the Fund is at present administered (...) As a body 
handling public money we have a duty not only to be confident that the money is well spent but to be 
able tot demonstrate as clearly as security considerations permit, exactly how this is achieved and who 
is responsible for what.”244 
Het IDAF dreef op het enthousiasme en de integriteit van de charismatische oprichter, kanunnik John 
Collins. Pas na de dood van Collins in 1982 groeide het IDAF uit tot een professionele 
fondsenwervende organisatie. Maar de geheimhouding over wie het geld voor de Zuid-Afrikaanse 
families bij elkaar haalde bleef bestaan. 
De opluchting toen De Klerk het einde van de apartheid aankondigde is te proeven in het verslag over 
het jaar 1990: “Eindelijk kan de stichting er openlijk voor uitkomen, dat zij sinds 1979 als 
mantelorganisatie voor deze internationale anti-apartheidsorganisatie heeft gefunctioneerd.”245 
Na de vrijlating van Nelson Mandela werd het IDAF opgeheven. Dat gebeurde na overleg met het 
ANC. De voornaamste reden was dat het werk van het DAF voortaan weer in Zuid-Afrika plaats kon 
vinden. Fondsen van buitenlandse overheden zouden voortaan direct naar Zuid-Afrikaanse organisaties 
kunnen gaan; het IDAF was niet meer nodig als doorgeefluik. In haar artikel ‘Het Internationale 
Defence and Aid Fund’ schrijft Carla Edelenbos, de laatste coördinator van het DAFN: “In de 25 jaar 
waarin IDAF na het verbod op zijn activiteiten gefunctioneerd heeft, is het werk van de organisatie 
onvoorstelbaar succesvol gebleken. In totaal werd meer dan 350 miljoen gulden aangewend voor hulp 
aan de slachtoffers van apartheid. Hoewel jaarlijks duizenden mensen door IDAF werden gesteund, 
wist het fonds toch anoniem te blijven. Niemand wist waar het geld vandaan kwam. Niemand kreeg 
schouderklopjes voor het verrichte werk. Dat was het geheim van IDAF’s succes.”246 
Met het opheffen van IDAF viel ook voor DAFN het doek. De lopende zaken werden overgedragen 
aan het Komitee Zuidelijk Afrika, dat nog enige tijd probeerde om voor het adoptiewerk fondsen te 
werven, maar na de vrijlating van Mandela droogde die bron langzaam op. In 1993 werd de stichting 
formeel opgeheven. Het slotsaldo van het adoptiefonds – in totaal 80.000 gulden – werd overgemaakt 
aan het KZA. 
 
Onderzeeboten 
Het CZA hield zich op de achtergrond tijdens één van de meest heikele politieke kwesties met 
betrekking tot Zuid-Afrika in de jaren zestig, de Zuid-Afrikaanse order voor Nederlandse 
onderzeeboten.247 In 1963 had Nederland een embargo ingesteld voor de leverantie van wapens aan 
Zuid-Afrika. Dit was in navolging van een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN, van 7 augustus 
1963, waarin de landen met klem werden opgeroepen “to cease forthwith the sale and shipment of 
arms, ammunition of all types and military vehicles to South Africa.”248 Nederland had dit niet-
mandatiore embargo echter beperkt tot wapens die gebruikt zouden kunnen worden voor de 

                                                
244 Archief DAFN, IISG, map 11. 

245 Archief Werkgroep Gezinsadoptie DAFN, IISG, map 34. 

246 Edelenbos, Carla. Het Internationale Defence and Aid Fund. In: Edelenbos (1991), p 47. 

247 Het onderstaande is grotendeels gebaseerd op: Colijn, Ko en Paul Rusman. Het Nederlandse wapenexportbeleid - 1963-

1988. Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1989, pp 201-229. 

248 Geciteerd in: Colijn en Rusman (1989), p 201. 



 63 

onderdrukking van de zwarte bevolking en voor materialen waarmee dat soort wapens zouden kunnen 
worden gemaakt.  
Op 5 februari 1965, tijdens het kabinet Marijnen, kaartte minister Luns voor de eerste keer in de 
ministerraad aan dat de Zuid-Afrikaanse regering geïnteresseerd was in de aanschaf van Nederlands 
wapentuig: in eerste instantie ging het om technische hulp bij de verbouwing van het fregat ‘Vrijstaat’, 
maar ook de leverantie van onderzeeboten – een order van minimaal honderd miljoen gulden – lag in 
het verschiet. Geen van de ministers tekende op dat moment bezwaar aan tegen dit voornemen. Immers 
het viel nauwelijks in te zien dat de Zuid-Afrikaanse regering de fregatten zou kunnen inzetten tegen de 
eigen bevolking. Snel daarna trad het kabinet Cals aan, waarin voor het eerst sinds 1958 weer 
bewindslieden van de PvdA zitting hadden. De situatie in de Zuid-Afrikaanse regio was inmiddels op 
scherp komen te staan omdat het blanke bewind in Rhodesië zich op 11 november 1965 eenzijdig 
onafhankelijk had verklaard. 
In april 1966 kwam de bouw van marineschepen voor Zuid-Afrika ter sprake in de ministerraad. Ook 
een Zuid-Afrikaanse order voor de leverantie van munitie voor marinegeschut was inmiddels aan de 
orde. Het ging hierbij om onder licentie gemaakte Britse munitie, die Engeland onder de eigen 
embargowetgeving niet meer wenste te leveren aan Zuid-Afrika. Het ging dus om de vraag of 
Nederland bereid was het Engelse boycot-beleid te doorbreken en embargo-runner te worden. De 
weifelende houding van Nederland had bij de Zuid-Afrikanen kennelijk het beeld doen ontstaan dat er 
met Nederland wel zaken te doen viel op het gebied van wapentransacties. 
Volgens Luns zou de order van de duikboten buiten (de Nederlandse interpretatie van) het embargo 
vallen. Formeel was dat mogelijk zo, maar volgens staatssecretaris Van der Stoel zou een dergelijke 
grote levering Nederland tot één van de grootste leveranciers van wapens aan Zuid-Afrika maken. 
Bovendien, zo betoogde Van der Stoel, liep Nederland al achter met betrekking tot het instellen van 
sancties tegenover Zuid-Afrika omdat zowel Engeland als de VS inmiddels een volledig 
wapenembargo hadden afgekondigd.  
Ook minister Joop den Uyl was tegen de leverantie, al erkende hij, als minister van Economische 
Zaken, het belang van de order voor de Nederlandse scheepsbouw. De besluitvorming over het 
verlenen van een exportvergunning zou vanaf de eerste keer dat het ter sprake kwam bijna 2,5 jaar 
duren. Vooral ook na de onthulling van actualiteitenprogramma ‘Achter het Nieuws’ over de 
voorgenomen leverantie – die tot dan toe geheim was geweest – in december 1966, toen kabinet-Cals al 
was gevallen, werd de discussie sterk in partijpolitiek vaarwater getrokken.  
Uiteindelijk zou de exportvergunning niet worden verleend. Daarmee liep Nederland inkomsten mis 
van minimaal een half miljard gulden. De daadwerkelijke ‘schade’ van het niet verlenen van de 
exportvergunning lag echter een stuk hoger, zo stelden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de 
‘rechtse’ partijen in de Kamer. Volgens De Telegraaf ging het in totaal om een bedrag van 1,2 miljard 
gulden. Later werd zelfs een bedrag van twee miljard genoemd. De order zou voor duizenden mensen 
jaren werk opleveren.249 Niet vreemd dus dat vooral Philips’ vice-president Theo Tromp achter de 
schermen druk lobbyde voor het doorgaan van de order. Frits Philips zelf reisde in deze periode naar 
Zuid-Afrika waar hij de zaak besprak met vertegenwoordigers van de Zuid-Afrikaanse overheid.  
Vlak voor de beslissing viel brachten de werkgevers de zaak in bij de Stichting van de Arbeid, het 
overlegorgaan tussen werknemers en werkgevers. Hier bleek dat zowel de Metaalbedrijfsbond als de 
NVV de leverantie in strijd achtten met de VN-resoluties. Overigens speelden vermoedelijk niet alleen 
principiële argumenten mee bij de werknemers. Ook zou er angst bestaan voor het verlies aan 
werkgelegenheid door de reactie van andere landen als Nederland het wapentuig zou leveren aan het 
apartheidsbewind. Een peiling onder de leden van de metaalbond had overigens uitgewezen dat de 
Nederlandse arbeiders niet bereid waren om voor deze zaak het werk neer te leggen.250  
 
Zoals gezegd heeft het CZA zich gedurende de hele periode nauwelijks ingespannen om de beslissing 
te beïnvloeden. Het Comité stuurde op 16 januari 1967 een brief aan de regering, het parlement en de 
pers waarin zij stelde dat levering van het wapentuig een ‘tegemoetkomende houding’ tegenover Zuid-
Afrika zou betekenen.251 Ook schreef het CZA verontwaardigde artikelen in het eigen blad. Maar daar 
bleef het bij. Geen demonstraties op het Binnenhof, geen intensieve lobby via bevriende politici, geen 
poging om steun te zoeken bij, bijvoorbeeld, de vakbonden.  
Het weinig doortastende optreden van het CZA was een gevolg van het feit dat binnen het bestuur van 
het Comité verschillend gedacht werd over de aanvaardbaarheid van de leverantie. VVD’er Henk 
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Vonhoff bijvoorbeeld, vanaf 1965 bestuurslid van het CZA, was voorstander van leverantie, vanuit 
dezelfde opvatting als Luns, namelijk dat duikboten niet gebruikt konden worden in de onderdrukking.  
De Nederlandse bevolking was, getuige NIPO-onderzoeken uit die tijd, verdeeld over de zaak. In 
januari 1967 meende 38 procent van de ondervraagden dat de regering de leverantie zou moeten 
toestaan, 34 procent was tegen leverantie en 28 procent had geen mening.252 Het is niet 
onwaarschijnlijk dat de uiteindelijke weigering van de exportvergunning vooral gestoeld was op de te 
verwachten negatieve reacties uit de bevolking.253 Of de geringe publieke actiebereidheid rondom deze 
zaak een gevolg of een oorzaak is van het terughoudende optreden van het CZA, is moeilijk te 
reconstrueren. Wel is het duidelijk dat de zaak van de duikboten een politieke kwestie was van de 
eerste orde. Als het kabinet-Cals niet al eerder was gestruikeld tijdens de ‘Nacht van Schmelzer’, dan 
had de duikbotenkwestie ongetwijfeld tot een kabinetscrisis geleid.254  
 
Ter vergelijking: de kwestie Vietnam, die in dezelfde periode tot veel meer publieke ophef leidde, heeft 
nooit geleid tot veel politieke commotie in parlement of regering, ongetwijfeld omdat er in Vietnam 
geen wezenlijk Nederlands belang in het spel was. In de kwestie Vietnam kon de Nederlandse 
afkeuring van de gebeurtenissen en het Amerikaanse optreden beperkt blijven tot, relatief 
gemakkelijke, morele verontwaardiging verwoord in uitspraken die soms voor meerdere uitleg vatbaar 
waren. Met betrekking tot Zuid-Afrika moest Nederland regelmatig de morele opvattingen toetsen aan 
een helder ‘ja’ of ‘nee’ in kwesties die het eigen land en vooral de eigen economie betroffen. Dat leidde 
tot ongemakkelijk geschuifel en een voortdurend uitstellen van de beslissing. In zekere zin beperkte 
juist dit wezenlijke Nederlandse belang de politieke speelruimte voor buitenparlementaire actie. Maar 
het verklaart niet waarom een kwestie die regelmatig politiek heikel was, die leidde tot morele 
afkeuring bij grote delen van de bevolking, die zo duidelijke banden had met Nederland, in een periode 
van sociale beroering en instabiliteit tóch (nog) niet leidde tot een maatschappelijke beweging van 
enige omvang. 
 
Het onvermogen van het CZA om de anti-apartheidsbeweging te vormen tot een brede beweging moet 
vooral gezocht worden in de strategische keuzes en de samenstelling van deze club. De anti-
apartheidsbeweging was in de jaren zestig in grote lijnen onderdeel van de status quo. De linkerkant 
van het politieke spectrum – waar normaliter een groot deel van de rank and file van tegenbewegingen 
wordt gerekruteerd – was uitgesloten van deelname aan het Comité (concreet gold dat voor de CPN en 
aanvankelijk ook voor de PSP). Het bestuur van het Comité hield zich bovendien verre van radicale of 
‘ludieke’ acties en keurde deze ook af. Een duidelijk voorbeeld was de reactie van het CZA op de 
verstoring van de taptoe in het Amsterdamse Olympisch Stadion. In een vergadering in juli 1963 liet de 
secretaris van het CZA, Henk Holtslag, weten dat hij had vernomen dat jongeren tijdens de NAVO-
taptoe demonstratie hun aandacht wilden richten op Zuid-Afrika. Deze actie was georganiseerd door 
het Angola Comité van Sietse Bosgra om de deelname van Portugese militairen aan de taptoe te 
verstoren. Kennelijk was het CZA bezorgd dat dergelijke spectaculaire actievormen ook de Zuid-
Afrika beweging zouden bereiken, want de vergadering sprak het voornemen uit dat het Comité moest 
proberen niets te laten gebeuren “zonder medeweten resp. goedkeuring van het CZA.”255 Chris van 
Draanen herinnert zich de opvatting binnen het CZA over Bosgra en de zijnen: “Het Angola Comité 
was veel agressiever en negatiever. Dat paste niet bij ons. Wij waren nette mensen, wij gooiden geen 
stenen.” 
De boegbeelden die het CZA koos waren vertegenwoordigers van de oude politiek; mensen waar 
niemand aanstoot aan nam en die zo zouden bijdragen aan de brede acceptatie van het Comité. In feite 
veroordeelde de keuze tot politieke breedheid het Comité tot marginaliteit. Het CZA kon geen stempel 
drukken op het publieke debat en ook politiek voegde het Comité weinig toe aan de beraadslagingen en 
argumenten in het Nederlandse parlement.  
 
De vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke stromingen die in het Grote Bestuur van het 
CZA werden gekozen werden nauwelijks ingezet om hun achterban te mobiliseren in de strijd tegen 
apartheid. Zij waren zo eerder een blok aan het been dan een verbreding van de beweging. 
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Het CZA had vermoedelijk veel baat kunnen hebben bij een hechte band met één van de 
bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika. Als doorgever of vertolker van de stem van de onderdrukten 
had het CZA in ieder geval iets toegevoegd aan het debat in Nederland. De informatie afkomstig uit de 
kringen van de bevrijdingsbeweging had het debat in Nederland kunnen verrijken en had gewicht 
verleend aan de stem van het CZA richting de politiek. De banden met het ANC – de organisatie die 
daarvoor het meest in aanmerking kwam – waren echter summier, en vooral gevolg van persoonlijke 
contacten. Het ANC zag het CZA vermoedelijk nauwelijks als waardevolle bondgenoot. De brieven die 
beide organisaties elkaar schreven waren formeel, niet overdreven vriendelijk en schaars.  
Het CZA voelde dan ook weinig behoefte om bijvoorbeeld veel werk te maken van het zogenaamde 
Rivonia-proces in Zuid-Afrika, waarbij de top van het ANC tot langdurige gevangenisstraf werd 
veroordeeld. De naam van ANC-leider Nelson Mandela viel nauwelijks in de uitingen van het Comité. 
Daarvoor was Mandela, oprichter en leider van de gewapende tak van het ANC, Umkhonto we Sizwe 
(de speer van de Natie), vermoedelijk tezeer een vertegenwoordiger van de harde lijn van het ANC, in 
tegenstelling tot de overtuigde geweldloosheid van Luthuli.  
In augustus 1962 werd Mandela gearresteerd, na terugkomst van een reis door diverse Afrikaanse 
landen en Engeland. De ANC-leider werd tot vijf jaar Robbeneiland veroordeeld wegens het aanzetten 
tot staking en het naar het buitenland reizen zonder geldige papieren. Enkele maanden later, toen 
andere ANC-kopstukken werden gearresteerd moest Mandela opnieuw voorkomen en riskeerde hij de 
doodstraf omdat de aanklacht nu ‘voorbereiding van een gewelddadige revolutie’ was. Het proces 
kwam uitgebreid in de Nederlandse media. Weekblad Vrij Nederland ruimde een hele pagina in voor 
de verdedigingsrede die Mandela uitsprak tijdens zijn proces. Ook deze media-aandacht was voor het 
CZA geen aanleiding voor activiteiten. 
 
Ook al door de politieke kleur van de voorzitter – Joop Voogd was Kamerlid voor de PvdA – werd het 
CZA vooral gezien als een PvdA-club. Van Thijn beaamt: “Het was een deftig PvdA-comité. Alleen 
het grote bestuur was politiek breed samengesteld. Het kleine bestuur, het dagelijkse bestuur, was 
PvdA.” 
De term ‘breed samengesteld’ moet trouwens niet al te letterlijk genomen worden. Het is meer zo dat 
het CZA ervoor zorgde dat er altijd wel iemand uit liberale hoek en enkele religieus geïnspireerde 
mensen bij zaten. Begin 1962 bestond het bestuur van het CZA uit maar liefst 38 mensen, waarvan er 
18 actief waren in de PvdA. Daarnaast waren er drie PSP’ers betrokken bij het Comité en vier mensen 
die omschreven werden als ‘links’ maar zonder partijpolitieke binding. De VVD’er in het hoofdbestuur 
was de hoogleraar en SER-kroonlid N.E.H. van Esveld. Vanaf 1965 was Henk Vonhoff lid van het 
CZA-bestuur. “Weinig VVD’ers voelden zich geroepen lid te worden van zo’n Comité. Er stond al een 
anti-apartheidspassage in het VVD-verkiezingsprogramma, dat was voor de meeste van mijn 
partijgenoten wel genoeg. Ik had er zelf voor gezorgd dat die passage in het programma werd 
opgenomen. Ik was door mijn studie geschiedenis tot de overtuiging gekomen dat apartheid 
onhoudbaar was. Mijn oordeel was dus niet eens moreel beladen, maar wel vanuit de overtuiging dat 
het een ramp zou worden.” 
De actieve mensen waren zeker PvdA’ers: Ed. van Thijn, Hans van den Doel, Joop Voogd, Fenna van 
den Burg, Hanke van den Boogerd. Vreemde eenden in de bijt waren de VVD’ers Chris van Draanen 
en J. Bosman. Volgens Van Draanen speelden ideologie en partijpolitiek nauwelijks een rol binnen het 
Comité: “We spraken nooit over ideologie. We waren allemaal tegen apartheid en dat was genoeg.”  
 
De gemeenschappelijke afkeer van apartheid hield het bestuur van het CZA bij elkaar, maar verder was 
het soms lastig om een gemeenschappelijke lijn te vinden. Vonhoff was weinig gecharmeerd van een 
aantal standpunten en actiemethoden van het CZA. Bijvoorbeeld de boycot van Zuid-Afrikaanse 
producten of het streven naar isolement van Zuid-Afrika kon de goedkeuring van de VVD’er niet 
wegdragen. Maar het was geen reden om op te stappen. Vonhoff: “Ik had natuurlijk wel verschillen van 
mening over hoe de strijd te voeren. Ik heb altijd het standpunt gehad dat het onverstandig is landen te 
isoleren. In dat opzicht was ik dus niet doorsnee in het CZA. Maar ik kon mij vinden in de hoofdlijn 
van het CZA, dan moet je niet te gelijkhebberig zijn op de details.” 
Die grens voor Vonhoff werd pas bereikt toen het CZA, op aandringen van Roskam, in 1968 de 
principiële keuze maakte geweld in Zuid-Afrika te ondersteunen. In een verklaring liet het CZA weten: 
“Mocht tot dit middel worden overgegaan dan zal de Stichting zich solidair verklaren met de gekleurde 
en blanke onderdrukten. Zij zal het dan tot haar taak rekenen om hen in hun strijd te steunen, op de 
wijze zoals die dan door de strijdenden van haar zal worden gevraagd.”256 Vonhoff: “Dat vond ik 
onjuist. Als mensen daar die keuze maken respecteer ik dat, maar zulk geweld mag je niet vanuit het 
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buitenland ondersteunen. Humanitaire hulp gebruiken om wapens en munitie te kopen vond ik 
onacceptabel.” 
Vonhoff stond aan het eind alleen in zijn opvattingen. Zelfs anti-militarist Buskes was er al van 
overtuigd geraakt dat de zwarten zich niet zouden kunnen bevrijden zonder geweld. In een emotionele 
brief aan Henk Holtslag schrijft Buskes: “Zuid-Afrika laat mij niet los, omdat het probleem steeds 
onoplosbaarder wordt. Meer en meer neig ik tot de overtuiging – die mij benauwt – dat alleen het 
geweld een oplossing biedt.”257 En ook de gematigde Ed. van Thijn wees geweld niet af. “Ik vond: wie 
zijn wij om te zeggen dat ze al dan niet geweld mogen gebruiken om een dictatoriaal regime weg te 
krijgen? En vervolgens mag je dat gerechtvaardigde geweld best steunen. Apartheid was naar mijn 
overtuiging zo verwerpelijk, dat alle middelen geoorloofd waren om het te bestrijden.”258 
De beslissing van het Comité om geweld en radicale acties niet meer principieel af te wijzen, kwam 
echter te laat en was ook onvoldoende. Een ‘breed samengesteld’ Comité dat noodzakelijkerwijze 
bestond bij de gratie van compromissen paste niet meer bij de ‘tijdsgeest’. Amsterdam en Nederland 
werden gedomineerd door studentenoproer, het protest tegen de oorlog in Vietnam, provo en Dolle 
Mina. De strijd tegen de apartheid verdiende een plaats in die brede maatschappelijke stroming van 
verzet, maar dan niet in de vorm van een braaf burgermanscomité. 
 
Ondanks het matige succes van het CZA kantelde gaandeweg de jaren zestig de mening in Nederland 
over Zuid-Afrika en de apartheid. Aanhangers van de apartheid waren aan het einde van de jaren zestig 
nog slechts te vinden in ideologische uithoeken van de samenleving.  En zelfs daar was weinig steun te 
vinden voor de zogenaamde ‘kleine apartheid’, alleen de grote apartheid, de gedachte van ‘gescheiden 
ontwikkeling’, werd nog min of meer openlijk aangehangen; dit ook al omdat er parallellen gezien 
werden met het Nederlandse systeem van verzuiling. De verschuiving van opinie in de Nederlandse 
samenleving over apartheid, en over het Zuid-Afrikaanse ‘broedervolk’ zijn niet in aanwijsbare mate 
door het CZA veroorzaakt. Daarvoor timmerde het Comité te weinig aan de weg. Kranten hadden 
weinig aandacht voor de acties van het CZA. Toch was het belangrijk dat het CZA er was. Een aantal 
invloedrijke mensen rook via het CZA voor het eerst aan de anti-apartheidsstrijd. Mensen als Karel 
Roskam, maar ook Ed. van Thijn, Piet van Andel en Stella Hilsum zouden later via een andere rol 
belangrijk blijken voor de Nederlandse beweging tegen het regime in Zuid-Afrika. De AABN, de BOA 
en DAFN, organisaties die tot het einde van de apartheid een belangrijke rol zouden spelen in de anti-
apartheidsbeweging, bouwden voort op de fundamenten die de ‘keurige dames en heren’ van het CZA 
hadden gelegd. Het CZA heeft daarmee wel degelijk een rol gespeeld in het rijp maken van Nederland 
voor het afwerpen van de knellende banden van de stamverwantschap en pionierswerk verricht bij het 
salonfähig maken van een kritische bejegening van de apartheid.  
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3. Boycot Outspan Actie 
Inleiding 
Begin jaren zeventig had Tjitte de Vries, redacteur buitenland van Het Vrije Volk, zich met succes 
ingespannen voor een verblijfsvergunning in Nederland (én een hartoperatie) voor de zieke ANC-
activist Joe Kajee. Naar aanleiding hiervan kreeg De Vries een telefoontje uit Londen: of hij 
geïnteresseerd was in een gesprek met ANC-activist in ballingschap Oliver Tambo. De Vries: “Tambo 
kwam, via een medewerker, met het verzoek of ik niet het initiatief kon nemen tot een Nederlandse 
boycot van Outspanfruit. Hij zei: ‘We hebben hier in Engeland een boycot gehad van Outspan. Maar er 
komt nog steeds Zuid-Afrikaans fruit binnen via de haven van Rotterdam. We zoeken iemand die dit 
lek kan dichten.’ Ze dachten aan mij vanwege de actie voor Kajee, maar ook omdat ik in Rotterdam 
woonde, dichtbij de fruitterminals. Ik vroeg: ‘Helpt dat wel, zo’n actie?’ Tambo zei: ‘Alleen de 
publiciteit is al enorm waardevol.’ Outspan was een belangrijke productorganisatie voor Zuid-Afrika. 
‘Zo pakken we ze niet alleen publicitair, maar ook in de portemonnee’.”259 
Het ANC had tijdens een conferentie in het Tanzaniaanse Morogoro in 1969 een algemeen ‘strijdplan’ 
ontwikkeld bestaande uit vier elementen: massamobilisatie, gewapende acties, het ontwikkelen van een 
ondergrondse organisatie in Zuid-Afrika en internationale solidariteit. Veel meer dan het CZA, paste de 
BOA in deze strategie van het ANC.260 
Op de terugweg naar Nederland realiseerde De Vries zich dat hij zo’n actie nooit alleen van de grond 
zou kunnen tillen. Samenwerking met andere activisten lag voor de hand. Op dat moment was het CZA 
op sterven na dood, maar werd de erfenis van het oude Comité overgenomen door een groep jonge 
activisten rondom de Zuid-Afrikaanse balling Berend Schuitema en zijn vriendin Conny Braam. Snel 
daarna zouden Schuitema en zijn medestanders de Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN) 
oprichten (zie hoofdstuk 4). 
“Ik bedacht toen dat, als ik een soort afdeling van de club van Schuitema kon starten in Rotterdam, dan 
zouden we gebruik kunnen maken van hun expertise en zij zouden voet aan de grond krijgen in 
Rotterdam. Dus ik belde ze op. Ze zeiden: ‘Zet het voorstel maar op papier dan zullen we het 
bespreken’.” 
Inmiddels had De Vries Esau du Plessis leren kennen tijdens een Zuid-Afrikacongres in Leiden. De 
Zuid-Afrikaan Du Plessis was in 1959 naar Engeland gegaan om medicijnen te studeren. In 1965 kwam 
hij naar Leiden waar hij volkenkunde studeerde en later ging werken bij het Afrika Studiecentrum. 
Eerder al had Du Plessis contact gezocht met het CZA, en hij schreef vanaf 1968 enkele jaren stukken 
in het Informatiebulletin van het CZA. Maar al snel raakte hij gefrustreerd door de weigering van het 
Comité om te erkennen dat geweld noodzakelijk zou zijn om in Zuid-Afrika veranderingen te 
bewerkstelligen. Met De Vries klikte het beter. 
Het contact van De Vries en Du Plessis met wat later de AABN zou worden ging vanaf het begin mis. 
De Vries: “Ik ging naar Amsterdam om ons voorstel te bespreken. We mochten niet eens 
binnenkomen! We mochten ons plan niet toelichten. We moesten buiten voor de deur staan wachten in 
de regen. Na een paar uur kwam Schuitema aan de deur. Hij zei: ‘We zijn een politieke organisatie, we 
doen geen consumentenacties.’ En dat was het dan. Ik was razend. Het was nota bene een verzoek van 
het ANC zelf! Esau zei: ‘De pot op met de AABN, we doen het gewoon zelf.’ Dat was de start van de 
Boycot Outspan Actie.”  
Het eerste contact met de mensen van de AABN zette direct de toon voor de slechte verstandhouding 
tussen BOA en AABN in de twintig jaar daarna.  
Conny Braam doet nonchalant over het eerste contact tussen de AABN en de BOA: “Tja, ze waren 
boos dat ze niet bij die vergaderingen konden zijn. Het was heel simpel: we wilden er eerst zelf over 
praten en zelf tot een besluit komen. Ze vonden het natuurlijk jammer dat we niet mee wilden doen. 
We hadden niks tegen een boycot, integendeel zelfs, maar we waren wel tegen een consumentenactie. 
Het punt is: je brengt middenstanders in de problemen. Wat hebben die mensen te maken met 
apartheid? Maar ondertussen worden zij wel als kop van jut gebruikt: groentewinkels wiens ruiten 
werden ingegooid, pomphouders van wie de slangen werden doorgesneden. Je legt de 
verantwoordelijkheid op een plaats waar-ie niet thuis hoort. Al met al vonden wij de Outspanactie niet 
prettig. Ook dat affiche met dat hoofd op die fruitpers heb ik nooit smakelijk gevonden. Misschien was 
het wel succesvol, maar op die basis hadden wij dat succes niet gewild.” Overigens had de AABN een 
eerder ontwerp voor een BOA-affiche als ‘onvoldoende hard’ afgewezen.261 
In december 1971 bespraken vertegenwoordigers van de AABN en BOA alsnog de mogelijkheid van 
een Outspanboycot gecombineerd met een inzamelingsactie. Ook deze mogelijkheid wees de AABN 
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om strategische redenen af. De AABN vond dat de alternatieve sinaasappelen uit Spanje, Israël of 
Brazilië ook niet ‘politiek onbesproken’ waren.262 Een boycot van Outspan (zoals van Angola-koffie) 
leek de AABN ook weinig effectief omdat het fruit een te gering deel zou uitmaken van de totale Zuid-
Afrikaanse export. 
De contacten tussen de AABN en BOA werden later onaangenaam. Een felle aanval van BOA op de 
AABN vond plaats op 19 juni 1976 in de Volkskrant. In het artikel ‘De gramschap van een 
actiegroep’263 uitte Esau du Plessis scherpe kritiek op de AABN. Onder andere stelde hij dat de AABN 
het Nederlandse publiek het idee gaf dat de BOA-actie een verkeerde zaak was: “In dat opzicht heeft de 
AABN goed werk gedaan voor de Zuidafrikaanse ambassade en Vorster kan hen een gouden medaille 
geven voor de wijze waarop onze actie tegen de apartheid in die tijd is tegengewerkt.”264 Volgens Du 
Plessis eiste de AABN het alleenrecht op om actie te voeren tegen Zuid-Afrika. De AABN sloeg terug 
met een ingezonden brief: “... het verhaal van Du Plessis is (zacht gezegd) nogal eenzijdig. Vele 
activisten uit de Zuidelijk Afrika beweging herinneren zich ongetwijfeld nog, dat de AABN samen met 
diverse Zuidelijk Afrika Werkgroepen in 1971/72 met de BOA van mening verschilde over het nut en 
de noodzaak van een sinaasappelboycot (...). Maar toen al bleek, dat Du Plessis moeilijk tegen kritiek 
kan. Een echte basis voor samenwerken is er dan ook nooit geweest, maar wij hebben de Outspan-
boycot ook nooit tégengewerkt.”265  
Dat het niet goed zat tussen beide organisaties staat ook in de notulen van een AABN-vergadering in 
het begin van de jaren zeventig. Wanneer aan een nieuwe medewerker van de AABN de structuur van 
de organisatie wordt uitgelegd en de plaats binnen de bredere beweging, wordt de AABN vergeleken 
met het Angola Comité (‘maar dan meer ideologies/theoreties’) en worden de BOA, maar ook Kairos 
omschreven als ‘vervelende organisaties’.266 Tot het einde bleven de verhoudingen onaangenaam. Het 
programma Binnenland van de NOS berichtte op 6 oktober 1992 over de opheffing van de BOA waarin 
AABN-woordvoerder Fulco van Aurich uitgebreid aan het woord kwam. In een brief aan de NOS 
noemde Du Plessis de uitlatingen van Van Aurich ‘ronduit racistisch’.267 
Ondanks de soms felle uitvallen naar elkaar was er toch geen sprake van een wederzijds uitsluiten. De 
strijd werd vooral onderling en niet publiekelijk gevoerd. In veel petities en persberichten staan de 
namen van de AABN en BOA dan ook broederlijk naast elkaar. 
De effectiviteit van de BOA werd aangetast door een aantal affaires die de organisatie door de jaren 
heen heeft beziggehouden en die veelal zijn terug te voeren op de persoon Esau du Plessis. Du Plessis 
werd alom geroemd wegens zijn enorme werklust en zijn doorzettingsvermogen, maar hij was vor 
velen niet makkelijk in de omgang. In het archief van de BOA zijn talloze brieven te vinden van 
mensen, vrijwilligers, toeschouwers, betrokkenen, mensen van bevriende organisaties et cetera, die 
zich door Du Plessis beledigd voelden en zich van de BOA afwendden. In 1979 erkent BOA-
penningmeester Theo Veerman in een vertrouwelijke brief de verdiensten van Du Plessis, de man die 
BOA maakt en breekt, maar tegelijkertijd signaleerde Veerman dat de gedrevenheid van Du Plessis 
soms “doorslaat naar scheldwoorden en (dreiging met) fysiek geweld” en dat veel betrokkenen zijn 
“vertrokken vanwege dat soort afschrikwekkende scènes met gescheld – of erger – en hebben daar 
soms een soort trauma aan overgehouden.” Volgens Veerman is de BOA daardoor niet in staat geweest 
om “uit te groeien”.268 Veel van de conflicten die Du Plessis in de loop der jaren aanging hadden te 
maken met het door Du Plessis gesignaleerde racisme dat volgens hem diep ingebakken zat in de 
Nederlandse samenleving en dat zich alleen in uitingsvorm onderscheidde van het Zuid-Afrikaanse 
racisme. 
 
De Boycot Outspan Actie groeide vooral in de jaren zeventig uit tot het meest succesvolle en bekendste 
Nederlandse ‘anti-apartheidsmerk’. Het verdrijven van Outspan van de Nederlandse markt was het 
eerste, concrete resultaat van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging. Het bulletin van de BOA, in 
september 1973, maakte melding van de resultaten van een opiniepeiling waaruit bleek dat 71 procent 
van het Nederlandse publiek op de hoogte was van de Outspan actie.269  
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De initiatiefnemers van de BOA zagen drie mogelijkheden om actie te voeren tegen Zuid-Afrika: acties 
tegen investeringen in Zuid-Afrika; acties tegen migratie richting Zuid-Afrika; en een boycot van Zuid-
Afrikaanse producten. Die derde mogelijkheid, een consumentenboycot, had grote voordelen, zo 
dachten ze: de zichtbaarheid van het resultaat; de mogelijkheid van het stellen van een persoonlijke 
daad; en de mogelijkheid om middels een gecreëerd symbool voor de apartheid de publieke opinie te 
mobiliseren.270 Om de Zuid-Afrikaanse economie daadwerkelijk schade toe te brengen, zou een boycot 
echter op Europees niveau (of nog breder) georganiseerd moeten worden.  
In de strijd tegen Outspan had de BOA een simpele strategie bedacht: het eerste jaar van de campagne, 
1972, moest de bevolking geïnformeerd worden over wat er aan de hand was in Zuid-Afrika. 
Vervolgens zou de BOA in 1973 oproepen tot een boycot. Begin jaren zeventig was apartheid wel 
bekend in Nederland en werd al door brede lagen van de bevolking afgewezen. Maar de informatie 
over wat er concreet aan de hand was ontbrak veelal. Berichtgeving in kranten over de sociaal/politieke 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika was summier. Het belangrijkste element van de BOA-
informatiecampagne was de brochure ‘Outspan: Bouwstenen voor apartheid.271 De titel was ontleend 
aan een uitspraak van de Zuid-Afrikaanse minister-president J.B. Vorster, die tijdens de opening van 
een agrarische tentoonstelling had gezegd dat iedere keer als er een Zuid-Afrikaans product werd 
gekocht, er een nieuwe steen werd toegevoegd aan de muur van het voortbestaan van de Zuid-
Afrikaanse staat. Honderden lokale initiatieven en organisaties in Nederland werden het eerste jaar 
door de BOA voorzien van actiemateriaal, informatie en actiesuggesties. De BOA-publicaties waren 
inhoudelijk vaak zeer gedegen, hetgeen de geloofwaardigheid van de organisatie ten goede kwam. 
Een van de eerste BOA-acties die de kranten haalde, in 1972, was een reactie op een Europese 
promotietour van Outspan waarbij blanke, Zuid-Afrikaanse Outspanmeisjes het Zuid-Afrikaanse fruit 
aan de man brachten. Deze meisjes, in oranje kleding, reden rond in oranje auto’s met een enorme 
sinaasappel op het dak en kregen een speciale training om discussies over apartheid uit de weg te gaan. 
Als reactie formeerde de BOA een veelkleurig team van ‘Inspanmeisjes’, die juist de kwestie van de 
apartheid en andere politieke zaken moesten benadrukken.272 Volgens de woordvoerster van de 
Inspanmeisjes, de Zuid-Afrikaanse Rita Isaacs-Jonathan, was het de bedoeling dat het woord Outspan 
synoniem zou worden met Zuid-Afrika en apartheid. De actie moest zich vervolgens ontwikkelen tot 
een totale boycot van alle Zuid-Afrikaanse producten.273 De actie met de Inspanmeisjes had succes; het 
volgende jaar schrapte Outspan de promotietournee.  
BOA maakte bij het ‘uitrollen’ van de campagne veel gebruik van lokale groepen en initiatieven. 
Verspreid over heel Nederland waren begin jaren zeventig zo’n 40 lokale Zuidelijk Afrikagroepen 
actief. Vaak werkten deze groepen samen – of ze kwamen voort uit – een plaatselijke wereldwinkel. 
Andere groepen die op lokaal niveau belangrijk waren in het vormgeven van de Outspan boycot waren 
plaatselijke kerken en congregaties en lokale afdelingen van progessieve politieke partijen. Opvallend 
was dat lokale afdelingen van de CPN vaak niet meededen met Outspan-acties. In 1973 waren, volgens 
Du Plessis, zo’n 800 lokale groepen betrokken bij de acties tegen het Zuid-Afrikaanse fruit.274 
Met het meewerken aan dit soort politieke acties stelden Wereldwinkels overigens hun eventuele 
gemeentelijke subsidies in de waagschaal. In de Ministerraad van 12 februari 1971 hekelden de 
ministers Udink (CHU, Ontwikkelingssamenwerking) en Luns de “bekende revolutionaire 
propaganda” die achter dit soort boycotacties zou schuilen. Daarbij werd met name de koffieboycot van 
het Angola Comité genoemd. Luns vreesde “ernstige moeilijkheden” met Zuid-Afrika als er 
overheidsteun werd gegeven aan dit soort activiteiten. De Ministerraad besloot na te gaan of 
gemeentelijke subsidiebesluiten voor vernietiging aan aanmwerking zouden kunnen komen.”275 
 
In het najaar van 1972 begon de BOA met het aanschrijven van de directies en ondernemingsraden van 
grootwinkelbedrijven. Zij werden van alle kanten overstelpt met brieven waarin hen werd verzocht de 
in- en verkoop van Outspanfruit te staken. De reacties van de supermakten waren aanvankelijk vooral 
negatief. Co-op Nederland schreef bijvoorbeeld: “Wij zijn van mening dat interne verhoudingen in de 
landen waar artikelen uit ons assortiment worden geproduceerd geen invloed mogen hebben op ons 
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assortimentsbeleid.”276 De president-directeur van Albert Heijn, J.A. van Meer, meende dat het niet aan 
hem was de consument in haar vrije keuze te beknotten, “Politieke en/of sociale misstanden in de 
landen van herkomst, zoals die door grotere of kleinere groepen van Nederlanders worden ervaren, 
kunnen ons in- en verkoopbeleid niet bepalen.”277  
De brieven aan de supermarkten werd kracht bijgezet door prikacties bij filialen van de 
grootwinkelbedrijven. De allereerste straatactie vond plaats in de zomer van 1972, in Voorburg.278 De 
lokale groepen speelden bij deze acties een hoofdrol. Bijvoorbeeld in Veenendaal, waar de plaatselijke 
Wereldwinkel een actie opzette waarbij voorbijgangers rotte sinaasappelen konden gooien naar de 
kaart van Zuid-Afrika. Dergelijke acties kwamen ook in het nieuws in Zuid-Afrika zelf. De 
correspondenten in Nederland van kranten als Die Burger en Die Vaderland, berichtten over de acties, 
waarbij weliswaar de omvang ervan werd gebagatelliseerd, maar het doel en de motivatie toch 
duidelijk overkwamen. 
 
Vooral in de tweede helft van 1973 ging de BOA over tot meer confronterende acties waarbij ook het 
winkelend publiek werd ingeschakeld. Het was de eerste keer dat het Nederlandse publiek de 
gelegenheid kreeg om daadwerkelijk iets te doen met de gevoelens van afkeer jegens het 
apartheidsbeleid. In informatiebulletins kregen lokale groepen informatie aangeboden om actie te 
voeren tegen winkeliers en instellingen die Outspan verkochten. Naast inhoudelijke informatie gaf de 
BOA ook tips voor aspirant actievoerders. In een brief van 3 juni 1976 aan alle contacten adviseerde de 
BOA aan mensen die voor de winkels postten: “Het kan nuttig zijn om daarbij het volgende te weten: 1 
à 2 meter uit de gevel is de straat openbaar (er zijn plaatselijke verschillen!), niemand heeft dus het 
recht om wie dan ook vandaar te verwijderen. Trek desnoods een krijtstreep op die afstand, zodat je 
rechten duidelijk liggen. Buiten die grens mag je mensen aanspreken, folders uitdelen en oproepen de 
boycot te steunen (...) Komen er juridische problemen, neem dan kontakt op met de BOA; er zijn 
mogelijkheden om via de BOA steun van juristen te krijgen.”279  
 
Vooral lokale Wereldwinkels en Zuidelijk Afrika Werkgroepen droegen de acties en stelden de 
Outspanverkoop plaatselijk aan de kaak. De Werkgroep Zuidelijk Afrika Bunnik/Zeist schreef 
bijvoorbeeld aan De Combi Supermarkt in Zeist  
dat ondanks herhaalde verzoeken er nog steeds Outspan werd verkocht en kondigde aan dat zij zich tot 
de klanten zouden richten “om deze op de hoogte te stellen van de betekenis die Outspan (en andere 
Zuidafrikaanse producten) voor de bevolking van Zuid-Afrika heeft en wat het standpunt van uw 
bedrijf in deze is.”280 De directie van Pick Pack Supermarkt in Zwolle werd iets directer 
gewaarschuwd: “Tenzij U ons binnen een week schriftelijk duidelijk kunt maken dat het uitstallen van 
Out Span sinaasappelen op een vergissing berust, zullen wij tot akties overgaan,” waarbij in de 
kladversie van de brief de woorden “harde en directe akties” waren doorgestreept.281 
In toenemende mate spraken ook gewone, ongeorganiseerde burgers instanties aan op de verkoop van 
Outspan. Een inwoonster van Doesburg schreef bijvoorbeeld het Oranjecomité in haar woonplaats aan 
dat er Outspansinaasappelen werden uitgedeeld op de scholen van Doesburg ter gelegenheid van het 
jubileum van de Koningin.282 De bewoners van een pand aan de Hugo de Grootstraat in Den Haag 
schreven Albert Heijn in Zaandam aan dat, mocht AH de verkoop van Outspan voortzetten, “dan zullen 
wij daaruit onze consequenties trekken.”283 
Uiteraard verzetten bedrijven zich tegen de kritiek. Het bedrijf A&O probeerde via de rechter een 
aangekondigde actie van de BOA te verbieden. Tijdens een kort geding in september 1973 besloot de 
rechter dat de acties toegestaan waren. Ook Albert Heijn verzette zich: de directeur van AH 
Supermarkt BV, P. Ligtenstein, drong aan op politieoptreden tegen pressiegroepen. Het Verbond van 
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de Nederlandse Groothandel, bij monde van voorzitter A. Bosnak, vreesde dat Nederland door de acties 
zijn goede naam zou verliezen in het buitenland.  
In 1974 ondernam Outspan een tegenactie om de Nederlandse markt te redden. Outspan bedacht dat 
winkeliers gestimuleerd moesten worden om Outspan te verkopen. Met de verkoop van Outspan 
konden winkeliers dat jaar prijzen winnen. In het kader van deze actie wonnen twee winkeliers in 
Zaanstad een citruspers, zo vermeldde de Zaanlander op 14 november van dat jaar.284 
Ook de rechtse pers liet van zich horen: Elsevier riep BOA-voorzitter Dolf Coppes op een blikje 
Russische Chatka-krab door de ruiten van de Russische ambassade te gooien en het OSL werd 
geciteerd met de vergelijking van de boycot van winkels van Joden in de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog in Duitsland. De Telegraaf stuurde verslaggever Van Loon naar Zuid-Afrika die verslag 
deed van de ‘betrekkelijk welvarende Outspan-plukkers’.285 
Volgens De Boer (1999) was De Telegraaf trouwens door de Zuid-Afrikaanse overheid op het spoor 
van de BOA gezet. De Boer schrijft: “Een voorbeeld van hoe het departement in Nederland te werk 
ging, was de aanval op de Boycot Outspan Aktie in 1973. De Telegraaf had scherpe kritiek op een 
boekje van BOA-actievoerder Du Plessis, waarin allerlei onjuistheden zouden staan. Bovendien, 
schreef het blad, ging hij eraan voorbij dat Outspan-sinaasappelen werden verbouwd door kleine 
zwarte boeren.”286 Overigens levert De Boer geen bewijzen voor deze bewering. 
 
Later kreeg de BOA ook te maken met reacties van de extreme rechterzijde. In oktober 1985 ontving 
Esau du Plessis op het adres van de BOA per brief een doodsbedreiging van een groep die zich 
‘Doelwit’ noemde. In de brief liet Doelwit weten dat zij zich genoodzaakt zag in te grijpen tegen de 
door de Nederlandse overheid gesubsidieerde ‘Rode Bendes’, zoals het Komitee Zuidelijk Afrika, 
Kairos, de AABN en BOA. Ook de andere genoemde organisaties ontvingen dezelfde brief. In de brief 
aan Du Plessis zat echter ook een kogel met de tekst: “Deze sturen we nog per post ... de volgende gaat 
rechtstreeks in je ...”287 
Du Plessis had vanaf het einde van de jaren zeventig, ook onder invloed van ‘Muldergate’ en de 
Okhela-affaire (zie de paragrafen hierover in het AABN-hoofdstuk) het vermoeden dat zijn organisatie 
was geïnfiltreerd door tegenstanders of agenten van de Zuid-Afrikaanse geheime dienst of de BVD. Du 
Plessis wantrouwde vooral de zogenaamde ‘beleidsgroep’ binnen zijn organisatie; een groep van vier 
(blanke) Zuid-Afrikanen aangevuld met twee Nederlanders, die volgens Du Plessis de BOA probeerde 
‘over te nemen’. Eén van de Zuid-Afrinanen deed zich, volgens Du Plessis voor als dienstweigeraar 
“terwijl hij enkele jaren daarvoor dienst deed in het Zuid-Afrikaanse leger (SADF) in Namibië en 
Angola om SWAPO en MPLA te bestrijden.” Du Plessis: “Het is dankzij het bestuur van de BOA 
bestaande uit Jan Ruijter, Tjitte de Vries, Peter Das, Manuel Kneepkens, Ati Mul, Henk Groeman e.a. 
dat de ’beleidsgroep’ opgeheven werd en dat ze de BOA verlieten.”288 
Niet iedereen was overigens overtuigd van de juistheid van de vermoedens van Du Plessis. Theo 
Veerman: “Inderdaad was er eind jaren 70 naar mijn gevoel (...) een wantrouwig sfeertje ontstaan in de 
hele Zuid-Afrikaanse gemeenschap-in-ballingschap (...). Iedereen was achterdochtig, er gingen allerlei 
verhalen over de werkelijke achtergronden van een Conny Braam of Berend Schuitema, enz. Maar 
inderdaad, ik geloofde niet in de volledige infiltratie van de BOA door vooral witte Zuid-Afrikanen.”289 
Volgens Du Plessis was de secretaris van Maastricht tegen Apartheid, René Hameleers, een agent van 
de Zuid-Afrikaanse geheime dienst. Hameleers had zich gemeld als vrijwilliger bij het Maastrichtse 
comité en had zich ingespannen om de lokale ‘Week tegen apartheid’ te organiseren. Volgens andere 
vrijwilligers bij het comité probeerde Hameleers onenigheid te creëren binnen de groep en hield hij 
soms essentiële informatie achter. Enige tijd later kwam Du Plessis dezelfde man tegen bij een Zwolse 
groep tegen apartheid waar hij zich gepresenteerd had als ‘Van Wijk’. Toen Du Plessis tijdens een 
bijeenkomst zijn beschuldiging uitte, verliet Hameleers/Van Wijk onmiddellijk de bijeenkomst zonder 
een woord te zeggen.290 
 
Al snel wierpen de BOA-acties vruchten af. Albert Heijn was de eerste grote keten die, in de zomer van 
1973, ‘omging’. Daarmee wist de marktleider een geplande eendaagse totale boycot van alle AH-
filialen voor alle producten door de BOA te verijdelen. Overigens voerde Albert Heijn commerciële 
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redenen aan als motivatie voor deze beslissing. Snel daarna besloten ook de Spar en De Gruyter en iets 
later Co-op en Edah de verkoop van Outspan te staken. 
In 1974 keek de BOA zelf terug op de eerste jaren van de actie. De Outspansinaasappelen waren 
volgens de BOA uitgegroeid tot symbool van apartheid. De publiciteit die de acties genereerden via de 
Nederlandse media was volgens de BOA tot die tijd ‘ongekend’. De kracht kwam vooral voort uit het 
inschakelen van plaatselijke groepen. “Vanaf het eerste begin heeft de BOA ernaar gestreefd de 
gewone man en vrouw te bereiken, en daarmee te pogen het brede publiek te brengen tot een groter 
politiek bewustzijn van de situatie in Zuid-Afrika.”291 
In Nederland was begin jaren zeventig het tij met betrekking tot Zuid-Afrika en de apartheid duidelijk 
gekeerd. Tegen apartheid te zijn was de norm geworden. Mensen die Zuid-Afrika nog verdedigden 
hadden iets uit te leggen. Ook de bekendheid met apartheid was, met de grotere toegankelijkheid van 
de massamedia, aanmerkelijk toegenomen. Een voorbeeld was de TV-uitzending – door de IKOR (later 
IKON) – van de film ‘Zuid-Afrika ongecensureerd’. Ondanks het late tijdstip van de uitzending (elf uur 
’s avonds) keken maar liefst 1,2 miljoen mensen naar deze documentaire. Bovendien kreeg het 
programma een hoge waardering van de kijkers. 
 
Het omstreden affiche van de BOA – waarop een mensenhoofd wordt uitgeperst op een fruitpers – en 
de bijbehorende leuze ‘Pers geen Zuidafrikaan uit’ heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de bekendheid 
van de BOA. Het affiche was een ontwerp van vormgever én BOA-vrijwilliger Rob van der Aa. Van 
der Aa: “We wisten natuurlijk niet dat het affiche zo’n ophef zou veroorzaken. Maar we wisten wel dat 
we iets heftigers wilden maken dan de brave affiches die toen gebruikelijk waren. Ik denk dat het één 
van de eerste echte logo’s is geworden van een actiecomité. Het was duidelijk herkenbaar; iedereen 
kende het en associeerde het met de Outspanactie. Het is ook internationaal gebruikt, onder andere in 
Frankrijk en Duitsland.”292 Van der Aa wil ook wel verklappen dat hij de foto van het hoofd geknipt 
had van een foto van een lachend jongetje op een schommel. 
Eén van de mensen die aanstoot nam aan het affiche was een lezer van het blad Food Magazine (FM), 
B.J. Riemslag: “Langs deze weg wil ik een duidelijk protest laten horen tegen de ‘onmenselijke’ 
advertentie van de Boycot Outspan Actie in het blad Food Magazine van 17 juli 1975 (...) Dit alles nog 
eens te meer misplaatst door de keuze van het medium en de wijze van plaatsing op de pagina FM-ers, 
naast o.a. een advertentie voor leverworst.”293 
Het veroorzaken van een schandaal was een vooropgezet plan van de BOA. Op publicitair gebied werd 
BOA bijgestaan door de ‘persgroep’, een groepje betrokken journalisten, waaronder Karen Roskam, 
die BOA met enige regelmaat adviseerde over hoe in de publiciteit te komen. De journalisten raadden 
de BOA aan om rondom de acties een ‘relletje’ te veroorzaken.294 Tjitte de Vries: “Tot ons enorme 
genoegen ging de Reclamecodecommissie zich er mee bemoeien. Het affiche werd verboden. Mooier 
kan je het niet krijgen. We hebben die zaak, met hulp van onze advocaat Willem van Manen, juridisch 
en publicitair helemaal uitgemolken. Het heeft heel lang geduurd, maar aan het eind hebben we 
natuurlijk gewoon gewonnen.” 
 
In enkele jaren was het merk Outspan zo goed als verdwenen van de Nederlandse markt. Dit was 
volledig het gevolg van consumentenacties; de Nederlandse regering weigerde aan de boycot mee te 
werken. De overheid bleek ook niet bereid om Outspanproducten te weren bij overheidsinstellingen, 
zoals bleek uit antwoorden van minister Van der Stoel op vragen van PPR-Kamerlid Dolf Coppes.295 
De Kamervragen van Coppes waren een reactie op een bericht in Trouw waarin twee dienstplichtige 
soldaten in de Duitse legerplaats Seedorf aan het woord kwamen: “Gedurende de maanden juni en juli 
werden in de eetzaal van de legerplaats Seedorf Outspan-sinaasappelen te eten gegeven. Zoals iedereen 
weet worden deze Zuidafrikaanse vruchten geplukt door negers die onderdrukt worden door een blank 
minderheidsregime.”296 Ook de verkoop van Outspan op het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf 
wilde Van der Stoel niet tegengaan: “Ik wil er echter op wijzen, dat het de bezoekers van de kantine 
vrijstaat de daar geboden goederen al dan niet te kopen. Ander fruit is steeds beschikbaar.”297 Van der 
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Stoel kreeg met zijn weigering om mee te werken aan de boycot de woede van het bestuur van zijn 
eigen partij over zich heen,298 maar de minister bleef bij zijn afwijzing van eenzijdige boycotacties.  
 
De Nederlandse overheid steunde de BOA wel in het versterken van de eigen organisatie. De BOA was 
de eerste anti-apartheidsorganisatie die via de NCO door de Nederlandse overheid werd gesubsidieerd. 
In 1974 was het nog een bedrag van vijftienduizend gulden, maar dat liep snel op tot bijna 
zestigduizend gulden in 1976. De NCO-subsidie steeg naar 115 duizend gulden in 1980 en bleef 
gedurende de jaren tachtig schommelen rond de honderdduizend gulden. 
De Zuid-Afrikaanse regering was in het begin verbolgen over deze subsidiëring van een ‘vijand van 
Zuid-Afrika’ door de Nederlandse overheid die kennelijk nog als ‘bevriend’ werd gezien. 
De subsidie stelde in eerste instantie de BOA in staat om de documentatie serieus aan te pakken. 
Daartoe werd in 1976 een parttime documentalist aangetrokken. Op 1 januari 1977 kreeg Esau du 
Plessis daarnaast een betaalde baan als algemeen coördinator bij de BOA. Na een arbeidsconflict, in 
1978, vertrok de documentatiemedewerker en werd een parttime ‘veldwerker’ aangetrokken die de 
contacten moest onderhouden met de lokale organisaties die zich inspanden tegen apartheid. De 
veldwerker moest de lokale organisaties die “ingezakt zijn over het dode punt heen helpen en 
anderzijds zoeken naar nieuw actiepotentieel en dat organiseren.”299 
 
Inmiddels keek de BOA iets breder dan alleen de Outspanboycot. Vanaf 1975 probeerde de BOA 
bijvoorbeeld de migratie richting Zuid-Afrika te stoppen. In maart 1975 publiceerde de BOA het 
pamflet ‘Emigratie naar Zuid-Afrika; is het wel in uw belang?’300 Zuid-Afrika had in die tijd nog 
schreeuwend tekort aan goed geschoolde mensen. In de periode 1965 tot 1974 emigreerden nog per 
jaar gemiddeld 1.721 Nederlanders naar Zuid-Afrika. In 1975-1976 nam dat af tot 1.195 mensen.301 
Daarnaast voerde de BOA, samen met de Werkgroep ‘Betaald Antwoord’, de steungroep van het Anti-
Racisme Programma van de Wereldraad van Kerken, actie tegen de AMRO Bank omdat deze bank 
leningen verstrekte aan de Zuid-Afrikaanse overheid (zie ook het hoofdstuk over Werkgroep Kairos). 
In het BOA-Bulletin werden mensen geadviseerd over hoe ze hun rekening bij de AMRO Bank konden 
opzeggen. De BOA deed ook aan fondsenwerking voor (vooral) de Zuid-Afrikaanse vakbond SACTU. 
Daartoe werd de stichting Mayibuye opgericht. Tussen 1978 en 1983 haalde de stichting ruim 
honderdduizend gulden aan giften en donaties op voor SACTU.302 Regelmatig schreef de organisatie 
brieven aan de Nederlandse regering of aan de top van landelijke politieke partijen, of schreef 
ingezonden stukken in de dagbladen. 
Zo riep de BOA de regering Den Uyl op om bij de Zuid-Afrikaanse regering te protesteren tegen “het 
overvallen van Angola, na de jarenlange bevrijdingsstrijd die het heeft moeten voeren tegen het 
Portugese kolonialisme.”303 Ook verzette de BOA zich tegen de uitnodiging van onder andere Kerk en 
Vrede aan Zululeider Buthelezi om aan de VU een lezing te houden, vanwege diens samenwerking met 
het apartheidsregime.304 Of tegen de deelname van (uitsluitend witte) Zuid-Afrikaanse ploegen aan het 
wereldkampioenschap touwtrekken.305  
De BOA heeft vanaf het begin ook internationale contacten uitgebouwd. Mede gesteund door BOA-
Nederland werden in West-Duitsland, Zweden, België, Zwitserland en Frankrijk soortgelijke 
organisaties opgericht. In België werd een BOA-zusterorganisatie opgericht met dezelfde naam en 
hetzelfde logo. Ook met de Franse Campagne Anti Outspan (CAO) had de BOA veel contact. De COA 
modelleerde een aantal acties naar het Nederlandse voorbeeld, zoals de karavaan langs een veertigtal 
steden die de BOA in 1978 en 1979 organiseerde. Tijdens een internationale bijeenkomst in Frankrijk 
werd zelfs het principebesluit genomen een internationaal bulletin te laten verschijnen over de 
activiteiten in de diverse landen. De BOA zou hiervan de uitgever worden. In het Jaarverslag van de 
BOA over 1976 werd al vermeld dat in de uitgave hiervan ’vertraging is opgetreden’.306 Later bloedde 
het initiatief dood. Wel bleef de BOA in nauw contact staan met de organisaties in Europa.  
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Na Outspan 
Eind jaren zeventig besloot de BOA de koers te verleggen. De strijd tegen Outspan was beslecht in het 
voordeel van de BOA. Het Zuid-Afrikaanse fruit was zo goed als verdreven uit de supermarkten. De 
vraag was hoe verder te gaan. Nieuwe consumentenboycots? Of een andere aanpak? Het antwoord was 
dat vanuit het idee van een grassroots aanpak de BOA zich vanaf 1979 nadrukkelijk ging bezighouden 
met het bouwen van lokale steun voor de bredere strijd tegen apartheid. Du Plessis: “Het gaat er om dat 
we de basis bereiken, in het verleden hebben we ons veel te veel op de top van de samenleving gericht: 
op de politiek, de top van de vakbeweging, de Raad van Kerken. We kregen uitsluitend mensen op de 
been die het al lang met ons eens waren. Het is natuurlijk mooi als de vakbondstop progressieve 
standpunten inneemt, maar ik weet zeker dat de gewone leden van de vakbonden helemaal niet zo 
progresief zijn.”307  
Leiden was het voorbeeld voor de BOA. Na een grote ‘Leiden tegen Apartheid’ manifestatie in 1979 
bleven lokale organisaties en individuen in deze stad actief op het gebied van de anti-apartheidsstrijd. 
De manifestatie was mogelijk geworden omdat de gemeenteraad in dat jaar een motie aannam om 
tienduizend gulden te schenken aan de BOA om de bewustwording rondom Zuid-Afrika in Leiden te 
versterken. In dat jaar vonden overal in Leiden acties plaats: op de universiteit, op scholen, in kerken, 
in de bibliotheek.  
Dat kwam dicht bij het ideaal dat de BOA zich voorstelde: een bij een breed publiek levende 
solidariteit. Het idee was dat deze solidariteit vanzelf ‘omhoog zou kruipen’ richting de elite en 
regering en parlement. Zoals de BOA het zelf formuleerde: “De BOA ziet het niet als haar eerste taak 
om zelf de top van bedrijfsleven en overheid aan te spreken (...); veeleer echter willen wij de mensen 
stimulansen en middelen geven om zelf binnen eigen situatie (bedrijf, politieke partij, plaats) aan het 
werk te gaan.”308 
Het succes van deze aanpak was feitelijk het begin van de stedenacties. In de jaren daarop koos de 
BOA elk jaar een aantal gemeentes uit om de campagne ‘uit te rollen’. Tussen 1979 en 1992 deed de 
BOA op deze manier meer dan vijftig plaatsen aan. De BOA benaderde lokale groepen en steunde deze 
in het opzetten van een Zuid-Afrikagroep die plaatselijke anti-apartheidsacties moest vormgeven. Tjitte 
de Vries: “Het idee van de stedenestafette kwam van Esau zelf. Hij reisde stad en land af. Het liep 
goed, we kregen ook veel aandacht van de pers. Op andere momenten zaten er maar tien man in de 
zaal. Meestal had dat te maken met de kracht van de lokale organisatie waar we mee samenwerkten. 
Want we zochten altijd samenwerking met lokale organisaties, bijvoorbeeld in het kader van de 
Vredesweek.” De algemene doelstelling van de stedenacties werd als volgt gedefinieerd: “Het 
verschaffen van primaire en diepgaande informatie over Zuid-Afrika op een zodanige manier, dat de 
basis (grassroots) van de samenleving gemotiveerd wordt om druk uit te oefenen op de gevestigde 
belangen in de desbetreffende stad en in Zuid-Afrika, die de apartheidspolitiek in stand houden.”309 
Een van de steden waar BOA voet aan de grond kreeg was Culemborg. Volgens Esau du Plessis was 
vooral het feit dat de geboortestad van Jan van Riebeeck zich verzette tegen apartheid veelzeggend: 
“Het feit dat Jan van Riebeeck in Culemborg is geboren, speelt ook een rol (waarom BOA voor 
Culemborg gekozen had). Het geeft een aangrijpingspunt en het zal naar Zuid-Afrika toe een belangrijk 
signaal zijn als juist in Culemborg een grote actie tot stand komt.”310 In 1952 had Culemborg nog het 
feit herdacht dat Van Riebeeck toen 300 jaar eerder voet aan land zette op de Kaap. Zelfs koningin 
Juliana gaf op 28 mei van dat jaar acte te présence. Tijdens de feestelijkheden werd er geen woord 
vuilgemaakt aan de apartheid, die toch al vanaf 1948 officiële staatsdoctrine was in Zuid-Afrika. In 
1974 betaalden Zuid-Afrikaanse organisaties mee aan de restauratie van het vervallen geboortehuis van 
Van Riebeeck, geïnitieerd door de Stichting Jan van Riebeeckhuis. 
Bij het opzetten van acties in Nederlandse gemeenten hield de BOA strikte richtlijnen aan: er moest 
een persoon vrijwel fulltime beschikbaar zijn, er moest een actiebudget beschikbaar zijn, de plaats 
moest groot genoeg zijn om voorzieningen te hebben, en er moest reeds een bestaande actie zijn. Van 
de deelnemers eiste de BOA dat ze goed voorbereid bij de vergaderingen aanwezig zouden zijn, dat ze 
minimaal eenmaal per twee weken zouden vergaderen. Ook eiste de BOA voor zichzelf een 
coördinerende en stimulerende rol op. “Pas in een later stadium, als het blijkt dat de plaatselijke 
organisaties/groepen goed functioneren, is het gewenst en zelfs noodzakelijk dat de BOA haar 
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verantwoordelijkheden overdraagt.”311 Aan ‘Culemborg tegen Apartheid’ deden een flink aantal lokale 
organisaties mee: het buurthuis Piep-In, de plaatselijke Sociale Academie, de Wereldwinkel, de 
kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Kerk en daarnaast een aantal politieke partijen, waaronder 
het CDA, de PvdA, de PSP en de SP. In november 1982 besloot de gemeenteraad van Culemborg het 
inmiddels opgerichte actiecomité Culemborg tegen Apartheid een subsidie te geven van 2.900 gulden. 
In 1986 besloot de Stichting Jan van Riebeeckhuis de banden met Zuid-Afrika te verbreken. Het 
verbreken van de banden was het gevolg van een unaniem door de gemeenteraad van Culemborg 
aangenomen motie waarin afschuw werd uitgesproken over het apartheidssysteem.  
Ondanks de successen in Leiden en andere plaatsen had de BOA het gedurende vele jaren aan de stok 
met subsidiegever NCO. In een reactie op het jaarverslag van de BOA over 1980 oordeelde NCO dat 
de lokale groepen in de ongeveer twintig plaatsen die tijdens de Zuid-Afrika Tournee in dat jaar waren 
bezocht, zwak waren en er nauwelijks sprake was van enige verdieping. Ook klaagde de NCO dat de 
BOA voor de financiering van de lokale acties bij de NCO aanklopte, in plaats van aan te sturen op 
lokale financiering. Volgens de NCO was het succes van Leiden ook voortgekomen uit een vijfde 
factor, namelijk dat Leiden tegen Apartheid er in was geslaagd om eigen financiering bij de gemeente 
voor elkaar te krijgen. Dit had de institutionele banden tussen de gemeente en de actiegroep versterkt, 
meende de NCO: “Het succes van de actie in Leiden is naar de mening van de werkgroep voor een 
groot deel te danken aan het feit dat een aantal groepen door gezamenlijke actie voor het verkrijgen van 
gemeente-subsidie de basis legden voor verdere samenwerking die uiteindelijk zeer vruchtbaar 
bleek.”312Dit was voor de NCO een reden om de BOA het jaar er op niet de gevraagde subsidie van 
twee ton te verstrekken, maar slechts 120 duizend gulden.313  
 
Zeker vanaf het midden van de jaren tachtig, toen de anti-apartheidsbeweging als geheel steeds 
massaler werd, benadrukte Esau Du Plessis dat de strijd tegen apartheid en racisme in Zuid-Afrika niet 
los gezien mocht worden van het racisme in de Nederlandse samenleving. Volgens Du Plessis was het 
ondenkbaar dat Zuid-Afrika bevrijd zou worden zonder dat er in het Westen een 
mentaliteitsverandering zou plaatsvinden. Immers: de wortels van de apartheid liggen in het Westen. 
“Het racisme zit op een subtiele manier ingebakken in de cultuur. Dat zie je aan de houding van de 
mensen en bijvoorbeeld aan het taalgebruik. Zwart wordt altijd verbonden aan kwalijke zaken zoals 
zwart werk en zwart geld. Terwijl wit staat voor rein en zuiver. Vooral linkse mensen hebben er moeite 
mee te erkennen dat ze deel uitmaken van een racistische cultuur. Ze hebben een traditie om zich af te 
schermen. ‘Wij zijn toch zo goed hè. Als er iets aan de hand is zijn wij in actie.’ Ze hollen van de ene 
actie naar de andere actie zonder aan vorming en bezinning te doen.”314 
Volgens Du Plessis waren de anti-apartheidsmoties van (plaatselijke) overheden zinloos als niet 
tegelijkertijd onder de bevolking een mentaliteitsverandering had plaatsgevonden. “Het komt voor dat 
gemeenten alle mogelijke moties tegen apartheid hebben aangenomen, zonder dat daar een 
maatschappelijk draagvlak voor is. Ik vraag mij af wat voor zin het heeft om bijvoorbeeld met trots 
Den Haag tot anti-apartheidsstad uit te roepen, zonder dat daar een draagvlak voor is en zonder oog te 
hebben voor het groeiende racisme in Den Haag. Wat moet de blanke pro-apartheidsman denken als hij 
in Den Haag is en het dagelijkse racisme ziet? Of erger nog, wat moet de gevluchte zwarte 
Zuidafrikaan denken die in een anti-apartheidsstad doorlopend wordt gediscrimineerd.”315 In een brief 
aan Beyers Naudé stelde Du Plessis ook dat de Nederlandse samenleving net zo racistisch was als de 
Zuid-Afrikaanse, en dat Nederland de apartheid juist steunde en verder ontwikkelde.316 
Racisme, vooroordelen, mythen en propaganda waren volgens Du Plessis de basis van de westerse 
relaties met Afrika: “Het verschijnsel racisme wordt door de BOA in toenemende mate gezien in 
mondiaal perspectief. Alle relaties van Europa met de zogenaamde ‘Derde Wereld’ worden gekenmerkt 
door racisme. Het is logisch om daarbij de toestand van de apartheid van Zuid-Afrika te vergelijken en 
te contrasteren met racisme in Europa.” 
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In een discussiestuk van 12 oktober 1988 stelde Du Plessis dat de BOA “al sinds 1979 niet meer doet 
aan ver-van-mijn-bed-shows. De strijd tegen racisme is ondeelbaar.”317 Hiermee raakte de BOA steeds 
meer verwijderd van de andere anti-apartheidsorganisaties. Niet uit te sluiten is dat daarbij ook wrevel 
een rol speelde over het compromisloze optreden van Du Plessis. In interviews uitte Du Plessis harde 
kritiek op de Nederlandse ‘racistische’ samenleving, waarbij hij stelde dat ook binnen linkse 
groeperingen racisme te vinden was: “Het zijn geen marginale verschijnselen. Het is een uiting van de 
westerse cultuur, het superioriteitsdenken van de westerse mens. Het racisme is subtiel verweven met 
onze cultuur. Dat is het probleem.”318 Ook medestrijders in de strijd tegen de apartheid werden 
regelmatig door Du Plessis onverbloemd voor racist uitgemaakt. Tjitte de Vries signaleert dat de BOA 
halverwege de jaren tachtig het momentum kwijtraakte. “Dat kwam onder andere omdat Esau het te 
breed wilde trekken en zich wilde richten op racisme in de Nederlandse samenleving. Dat was wel 
goed door hem geanalyseerd, getuige de later opkomst van Wilders en Verdonk, maar waarschijnlijk 
was hij er te vroeg mee.”319 Ook Sietse Bosgra suggereert dat deze verbreding van de analyse over 
apartheid de BOA uiteindelijk de kop heeft gekost. Volgens Bosgra werd de BOA steeds meer een anti-
racistische organisatie in plaats van een solidariteitsbeweging met de Derde Wereld.320 Hiermee viel de 
BOA buiten de subsidiecriteria van bijvoorbeeld de NCO, de organisatie waarmee de BOA regelmatig 
in de clinch lag. Zonder NCO-steun kon de BOA-organisatie nauwelijks overeind blijven.  
In ieder geval wist de BOA voor de strijd tegen racisme in de Nederlandse samenleving de handen 
aanmerkelijk minder op elkaar te krijgen dan in haar gevecht met de Zuid-Afrikaanse fruitproducent 
Outspan. Juist toen organisaties als het KZA en de AABN erin slaagden om voor de anti-
apartheidsstrijd tienduizenden mensen op de been te brengen, was er voor de compromisloze aanpak 
van de BOA steeds minder ruimte. 
 
In de tweede helft van haar bestaan kon de BOA de eerdere successen niet vasthouden. Na 1976 
borduurde de BOA wel voort op de vorm van de succesvolle Outspanboycot, maar niet op de inhoud: 
de stedenkaravaan was geïnspireerd op het de-centrale succes van de boycotactie, maar de aandacht 
voor apartheid die de BOA vroeg aan de lokale organisaties in de plaatsen die de karavaan aandeed 
miste de focus en het concrete handelingsperspectief die de Outspanactie kenmerkten. Het doel van de 
karavaan was en bleef vaag en draaide om het informeren van de bevolking zodat deze druk zou 
uitoefenen op lokale krachten om de banden met Zuid-Afrika te verbreken. Hoewel op lokaal niveau 
zeker successen zijn behaald door de BOA-acties na 1979, ontbrak het lokale gevoel om deel te zijn 
van een relevante nationale campagne.  
Het gevolg van de gekozen grassroots strategie was dat de BOA vanaf het eind van de jaren zeventig 
politiek gezien steeds marginaler werd. De strategie was op papier correct uitgedacht, maar de BOA 
bood nauwelijks mogelijkheden voor lokale organisaties om een slag te maken naar het politieke 
niveau. Wat de BOA in feite deed (ten koste van veel tijd en menskracht) was de weg bereiden op 
lokaal niveau voor andere anti-apartheidsorganisaties die tegelijkertijd actief waren op lokaal én op 
nationaal politiek, beleidsmatig niveau.  
In het midden van de jaren tachtig ging het KZA aan de haal met het eerdere BOA-succes van de 
fruitboycot. Ook de Shellboycot borduurde in zekere zin voort op de fundamenten die door de BOA 
waren gelegd. De BOA wist voor de latere lokale acties weinig publiciteit te genereren. Uiteraard werd 
in lokale kranten van plaatselijke acties melding gemaakt, maar daar bleef het bij. De succesfactoren 
van de eerste periode verdwenen bijna allemaal in de tweede periode: BOA genereerde nauwelijks nog 
publiciteit, er was geen eenduidige effectieve actiemethode meer, het duidelijke handelingsperspectief 
verdween, er was geen duidelijk zichtbare, makkelijk bestrijdbare ‘vijand’ meer. Wat bleef was de, op 
zich waardevolle, lokale benadering. Maar zonder helder handelingsperspectief of concrete doelen om 
naar te streven verwaterden in veel gevallen de lokale initiatieven of werd in ieder geval een 
aanvankelijk enthousiasme niet lang vastgehouden.  
 
De nadruk die de BOA vanaf de jaren tachtig legde op racisme in de Nederlandse samenleving was 
strategisch onhandig. Veel mensen, en zeker medestanders van de anti-apartheidsbeweging, namen 
aanstoot aan de soms harde beschuldigingen van racisme door Du Plessis. Dat betekent niet dat Du 
Plessis per sé ongelijk had met zijn beschuldigingen. Zeker was dat de anti-apartheidsbeweging in 
Nederland goeddeels een ‘witte’ beweging was, waar bijvoorbeeld Surinaamse of Antilliaanse 
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Nederlanders nauwelijks een rol in hebben gespeeld. Maar feit was ook dat beschuldiging van racisme 
richting potentiële medestanders niet bijdroeg aan de aantrekkingskracht van de organisatie. 
De BOA deed nauwelijks mee met de massale anti-apartheidscampagnes die eind jaren tachtig in 
Nederland opgeld deden. Du Plessis bekritiseerde juist de ‘wij zijn goed en zij zijn fout’ gevoelens die 
volgens hem de onderstroom van die campagnes vormden. Volgens Du Plessis was het essentieel om 
het bestrijden van de apartheid in Zuid-Afrika te koppelen aan anti-racisme in Nederland, een analyse 
die trouwens ook gemaakt werd door ‘ideologen’ van de gewelddadige anti-apartheidsacties die in de 
tweede helft van de jaren tachtig plaatsvonden. Maar dit standpunt bracht hem dikwijls in conflict. Du 
Plessis: “De NCO heeft het nooit hardop gezegd, maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat ze onze 
activiteiten tegen racisme in Nederland eenvoudigweg niet zagen zitten. Racisme in Zuid-Afrika oké, 
maar in ons eigen land? Op die ontkenning stuit je steeds weer ... Er is een Afrikaans spreekwoord dat 
zegt dat een stinkdiertje z’n eigen stank niet ruikt.”321 
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4. Anti-Apartheidsbeweging Nederland 
Inleiding 
In oktober 1971 ontvingen de leden van het Algemene Bestuur van het Comité Zuid-Afrika (CZA) een 
brief van hun voorzitter, dr. Piet van Andel. Van Andel schetste de situatie die ze allemaal al kenden: 
het oude CZA voldeed niet meer. De ‘Kamerbrede’ samenstelling verlamde het Comité. Ook wist de 
organisatie geen aansluiting te vinden bij het nieuwe, ‘revolutionaire’ elan dat Nederland die dagen 
overspoelde. “Op grond hiervan stelt het Dagelijkse Bestuur zich voor om, in samenwerking met de 
studiegroep Pluto, te komen tot een nieuwe organisatie, waarin deze bezwaren ondervangen worden en 
waarin de doelstellingen van studie en actie op meer adekwate wijze worden gehonoreerd (...) als naam 
wordt voorgesteld Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN).”322 
De brief kwam eigenlijk bij niemand als een verrassing. In augustus van hetzelfde jaar had adviseur 
Gerben Bruinsma een vernietigende evaluatie van het Comité gegeven: “Er zit geld in Nederland en wij 
(CZA en DAFN) slagen er niet in om het er uit te halen.”323 Bruinsma verwees naar twee organisaties 
die op dat moment veel succesvoller waren: het informatiebulletin van het Angola Comité telde op dat 
moment maar liefst zevenduizend abonnees, en het Medisch Komitee Nederland Vietnam had een 
jaarlijkse omzet van zes ton. Aantallen en bedragen waar het CZA alleen van kon dromen en ook 
DAFN zat, na de storm rond de ton van Luns, in een periode van dood tij. “Wat we missen”, 
concludeerde Bruinsma, “is fanatisme om gemotiveerd actie te voeren.” 
Wie dat fanatisme zonder enige twijfel wel hadden waren een in Nederland verblijvende Zuid-
Afrikaanse economiestudent en zijn Nederlandse vriendin: Berend Schuitema en Conny Braam.  
 
Nederland in de jaren zeventig 
De oprichting van de AABN geschiedde onder gunstig gesternte voor een actiegroep. In de jaren vijftig 
en zestig had Nederland langzaam maar zeker kunnen wennen aan het feit dat groepen en individuen 
vanuit verschillende achtergrond de politieke en maatschappelijke status quo betwistten. Nozems en 
provo’s waren een uiting van de onvrede van de jeugd met de gezapigheid en degelijkheid van de 
naoorlogse jaren. Maar ook het electorale succes van de Boerenpartij en D66 waren tekenen dat het 
politieke systeem onder vuur lag. Het gezag werd aan alle kanten aangevallen: van de rookbom tijdens 
het huwelijk van Beatrix met Claus in 1966 tot de Maagdenhuisbezetting in 1969. 
De drang tot verandering van de jaren zestig duurde voort in de jaren zeventig, maar kreeg steeds meer 
een institutioneel jasje. In de jaren zestig was het activisme tamelijk richtingloos en weinig ideologisch 
gegrondvest. Meer dan politiek activisme ging het om een culturele revolutie. Ludieke acties pasten 
daar naadloos in, ideologische nitty gritty veel minder. De jaren zeventig onderscheidden zich van het 
voorgaande decennmium met de pogingen om de veroverde maatschappelijke ruimte te verankeren in 
organisaties. De strijd werd politieker. Activisten lieten zich meer dan in de jaren zestig ideologisch 
inspireren. Dat liet minder ruimte voor ludieke acties zoals bijvoorbeeld de happenings van 
‘antirookmagiër’ Robert Jasper Grootveld. En bovendien waren dergelijke acties inmiddels algemeen 
geaccepteerd maakten nauwelijks nog indruk op de autoriteiten. Ondanks de grote culturele en sociale 
veranderingen in de Nederlandse samenleving was er wezenlijk weinig veranderd. De veranderingen 
waren relatief oppervlakkig. De bestaande machtsstructuren waren niet aangetast. Niet in het 
economische systeem, nauwelijks in de politieke verhoudingen en ook nauwelijks in de 
bondgenootschappen en allianties die Nederland internationaal onderhield. In enkele andere Europese 
landen leidde de onmacht om met min of meer legale, geweldloze middelen de maatschappij te 
veranderen tot frustratie. Uit die frustratie ontsproot politiek geweld waarvan de Rote Armee Fraction 
in Duitsland en de Italiaanse Rode Brigades de meest bekende voorbeelden zijn. In Nederland kwam 
het zelden tot politiek geïnspireerd geweld, hetgeen te verklaren is vanuit het in Nederland 
geperfectioneerde systeem van repressieve tolerantie. Ook de feitelijke reactie van de Nederlandse 
autoriteiten op acties speelde mee in het nagenoeg ontbreken van geweld. In Nederland trad de 
overheid nauwelijks op tegen (confronterende) acties. Dat leidde ertoe dat het aantal confronterende 
acties relatief hoog was, maar de heftigheid en het gebruikte geweld gering. Zelfs wanneer 
Nederlanders de stap leken te zetten richting politiek geweld was de reactie van de Nederlandse 
autoriteiten gematigd. De Nederlandse deelnemers aan de Palestijns trainingskamp in Zuid-Jemen 
werden niet vervolgd. Een lid van de Rode Jeugd zegt, terugblikkend: “Je was almaar bezig die 
maatschappij te bestrijden. Als die dan zo liberaal reageert, dan houdt het op.”324 In Duitsland trad de 
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politie veel harder op, waardoor er misschien minder acties waren, maar wel relatief gewelddadig.325 
In de jaren zeventig flirtte de AABN met de mogelijkheid van politiek geweld, althans met de 
mogelijkheid om deel te nemen aan bevrijdingsgeweld in Zuid-Afrika zelf via het zogenaamde Okhela 
initiatief (zie paragraaf ‘Okhela en de val van Berend Schuitema’).  
 
Politiek gezien waren de jaren zeventig wel zeer vruchtbaar. De burger bemoeide zich actief met de 
wereld om hem heen. Maatschappelijk engagement was vanzelfsprekend en wijd verspreid. Door een 
actiegroep of een comité op te richten ontstond een entiteit waarmee de burger de overheid gemakkelijk 
kon aanspreken en een reactie kon verwachten. In de jaren zeventig zagen een onafzienbare rij comités, 
basisbewegingen, praatgroepen, politieke groeperingen, overlegorganen en actiegroepen het licht. De 
thema’s beperkten zich niet tot de eigen gemeenschap, de werkplek of zelfs het eigen land, maar waren 
ook vaak internationaal gericht. Internationale solidariteit was voor veel mensen vanzelfsprekend.  
 
Het activisme kwam voort uit het progressieve overwicht dat Nederland gedurende de hele jaren 
zeventig, en een aantal jaren daaromheen, beheerste. Het begin van deze hegemonie, valt te dateren bij 
het midden van de jaren zestig, terwijl de periode in zekere zin tot het midden van de jaren tachtig 
doorloopt.326 Historicus James Kennedy noemt deze periode ‘de lange jaren zeventig’.327 Een centraal 
element in de opvattingen van de progressieve groepen was dat het kapitalisme bron was van alle 
kwaad. Vrijheidsstrijders uit alle delen van de wereld werden gesteund omdat ze aan de frontlinie van 
de strijd tegen het kapitalisme opereerden. Overheden, inclusief progressieve regeringen zoals die van 
Den Uyl, werden gewantrouwd omdat ze, volgens de linkse activisten, onder één hoedje speelden met 
het ‘verderfelijke’ grootkapitaal. Parlementaire democratie was vanuit dezelfde analyse een wassen 
neus: de meest wezenlijke beslissingen werden niet in het parlement genomen maar in de 
hoofdkantoren van de multinationals.  
Tegelijkertijd was het kabinet-Den Uyl (1973-1977) in zekere zin het hoogtepunt van de linkse 
hegemonie. Het feit dat Nederland geregeerd werd door het meest progressieve kabinet ooit — zelfs al 
opereerde dat binnen de smalle marges van de democratie — tekende de breedte van de linkse 
beweging in deze jaren en gold als een bevestiging dat er fundamentele veranderingen mogelijk waren.  
Het bestaan van een linkse hegemonie betekende overigens niet dat er geen geschilpunten bestonden 
ter linkerzijde. Integendeel. Ondanks de gezamenlijk gevoelde afkeer van het kapitalisme, werden er 
heftig strijd gevoerd tussen socialisten en communisten, maoïsten en trotskisten, tussen revisionisten en 
revolutionairen, tussen PSP’ers en CPN’ers etc.328  
 
Die linkse hegemonie in het denken was zeker in de tweede helft van de jaren zestig een mondiaal 
verschijnsel, maar volgens Kennedy liep de periode in Nederland langer door dan in bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten of Duitsland. Kennedy: “Na 1969 begonnen daar de days of rage: de droom dat de 
wereld compleet te veranderen viel, was afgelopen, een doorbraak leek uitgesloten, de repressie nam 
toe. Er ontstond een fifty-fifty nation, progressieve en conservatieve krachten kwamen onverzoenlijk 
tegenover elkaar te staan. Dat gebeurde in Nederland pas veel later.”329 De linkse hegemonie begon in 
Nederland af te brokkelen in de tweede helft van de jaren zeventig. 
Het bijzondere in Nederland is voorts, zo stelt Kennedy, dat de bestuurders en overige elites tamelijk 
welwillend tegenover de roep om hervormingen stonden. Zelfs in conservatieve kringen gold 
conservatief als een scheldwoord. Ondanks enkele confrontaties, zoals bijvoorbeeld tijdens de 
ontzetting van het Maagdenhuis in 1969, heeft het Nederlandse systeem van overleggen en praten ook 
tijdens de heftige jaren zestig en zeventig grotendeels standgehouden. “Nederland dankt zijn tolerantie 
en progresieve klimaat aan een heterogene groep behoedzame gezagsdragers die zich zoveel zorgen 
maakte over het in de hand houden van ontwikkelingen, dat zij gedrag mogelijk maakte, en zelfs 
stimuleerde, dat in andere landen niet zou worden geduld.”330 Kennedy concludeert: “Repressieve 
tolerantie werkte uitstekend in Nederland.”331 Maar ook vanuit links zelf bleef er behoefte om, in 
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welke vorm dan ook, in dialoog te blijven met de overheid. Geweld was slechts voor een zeer kleine 
minderheid een oplossing, al gold er in brede kringen nauwelijks verholen sympathie, of in ieder geval 
begrip, voor degenen die wel bereid waren geweld te gebruiken voor hun idealen. Dat 
bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld van geweld gebruik maakten werd vanzelfsprekend 
gevonden. 
De jaren zeventig kenmerkten zich ook in hernieuwde belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en 
de rol van Nederland. De generatie die de oorlog had meegemaakt was ouder geworden en had - na 
achtereenvolgens het verdringen van de herinneringen, het wederopbouwen van het land en het toezien 
hoe de oude zekerheden op de schop gingen - behoefte aan het ophalen van de herinneringen. Over de 
oorlog werd gesproken in termen van wie ‘fout’ was geweest en wie ‘goed’. De protestgeneratie bracht 
de rangschikking tussen ‘fout’ en ‘goed’ in verband met hedendaagse vraagstukken, en het meest 
prominente van deze vraagstukken werd na 1976 het vraagstuk van de apartheid. 
 
Ondanks alle ‘linkse’ druk op het systeem werd Nederland vanaf de jaren zestig geregeerd door 
‘rechtse’ regering waarin de confessionele partijen met de VVD coalities sloten. De enige uitzondering 
was het kabinet-Cals (KVP, PvdA en ARP) dat in 1965 en 1966 één jaar aan de macht was. De 
continuïteit in het buitenlandbeleid (ook richting Zuid-Afrika) werd in de jaren zestig vooral 
gesymboliseerd door de persoon van Joseph Luns die gedurende de hele periode de post van minister 
van Buitenlandse Zaken bekleedde (van 1952 tot 1971). 
Feitelijk bestond er vanaf het midden van de jaren zestig een behoorlijke discrepantie tussen de 
veranderingsgezindheid in de samenleving als geheel en de behoudzucht in het landsbestuur.  
Pas in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) vonden de turbulente jaren zestig een Haags-politieke 
weerslag. In zekere zin markeert het aantreden van Den Uyl en zijn ministersploeg ook het einde van 
de roaring sixties. De economische teruggang die in de eerste helft van de jaren zeventig merkbaar 
werd, temperde de hoge verwachtingen van de jaren ervoor. Het kabinet Den Uyl kon de progressieve 
verwachtingen nauwelijks waarmaken. 
Het wantrouwen jegens de autoriteiten en de (parlementaire) politiek was na de jaren zestig alleen maar 
gegroeid. Dat kwam ook omdat juist in die tijd een aantal schandalen aan de oppervlakte kwam. Eerst 
verloren de Verenigde Staten (nog meer) krediet toen zij, in een poging om de Vietcong op de knieën te 
krijgen, zware bombardementen uitvoerden op Noord-Vietnam. Zelfs de behoudende pers keerde zich 
toen van de VS af. Het NRC concludeerde: “Het laatste restje moreel gezag waarover de Amerikaanse 
regering in haar Vietnambeleid nog de beschikking had, gaat vandaag verloren.” De Telegraaf eiste 
‘opheldering’ van de Amerikanen.332 Met het bekend worden van het Watergate schandaal steeg het 
wantrouwen ten opzichte van overheden tot ongekende hoogte. In Nederland werd dit wantrouwen 
verder gevoed door enkele binnenlandse schandalen. De Lockheed affaire betekende voor veel mensen 
het ultieme bewijs van de corruptie en vriendjespolitiek binnen de elite en het hele kapitalistische 
systeem. Een aantal andere, zij het minder ingrijpende affaires (de kwestie Aantjes, het Menten-proces, 
de sloop van de Nieuwmarkt, tot en met het RSV-schandaal) bevestigden het bestaande wantrouwen. 
Onder deze omstandigheden was het niet verbazingwekkend dat protestbewegingen in de jaren 
zeventig groeiden in omvang en radicaliteit.  
 
Aan de Nederlandse anti-apartheidsbeweging waren de jaren zestig goeddeels voorbij gegaan. Met het 
ingaan van de jaren zeventig werd duidelijk dat actievoeren voor Zuid-Afrika een andere opzet en 
mentaliteit vereiste dan het Comité Zuid-Afrika kon bolwerken. Uiteindelijk duurde het tot eind 1971 
voordat, met de oprichting van de AABN, de geest van de jaren zestig ook bezit nam van de solidariteit 
met Zuid-Afrika. 
De keuze van de nieuwe organisatie AABN om zich te richten op het onthullen van de ‘collaboratie’ 
van het Westen met de racistische regimes in zuidelijk Afrika paste in het heersende wantrouwen ten 
opzichte van overheden, (grote) bedrijven en machtsdragers in het algemeen. Tegelijkertijd was het een 
reactie op de kloof tussen de uitspraken van de Nederlandse overheden, die apartheid in grote 
meerderheid veroordeelden, en hun geringe bereidheid om daadwerkelijk stappen te ondernemen tegen 
apartheid. De eerste lichting AABN-activisten meende dat onthullingen over de betrokkenheid van het 
Westen bij de apartheid snel zouden leiden tot wezenlijke veranderingen in de betrekkingen tussen 
beide landen. De bevolking zou dat wel eisen. Conny Braam: “We vertrouwden de politiek niet: die 
speelden dubbel spel en kozen uiteindelijk toch altijd voor de machthebbbers. Wij wilden een brede 
organisatie worden en zo toegang tot de macht veroveren. Ons afficheren met een gevestigde politieke 
partij zou ons compromitteren.”333 Hiermee is het belangrijkste verschil tussen het CZA en de AABN 
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geschetst: de laatste stuurde aan op het veranderen van machtsverhoudingen in Nederland terwijl het 
CZA opereerde binnen de status quo.  
 
De beginjaren van de AABN 
In haar boek ‘De Bokkeslachter’ (1993) verhaalt Conny Braam over hoe zij de uitgeweken, blanke 
Zuid-Afrikaan Berend Schuitema ontmoette in het roerige Amsterdam ten tijde van de 
Maagdenhuisbezetting. Schuitema studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en Braam 
werkte als redactiesecretaresse bij dagblad Trouw.334 Via de telexberichten die Braam bij Trouw onder 
ogen kreeg kon het tweetal lezen over de gebeurtenissen in Zuid-Afrika. Schuitema reageerde met een 
ingezonden brief en dat leidde onder andere tot een felle briefwisseling tussen Schuitema en de Zuid-
Afrikaanse ambassade. Schuitema kwam in contact met het Comité Zuid Afrika. Dat was geen direct 
succes. De secretaris van het CZA, Marian van der Meer later senator voor de PvdA, vertrouwde hem 
niet. Schuitema had begin 1970 geprobeerd om via Van der Meer in contact te komen met CZA-
bestuurslid en AR-politicus Wil Albeda. Van der Meer schreef Albeda: “... Ik ben er overigens nog 
steeds niet geheel zeker van of hij wel degene is voor wie hij zich uitgeeft, namelijk een politiek 
vluchteling... Wellicht is het beter hem voorlopig geen konkrete hulp – zo hij dat vraagt – te geven. Als 
ik meer over hem weet zal ik u dat snel schrijven.”335 Om informatie te winnen over Schuitema had het 
CZA de Britse Anti-apartheids Beweging benaderd. Ook uit Londen kreeg het CZA te horen dat het 
verstandig was afstand te bewaren tot deze vreemdeling totdat er meer duidelijkheid zou komen. Later 
kwam er toch een gesprek tussen het Comité en het tweetal. Braam: “We werden uitgenodigd voor een 
gesprek. Voor ons was het om te kijken wat voor club het was. Het bleken dus oude mannen te zijn die 
geen kaas hadden gegeten van de radicale kant die wij uit wilden.”336  
 
Schuitema had inmiddels een groepje economiestudenten om zich heen verzameld, rondom het thema 
van de dekolonisatie van zuidelijk Afrika. Eén van die studenten was Ton Korver. Korver over 
Schuitema en het economengroepje: “Berend Schuitema was een geboren recruiter, barstte van de 
charisma. Hij verzamelde makkelijk mensen om zich heen. Hij paste uitstekend in die tijd. Hij was de 
ideale figuur om bij te zijn, want hij had écht iets meegemaakt. Hij had ook iets exotisch, je kon horen 
dat hij uit Zuid-Afrika kwam, er zat ook veel Engels in z’n taal. Dat sprak enorm aan. Sharpeville was 
geweest; het was gedaan met de aardigheid jegens ‘het broedervolk’. Op de universiteit voelden we dat 
in ieder geval zo. Berend was gepassioneerd over het verzet tegen apartheid. Het was onmogelijk om 
níet met hem over apartheid te praten. Hij was zó dwingend; Berend bepaalde waar gesprekken over 
gingen. Berend had veel contact met ballingen, maar vond ze te slap of vertrouwde ze niet. Hij wilde 
actie: écht de Zuidafrikaanse regering aanpakken, op alle mogelijke manieren. De bestaande clubs 
waren niet radicaal genoeg. Hij moest wel een eigen club oprichten.”337 
De eerste anti-apartheidsorganisatie opgericht door Schuitema en de zijnen was Pluto, een acromiem 
voor Pipelines Under The Ocean. De naam afgeleid van Churchill’s geheime Pluto-project uit de 
Tweede Wereldoorlog: het construeren van een onderzeese pijpleiding van Engeland naar het Europese 
vasteland om veilig olie te transporteren. Korver: “Pluto was natuurlijk ook god van de onderwereld. 
Ook dat paste goed bij ons: ook wij wilden dingen ondergronds doen.” Dick de Graaf, Dick van der 
Laan, Boe Thio, Pim Juffermans en Maarten van Klaveren sloten zich bij Pluto aan. 
Pluto vergaderde iedere woensdagavond in de Bijlmerflat van Braam en Schuitema. Daar werden de 
eerste acties verzonnen. Bijvoorbeeld om bij een receptie van de de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den 
Haag de diplomaten en andere bezoekers op te wachten met borden en spandoeken.338 Later richtte 
Pluto een tentoonstelling in over apartheid in Zuid-Afrika in het Anne Frank Huis, op verzoek van de 
directeur, Piet van Andel. In de tentoonstelling werd de link gemaakt tussen het nationaal-socialisme en 
de apartheidsideologie. De vlam sloeg in de pan toen een groep toeristen uit Zuid-Afrika de 
tentoonstelling zag en de boodschap apartheid=nazisme doorgrondden. Tijdens een handgemeen liepen 
Braam en Schuitema rake klappen op (en deelden er ook een paar uit). De tentoonstelling raakte zwaar 
beschadigd. Ook de Zuid-Afrikaanse ambassadeur protesteerde tegen de link die in de tentoonstelling 
werd gelegd tussen apartheid en nazisme: “Tenslotte wil ik u er op wijzen dat mijn land reeds vóór en 
gedurende de Tweede Wereldoorlog aan duizenden mensen van Joodse afkomst een toevlucht heeft 
geboden. De Joodse Zuidafrikanen genieten in mijn land een groot aanzien en spelen een belangrijke 
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rol in de opbouw van Zuid Afrika. Een vergelijking van de omstandigheden in Zuid-Afrika met het 
weerzinwekkende lot waaraan de Joden onder het Nazi-regime onderworpen waren komt neer op 
schennis van de nagedachtenis aan ontslapen Joodse martelaren zoals Anne Frank en vele, vele 
anderen.”339 
De meest succesvolle actie van Pluto was het protest tegen de tournee die het Zuid-Afrikaanse 
Springboks waterpoloteam in 1971 door Nederland wilde maken. Op 23 augustus gooiden zo’n dertig 
demonstranten net na aanvang van de eerste wedstrijd in Bodegraven verf- en rookbommen en deelden 
voor de hekken van het zwembad pamfletten. Opnieuw ontstond een handgemeen waarbij ook de 
plaatselijke politie en de dorpsjeugd betrokken waren. Uit dat laatste trok Braam trouwens al snel een 
les voor de toekomst: “Toen pas werd het me duidelijk: die dorpsjongens waren kwaad omdat wij, 
Amsterdammers, naar hun dorp waren gekomen om iets te regelen dat zij zelf ook wel konden. We 
hadden een stomme fout gemaakt. Natuurlijk hadden we van te voren een vergadering in het dorp 
moeten beleggen, met die rouwdouwers aan onze kant had die wedstrijd niet eens van start kunnen 
gaan.”340 
Ook in Leiden, Waddinxveen en Gouda waren protesten geweest tegen het bezoek van de Zuid-
Afrikaanse sporters. Hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, J.M. Werter, 
maakte het er niet beter op door tegen de pers de afwezigheid van zwarte Zuid-Afrikanen in het 
Springboksteam te verklaren met: “Negers zijn niet geschikt voor waterpolo. Wel voor sporten als 
atletiek en boksen.”341 
Hoe het ook zij, de actie werd een succes: na Bodegraven werden alle wedstrijden in Nederland van het 
Springboks waterpoloteam afgelast. In feite was dit het eerste, concrete, direct aan de beweging toe te 
schrijven succes van de Nederlandse strijd tegen de apartheid. De actie, en met name het gebruikte 
geweld, kon de goedkeuring van ‘de oude mannen’ van het CZA niet wegdragen, maar het werd wel de 
aanleiding voor gesprekken om beide organisaties, Pluto en CZA, samen te voegen tot een nieuw 
initiatief. De naam Pluto werd niet geschikt geacht, ook vanwege de associatie met de gelijknamige, 
sullige hond van Mickey Mouse. Braam: “Het resultaat was dat er een voorstel kwam om het CZA om 
te smeden tot een comité naar Engels model, het voorbeeld van de Anti-Apartheid Movement (AAM). 
De naam was daarvan afgeleid. Als AABN konden we veel beter aansluiting vinden bij andere anti-
apartheidsorganisaties in de wereld. Vooral Berend wilde deel zijn van een internationale beweging. 
Zijn voorbeeld was de Vietnam-beweging, die was ook internationaal vertakt.” 
De acute geldnood van de nieuwe organisatie werd gelenigd door een inzameling, in 1972, bij 
begunstigers en abonnees van het oude CZA-blad. Dat leverde bijna vijftienduizend gulden op.  
Het was duidelijk dat het nieuwe initiatief meer in de lijn zou liggen van Pluto dan van het CZA. Ook 
in haar economische analyse week de AABN af van de standpunten van veel voormalig CZA-
bestuursleden. Ton Korver was de ‘ideoloog’ van de AABN, zeker wat betreft de economische 
strategie. Korver voerde in de begintijd meestal het woord tijdens congressen en andere officiële 
grootschalige bijeenkomsten. “Als bestuurslid was het mijn taak ook op congressen te spreken. Dat 
ging meestal over zaken als investeren in Zuid-Afrika. Wij stonden op de lijn van ‘investeren in Zuid-
Afrika is investeren in Apartheid’: investeringen bestendigen – hoe dan ook – het apartheidsbewind. 
Iemand als Wil Albeda was een andere mening toegedaan. Volgens hem – en vele anderen trouwens – 
zou de ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse economie, die een gevolg zou zijn van investeringen, 
vanzelf leiden tot andere verhoudingen tussen arbeid en kapitaal en dus tussen zwart en blank. 
Apartheid zou niet houdbaar zijn in een complexe economie. Ik vond dat een te groot risico. Ik dacht: 
die Afrikaners zijn slim genoeg om tegen die tijd iets nieuws te verzinnen om hun racistische systeem 
overeind te houden.” 
De nieuwe organisatie presenteerde zich met een affiche waarop aan de ene kant de Zuid-Afrikaanse 
premier Vorster was afgebeeld met hakenkruisen in de hand en aan de andere kant een verklaring 
waarom de AABN was opgericht. De belangrijkste reden was, aldus het affiche, dat het CZA 
onvoldoende menskracht had om de stichting uit te bouwen tot een belangrijke pressiegroep. “Ten 
tweede waren we als aktiegroep te lief. We schreven nette protestbrieven naar de Zuidafrikaanse 
ambassade en andere Zuidafrikaanse instanties. We drongen aan bij regering en parlement op 
maatregelen tegen de apartheid en haar achtergronden. Waar we konden hielpen we vluchtelingen. Dit 
alles is niet niks, maar te weinig. Overal om ons heen vond een stuk radikalisatie plaats in het beleid 
van de aktiegroepen en een oriëntering op de bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld. Dit proces 
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ging voorlopig aan ons voorbij. Daardoor kwam onze intern-politieke taak, de mensen bewust maken 
van het strukturele onrecht in de eigen samenleving, in het gedrang.”342 
Het voorlopige adres van de AABN was de Bijlmerflat van Braam en Schuitema, maar de beweging 
zou al snel intrek nemen in een eigen kantoorruimte aan de Herengracht 88, een donker hok achterin 
een pijpenla-café. Eén van de eerste activiteiten van de nieuwe beweging was een actie tegen de 
emigratie van Nederlanders naar Zuid-Afrika. In het blad ‘Tussen de Rails’ van de Nederlandse 
Spoorwegen was in die tijd steevast een briefkaart bijgesloten van de Zuid-Afrikaanse ambassade 
waarin Nederlanders werden opgeroepen om te emigreren naar Zuid-Afrika. Onder het motto ‘Scheur 
mee uit Tussen de Rails’, riep de AABN de Nederlanders op om deze kaart uit het blad te scheuren en 
met fictieve persoonsgegevens terug te sturen naar de ambassade: “De ambassade raakt zo in ieder 
geval overwerkt en wordt op kosten gejaagd”, zo legde de AABN uit in een oproep.343  
Uit een ‘concept voor actie’ dat de AABN opstelde344 blijkt dat de organisatie verschillende 
actievormen overwoog. “Daar het ondoelmatig is gebleken”, schrijft de AABN, “via allerlei anti-
emigratie propagande de emigratie zelfs maar te beperken en daar het ondoenlijk is alle (potentiële) 
emigranten persoonlijk te benaderen, stellen wij voor om het emigratie-stimulerende werk van de ZA-
ambassade in Den Haag te saboteren.” Concreet stelde de AABN drie methoden voor: de ambassade 
overvoeren met informatieaanvragen; acties tegen reisbureaus die ‘valse informatie verstrekken over 
ZA’; en sabotage van propaganda-avonden van de ambassade.  
Het Brabants Dagblad schreef over de actie onder de kop: ‘Werving voor Z.-Afrika gesaboteerd’.345 
Volgens de krant hadden zo’n duizend mensen een valse kaart naar de ambassade in Den Haag 
gestuurd. Hoewel de ambassade liet weten dat de actie geen effect had gehad omdat de mala fide 
aanvragen makkelijk te onderscheiden waren van de bona fide (ook al door “allerlei smerige taal op de 
aanvraagbon”), constateerde de AABN met genoegen dat een aantal ‘mala fide’ boninvullers door de 
ambassade waren uitgenodigd voor een diner in Grand Hotel de Cocagne in Eindhoven om daar verder 
geïnformeerd te worden over de vestigingsmogelijkheden in Zuid-Afrika. Snel daarna namen de 
advertenties waarin migranten voor Zuid-Afrika werden geworven drastisch af. 
 
De ervaring van de knokpartij met plaatselijke jongeren in Bodegraven had de activisten geleerd dat het 
de moeite waard was om de beweging ook lokaal te wortelen. Op het oprichtingsaffiche staat: “In de 
toekomst, wanneer we onze aktiemodellen willen gaan verwezenlijken, zal een groot deel van het werk 
neerkomen op de plaatselijke Zuidelijk Afrika groepen ...” Ook nam de AABN zich voor om het 
‘brede’ algemene bestuur van het CZA te vervangen door een ‘Raadgevende Vergadering’ bestaande 
uit vertegenwoordigers van de plaatselijke Zuidelijk Afrika groepen, een voornemen dat overigens 
nooit werkelijkheid is geworden. Maar de jaarlijkse congressen waar leden van de plaatselijke Zuid-
Afrika groepen elkaar konden ontmoeten, gingen wel door. Plaatselijke groepen ontmoetten elkaar 
tijdens jaarlijke landelijke congressen, de eerste keer in Nijmegen in september 1970. Afgesproken was 
dat deze congressen beurtelings door het Angola Comité en de AABN georganiseerd zouden worden. 
In september 1972 organiseerde de AABN voor het B(l)acking in Southern Africa congres, in 
Eindhoven. 
Ook haalde de AABN de banden met het ANC aan. Conny Braam was de eerste die namens de nieuwe 
organisatie naar Londen ging. Allereerst voor een gesprek met de Anti-Apartheid Movement, de 
Engelse zusterorganisatie, geleid door de bisschoppen Ambrose Reeves en Trevor Huddleston. Maar 
Braam kwam in Londen ook in contact met het ANC. Braam: “Ik was verbaasd over de egards 
waarmee ik werd ontvangen. Het bleek dat het ANC onder de indruk was van ons beginnende clubje. 
Dat hadden we vooral te danken aan de verfbommenactie tijdens het bezoek van de Springboks.” In 
april 1972 kwam ANC-vertegenwoordiger Reginald ‘Reggie’ September naar Amsterdam om het 
nieuwe comité te ‘inspecteren’. Duidelijk is dat de betrekkingen gelijk hartelijker waren dan destijds 
met het CZA. Geen wonder dat een organisatie die communisten weerde als lid, geen al te nauwe 
betrekkingen onderhield met het ANC dat, vooral in Londen, voor een flink gedeelte bestond uit leden 
van de South African Communist Party. Met de AABN bestond die ideologisch kloof niet. De centrale 
figuren van de AABN voelden zich verwant met de analyse en de cultuur van de communistische 
beweging. In de verslagen van het bezoek van de ANC-vertegenwoordiger wordt deze steevast 
aangeduid als ‘kameraad Reg’. 346 Tijdens een vergadering op 21 april legde Schuitema aan ‘Kameraad 
Reg’ de herkomst van de nieuwe organisatie uit. September kreeg te horen dat de AABN veel 
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politieker was dan het oude CZA: “CZA had geen duidelijke politieke doestelling in gedachten. De 
AABN echter wel: Géén Europees ‘Vietnam’ in Zuidelijk Afrika, de opbouw van een socialistisch 
Zuid-Afrika na de revolutie. Het AC [Angola Comité, RM], is een duidelijke vertegenwoordiger van en 
uitvoerder voor de bevrijdingsbewegingen voor zaken die deze hier niet zelf ter hand kunnen nemen. 
De AABN streeft naar een zelfde positie.” Ook de samenwerking met de Nederlandse politieke partijen 
kwam ter sprake. Volgens Schuitema was de “band met de CPN [is] enig[s]zins vreemd. CPN 
besteed[t] weinig aandacht aan Zuidelijk Afrika.” 
 
Anders dan het CZA nam de AABN politiek en ideologisch stelling. Een jaar na de oprichting 
publiceerde de AABN in het eigen blad ‘Zuid-Afrika Nieuws’ een artikel over de ideologische 
achtergrond van de beweging.347 De auteurs schreven dat zij mondiale verschillen in welvaart zagen als 
het gevolg van het kapitalistische systeem, en dat de strijd tegen de apartheid onderdeel was van een 
anti-kapitalistische strijd. “Waar komt deze dwaasheid vandaan? In het ene gebied een industriële 
ontwikkeling die op een angstwekkende wijze het welzijn bedreigt. In het andere gebied te weinig om 
van te leven. Deze scheefgegroeide verhoudingen zijn een logies gevolg van ons ekonomies stelsel: het 
kapitalisme. De ekonomiese groei concentreert zich in bepaalde gebieden. De omgeving wordt 
leeggezogen (...) Solidariteit met de bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe 
willen wij plaatsen tegenover deze achtergrond. (...) Wij zullen dit stelsel moeten wijzigen opdat we 
anderen geen onrecht aandoen en onzelf niet verzieken.”  
Als belangrijkste doelgroep koos de AABN voor de ‘arbeidersbeweging’. In het verslag van een interne 
AABN-discussiedag stelde de beweging dat “... binnen de gegevenheden van een kapitalistiese 
samenleving slechts de arbeidersbeweging voldoende macht kan ontplooien om de kapitalisatiese 
structuur van zo’n samenleving te doorbreken.”348 De AABN erkende dat de belangen van Nederlandse 
arbeiders en de onderdrukte bevolking in Zuid-Afrika niet automatisch op één lijn lagen: “Dat vergt 
nogal wat inzicht in de werking van structuren en een bereidheid je in te zetten voor belangen op 
langere termijn. Dat is in de Nederlandse situatie zeker niet voor iedere arbeider haalbaar.” Ook moest 
de AABN concluderen dat tot dan toe de contacten nauwelijks waren afgestemd op de 
arbeidersbeweging: “Wat wij, in samenwerking met het Angola Comité, tot nu toe doen, houdt 
eigenlijk niet meer in dan het mobiliseren van een kritiese minderheid binnen de bevoorrechte klasse.”  
Deze ideologische stellingname sloot aan bij het politiek-theoretische discours dat begin jaren zeventig 
opgeld deed in links Nederland. Gevoed door de populaire sociaal-wetenschappelijke literatuur van dat 
moment (zoals van Sartre, Fanon, Gunder Frank en Marcuse) formuleerden veel actiegroepen hun 
doelstellingen in ‘grote’ bewoordingen als imperialisme, kapitalisme, marxisme(-leninisme), 
dependencia, uitbuiting et cetera. Het was duidelijk dat deze retoriek van de AABN niet bedoeld was 
om het politieke midden aan te spreken, al was ook een deel van de PvdA in die tijd niet vies van enig 
neo-marxistisch jargon. De meeste kwesties waarmee actievoerend Nederland zich bezighield werden – 
Marx’ historisch-materialisme getrouw – omschreven in economische termen. Uit deze stellingname 
vloeide logisch voort dat de AABN zich in eerste instantie zou gaan richten op de economische banden 
tussen Nederland en Zuid-Afrika. 
 
Het Kabinet Den Uyl en de apartheid 
Ondanks alle wantrouwen die het van de linkse actievoerders ontmoette, was het kabinet-Den Uyl het 
meest progressieve kabinet in de Nederlandse geschiedenis. De nieuwe minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, Nieuw-Linkser Jan Pronk, besloot al snel dat zijn ministerie financiële 
steun zou verlenen aan de bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika. De minister voor Defensie, Henk 
Vredeling (ook PvdA), draaide het besluit terug van zijn voorganger:  Nederlandse marineschepen 
zouden niet afmeren in de Zuid-Afrikaanse haven Simonstown. En toen, in mei 1975, de Duitse 
regering voorstelde een NAVO-uitkijkpost in Zuid-Afrika te bouwen, dreigde Vredeling dat “de 
publieke opinie in Nederland zo’n installatie niet zou tolereren”, en dat “de NAVO een lidstaat zou 
verliezen als er sprake zou zijn van enige militaire samenwerking met de Zuidafrikaanse regering.”349 
Overigens stond Vredeling verder bekend als relatief behoudend. 
Tegenover Pronk stond de minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel, een vertegenwoordiger 
van de behoudende vleugel binnen de PvdA. Van der Stoel was, als voormalig staatssecretaris, 
bovendien meer ervaren dan zijn twee collega’s op de ‘buitenlanddriehoek’. Van der Stoel stond 
bekend als Atlanticus, als pro-NAVO en als aanhanger van quiet diplomacy boven sancties en 
symboolpolitiek. Van der Stoel zette deze tactiek in voor de positie van politieke gevangenen, zoals 
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Bram Fischer, en andere interne critici van het apartheidsregime, zoals Beyers Naudé. Vanuit dezelfde 
strategie aanvaardde Van der Stoel in mei 1973 een uitnodiging voor een receptie van de Zuid-
Afrikaanse ambassade. Een jaar eerder had de PvdA-fractie in de Tweede Kamer nog kritische vragen 
gesteld over de aanwezigheid van bewindslieden van het kabinet-Biesheuvel bij deze borrel.  
Van der Stoel had het tijdens het kabinet-Den Uyl voortdurend aan de stok met Nieuw Links. Deze 
stroming had in de jaren ervoor steeds meer invloed gekregen binnen de PvdA. Anders dan de meer 
behoudende PvdA’ers had Nieuw Links veel op met symboolpolitiek: politieke acties en beleid die 
bedoeld waren om uiting te geven aan een bepaalde gezindheid of overtuiging. Ook koos Nieuw Links 
vaker de confrontatie in plaats van de dialoog. Deze opstelling gold ook het buitenlandbeleid: het was 
belangrijker de eigen opvattingen duidelijk te maken dan te prakkiseren over hoe ‘het buitenland’ op 
deze opvattingen zou reageren. Eerder Gesinnung dan Verantwortung. 
Vooraf hadden de drie progressieve partijen in de coalitie (PvdA, PPR en D66) het gemeenschappelijk 
beleidsstuk ‘Keerpunt ‘72’ gepubliceerd, waarin zij onder andere een investeringsstop richting Zuid-
Afrika aankondigden.350 Onder invloed van de confessionele partijen in het kabinet (KVP en ARP) zag 
het regeerakkoord er aanmerkelijk behoudender uit. Toch was de houding ten opzichte van Zuid-Afrika 
duidelijk anders dan in voorgaande kabinetten. Het regeerakkoord stelde: “Het kabinet zal, zonder 
bepaalde vormen van dialoog uit te sluiten, naar vermogen bijdragen tot het doen verdwijnen van 
rassendiscriminatie en kolonialisme. Het zal het toezicht verscherpen op naleving van de embargo’s 
van de VN ten aanzien van Zuidelijk Afrika en van sancties tegen Rhodesië. De financiële steun aan de 
emigratie naar Zuid-Afrika zal worden beëindigd. Bevrijdingsbewegingen in de koloniale gebieden van 
Zuidelijk Afrika zullen worden gesteund. Deze steun zal, bij voorkeur via multilaterale en regionale 
organisaties, met name worden gegeven voor humanitaire en ontwikkelingshulp projecten op het 
terrein van onderwijs en gezondheidszorg ten behoeve van de bevrijde gebieden.”351  
Van sancties en (eenzijdige) boycots zou er evenwel ook onder Den Uyl weinig terecht komen. Van der 
Stoel schatte in dat de VS en Groot-Brittannië niet mee zouden doen met vergaande sancties. Hij 
stelde: “Wij weten allemaal dat zonder Amerikaanse en Britse steun, die stellig niet zal komen, van 
dergelijke druk niets terecht komt.”352 Zowel Van der Stoel als staatssecretaris Peter Kooijmans 
verzetten zich in de VN tegen de pogingen om Zuid-Afrika als lid te schorsen. Dit zowel om de dialoog 
niet te bemoeilijken als om geen precedent te scheppen voor eventuele verwijdering van andere landen 
(zoals Israël). Niet alleen was het kabinet-Den Uyl niet bereid tot eenzijdige Nederlandse stappen, maar 
Nederland ging enkele keren ook niet mee met multilaterale pogingen tot sancties jegens Zuid-Afrika. 
Nederland onthield zich bijvoorbeeld in 1973 bij de VN van stemmen over een wapenembargo van 
Zuid-Afrika. In een intern memorandum schreef de Directie Internationale Organisaties (DIO) van 
Buitenlandse Zaken: “Juist omdat wij [d.w.z. de negen lidstaten van de EEG, RM] front wilden maken 
tegenover de pogingen om Zuid-Afrika uit de Verenigde Naties te verwijderen (ook wegens de 
mogelijke precedentwerking t.a.v. Israël), hebben wij besloten geen voorstem uit te brengen op de tekst 
waarin werd bepleit het wapenembargo mandatoir te maken.”353 Om het Europese front niet te 
doorbreken stemde Nederland twee jaar later opnieuw tegen een verplicht wapenembargo jegens Zuid-
Afrika. Vergeefs overigens, want Denemarken verbrak de Europese eenstemmigheid en stemde als 
enige van ‘de Negen’ vóór. Dit ondanks pogingen van Van der Stoel om de Denen op andere gedachten 
te brengen.354  
De financiële steun aan VN-fondsen voor zuidelijk Afrika nam onder Den Uyl wel toe. De Nederlandse 
bijdrage aan het Trust Fund ging in twee jaar omhoog van twintigduizend tot zeventigduizend gulden. 
De steun aan het onderwijs- en trainingsprogramma voor zuidelijk Afrika steeg in 1976 van 
honderdduizend naar honderdvijftigduizend gulden. Daarmee stond Nederland overigens niet vooraan. 
Vooral de Scandinavische landen en ook Duitsland waren gullere donoren in deze periode.355 Minister 
Pronk stelde sinds 1973 ook jaarlijks een half miljoen gulden beschikbaar voor het Speciale Fonds van 
het Programma ter Bestrijding van het Racisme (PCR) van de Wereldraad.356 
In 1977 stelde minister Pronk een half miljoen gulden ter beschikking van het ANC, te besteden buiten 
Zuid-Afrika voor humanitaire projecten. Van der Stoel, en in mindere mate ook Pronk, hadden reserves 
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over de invloed en het gewicht van het ANC. Dit onder andere op aangeven van toenmalig 
ambassadeur Froger die de aanhang van het ANC in Zuid-Afrika als ‘te verwaarlozen’ beschouwde.357 
Met de Scandinavische landen was Nederland in die tijd overigens het enige westerse land dat het ANC 
direct financieel steunde. Ook het PAC ontving een half miljoen gulden onder dezelfde voorwaarden. 
In zekere zin was het hoogtepunt van de anti-apartheidsgezindheid van het kabinet-Den Uyl het feit dat 
voor de eerste en enige keer Zuid-Afrika een paragraafje kreeg in de Troonrede. Op 20 september 1977 
sprak Koningin Juliana uit dat “toenemende spanningen in Zuid-Afrika vragen om snelle beslissingen 
om een einde te maken aan onaanvaardbare discriminatie en om een uitbreiding van het geweld te 
voorkomen. Daarom acht de regering besluitvorming van de veiligheidsraad die ook economische 
dwangmaatregelen omvat, gerechtvaardigd.”358  
Ook onder het kabinet-Den Uyl bleef Nederland op allerlei gebied contacten houden met Zuid-Afrika. 
Veel publiciteit kreeg in augustus 1973 het bezoek van prins Bernhard aan Zuid-Afrika. Hoewel de 
prins reisde uit hoofde van zijn functie als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, legden de Zuid-
Afrikanen het bezoek van de echtgenoot van het Nederlandse staatshoofd uit als steun voor het 
gevoerde beleid in hun land. 
De emigratie naar Zuid-Afrika ging ook door, evenals de subsidie van Nederland aan deze migranten, 
dit ondanks voornemens neergelegd in het regeerakkoord. Reden hiervoor was dat de minister van 
Sociale Zaken, Jaap Boersma, zich niet gebonden voelde aan dit voornemen. De KLM bleef 
gereduceerde prijzen rekenen voor migranten richting Zuid-Afrika. Hun aantal nam desondanks af, van 
874 in 1973 tot ongeveer 200 in 1977. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren ruim vijftigduizend 
Nederlanders naar Zuid-Afrika geëmigreerd.359 De meesten van hen leefden nog en hadden familie in 
Nederland. De bloedband tussen Nederland en Zuid-Afrika was in de jaren zeventig nog uiterst reëel. 
Ook het Culturele Akkoord tussen Nederland en Zuid-Afrika bleef de eerste jaren van het kabinet-Den 
Uyl in stand. Van der Stoel zag het akkoord als een goede manier om de dialoog met Zuid-Afrika over 
apartheid gaande te houden. In oktober 1973 bezocht een Zuid-Afrikaanse delegatie Nederland in het 
kader van het Culturele Akkoord en twee jaar later volgde een tegenbezoek van de Nederlandse 
Commissie van Advies en Coördinatie. De leden van de commissie hadden de opdracht meegegeven 
om de Nederlandse opvattingen over apartheid in Zuid-Afrika te ventileren. Bij terugkomst moest de 
commissie echter concluderen dat “Een al te nadrukkelijke verkondiging ervan en/of eventuele 
toespitsing in spectaculaire demonstraties zouden, naar onze mening, de opzet frustreren.”360 Gezien de 
samenstelling van de commissie, met drie leden van de NZAV, was de kans op een werkelijk kritische 
dialoog niet hoog, moest ook Van der Stoel concluderen: “deze activiteiten hebben natuurlijk niets met 
een critische dialoog te maken”.361  
De economische betrekkingen met Zuid-Afrika intensiveerden. De waarde van de import uit Zuid-
Afrika verdubbelde tussen 1973 en 1976 van 130 naar 260 miljoen gulden en in dezelfde periode steeg 
de export van ruim 300 naar ruim 500 miljoen.362 Als aandeel van het totaal bleef de handel met Zuid-
Afrika marginaal: de import uit Zuid-Afrika was in 1976 ongeveer een kwart procent van de totale 
import; de export een half procent van de totale Nederlandse export. Omgekeerd was ook voor Zuid-
Afrika Nederland als handelspartner van gering belang: 1,2 procent van de invoer in Zuid-Afrika kwam 
in 1980 uit Nederland. Zo schrijft de Nederlandse ambassadeur Hasselman in juni 1973 aan het 
departement: “Immers, Zuidafrikaans-Britse handel is minstens tienmaal zo groot als die met 
Nederland. In Frankrijk kan Zuid-Afrika alle wapentuig aankopen waaraan behoefte is. Ook voor 
investeringen heeft men Nederland niet nodig, daar kapitaal op ruime schaal verkrijgbaar is in 
Duitsland, Engeland en Verenigde Staten. Kritische geluiden zijn voor Zuid-Afrika irriterend maar 
verder van geen betekenis.”363 
Onder Den Uyl ging ook de kredietverzekering van leveranties van Nederlandse bedrijven aan Zuid-
Afrika door. Wel werden deze verzekeringen voortaan van geval tot geval bekeken en getoetst aan het 
beginsel dat apartheid moest verdwijnen. Ook stuurden Van der Stoel en minister van Economische 
Zaken Ruud Lubbers in oktober 1974 een brief aan Nederlandse bedrijven met belangen in Zuid-Afrika 
met het dringende verzoek “al het mogelijke te doen om te komen tot de beëindiging van 
discriminerende elementen in het sociale beleid”. Enige vorm van dwang ontbrak hierbij, waardoor dit 
verzoek een dode letter bleef. De regering richtte een speciale inderdepartementale werkgroep op die 
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zich moest bezighouden met Nederlandse investeringen in Zuid-Afrika, maar van die werkgroep werd 
weinig vernomen. Van der Stoel concludeerde dat een investeringsbeperking “unilateraal door 
Nederland tot stand te brengen, geen enkele zin heeft (...) gezien de mogelijkheden die de Europese 
Gemeenschap biedt om een dergelijke wet te ontduiken.”364  
 
Vooral in het begin ontbeerde de AABN de benodigde politieke massa om te hopen op een succesvolle 
lobby bij het kabinet. Vóór de verkiezingen van 1972 had de AABN nog wel geprobeerd om Zuid-
Afrika en de apartheid een prominenter deel uit te laten maken van de politieke agenda. De organisatie 
formuleerde in een open brief in de aanloop tot de verkiezingen een serie politieke eisen aan het nieuwe 
kabinet, zoals: stimuleren dat het bedrijfsleven investeringen in Zuid-Afrika terugtrekt, verplichte 
openbaarmaking van alle investeringen, instellen van een gedragscode voor bedrijven met betrekking 
tot hun zakendoen in Zuid-Afrika, ijveren voor economische sancties in VN-verband, ijveren om Zuid-
Afrika uit de GATT te stoten, de IMF onder druk zetten geen goud van Zuid-Afrika aan te nemen, en 
steun bieden aan de bevrijdingsbewegingen.365 Toen het kabinet er eenmaal zat, stuurde de AABN 
(samen met het Angola Comité) een soortgelijke lijst wensen onder de titel ‘Keerpunt Zuidelijk 
Afrika’366; een verwijzing naar het ‘Keerpunt ’72’ waarmee de progessieve partijen de verkiezingen 
waren ingegaan. Het waren eisen waarop van der Stoel later reageerde met: “Er worden voortdurend 
wensen uitgesproken waarvan het realiteitsgehalte niet al te groot is.”367 
De verhouding tussen van der Stoel en de AABN verslechterde toen de AABN bij de minister 
aanklopte om hem te vragen te ijveren voor de vrijlating van Bram Fischer, de advocaat van Mandela, 
die zelf een levenslange gevangenisstraf uitzat. Fischer had kanker en zou niet lang meer te leven 
hebben. Van der Stoel legde het verzoek van de AABN echter naast zich neer. Reden voor de AABN 
om, op 5 februari 1975 een brief aan haar achterban te schrijven met de klacht dat de “Nederlandse 
regering (...) er bij de Zuidafrikaanse regering niet op [wil] aandringen de politiek gevangen advocaat 
Bram Fis[c]her (66) vrij te laten.” Twee dagen later organiseerde de AABN ook een demonstratie bij 
de Zuid-Afrikaanse ambassade. Later gaf Van der Stoel alsnog de Nederlandse ambassadeur in Zuid-
Afrika Hasselman opdracht bij de Zuid-Afrikaanse regering aan te dringen op vrijlating van de zieke 
advocaat.368 Uiteindelijk zou Fischer zijn laatste levensdagen slijten onder huisarrest.  
 
In feite was de AABN niet zo geïnteresseerd in het politieke spel en de kleine marges van de 
democratie. Het kabinet-Den Uyl boezemde de anti-apartheidsactivisten weinig vertrouwen in. De 
leidende figuren van de AABN wilden allesbehalve de strategie van het CZA herhalen. Liever dan 
brieven schrijven aan Den Haag probeerde de AABN de massa te mobiliseren met onthullingen over de 
verwevenheid van het westerse bedrijfsleven met hun evenknieën in Zuid-Afrika. Voor Schuitema en 
de zijnen zat ‘de vijand’ evenzeer in Den Haag, Londen en New York als in Johannesburg. Voor de 
vorm schreven de medewerkers van de AABN wel zo nu en dan een brief aan regering of parlement, 
maar in werkelijkheid gold het parlement voor de actievoerders nauwelijks als arena. 
De periode van het links gedomineerde kabinet-Den Uyl leek op het eerste gezicht het uitgelezen 
moment voor de anti-apartheidsbeweging, als buiten-parlementaire groep, om te proberen serieus 
‘zaken te doen’ met de politiek. Achteraf gezien moet betwijfeld worden of de ruimte wel zo groot was, 
met behoudende ministers op sleutelposities zoals Van der Stoel op Buitenlandse Zaken en Lubbers op 
Economische Zaken. In ieder geval was het zo dat de AABN de kansen bij het kabinet-Den Uyl laag 
inschatte. Ook al door haar oriëntatie op de CPN was de AABN nauwelijks geïnteresseerd in 
zakendoen met de sociaal-democratie. Tegelijkertijd was er ook geen sprake van dat de centrum-linkse 
regering een bedreiging vormde voor de doelen die de beweging zich had gesteld. Met andere 
woorden: het kabinet vormde geen aantrekkelijke ‘vijand’. Wat dat betreft lagen de kansen voor opinie 
mobilisatie bij het aantreden van het rechts georiënteerde eerste kabinet-Van Agt veel gunstiger. 
Vooral ook omdat in dezelfde periode de AABN gezelschap kreeg van een nieuwe organisatie binnen 
de beweging, het Komitee Zuidelijk Afrika; een comité dat de Haagse politiek bij uitstek als één van 
haar belangrijkste doelwitten zag.  
 
De AABN als speurhond 
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In de eerste vier, vijf jaar van haar bestaan haalde de AABN vooral het nieuws met de onthullingen die 
de beweging deed over de schending van het handelsembargo jegens Rhodesië (het huidige 
Zimbabwe). Juist omdat tegen Rhodesië wel een bindend embargo was uitgevaardigd, zou het aan het 
licht brengen van deze overtredingen meer stof doen opwaaien dan het schenden van de vrijwillige 
afspraken jegens Zuid-Afrika, meenden de AABN-activisten. 
Uit het vuilnis van handelsfima Zephir in Buitenveldert visten Schuitema en de zijnen harde bewijzen 
dat Nederlandse bedrijven zaken deden met Rhodesië. Deze bedrijven overtraden daarmee het totale, 
ook door Nederland bekrachtigde, handelsembargo. Op 24 mei 1973 bracht de AABN, via de 
Volkskrant, de Sunday Times en de Daily Mirror, het nieuws naar buiten. Schuitema, die als Afrikaner 
uiteraard eerder op Zuid-Afrika dan op Zimbabwe was gericht, analyseerde dat als het Rhodesische 
bewind van Ian Smith door een economische boycot zou vallen, een dergelijk wapen ook makkelijker 
tegen Pretoria ingezet zou kunnen worden.  
De onthullingen hadden meer effect in Engeland dan in Nederland. Bij veel van de transacties van het 
Nederlandse bedrijf Zephyr waren Engelse bedrijven betrokken. De Engelse pers eiste in grote 
krantenkoppen dat de regering stappen zou ondernemen tegen de bedrijven die het embargo jegens 
Rhodesië overtraden. Braam citeert in ‘De Bokkeslachter’ met trots een kop in het Engelse blad The 
Economist: “The Dutch anti-apartheid campaigners are particularly energetic and it was largely 
because of their efforts that the activities of Dutch firms were exposed.”369 
Meer dan een ‘gewone’ actiegroep was de AABN in die tijd vooral een onderzoeksgroep, die 
economisch onderzoek paarde aan publieksacties. Zo bezetten de AABN’ers een kantoor van de 
Tobacco Export & Import Company in Amsterdam om bewijzen te vinden dat Nederlandse sigaren en 
sigaretten voor een gedeelte gemaakt waren van (verboden) Rhodesische tabak. Uiteindelijk kon het 
sluitende bewijs hiervoor niet geleverd worden ondanks het feit dat “... een Groningse 
geschiedenisstudent in een pakje Sailtabak van Niemeyer een door de persmachines vervormde 
Rhodesische dollarcent vond.”370 
Zo ging veel van de aandacht van de AABN in de eerste jaren niet uit naar Zuid-Afrika, maar naar 
buurland Rhodesië. In dit proces fuseerde het toenmalige Rhodesië Komitee zelfs met de AABN.  
 
Maar ook de betrekkingen met Zuid-Afrika zelf waren het doelwit van de AABN. Begin 1972 schreef 
de beweging een open brief aan Nederlandse bedrijven, om op te roepen tegen investeringen in Zuid-
Afrika. Als eerste doelwit koos de AABN voor acties tegen het textielbedrijf Nijverdal ten Cate. De 
AABN kocht één aandeel in dit bedrijf en wist daarmee op 30 mei van dat jaar toegang te krijgen tot de 
jaarvergadering. Ten overstaan van de aanwezige aandeelhouders klaagden de activisten het bedrijf aan 
wegens de slechte werkomstandigheden in de Zuid-Afrikaanse vestiging. 
Dankzij de actie kwam er in de Nederlandse media enige aandacht voor de arbeidsomstandigheden van 
zwarte Zuid-Afrikanen en de rol van Nederlandse multinationals. Berend Schuitema werd, 
bijvoorbeeld, aangehaald op 18 april 1973 in de Leeuwarder Courant: “Mooi River Textiles in Natal, 
dochteronderneming van de Almelose textielfabriek, betaalt aan Bantoes, gekleurden en Indiërs minder 
dan 75 rand per maand, terwijl het bestaansminimum op 85 rand per maand ligt. De 100 blanke 
werknemers verdienen tussen de 350 en 550 rand per maand.”371 Voor Nijverdal ten Cate was de ophef 
groot genoeg om de directeur van de dochteronderneming, de heer Wolda, uit te nodigen voor overleg 
in Nederland. Het netwerk van plaatselijke groepen wierp bij dit soort acties z’n vruchten af. Ook in 
regionale kranten probeerde Nijverdal ten Cate te argumenteren dat het bedrijf in Zuid-Afrika geen 
misbruik maakte van de situatie. Plaatselijke groepen klommen dan snel in de pen om via ingezonden 
brieven de andere kant van het verhaal te brengen. Zo slaagde de Werkgroep Zuid-Afrika in 
Bunnik/Zeist erin een ingezonden brief geplaatst te krijgen in het Utrechts Nieuwsblad van 20 april 
1973, waarin Nijverdal ten Cate van repliek werd gediend. Uit de correspondentie tussen de AABN en 
de Werkgroep blijkt dat dit soort plaatselijke activiteiten in nauwe samenwerking met het landelijke 
AABN-kantoor in Amsterdam werd opgezet.372  
 
Ook Philips ontkwam niet aan de media-aandacht over de lonen van zwarte werknemers in Zuid-
Afrikaanse vestigingen van het bedrijf. Volgens de AABN maakte Philips misbruik van het 
apartheidssysteem door vestigingen aan de rand van de zogenaamde thuislanden neer te zetten. 
Schuitema: “De vlak bij de bantoestans gelegen bedrijven profiteren van de schandelijk goedkope 
arbeidskrachten. Vooral in de textielsector worden deze mensen uitgebuit. Maar ook Philips laat zich 
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door aantrekkelijke regeringscontracten – onder andere voor het maken van televisietoestellen – naar 
grensnijverheidsgebieden zoals Roslyn in Transvaal lokken.”373 
Eerder al, tussen maart en september 1972 was er een uitgebreide correspondentie geweest tussen de 
AABN en Philips. Het ging erom of Philips met haar vestiging in Zuid-Afrika zich wel kon onttrekken 
aan de apartheidswetgeving: “Dit is juist waar het om gaat: mogen wij als Nederlanders tolereren dat 
een Nederlands bedrijf meewerkt aan apartheid,”374 schreef AABN-voorzitter Van Andel op 9 maart 
aan de directie van Philips. In de brief verzocht de AABN ook om een reactie op een eerdere open brief 
over Philips in Zuid-Afrika. 
Wat Schuitema en de zijnen in die tijd nog niet wisten was dat in de top van het bedrijf een belangrijke 
stem het apartheidssysteem juist verdedigde. Frits Philips was tot 1971 president-directeur geweest van 
het familiebedrijf, maar ook nadat hij was opgevolgd door zijn zwager, Henk van Riemsdijk, gold hij 
als één van de invloedrijkste mensen binnen het concern. Frits Philips had zowel privé als in zijn 
capaciteit als Philipsdirecteur Zuid-Afrika vaak bezocht en had daarbij blijk gegeven van begrip voor 
de apartheid. In zijn memoires haalt Philips een discussie aan die hij in 1967 voerde met de toenmalige 
president van Tanzania, Julius Nyerere. Daarin had Philips de openheid van de Zuid-Afrikaanse 
samenleving geroemd: “Iedereen kan [er] zeggen wat hij ervan vindt, mits hij geen volslagen opruiende 
taal uitkraamt. Voor zover ik weet, worden er geen mensen om politieke redenen ter dood gebracht, 
maar dat de blanke bevolking daar niet in zee wil worden gejaagd, dat moet ook u kunnen 
waarderen.”375 Philips werd naar eigen zeggen vooral gemotiveerd door het oude idee van de 
stamverwantschap. In hetzelfde gesprek met Nyerere zei hij: “In de Zuidafrikaanse natie zie ik de 
stamverwantschap met mijn eigen volk. They are of my tribe. Ik zal er daarom achter staan, ook al ben 
ik het met de politiek niet geheel eens.”376 
Met dit in het achterhoofd is het begrijpelijk dat het bedrijf geen zin had in een dialoog met de 
actievoerders, en daarom niet reageerde op de brief van 9 maart. Op 5 april volgde een volgende brief, 
dit keer aan de ondernemingsraad van Philips: “Helaas hebben we tot nu toe geen antwoord gekregen. 
Wij hebben echter uit een brief, die u op 16 maart j.l. heeft gestuurd aan de Zuidelijk Afrika Werkgroep 
in Eindhoven, begrepen dat u belangstelling heeft voor pogingen om een rechtvaardige 
wereldsamenleving te bereiken [dit was naar aanleiding van de koffie-actie van het Angola Comité, 
RM].” Van Andel eindigde echter dreigend: “Mocht u deze brief ook als ongeschreven beschouwen, 
dan kunnen wij geen andere conclusie trekken dan dat uw bedrijf klakkeloos het apartheidssysteem in 
Zuid-Afrika aanvaarden zal ter wille van uw profijt, en ten koste van de zwarte arbeiders. Indien dat het 
geval is, zullen wij niet nalaten uw standpunt in deze bekend te maken aan de verschillende 
publiciteitsmedia in Nederland.” Kennelijk hielp het dreigement: een paar dagen later meldde ene N.H. 
Serry van Philips, dat de arbeidswetgeving in de ‘nijverheidsgrensgebieden’ hetzelfde was als elders in 
Zuid-Afrika. Waarop van Andel op 4 mei riposteerde dat hij in de brief “de neiging [proefde] tot het 
onderschrijven van het apartheidsbeleid.” Intussen had de ondernemingsraad van Philips laten weten 
dat ze had “kennisgenomen van de inhoud van diverse stukken en tot de conclusie [waren] gekomen 
dat dit geen Eindhovense aangelegenheid [was]. Daarom hebben wij de stukken doorgestuurd aan het 
C.C.O. het (landelijk) Centraal Contact Ondernemingsraden van onze Onderneming.” Het CCO liet 
vervolgens weten, op 13 juni 1972, dat ze de leiding van Philips zou verzoeken om ‘ter zake dienende 
informatie’. “Overigens staat het aan ons nog ter overweging of wij als het centrale (informele) 
instituut voor intern overleg bij Philips in Nederland gerechtigd zijn naar buiten toe een standpunt 
kenbaar te maken over toestanden buiten Nederland ook al is de Onderneming daarbij betrokken.” 
Op 15 juni schreef mr. B. Verheeke, secretaris van de Raad van Bestuur van Philips, aan Van Andel en 
Schuitema: “Voorwaarde voor deze continuïteit is het streven naar voortzetting van onze activiteiten op 
lange termijn. Dit zou ernstig geschaad worden indien wij ingingen op de eisen van groeperingen, die 
aan het voortbestaan van onze onderneming in enig land een eind zouden willen maken. (...) Zelfs 
indien men uitgaat van Uw standpunt is het ons niet duidelijk hoe een liquidatie van onze activiteiten in 
Zuid-Afrika en/of het niet vestigen van bedrijven in border-areas de door U gewenste uitwerking kan 
hebben. Met name kunnen wij ons dit niet voorstellen, omdat U op geen enkele wijze aangeeft hoe 
daarmee verbetering in de levens- en werkomstandigheden van de Bantu’s gerealiseerd kan worden.” 
Waarop Van Andel en Schuitema een beleefde brief terugschreven waarin zij hun visie nogmaals 
uiteenzetten. Maar tegelijkertijd probeerden zij de werknemersleden van de ondernemingsraad tot 
enige betrokkenheid bij het investeringsbeleid van Philips in Zuid-Afrika te verleiden. Hierbij 
benadrukten ze vooral het gevaar voor Nederlandse arbeiders als Philips zich zou verplaatsen naar 
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lage-lonen-landen zonder ‘countervailing power’. Henk van der Schalie, secretaris van de 
ondernemingsraad, schreef echter terug dat “de werknemersvertegenwoordigers in het Centraal Contact 
Ondernemingsraden tot de conclusie [zijn] gekomen dat de apartheid in Zuid-Afrika de 
personeelsvertegenwoordiging van Philips in Nederland niet tot stellingname mag of kan brengen.” 
 
Hoewel tekenend voor de terughoudende stellingname van het Nederlandse bedrijfsleven jegens de 
anti-apartheidsstrijd, was de briefwisseling toch meer een voortzetting van de ‘brave’ manier van 
opereren van het CZA. Het schrijven van beleefde brieven paste nauwelijks bij het nieuwe 
actierepertoire van de AABN. In ieder geval bracht de correspondentie de zaak niet veel verder. Het 
middel was gewoonweg niet toegesneden op het doel: een verregaande wijziging in het 
investeringsbeleid van één van ’s werelds grootste elektronicaconcerns.  
In de al eerder aangehaalde memoires van Frits Philips wordt duidelijk dat deze, naast zijn begrip voor 
de apartheid, juist positief was over het effect van Philipsvestigingen op de welvaart van de zwarte 
bevolking. “Wij hebben een fabriek in Roslyn, tegen het thuisland Bophuthatswana aan. De 
werknemers zijn allen uit dat land afkomstig en men is ons daar zeer dankbaar voor de geboden 
werkgelegenheid. De fabriek ziet er keurig uit. Philips betaalt de hoogste lonen en brengt er welvaart. 
Onze zwarte broeders in zo’n gebied staan verbijsterd over de houding van hun christenbroeders in de 
Wereldraad van Kerken, die onze activiteiten daar willen boycotten.”377 
Duidelijk was dat de AABN en Philips nooit tot elkaar zouden komen. De premisses van beide partijen 
waren volstrekt verschillend. Het hielp daarbij niet dat de AABN, zeker aanvankelijk, de nadruk legde 
op de vermeende slechte arbeidsomstandigheden en lonen in de Philipsvestigingen. In feite waren die 
arbeidsomstandigheden, gemeten naar wat lokaal gebruikelijk was, nog niet zo slecht. Dit bood Philips 
een eenvoudige manier om de beschuldigingen te weerleggen. Het principiële bezwaar van de 
aanwezigheid van Philips in Zuid-Afrika en het meegaan in de politiek van de thuislanden, was nu 
eenmaal minder makkelijk uit te leggen. 
 
De eerste acties van de AABN waren inventief en doortastend en leverden soms tastbaar resultaat op, 
maar echt massaal werd de anti-apartheidsbeweging nog niet in de eerste helft van de jaren zeventig. 
Dat kwam onder andere door de enorme ‘concurrentie’ in de actiewereld. De jaren zeventig waren een 
periode van veelvuldigde demonstraties en acties, vooral ook gericht op gebeurtenissen in de Derde 
Wereld. Vanaf begin jaren zeventig verplaatste de aandacht van actievoerend Nederland zich van 
Vietnam deels naar Chili. Eerst was er enthousiasme over het socialistische experiment van Salvador 
Allende, later sloeg dat om in ontzetting over de staatsgreep (met Amerikaanse hulp) door legerleider 
Augusto Pinochet. Maar ook andere landen in Latijns-Amerika kregen meer aandacht. De stormachtige 
gebeurtenissen daar en de komst van vluchtelingen naar Nederland zorgden in de jaren zeventig voor 
de oprichting van een reeks van comités voor landen in Latijns-Amerika. Toen de Chilibeweging begin 
jaren tachtig een beetje over haar hoogpunt heen was, nam het enthousiasme over de revolutionaire 
ontwikkelingen in Nicaragua en El Salvador het over.  
Voor sociale bewegingen in Nederland was de situatie in Latijns-Amerika interessant omdat het 
revolutionaire elan dat het continent overspoelde door veel mensen in Nederland en Europa werd 
gezien als een wervend perspectief voor de eigen samenleving. Het beleid van de socialist Salvador 
Allende leek in Chili rechtstreeks te leiden tot sociale rechtvaardigheid zonder dwang of verlies van 
vrijheid. Vooral toen de UNCTAD Wereldconferentie in 1971 in Santiago werd georganiseerd, 
zorgden de tientallen Nederlandse journalisten die de conferentie bezochten voor enthousiaste verhalen 
over de Chileense weg naar het socialisme. Ook PvdA-leider Joop den Uyl bezocht de conferentie in 
gezelschap van kersvers Kamerlid Jan Pronk. In 1997 zou Pronk verklaren: “Dat Den Uyl daar is 
geweest, was belangrijk. De poging om op democratische wijze het socialisme te vestigen, heeft een 
diepe indruk op hem gemaakt. Overigens niet alleen op hem. Allen die er toen bij waren raakten 
emotioneel betrokken. Overdag werkten we en ’s avonds trokken we naar de cafés, waar werd 
gezongen door de volkszanger Victor Jara; in 1973 werd de man door de junta vermoord.”378 
Na de staatsgreep, op 11 september 1973, reageerde Nederland geschokt. In een demonstratie 
georganiseerd door het Chili Komitee en Sjaloom, liepen 20.000 mensen mee. Voorop liepen leden van 
het kabinet-Den Uyl. De geestdrift over de Chileense weg naar socialisme ging naadloos over in 
solidariteit met de onderdrukten. Tijdens de eerste verjaardag van de coup, in september 1974 
organiseerde het Chili Komitee Nederland een demonstratie waar ruim 15.000 mensen aan deelnamen. 
In tientallen steden werden plaatselijke groepen opgericht. Ook een consumentenboycot kwam eraan: 
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de Chileense Granny Smith appel werd voor een groot deel van de Nederlandse bevolking bijna net zo 
besmet als de Zuid-Afrikaanse Outspan sinaasappel.  
 
Het grote verschil, midden jaren zeventig, tussen de Chilibeweging en de anti-apartheidsbeweging was 
dat de laatste een wervend perspectief ontbeerde: er was nog geen aansprekende te steunen organisatie 
met charismatische voorman. Ook kwam uit zuidelijk Afrika nauwelijks enige ideologische 
vernieuwing die een westers publiek tot de verbeelding sprak. Hoewel de AABN, veel meer dan het 
CZA, zich solidair verklaarde met een bevrijdingsbeweging — het ANC — was het in het begin van de 
jaren zeventig toch nog lastig om het ANC in Nederland profiel te geven. De belangrijkste kopstukken 
zaten in Zuid-Afrika in de gevangenis en waren monddood, óf ze waren in ballingschap en als zodanig 
geïsoleerd van de dagelijkse gebeurtenissen in hun land. Mandela was in de jaren zeventig nauwelijks 
bekend bij het publiek, en zelfs voor de betrokkenen van de AABN was hij niet meer dan een naam uit 
het verleden. Oliver Tambo ontbeerde het charisma van zijn latere opvolger Mandela en de morele 
statuur van voorganger Albert Luthuli. Het multi-raciale uitgangspunt van het ANC viel hier weliswaar 
goed, maar was nauwelijks toepasbaar op de West-Europese situatie.  
Het ANC was in de eerste helft van de jaren zeventig, als gevolg van het verbod op de organisatie, 
bovendien een bijna verwaarloosbare kracht in Zuid-Afrika zelf. Voor de strijdbare Zuid-Afrikaanse 
jongeren was het ANC vooral de organisatie van hun ouders. De Black Conciousness Movement 
(BCM) van Steve Biko sprak veel meer tot de verbeelding. En ook het — eveneens verboden — PAC 
was vermoedelijk in die tijd bij de jongeren in de townships populairder dan het ANC. De AABN zette 
de kaarten eenzijdig op het ANC en daarom voltrok de opkomst van de Black Conciousness Movement 
in Zuid-Afrika zich grotendeels buiten het gezichtsveld van de anti-apartheidsactivisten in Nederland. 
Ook de ideologische verschillen en de controverses tussen het ANC aan de ene kant en het PAC en de 
BCM aan de andere kant, belemmerden dat de Nederlandse solidariteit zich kon richten op andere 
organisaties dan het ANC. Een uitzondering was het Azania Komitee uit Rotterdam, dat zich 
aanvankelijk uitsluitend op de PAC richtte, maar later nadrukkelijk alle Zuid-Afrikaanse 
verzetsbewegingen steunde. Dit tot groot ongenoegen van, vooral, de AABN. 
 
Azania Komitee; maoïsten tegen apartheid 
De oorspronkelijke formele doelstelling van het Azania Komitee was “voorlichting te geven, vooral 
aan de werkende bevolking over de strijd van het volk van Azania, het Pan Afrikanistische Congres en 
haar programma, om te komen tot daardwerkelijke solidariteitsakties.”379 Volgens de oprichters was 
zo’n initiatief nodig “doordat gedurende de meer dan vier jaar dat de Anti-Apartheidsbeweging 
Nederland bestaat, de AABN alleen bekendheid gaf aan het bestaan van het ANC, terwijl het Pan 
Afrikanistische Congres (PAC), de organisatie die strijdt voor de verwezenlijking van de werkelijke 
aspiraties van de meerderheid van het volk van Azania, door de AABN steeds niet werd genoemd.”380 
Het besluit voor een steuncomité voor het PAC was gevallen tijdens een landelijk ‘B(l)acking South 
Africa congres’ in 1974 van de lokale Zuid-Afrika werkgroepen waar PAC-aanhangers, tot 
verontwaardiging van de organisatoren, solidariteit voor het PAC aan de orde stelden. Eén van de 
initiatiefnemers van het Azania Komitee was Marjan Boelsma. Volgens Boelsma was steun aan het 
PAC gerechtvaardigd: “Het PAC werd immers eveneens erkend door de VN, had politieke gevangenen 
op Robben Eiland en was de organisator van de acties in Sharpevile tegen de Pasjeswetten op 21 maart 
1960. Sharpeville werd een mijlpaal en keerpunt in de geschiedenis. Het ANC en haar supporters 
probeerden Sharpeville voortdurend voor zichzelf te claimen.”381  
Tot het eind toe bleef het Azania Komitee bekendstaan als steungroep voor het PAC. Dit ondanks het 
feit dat al snel de eenzijdige steun voor het PAC werd verruild voor formele steun aan de volle breedte 
van het (linkse) Zuid-Afrikaanse verzet. Boelsma: “Binnen een jaar zijn we op dit sektarische niet-
constructieve standpunt teruggekomen. Om het Zuid-Afrikaanse regiem effectief te kunnen bestrijden 
was steun aan alle verzetsbewegingen noodzakelijk. De roep om eenheid van de 
bevrijdingsbewegingen kwam vooral uit Zuid-Afrika zelf. Verder was het niet aan ons in het Westen 
om te bepalen wat de beste beweging was; dat zou een neokoloniale houding zijn.” 
Ondanks de formele, brede opstelling van het Azania Komitee bleef het PAC het belangrijkste 
aandachtspunt. Dit werd verklaard met het argument dat het ANC al zoveel aandacht kreeg van de 
andere comité’s. Naast de PAC kon ook de Black Consciousness Movement van Steve Biko op de 
belangstelling van het Azania Komitee rekenen.  
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Het verschil van mening tussen het Azania Komitee en de (meeste) andere anti-apartheidsorganisaties 
spitste zich toe op de visie op het ANC: moest het ANC beschouwd worden als de vertegenwoordiger 
van het onderdrukte Zuid-Afrikaanse volk, of was het slechts één van de organisaties/politieke groepen 
uit dat land? Vooral de AABN benadrukte dat het ANC beschouwd moest worden als de enige 
vertegenwoordiger van zwart Zuid-Afrika en dat alle pogingen om ook andere organisaties naar voren 
te schuiven slechts zorgden voor verdeeldheid. Het Azania Komitee argumenteerde dat er meer 
organisaties waren die het onderdrukte volk vertegenwoordigden en dat het ANC (via haar 
vertegenwoordigende organisaties) onterecht een monopoliepositie claimde. 
In een brief aan Reginald September maakte Conny Braam in 1975 melding van een “irritating little 
subject”, namelijk de activiteiten van het PAC in Nederland.382 In de brief liet Braam weten dat PAC-
leider David Sibeko in Nederland was: “invited to the Netherlands by some dubious group in 
Rotterdam posing under the name of the Azania Committee”, om “desruptive activities” te ontplooien. 
Het was vooral verstorend omdat de optredens van Sibeko samenvielen met de AABN-campagne voor 
de ondergrondse Zuid-Afrikaanse vakbeweging. Overigens had David Sibeko – ook wel bekend als ‘de 
Malcolm X van Zuid-Afrika’ – twee jaar eerder een bezoek aan Nederland aangekondigd bij de 
AABN. Toen schreef toenmalig AABN-voorman Berend Schuitema nog een enthousiaste brief terug 
waarin hij de PAC-leider van harte uitnodigde om een congres van de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging bij te wonen en toe te spreken.383 
 
Achter het strategische verschil van mening – ‘geen verdeeldheid zaaien’ - verschool zich een 
ideologisch strijdpunt. De initiatiefnemers van het Azania Komitee waren overwegend aanhangers van 
de Kommunistische Arbeiders Organisatie, een maoïstische afsplitsing van de CPN. Volgens de 
maoïstische analyse was de Sovjet-Unie sinds Chroestsjov afgedreven van de zuivere marxistische-
leninistische leer en eigenlijk gevaarlijker geworden dan de VS. Dat standpunt leidde in Nederland 
automatisch tot haat en nijd tussen de CPN, dat onder partijleider Paul de Groot een pro-Sovjet koers 
voer, en de maoïstische georiënteerde splinterpartijen. 
In Zuid-Afrika stonden het ANC en de PAC ook strategisch en ideologisch tegenover elkaar. Het PAC 
had zich in 1959 afgesplitst van het ANC vanwege het multi-raciale karakter van het Freedom Charter. 
De Pan-Afrikanisten zochten juist naar Afrikaanse eenheid: eerder non-racialisme dan multi-racialisme. 
Met name de deelname van de door blanken gedomineerde Communistische Partij van Zuid-Afrika 
(SACP) was de door China gesteunde Pan-Afrikanisten een doorn in het oog. Een belangrijk verschil 
tussen het ANC en het PAC was dat voor het PAC het afschaffen van de apartheid slechts een eerste 
stap was. Want zou er met het afschaffen van de apartheid wel fundamenteel iets veranderen? Volgens 
het PAC was de echte strijd in Zuid-Afrika de strijd om het land: “Het ANC ontkent het historische feit 
dat het land aan de zwarte bevolking toebehoort.”384  
Het PAC was omstreden vanwege het optreden van Poqo, de gewapende tak van het PAC. Anders dan 
de militairen van het ANC, Umkhonto we Sizwe (MK), deed Poqo geen pogingen om levens te sparen 
tijdens aanslagen. Vooral in de jaren zestig was de groep verantwoordelijk voor enkele gruwelijke 
moordaanslagen op blanke Zuid-Afrikanen en zwarte ‘collaborateurs’. 
 
Een grote steun voor het PAC (en het Azania Komitee) was dat de VN weigerden een keuze te maken 
tussen het ANC en het PAC. Een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN in 1973 had 
bepaald dat het ANC en het PAC beide werden erkend als de authentieke vertegenwoordigers van de 
grote meerderheid van het Zuid-Afrikaanse volk. Voor alle VN-bijeenkomsten op het gebied van (de 
strijd tegen) apartheid werden met nadruk zowel vertegenwoordigers van het ANC als van het PAC 
uitgenodigd. Het PAC genoot met name veel aanhang in de VS onder zwarte Amerikanen omdat het 
Pan-Afrikanisme dichtbij de Afrocentristische ideologie van de Civil Rights Movement stond. Met 
voorman Robert Sobukwe had het PAC bovendien een leider die in statuur nauwelijks onderdeed voor 
ANC-Leiders als Luthuli, Tambo en Mandela.  
In Nederland bleef de steun voor het Azania Komitee en het PAC marginaal. De naam Azania werd in 
Nederland geridiculiseerd. Azania was de naam die in de klassieke oudheid werd gegeven aan Afrika. 
Volgens de Pan-Afrikanisten zou de ‘koloniale’ naam Zuid-Afrika na de bevrijding moeten worden 
vervangen door de naam Azania, net zoals Rhodesië na 1979 Zimbabwe werd. Anders dan in Rhodesië 
sloeg dit voornemen nauwelijks aan bij de Zuid-Afrikaanse oppositie en ook niet bij westerse anti-
apartheidsgroepen, met uitzondering dus van de PAC-aanhangers. Boelsma vertelt over een 
bijeenkomst in Amsterdam waarbij een spandoek, met de tekst ‘Viva Azania, Weg met Zuid-Afrika’, 
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meegevoerd door mensen van het Azania Komitee woede en onbegrip opwekte: “Ordemensen van de 
AABN en het Medisch Komitee Angola verscheurden ons spandoek. Omstanders snapten er niets van, 
dit ging helemaal langs ze heen.” 
Vooral lokale Zuid-Afrikagroepen hadden soms moeite hun positie tegenover het PAC te bepalen en te 
doorgronden waarom de onderlinge weerstanden soms zo groot waren. Op 12 september 1974, na het 
B(l)acking South Africa congres van dat jaar schreef de Eindhovense WZA aan de AABN: “... zoals 
ook jullie weten is het PAC op het congres nogal aan de orde geweest. Wij, de Werkgroep Zuidelijk 
Afrika Eindhoven, weten er nu niet zo goed raad mee.”385 
Tot op het laatst bleef de verhouding tussen het Azania Komitee aan de ene kant en de rest van de anti-
apartheidsbeweging aan de andere kant getroubleerd. Zelfs het gematigde, christelijke Kairos had 
weinig behoefte aan banden met het Aziana Komitee. In het blad Amandla liet Kairos weten: “[Kairos] 
heeft er geen behoefte aan andere verzetsorganisaties aan te vallen, maar het heeft er nog minder 
behoefte aan verdeeldheid aan te wakkeren door bewegingen te steunen, waarvan wij geloven dat ze 
een verkeerde strategie volgen. Kairos maakt zich zorgen om bijvoorbeeld uitlatingen van de leider van 
het PAC, Pokela [John Nyathi Pokela, voorzitter van het PAC tussen 1981 en 1985, RM], die heeft 
gezegd: ‘Als wij van het PAC de gewapende strijd openen, beginnen we niet met het opblazen van 
onroerende goederen. Oorlog is vlees om vlees, oog om oog, tand om tand’.”386 
Vooral Esau du Plessis, de voorman van de BOA, was een fel tegenstander van het PAC. Het Azania 
Komitee werd niet moe een vermeende uitspraak van Du Plessis te herhalen: ‘Ik heb twee vijanden: de 
Zuidafrikaanse regering en het PAC.’ 
Het Azania Komitee en het PAC kregen in de jaren tachtig wel steun vanuit de radicale anti-
apartheidsbeweging. Het feit dat het PAC min of meer werd doodgezwegen door KZA en AABN 
maakte dat de radicale actievoerders automatisch sympathie opvatten voor het Azania Komitee. Het 
Azania Komitee werd dan ook uitgenodigd om mee te doen met de zogenaamde spektakelblokkade van 
april 1989 (zie de paragraaf over de spektakelblokkade in het hoofdstuk over de radicale beweging 
tegen apartheid). RARA en ook andere groepen maakten soms gebruik van de term Azania, overigens 
in persberichten en claimbrieven die in dezelfde adem bewonderend ANC-topmannen citeerden. 
Waarschijnlijk waren de subtiele verschillen en de onenigheid tussen ANC en PAC nauwelijks bekend 
bij de radicale actievoerders. Dat bevestigt ook de auteur van een vernietigend artikel over het PAC in 
het tijdschrift van de radicale beweging, Bluf!. Deze Bluf!-redacteur had zich vooral gebaseerd op 
informatie aangedragen door KZA-voorman Sietse Bosgra. “Later realiseerde ik me dat ik me toch een 
beetje voor het karretje van Bosgra heb laten spannen. Bosgra vertelde bijvoorbeeld uitgebreid over de 
martelingen die hadden plaatsgevonden in PAC-kampen. Op dat moment wist hij al dat er in ANC- en 
Swapo-kampen minimaal even ernstige martelingen hadden plaatsgevonden. Daarover repte Bosgra 
natuurlijk met geen woord.”387 
De Nederlandse overheid gaf enige politieke erkenning aan het PAC. PAC-vertegenwoordigers werden 
bij meerdere gelegenheden ontvangen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meestal werden deze 
bezoeken geregeld via het Azania Komitee. Het Azania Komitee kreeg tussen 1981 en 1984 bovendien 
subsidie van de NCO. De NCO bedong daarbij dat het comité niet moest uitgroeien tot ‘nog een KZA 
of een AABN’, maar vooral een aanvullende informatieve rol moest vervullen. De subsidies waren 
relatief klein: rond de tienduizend gulden per jaar, waarvoor het Azania Komitee het blad Azania Vrij 
maakte (vier keer per jaar) en distribueerde, en tien keer per jaar een knipselkrant kon uitbrengen.388 In 
1984 staakte de NCO de subsidieverstrekking omdat het bereik van het comité niet groot genoeg zou 
zijn en omdat het aan concrete plannen zou ontbreken.  
Gemeten naar de materiële solidariteit vanuit Nederland was het verschil tussen het ANC aan de ene 
kant en het PAC en de BCM aan de andere kant overduidelijk. De materiële steun die het ANC kreeg 
van zowel gouvernementele als niet-gouvernementele organisaties was vele malen hoger dan de steun 
aan PAC, BCM en Inkatha samen. Dat was helemaal duidelijk bij de EU-hulp in het kader van het 
Victims of Apartheid-programma dat doelbewust werd gereserveerd voor ANC-gelieerde organisaties 
en projecten (zie hierover het KZA hoofdstuk). Vooral vanaf de jaren tachtig was duidelijk dat 
Nederland koos voor het ANC en niet voor concurrende oppositiegroepen als PAC, BCM of Inkatha. 
Voor het Azania Komitee was dit een bron van ergernis. Bij het grote publiek bleef het PAC nagenoeg 
onbekend. Van de BCM was eigenlijk alleen de naam van Steve Biko bekend, en dit vooral door de 
gelijknamige film die ook in Nederland goed bezocht werd. 
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Eén van de mensen die in Nederland opkwam voor een bredere interpretatie van het Zuid-Afrikaanse 
verzet was PvdA-er Herbart Ruitenberg. Ruitenberg was initiatiefnemer van de organisatie ‘Steun 
Demokratische krachten’. Deze organisatie verzette zich tegen de exclusieve steun vanuit Nederland 
aan het ANC. De organisatie vond dat de zwarte Zuid-Afrikanen zelf het voortouw moesten nemen in 
het bepalen van hun strijd. Hij vond dat buitenstaanders, zoals de internationale solidariteitsbeweging, 
niet het recht hadden om keuzes te maken binnen het pallet van verzetsgroepen, en de gehele oppositie 
zouden moeten steunen.389 Ruitenberg zocht veelvuldig de publiciteit en schreef talloze ingezonden 
brieven naar kranten. In dagblad Trouw bijvoorbeeld beschuldigde Ruitenberg de AABN ervan het 
ANC aan het staatsmonopolie in Zuid-Afrika te willen helpen.390 In Trouw van 26 maart 1981 diende 
de AABN hem van repliek: “Maar wat de heer Ruitenberg doet, lijkt verdacht veel op de verdeel- en 
heerspraatjes van het apartheidsregime.”391 
In maart 1988 schreef Jos Derks, voorzitter van het Azania Komitee, een brief aan C.B. Bavinck van 
het Werelddiakonaat waarin hij constateerde dat PAC, Azapo en Nactu en de zwarte 
bewustzijnsbeweging buiten de actieweek en de demonstratie van 11 juni (de dag van de opstand in 
Soweto) werd gehouden. “Hiermee wordt de herdenking van de Soweto-opstand op 16 juni uit handen 
geslagen van de zwarte bewustzijnsbeweging (...) De miljoenenstroom vanuit de solidariteitsbeweging 
die kant op is al zo groot dat volgens een FNV-functionaris vele Zuidafrikaanse organisaties vastlopen 
in het feit dat ze geen verantwoorde besteding van het geld meer kunnen bedenken. Het Azania 
Komitee weet echter dat de organisaties van de Azaniaanse trend (zoals PAC, Azapo en Nactu) daar 
geen cent van zien. Met dat geld probeert men vanuit het westen een stempel te drukken op de 
Zuidafrikaanse bevrijdingsstrijd.”392 Vooral toen aan het eind van de jaren tachtig de Europese 
Gemeenschap vele tientallen miljoenen ter beschikking stelde van projecten in Zuid-Afrika, werd de 
kritiek van ontoelaatbare inmenging in de politieke toekomst van Zuid-Afrika door de Europese 
solidariteitsbeweging pregnanter. Met de Europese miljoenen was het ANC immers veel meer dan de 
andere oppositiegroepen in staat om zich voor te bereiden op de post-apartheid periode (zie de 
paragraaf over SA/NAM, aan het eind van het KZA-hoofdstuk). 
 
In maart 1988 schreven Marjan Boelsma en Jos Derks een opiniestuk bestemd voor de Volkskrant 
onder de kop ‘KZA en AABN obstakel in de solidariteit’. Daarin betoogden zij dat beide organisaties 
“in toenemde mate het alleenrecht op[eisen] voor informatieverstrekking over het verzet in Zuid-
Afrika.”393 Een voorbeeld was dat AABN en KZA pas in actie kwamen voor de Sharpville Six - zes ter 
dood veroordeelde zwarte activisten in Zuid-Afrika - toen het door het Azania opgerichte Komitee 
Redt de Sharpeville Six succesvol leek, en vervolgens de aangekondigde demonstratie van het comité 
verstierden door een andere demonstratie te organiseren op dezelfde plek, maar acht uur eerder. Ook 
probeerde de AABN volgens Derks en Boelsma bij het uitkomen van de film ‘Cry Freedom’ de 
hoofdpersoon Steve Biko ‘in te lijven’ bij het ANC. “Dezelfde AABN heeft nooit enige serieuze 
aandacht geschonken aan Steve Biko (...) Integendeel, in 1976 verwijderde de AABN op hardhandige 
wijze een spandoek met Biko’s beweging erop uit de demonstratie.” 
Eén van de hoogtepunten van het Azania Komitee was de campagne voor de ‘Sharpeville Six’. Maar 
ook bij deze campagne botste het Komitee met de andere bewegingsorganisaties. De Sharpeville Six 
waren zes activisten die ter dood waren veroordeeld wegens de moord op de loco-burgemeester van 
Sharpeville, in september 1984. Het Azania Komitee richtte in juni 1986 het Komitee Redt de 
Sharpeville Six op. KZA en AABN kwamen pas later in actie voor deze zes ter dood veroordeelden. 
Volgens Marjan Boelsma kwam dit omdat de Sharpeville Six geen ANC-aanhangers waren: “Aan de 
vooravond van de dreigende ophanging van de Six in 1988 demonstreerden we met velen bij de 
ambassade van Zuid-Afrika. Eén van de sprekers was PvdA’er Maarten van Traa. AABN en KZA 
waren er toen als de kippen bij om plotseling publiciteit en acties te claimen.” Volgens AABN-
coördinator Bing Muller was samenwerking met het Azania Komitee ‘uitgesloten’, wel nodigde Muller 
het comité uit om zich aan te sluiten bij het initiatief van KZA en AABN. “Het Komitee Redt de 
Sharpeville Six kan op die uitnodiging evenwel niet ingaan, omdat daarmee een inbreuk gemaakt zou 
worden op het principiële uitgangspunt dat iedereen die de zaak van de Zes wil dienen, aan de akties 
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deel moet kunnen hebben.”394 Het KZA voerde als argument tegen speciale aandacht voor de 
Sharpeville Six aan, dat het beter was om actie te voeren voor alle ter dood veroordeelden in Zuid-
Afrika. Volgens het Azania Komitee was het KZA allesbehalve behulpzaam om mensen die voor 
informatie kwamen over de Sharpeville Six naar hen door te verwijzen. 
Het Komité Redt de Sharpeville Six had intensief bij de Nederlandse regering gelobbied om druk uit te 
oefenen op Zuid-Afrika en bleef dat doen tot de laatste twee werden vrijgelaten in september 1992. 
De Nederlandse minister Hans van den Broek ontving eind mei 1988, op aandringen van het Azania 
Komitee, Joyce Mokhesi en Julia Ramashemole, de moeder en de zuster van één van de ter dood 
veroordeelden. De twee waren in Europa om de regeringen te danken voor de druk die op Zuid-Afrika 
was uitgeoefend om de doodstraf uit te stellen. De dag van de executie was vastgesteld op 19 juni, een 
dag na de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Op het laatste nippertje werd de executie afgeblazen. 
Een paar maanden later, in november 1988, verleende president Botha de zes ter dood veroordeelden 
gratie. Zonder twijfel hebben de acties in westerse landen Botha tot deze stap gebracht. In deze tijd was 
de Zuid-Afrikaanse regering bezig met internationaal overleg over een vredesregeling voor Angola en 
onafhankelijkheid voor Namibië. Het voltrekken van de omstreden doodstraf van de zes activisten zou 
zeker roet in het eten hebben gegooid van de Zuid-Afrikaanse diplomatie in deze lastige kwesties.  
 
Kwestie van de reactorvaten 
In 1974 kon de AABN haar economische onderzoekswerk pas echt serieus gaan aanpakken door de 
komst van Pim Juffermans. Juffermans was een studiegenoot van Schuitema, voormalig Plutolid en 
werd, naar eigen zeggen, door Schuitema ‘geronseld’. Schuitema regelde voor Juffermans een beurs 
via het Transnational Institute om de economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika in 
kaart te brengen. Uit het onderzoekswerk van Juffermans vloeide later onder andere een boekje voort 
over de Nederlandse investeerders in Zuid-Afrika.395  
De grootste ‘klapper’ die Juffermans maakte kwam eigenlijk vrij snel na zijn aantreden, met de zaak 
van de leverantie van reactorvaten voor kerncentrales in Zuid-Afrika. Juffermans: “Bij een landelijke 
vergadering van anti-apartheidgroepen ontmoette ik ene Rik Hageman, die werkte bij de Nederlandse 
Credietverzekeringsmaatschappij [NCM, RM]. Hageman verklapte dat hij papieren onder ogen had 
gehad dat het Rijn-Schelde-Verolme concern reactorvaten wilde leveren aan Zuid-Afrika. Ik zei: ‘Daar 
kan ik wel wat mee, maar je moet wel bewijzen hebben. Zonder harde bewijzen kunnen we niks.’ Hij 
zei: ‘Nou, ik ga toch weg bij de NCM, ik kan wel wat kopietjes maken van relevante documenten.’ We 
spraken een tijd later af in een café en hij kwam aanzetten met zó’n pak papier met echt alle gegevens! 
Berend en ik vielen zowat van onze stoel van verbazing, het was explosief materiaal.”396 
Dick de Graaf deed als onderzoeker van de organisatie SOMO regelmatig opdrachten voor de AABN. 
Ook bij deze zaak werd hij betrokken. De Graaf: “Uit de papieren bleek dat er geheim overleg was 
geweest tussen mensen van RSV, het ministerie van Economische Zaken en de NCM over een 
mogelijke leverantie van reactorvaten. We wilden daarmee naar de krant, maar waren gelijk bang dat 
de kranten het verhaal niet goed zouden brengen. Daarom kwamen we bij de Groene Amsterdammer 
uit. Redacteur Maarten van Dullemen vond het goed dat we zelf een verhaal zouden schrijven en dat de 
verslagen van de geheime bijeenkomst erbij werden afgedrukt.”397 
Juffermans: “Wij belegden een persconferentie om het wereldkundig te maken. Helaas bleek RSV 
lucht van de zaak gekregen te hebben en die hebben, twee uur vóór de onze, zelf een persconferentie 
belegd waarin ze opening van zaken boden. Hun bijeenkomst was afgeladen terwijl er bij ons twee man 
zaten.” 
Dit laatste doet de vraag rijzen hoe het kon dat de RSV op de hoogte was van het spitwerk van 
Juffermans en de zijnen. Dit ook in het licht van latere schimmige omstandigheden rondom Berend 
Schuitema, en de algemene aandacht van, onder andere, de BVD voor het werk van de AABN. Conny 
Braam kreeg later van een BVD-agent te horen dat de dienst al vanaf 1972 geïnteresseerd was geweest 
in de AABN. En ook de Zuid-Afrikaanse geheime dienst, BOSS, was in de jaren zeventig in Europa 
actief in het afluisteren van personen en organisaties die Zuid-Afrika mogelijk schade konden 
berokkenen.  
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Juffermans heeft geen aanwijzingen dat de RSV via die kanalen op de hoogte was geraakt van de op 
handen zijnde ‘onthulling’ door de AABN. “Ik weet niet of we afgeluisterd zijn, ik denk eerder dat het 
kopiëren van de papieren is ontdekt bij de NCM.”  
Volgens Ton Korver, in die tijd bestuurslid van de AABN, waren er wel al vermoedens dat het kantoor 
van de AABN werd afgeluisterd. “Als bestuur vergaderden we altijd in het Anne Frank Huis, waar 
onze voorzitter directeur was. We waren bang dat het kantoor van de AABN werd afgeluisterd. Ook 
waren er een paar keer verdachte inbraken geweest in het kantoor.”398 Ook over de zaak van de 
reactorvaten werd nauwelijks op kantoor gesproken. Juffermans: “Dat was niet zozeer omdat we bang 
waren afgeluisterd te worden. Het was meer zo dat je op het kantoor moeilijk rustig kon praten. Er 
waren daar altijd mensen aan het werk, en we wilden dat niet al te veel mensen vooraf van onze 
onthulling op de hoogte zouden zijn.” 
 
Naast het rapport ‘Geen kernenergie voor Zuid-Afrika’399, startte de AABN samen met het Angola 
Comité en de Boycot Outspan Aktie een advertentiecampagne om het publiek te informeren over de 
voorgenomen leverantie. Eind mei 1976 organiseerde de AABN een demonstratie op het Binnenhof 
met als leuzen ‘Geen Kernenergie voor Zuid-Afrika’ en ‘Geen garantie voor atoomexpansie’. Op 10 
februari 1976 schreef de AABN een open brief aan de regering-Den Uyl ondertekend door twintig 
prominente Nederlandse hoogleraren, waarin zij er bij de regering op aandrongen “levering van 
nucleair materiaal door Nederlandse bedrijven aan Zuid-Afrika onmogelijk te maken.”400 In de brief 
maakten de ondertekenaars ook melding van het brede protest tegen de voorgenomen levering: “De 
PvdA, PPR, PSP, CPN, AABN, NCO, Raad van Kerken, Werkgroep Kairos, Werkgroep betaald 
antwoord, Novib, Cebemo, ICCO en andere organisaties geven blijk van hun protest.” 
Vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, waaronder dominee Albert van den Heuvel, voormalig 
minister Klompé en PvdA’er Harry de Lange, spraken op 22 oktober 1975 langdurig met de ministers 
Van der Stoel, Lubbers en Duisenberg over de mogelijke levering. Van der Stoel moest na afloop 
concluderen: “Aan het eind van een bijna twee uur durend gesprek, dat soms een oeverloos karakter 
dreigde te krijgen, werd vastgesteld dat er geen conclusies konden worden getrokken.”401 Op 5 
november 1975 richtte Harry de Lange zich op bijna wanhopige toon tot Van der Stoel: “Wat ik nu 
eigenlijk niet begrijp en waarover ik mij het hoofd breek is: waarom geef je je niet gewonnen aan de 
argumenten, die niet van ons, maar van zwart Afrika afkomstig zijn. Wat moet er nu toch nog meer 
gebeuren, voordat je inziet, dat hier een politiek neen op zijn plaats is (...) Met andere woorden: 
waarom is het zo moeilijk voor je om hier het goede te doen?”402 Waarop Van der Stoel terugschreef: 
“Ik vraag jou op mijn beurt waarom je niet kan aannemen dat ook ik oprecht het apartheidsregime wil 
bestrijden al heb ik andere ideeën over de wijze waarop dat moet gebeuren dan jij.”403 
Ook op persoonlijke titel probeerden leden van de Raad van Kerken de politiek op andere gedachten te 
brengen. Zo richtte Van der Heuvel zich rechtstreeks tot Den Uyl en ook De Lange benaderde de 
premier: “Ik doe een dringend beroep op je, Joop, om alles te doen wat in je vermogen ligt deze stap 
niet te zetten.”404 
Ook Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, Cebemo (katholiek), ICCO (protestants), de Novib en de 
organisaties NCO en Pax Christi protesteerden tegen mogelijke levering. 
De storm die de AABN met haar onthulling veroorzaakte betekende bijna het einde van het kabinet-
Den Uyl. Voor de levering van de reactorvaten was een exportvergunning nodig, en RSV wilde ook 
een exportkredietverzekering. Daardoor kwam de transactie op het bord te liggen van het kabinet. 
Ambtenaren van diverse ministeries hadden inmiddels een positief advies gegeven: “Gezien de 
ingrijpende gevolgen van een afwijzing voor het Nederlandse bedrijfsleven, zal de Regering over zeer 
klemmende en overtuigende argumenten moeten beschikken om zulk een afwijzing te kunnen 
rechtvaardigen.”405 
Ook al gezien de zwakke economische positie waarin Nederland in het midden van de jaren zeventig 
verkeerde was de leverantie in menig opzicht welkom.  
Maar in het kabinet lagen de stemmen verdeeld. De PvdA- en PPR-ministers waren in meerderheid 
tegen levering. De confessionele bewindslieden waren vóór. De zaak zette confessionele en 
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progressieve ministers voor de zoveelste keer tegenover elkaar. Dit was des te schrijnender omdat Den 
Uyl de minister van Economische zaken, Lubbers, had voorgehouden dat het met het verzet in de 
PvdA-fractie in de Kamer wel mee zou vallen. Dat bleek echter op een misverstand te berusten. Na een 
gesprek onder vier ogen had Den Uyl van Van Thijn een verkeerd idee gekregen over de positie van 
deze fractie, vertelt de laatstgenoemde: “Ik had iedere donderdag, a deux, contact met Den Uyl. Hij 
vertelde me dat dit op de agenda stond en vroeg me wat de fractie zou doen als het kabinet zou 
besluiten tot levering. Ik heb toen een fout gemaakt en me niet helder genoeg uitgelaten. Ik zei: ‘Ik 
denk dat de fractie daar niet zo voor is.’ Dat soort omzichtige bewoordingen moest je niet kiezen bij 
Den Uyl. Hij kreeg de indruk dat het verzet wel meeviel en zei tegen Lubbers dat de reactie van Van 
Thijn hem was meegevallen. Lubbers dacht vervolgens dat hij z’n gang kon gaan. Maar de fractie nam 
het hoog op. Ik vond het vanzelfsprekend dat we dit besluit niet zouden volgen. Ik was verrast dat Den 
Uyl het zo van me had begrepen. Terwijl ik in de Kamer een verklaring aflegde interrumpeerde 
Lubbers me en zei dat ik het in het voortraject anders had voorgespiegeld. Hij voelde zich 
besodemieterd.”406 
Volgens Lubbers was de kwestie van de reactorvaten al door Den Uyl voorgekookt met de progressieve 
leden van het kabinet voordat het in de ministerraad ter sprake werd gebracht. Maar ook Lubbers zelf 
voerde politiek beraad in eigen kring. “Mijn fractievoorzitter Frans Andriessen zei dat ik mijn poot stijf 
moest houden en desnoods een kabinetscrisis moest riskeren. Toen ik vervolgens niet aftrad was Frans 
het er dus niet mee eens.”407 
Aanvankelijk had het kabinet toestemming gegeven voor het verlenen van een 
exportkredietverzekering onder voorwaarde dat Zuid-Afrika met de reactorvaten moest omspringen 
alsof dat land het non-proliferatieverdrag tegen de verspreiding van kernwapens had ondertekend. 
Bovendien zou Nederland de eisen van andere landen met betrekking tot levering overnemen. De 
aanvankelijke stemverhouding in het kabinet was 10:6 voor levering. Waarbij de PvdA’ers Vredeling 
(Defensie), Van der Stoel (Buitenlandse Zaken), Duisenberg (Financiën) en D66’er Gruijters 
(Volkshuisvesting) de zijde van de confessionelen kozen. Vanuit het parlement ontstond echter 
beroering over het kabinetsbesluit. Met een nipte meerderheid van één stem (70 tegen 69) werd in de 
Kamer de motie Ter Beek aangenomen waarin leverantie feitelijk werd verboden. De PPR-
bewindslieden, evenals de PvdA-staatssecretarissen Wim Meijer en Ger Klein, dreigden met opstappen 
als het kabinet vóór levering zou besluiten. Een kabinetscrisis dreigde. Vooral ook omdat Lubbers 
dreigde met opstappen als het kabinet tegen zou stemmen. Het dreigen met opstappen zou Pronk later 
doen verzuchten: “...dat gewapper met portefeuilles van te voren was een ellende. Niet alleen door 
Lubbers, er werd veel gewapperd.”408 Ook Duisenberg liet later, tijdens de verhoren van de RSV-
enquete, weten dat hij ten tijde van deze affaire overwogen had af te treden.409 Op 16 mei 1976 vond 
PvdA-crisisberaad plaats bij Den Uyl thuis in Buitenveldert. Het beraad duurde tot diep in de nacht. 
Van Thijn: “Dat ging hard tegen hard. De fractie was in grote meerderheid tegen levering. Het woog 
voor ons ontzettend zwaar, ik had er al m’n emotie ingestoken. Het tegenargument was dat anders 
Frankrijk de order zou krijgen, zonder eisen aan Zuid-Afrika. Ook ging het om veel werkgelegenheid. 
Ik was onverzoenlijk en heb het vallen van het kabinet geriskeerd. Van der Stoel en Vredeling zijn toen 
omgegaan. Gewoon vanwege de politieke druk.” Vredeling: “Verstandelijk moet ik voor zijn, maar 
gevoelsmatig kan ik dat niet opbrengen”, zo tekende zijn opvolger Bram Stemerdink uit zijn mond 
op.410 
Van der Stoel: “Ik was vóór leveren. Dat was ik met name omdat wij bij levering eisen konden stellen 
op het gebied van non-proliferatie. Ik was ervan overtuigd dat als wij niet zouden leveren de Fransen 
de leverantie wél zouden doen en die zouden geen enkele eis stellen. Frankrijk keek alleen naar 
handelsbelangen. Uiteindelijk ben ik tijdens een gesprek bij Den Uyl thuis omgegaan. Niet omdat ik 
van gedachten was veranderd, maar omdat ik ervan overtuigd was dat als ik voet bij stuk zou houden 
dat het kabinet dan zou vallen en dat we dan enige tijd met een demissionair kabinet zouden moeten 
werken.”411 Van der Stoel’s angst voor een kabinetscrisis kwam voort uit een andere affaire die zich op 
dat moment aan het ontwikkelen was. Van der Stoel: “Ik had inmiddels signalen opgevangen dat de 
Lockheed-affaire veel stof zou doen opwaaien. Ik vond een constitutionele crisis onder een 
demissionair kabinet onverantwoord.” 
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Duisenberg bleef als enige PvdA-minister voet bij stuk houden en daarmee was de verhouding in het 
kabinet 8:8 geworden. Bij stakende stemmen is het gebruikelijk dat de premier de doorslag geeft. Van 
der Stoel: “Ik vermoed dat voor hem de naderende Lockheedaffaire ook van belang is geweest, want hij 
durfde het niet aan de knoop door te hakken. We hadden allebei een onbehaaglijk gevoel over die 
Lockheed-zaak. Ik ben op een zondagochtend bij Lubbers langsgegaan om hem mijn ommezwaai uit te 
leggen. Dat begreep hij wel (...) Ik meen dat ons gesprek die zondagochtend hem ertoe gebracht heeft 
niet af te treden. Uiteindelijk ging het dus precies zoals ik dacht: het kabinet bleef overeind en kon zo 
de Lockheed-affaire tot een goed einde brengen.” Lubbers herinnert zich overigens niet dat Van der 
Stoel tijdens dat gesprek de Lockheed-affaire als argument had aangevoerd. “Ik zat niet in het clubje 
bewindslieden dat over Lockheed ging. Van der Stoel zei wel: geloof me, we kunnen nu geen crisis 
hebben, maar hij gaf geen details.” 
Op 29 mei 1976 kwam het bericht dat de order naar een Frans bedrijf zou gaan.  
De drie betrokken Nederlandse bedrijven lieten 31 mei weten de Staat aansprakelijk te stellen voor de 
geleden schade. Volgens de bedrijven had het kabinet zich niet aan zijn toezeggingen gehouden dat het 
tijdig medewerking zou verlenen. Vooral Lubbers en zijn ambtenaren hadden vooraf de verwachting 
gewekt dat het wel goed zou komen met de vergunning en de kredietgarantie.  
De werknemersorganisaties CNV en FNV namen geen standpunt in over deze zaak. Alleen de 
Industriebond NVV was tegen de leverantie, maar betreurde later dat het toch niet was doorgegaan: 
“Dat is bijzonder spijtig, vanwege het werk dat we er door hadden kunnen hebben.”412 
 
Het is zeer de vraag of een lobby door de AABN op enig moment de besluitvorming had kunnen 
beïnvloeden. Opmerkelijk is wel dat dit nauwelijks is geprobeerd. Dit valt wellicht te verklaren omdat 
er bij de AABN weinig fiducie was in het kabinet-Den Uyl, maar ook omdat de organisatie op dat 
moment in beslag werd genomen door de Okhela-affaire (zie later).  
Op 19 mei, drie dagen na het beraad bij Den Uyl thuis, schreef de AABN nog wel een ‘open brief’ aan 
de ministerraad waarin de organisatie erop aandrong geen toestemming voor de leverantie te geven en 
bovendien bij bevriende mogendheden erop aan te dringen dat die dat ook niet zouden doen.413 Maar de 
AABN deed geen moeite om via direct persoonlijk contact extra druk uit te oefenen. Max van der Stoel 
kan zich bijvoorbeeld niet herinneren dat hij in die tijd is benaderd door de AABN. “In die gevallen is 
mijn houding altijd geweest: je moet naar ze luisteren, maar niet je oren ernaar laten hangen. We waren 
allemaal tegen apartheid, de discussies gingen over hoe je apartheid het beste kon bestrijden.”414 Ook 
Van Thijn is niet direct benaderd door de AABN. “Ik heb toen zeker niets gehoord van Conny Braam 
en haar club. Misschien dat Relus in die tijd is benaderd, daar heb ik geen zicht op. Ik was 
fractievoorzitter en Relus was zeer gezaghebbend in dit dossier. De lobby van de anti-
apartheidsgroepen ging er bij ons natuurlijk in als koek.”415 
 
Braam: “Dat er een kabinet Den Uyl was maakte ons niks uit. We verwachtten daar weinig van. Door 
onze keuze voor het ANC en dus de gewapende strijd duurde het lang voor de PvdA aan onze zijde 
stond. Ik heb in die tijd veel gesproken met de Internationaal Secretaris van de PvdA. Later met Relus 
natuurlijk. Ze waren niet te vermurwen en wilden ons gewoon niet steunen. Onze onervarenheid 
speelde een grote rol. Zo hebben we verzuimd om binnen de PvdA te kijken of er personen of facties 
waren die ons wél steunden om zo van binnenuit aan verandering te werken.”416  
Ton Korver, AABN-bestuurslid in die tijd: “Relus ter Beek vond ons wel sympathiek. Maar hij was 
ook reëel. Relus zei: ‘Jullie gaan harder dan ik kan, maar dat is jullie taak.’ Het goede van Relus was 
dat hij altijd kwam opdagen als we iets organiseerden. Dat betekende veel voor ons. Met andere 
partijen hadden we vrijwel geen contact, soms wel met iemand als Albeda. We hadden zeker geen 
strategie of visie over hoe we de politiek moesten benaderen. Sowieso moet je ons niet veel strategisch 
vernuft toedichten.”417 
Volgens Fons Geerlings, vanaf het begin betrokken bij de AABN, is de AABN door de zaak van de 
reactorvaten ‘geflipt wat betreft het kabinet Den Uyl’: “Daar waren wij woedend over. Wij hebben 
trouwens nooit een goede verstandhouding gehad met het kabinet Den Uyl.”418 Braam vult aan: 
“Werken via de officiële politieke kanalen was toen helemaal niet in. Aan lobby deden we niet. Den 
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Haag was een vreemde wereld. We bemoeiden ons met het activistenwereldje en dat was groot en 
interessant genoeg. Den Haag hadden we niet nodig en vertrouwden we ook niet.” 
Van grotere invloed was de lobby vanuit christelijke hoek. Werkgroep Kairos schreef brieven aan de 
Nederlandse regering, waarin de bezwaren van ANC, de Wereldraad van Kerken en het Christelijk 
Instituut van Beyers Naudé werden verwoord. Vooral de oproep van Beyers Naudé en van de VU-
hoogleraren Verkuyl en Blom om de vergunning niet te verlenen legde gewicht in de schaal. Maar 
uiteindelijk verwierp AR-fractievoorzitter Aantjes de oproep van zijn geestverwanten, omdat volgens 
hem niet zozeer de christelijke ethiek aan de orde was, maar vooral ook de vraag of de regering 
behoorlijk bestuur uitoefent.419 Samen met de AABN, het Angola Comité en de Boycot Outspan Aktie 
nam Kairos het initiatief tot een advertentiecampagne, waarbij, toen bleek dat de order naar Frankrijk 
was gegaan, uiteindelijk een advertentie is geplaatst in de Franse krant Le Monde om het Franse 
publiek in te lichten over de order.420 
 
De afhandeling van de zaak van de reactorvaten bevestigde het wantrouwen van de activisten ten 
opzichte van de officiële politiek. De zaak werd, in de woorden van Van Thijn, ‘via de politieke 
trukendoos’ afgehandeld. In plaats van een helder ‘nee’ tegen levering (of desnoods een helder ‘ja’) is 
de zaak zo lang aangehouden en vertraagd dat de Zuid-Afrikanen zelf afhaakten en hun heil in 
Frankrijk zochten. Van Thijn: “Dat was niet echt heldhaftig. Ik was daar erg kwaad over.” 
Den Uyl zou later berouw tonen over de manier waarop zijn kabinet deze zaak had afgehandeld. 
Tijdens de verhoren bij de parlementaire enquête over de RSV verklaarde Den Uyl: “Het kabinet had 
de keuze tussen of een crisis of het geven van een exportkredietverzekering. Uit die keuze is het 
kabinet niet gekomen. Dat acht ik een slechte zaak. Achteraf alles overziende had ik maar beter een 
kabinetscrisis moeten nemen.”421 Van der Stoel is het met die evaluatie niet eens: “Ja, dat was zijn 
afweging later. Dat gaat in tegen mijn opvattingen. Ik denk niet dat we door een ander besluit 
daadwerkelijk druk op Zuid-Afrika hadden gezet. Dat was symboolpolitiek geweest. Daar heeft 
niemand wat aan.”  
Ook Lubbers betuigde in zekere zin later spijt van zijn opstelling in deze zaak, althans hij verklaarde in 
een interview met de Leeuwarder Courant dat hij, een jaar na dato, blij was dat de order uiteindelijk 
niet was doorgegaan, “gezien de toestand in Zuid-Afrika”.422 Daarbij doelde Lubbers op het 
gewelddadige optreden van de Zuid-Afrikaanse politie tijdens en na de protesten in Soweto in juni 
1976. 
In die tijd was ‘Soweto’ nog niet gebeurd, en dat was ook duidelijk in de publieke opinie van dat 
moment. Een NIPO-weekonderzoek in juni 1976 laat zien dat er op dat moment vermoedelijk geen 
meerderheid van de bevolking tegen leverantie was geweest. 423 Op de vraag of men het jammer vond 
dat de leverantie niet doorging antwoordde 42,5 procent dat inderdaad jammer te vinden. 28 procent 
vond het goed, 22 procent stond neutraal en 7,5 procent wist het niet. NIPO vroeg ook hoe het publiek 
het beleid van de regering met betrekking tot deze zaak beoordeelde. Daarvan zei 15,1 procent het 
beleid goed te keuren, 35,3 procent beoordeelde het beleid als matig en 34 procent vond het gevoerde 
beleid slecht. Daarbij is helaas niet gevraagd om de reden waarom met het beleid goed- dan wel 
afkeurde. Iets meerzeggend waren de antwoorden op de vraag of men wat betreft Zuid-Afrika zichzelf 
aan de kant van de ‘negers’ of van de blanken plaatste. Maar liefst 65 procent van de ondervraagden 
antwoordde neutraal te staan in de verhouding tussen blank en zwart in Zuid-Afrika. 22,4 procent koos 
voor het kamp van de zwarten en 4,8 procent van de ondervraagden koos voor de blanken.  
Ruim een jaar later, dus na de gebeurtenissen in Soweto, was Zuid-Afrika nogmaals onderwerp van een 
vraag in het NIPO-weekonderzoek. De vraag was of Nederland zich zou moeten bemoeien met de 
situatie van apartheid in Zuid-Afrika. Toen vond 47 procent van de ondervraagden dat dit inderdaad 
een taak was van Nederland, 45 procent vond van niet.424 
Zuid-Afrika stond opnieuw op de agenda van het NIPO-weekonderzoek in januari 1981. Dat de 
stemming toen omgeslagen was blijkt wel uit de antwoorden: 65,9 procent van de ondervraagden 
antwoordde dat Nederland geen oorlogsschepen of kerncentrale-onderdelen aan Zuid-Afrika zou 
mogen leveren. Een vijfde deel van de ondervraagden, 20,6 procent, vond dat dit wel mogelijk zou 
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moeten zijn.425 Ruim 54 procent vond de zaak van de apartheid ‘belangrijk’, bijna 40 procent vond dit 
niet belangrijk. 
Kennelijk trok Zuid-Afrika zich wel degelijk iets aan van de opinie van Nederland over apartheid. In 
november 1977, ná het bekend raken van de dood van Steve Biko en de banning orders die de Zuid-
Afrikaanse regering had uitgevaardigd, liet de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag een enquête 
houden over de mening van Nederlanders over apartheid. De vragen concentreerden zich vooral op de 
mening over sancties tegen Zuid-Afrika. De geënqueteerden konden zich uitspreken over zes mogelijke 
sancties: geen levering van strategische goederen; verbod op investeringen; terugroepen ambassadeur; 
verbreken cultureel akkoord; verbreken van handelsbetrekkingen; en tenslotte een totale boycot. Uit de 
enquête bleek dat 32,6 procent tegen enigerlei vorm van sanctie tegen Zuid-Afrika was, 44,3 procent 
was voorstander van sancties en 23,1 procent had geen mening. Van de gegeven sanctiemogelijkheden 
was een totale boycot de meest gekozen mogelijkheid (18,8 procent). Zuid-Afrika en Nederland 
interpreteerden de cijfers trouwens zeer verschillend. Zuid-Afrika berichtte met enige opluchting dat 
slechts een minderheid voorstander was van sancties terwijl een woordvoerder van de Nederlandse 
overheid liet weten dat het opmerkelijk was dat in een land waar het zes maanden duurt om een 
regering te formeren, maar liefst 44,3 procent van de mensen voorstander is van sancties tegen Zuid-
Afrika.426 
 
Een opinieonderzoek in 1979 over ‘vijandsbeelden’, legde de vraag voor met welke landen uit een 
gegeven lijst Nederland bevriend zou moeten zijn. Daarbij ‘scoorde’ Zuid-Afrika 41,5 procent (er 
waren meerdere antwoorden mogelijk). Opvallend was dat dit de laagste score was. Zelfs de Sovjet 
Unie/Rusland scoorde hoger: 41,7 procent van de ondervraagden vond dat Nederland met Rusland 
bevriend diende te zijn.427 
Bij een NIPO-weekonderzoek gehouden in juni 1980 noteerde 2,8 procent van de ondervraagden Zuid-
Afrika als ‘vijand van Nederland’. Hoger scoorden Oost-Duitsland (6,5 procent), Rusland (9,8 
procent), maar ook de ‘Arabische landen’ werden in 1980 door 3,4 procent van de ondervraagden als 
vijand van Nederland gezien. Van de totale ‘westerse’ wereld werd Zuid-Afrika wel het minst als 
bondgenoot gezien. Slechts 1,1 procent van de bevolking zag in het ‘broedervolk’ nog een ‘echte 
bondgenoot’.428 
 
In maart 1981 onderzocht het NIPO de mening van de Nederlandse bevolking over een eenzijdige 
Nederlandse olieboycot van Zuid-Afrika (dus zonder besluit van de Veiligheidsraad of van de EEG). 
Bijna 50 procent vond een eenzijdige olieboycot door Nederland, ‘niet belangrijk’. 44 procent vond het 
‘wel belangrijk’. Van de ondervraagden was 22,2 procent voor zo’n eenzijdige boycot, maar iets meer 
mensen (27,6 procent) was tegen. Een grote groep van 41,6 procent stond onverschillig. Opmerkelijk 
was de opvatting van de bevolking over het nut van zo’n eenzijdige olieboycot. Maar liefst 39,1 
voorzag geen invloed op het beleid in Zuid-Afrika en 42 procent voorzag weinig invloed. 10,4 procent 
vermoedde dat een eenzijdige Nederlandse olieboycot ‘veel invloed’ zou hebben op het Zuid-
Afrikaanse beleid.429  
In 1983 werd de kwestie Zuid-Afrika nogmaals voorgelegd aan een groep respondenten. Op dat 
moment was de houding jegens Zuid-Afrika al duidelijk afwijzend. 47 procent stond ‘sterk afwijzend’ 
tegenover Zuid-Afrika en 31 procent ‘tamelijk afwijzend’. Slechts 4 procent stond ‘zeer welwillend’ 
tegenover Zuid-Afrika. Driekwart van de bevolking vond dat de blanken hun leidende positie moesten 
prijsgeven, nog eens 6 procent vond dat de blanken er niet eens thuishoorden. Zo’n 18 procent vond dat 
de blanken hun leidende positie konden behouden. Een grotere groep respondenten zag echter wel iets 
in het systeem van gescheiden ontwikkeling in Zuid-Afrika en de zogenaamde ‘thuislanden’: 41 
procent van de ondervraagden zei wel iets voor dat principe te voelen. Ook in dit onderzoek kwam de 
mogelijkheid van een boycot weer ter sprake. Ook nu was er geen meerderheid voor een economische 
of zelfs een wapenboycot. Iets meer dan een kwart van de mensen was voor een economische boycot, 
45 procent was tegen zo’n boycot en nog een 26 procent was tegen een wapenembargo. Ook zag een 
meerderheid weinig in een cultureel en maatschappelijk embargo van Zuid-afrika: 65 procent vond dat 
Nederland niet moest meedoen aan zo’n embargo, 33 procent vond dat Nederland wel moest doen. 
Maar liefst 46 procent van de ondervraagden meenden dat communisten Zuid-Afrika in een kwaad 
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daglicht wilden plaatsen!430 Het onderzoeksbureau Interview peilde een paar jaar later, eind 1985, een 
forse omslag in het denken van de Nederlander over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen 
apartheid. Op de stelling ‘Nederland moet eenzijdige economische boycotmaatregelen tegen Zuid-
Afrika nemen ter bestrijding van de apartheid’ reageerde 54 procent van de ondervraagden 
instemmend, 35 procent was het met de stelling oneens en 12 procent had geen mening.431 
 
De vakbeweging tegen apartheid 
In de kwestie van de reactorvaten ging het onder andere om een afweging tussen de belangen van de 
Nederlandse economie en werkgelegenheid aan de ene kant en het morele oordeel over apartheid aan 
de andere kant. Zeker de Nederlandse vakbeweging had met deze belangenafweging te maken. Vanaf 
de jaren zestig heeft de Nederlandse vakbeweging een rol gespeeld in de anti-apartheidsbeweging.432 
Dat begon in 1963 toen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) de actie van het CZA 
steunde tegen Zuid-Afrikaans fruit. Het christelijke CNV en de katholieke NKV steunden de actie toen 
niet. Het eerste gezamenlijke optreden van de drie vakverbonden was in 1973 toen ze zich gedrieën 
uitspraken tegen overheidssteun aan migratie naar Zuid-Afrika. Ook schreven de drie bonden brieven 
aan tientallen Nederlandse bedrijven met investeringen in Zuid-Afrika. Na de fusie van NVV en NKV 
tot de FNV ontpopte de nieuwe vakbond, met meer dan een miljoen leden, zich tot een actieve 
deelnemer aan de anti-apartheidsbeweging. In 1976, na de opstand in Soweto, pleitte de FNV bij de 
regering-Den Uyl voor vergaande economische, politieke en culturele sancties jegens Zuid-Afrika. Met 
de actievere, meer radicale opstelling van de FNV eindigde ook het samen optrekken met het CNV. 
Met name op het gebied van (eenzijdige) Nederlandse sancties jegens Zuid-Afrika stonden FNV en 
CNV veelal tegenover elkaar. De FNV steunde bijvoorbeeld vanaf 1979 de campagne van KZA en 
Kairos voor een olieboycot, terwijl het CNV van zo’n boycot niets wilde weten. Daarmee week het 
CNV af van de internationale, christelijk georiënteerde, Wereldverbond van Arbeid (WVA) waar het 
CNV bij was aangesloten. 
In januari 1977 organiseerde het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV – in het 
Engels International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU – waar FNV bij was aangesloten) een 
boycotweek waar het FNV aan deelnam. CNV weigerde deel te nemen: het CNV stelde zich op het 
standpunt dat investeren in Zuid-Afrika, onder bepaalde omstandigheden, toegestaan moest worden. De 
actieweek in 1977 – bedoeld om diensten aan schepen en vliegtuigen uit Zuid-Afrika in deze week te 
weigeren – was weinig succesvol. Een IVVV-boycotweek in 1978 werd in Nederland niet nagevolgd, 
in plaats daarvan gaf de FNV dat jaar extra nadruk aan informatieverspreiding onder de leden. 
Op het gebied van informatievoorziening richting het publiek moeten de overzichten genoemd worden 
die vooral de AABN samen met het FNV publiceerde over Nederlandse investeringen in Zuid-Afrika, 
zoals het boekje ‘Nederland investeert in apartheid’433 uit 1985 en ‘Nederland’s aandeel in apartheid’434 
uit 1987. 
In 1980 besloten de FNV-bonden hun beleggingen (het ging daarbij om de weerstandskassen en 
pensioenfondsen en dergelijke) in bedrijven met banden met Zuid-Afrika af te stoten. Tegen dit besluit 
werd overigens geprotesteerd door een groep ‘verontruste FNV’ers’ die zich op 7 juni 1980 aan de 
ingang van het FNV-hoofdgebouw in Amsterdam-West vastketende.435 Via het project 
‘Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking in de Vakbeweging’ (BOV) probeerde de FVN de 
internationale solidariteit bij haar leden aan te wakkeren en te voeden. Ook leden van de anti-
apartheidsorganisaties waren actief in de BOV. Vanaf het einde van de jaren zeventig werd de strijd 
tegen de apartheid een belangrijk onderdeel van het internationale werk van de FNV. Ook 
verschillende bonden onder de FNV waren actief. De Vervoersbond FNV, bijvoorbeeld, 
bediscussieerde in het begin van de jaren tachtig de rol van Rotterdam in de import en export van 
goederen van en naar Zuid-Afrika. De Dienstenbond FNV deed in 1983 mee aan acties tegen 
Nederlandse banken die betrokken waren in Zuid-Afrika en publiceerde daar onder andere een boekje 
over. De Onderwijsbond ABOP deed mee met de acties van de AABN voor de steun aan de ANC-
school in Tanzania, het Solomon Mahlangu Freedom College. De Industriebond FNV, tenslotte, deed 
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mee in de acties tegen Shell, onder andere door folders te verspreiden onder leden werkzaam bij de 
grote oliebedrijven. Anti-apartheidsacties zijn daarnaast georganiseerd door de ABVA/KABO, de 
Voedingsbond en de bij de FNV aangesloten Nederlandse Vereniging van Journalisten. De BOV 
maakte de tweemaandelijkse nieuwsbrief ‘Arbeidersstrijd tegen apartheid’, die verspreid werd onder 
ongeveer 1300 FNV-leden.436 
Binnen verschillende bedrijven met belangen in Zuid-Afrika, waaronder Unilever, de ABN Bank, 
Europe Container Terminals en Shell, richtte de FNV werkgroepen op die de discussie over de 
betrokkenheid van het bedrijf bij de apartheid moesten aankaarten.  
Naast het gewicht van de ruim één miljoen leden, was de betrokkenheid van de FNV bij de anti-
apartheidsstrijd ook van belang vanwege de positie van de vakbond binnen de samenleving. De FNV 
had een duidelijke, materiële betrokkenheid (een acknowledged interest437) bij een eventuele boycot 
van Zuid-Afrika door Nederland en was daardoor automatisch een erkende partij bij discussies 
daarover.  
Tegelijkertijd was het ook onmiskenbaar dat de FNV en de anti-apartheidsorganisaties een 
verschillende insteek hadden en ook op verschillende manieren beperkt werden in wat ze konden doen. 
Volgens Wouter van der Schaaf, namens de FNV betrokken bij acties tegen apartheid, gingen de 
activisten van KZA en AABN er veel te makkelijk van uit dat Nederlandse arbeiders wel bereid zouden 
zijn om, uit solidariteit met menselijk leed elders in de wereld, hun baan op ’t spel te zetten. “Wij – 
bestuurders en medewerkers van de FNV - deden er alles aan om alles rondom Zuid-Afrika binnen de 
FNV onder de aandacht te brengen, maar de strijd tegen apartheid was uiteindelijke niet de ‘core 
business’ van de FNV. Het bleef ondergeschikt aan onze primaire taken op het gebied van 
werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Het kostte soms moeite om dat bij de 
anti-apartheidsbeweging tussen de oren te krijgen.”438 
 
Een probleem was ook dat er vanuit de FNV verschillende ‘signalen’ kwamen over de opstelling van 
de vakbeweging. De FNV benaderde de kwestie van de apartheid vanuit drie verschillende 
invalshoeken. Ten eerste viel de opstelling ten aanzien van Zuid-Afrika binnen het internationaal beleid 
van de FNV. De Internationaal Secretaris van de FNV was de spil binnen de ‘diplomatieke’ 
internationale relaties van de federatie, zoals de opstelling binnen de internationale vakcentrale ICFTU 
en binnen de International Labour Organisation (ILO), de VN-arbeidsorganisatie. Het was vooral 
problematisch dat de Zuid-Afrikaanse vakbondsorganisatie die door het grootste deel van de anti-
apartheidsorganisaties werd gesteund, de ANC-gelieerde South African Congress of Trade Unions, 
SACTU, banden had met de ‘communistische’ World Federation of Trade Unions (WFTU). Dat was 
niet zozeer omdat SACTU een communistische bond was, maar veeleer omdat de WFTU een veel 
radicaler anti-apartheidsbeleid voerde. Het beleid en de spelregels afgesproken binnen de ‘anti-
communistische’ ICFTU waren voor de FNV echter richtinggevend. Van der Schaaf: “De 
‘diplomatieke dienst’ binnen de FNV verzette zich tegen relaties met organisaties die ook nauw 
verbonden waren met de door het Oostblok gedomineerde internationale. De Koude Oorlog was in 
volle gang en de FNV was een trouwe volger in deze scheiding binnen de vakbeweging.” 
De tweede invalshoek waarvanuit de FNV te maken had met Zuid-Afrika en de kwestie van de 
apartheid was de ‘projectenpoot’. Om de solidariteit met Zuid-Afrika vorm te geven zocht de FNV 
mogelijkheden om vakbondswerk in Zuid-Afrika materieel te steunen. Het probleem was echter het 
vinden van geschikte samenwerkingspartners. Voor de FNV was het uitgesloten dat steun werd 
gegeven aan bonden die functioneerden binnen het apartheidssysteem. Van der Schaaf: “Hierin lag een 
groot geschil tussen FNV en CNV. Arie Hordijk (de algemeen secretaris van de CNV, RM) reisde 
meermalen af naar Zuid Afrika. Hij kreeg een visum. FNV’ers werden visa geweigerd. Daar waren we 
niet rouwig onder, want het bevestigde onze politieke correctheid. Maar wat had Hordijk toch steeds in 
Zuid-Afrika te zoeken? En met wie ging hij daar dan in zee?” Als de legale bonden uitgesloten waren 
voor steun van de FNV, bleven de ondergrondse bonden over. “Dus waren er stromingen die zeiden dat 
de FNV in zee moest gaan met de aan het ANC gelieerde bonden en de vakcentrale SACTU. Maar hoe 
kan je projecten uitvoeren met ondergrondse organisaties? Dat was eigenlijk niet uitvoerbaar. Nog 
afgezien van de politieke gevoeligheden van het samenwerken met ‘communisten’.” 
De anti-apartheidsorganisaties hadden eigenlijk het meeste te maken met de derde internationale ‘poot’ 
binnen de FNV: de afdeling die verantwoordelijk was voor het internationaal bewustwordingswerk 
onder de leden, Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking en Vakbeweging (BOV). Wouter van der 
Schaaf was één van de centrale figuren binnen BOV. Hij bezocht afdelingen en individuele leden bij 
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bedrijven en verzorgde informatie over diverse aandachtsgebieden, waaronder de apartheid in Zuid-
Afrika. “Die leden hadden niet veel op met subtiliteiten van de diplomatieke afdeling van de FNV. Zij 
zagen en voelden een onrecht en sympatiseerden met zwarte Zuid-Afrikanen.”  
Ook binnen de FNV zelf was het een hele opgave om de drie internationale ‘poten’  met elkaar in 
harmonie te brengen. De achterliggende gevoeligheden werden lang niet altijd begrepen door de anti-
apartheidsorganisaties.  
Met de oprichting van het Congress of South Africa Trade Unions, COSATU, in 1985, werd het 
makkelijker voor de FNV om de betrokkenheid met Zuid-Afrika vorm te geven. Van der Schaaf: 
“Eindelijk een grote, herkenbare organisatie met daarbij aangesloten bonden. Eindelijk een 
mogelijkheid om met die organisatie werkrelaties aan te gaan en hun leiders bij ons over de vloer te 
hebben. Geen gedonder meer over al dan niet ondergronds opererende bonden. Eindelijk ook de 
mogelijkheid voor de FNV om met een éigen partner op de proppen te komen. Kairos had de kerken en 
het Christelijk Instituut, AABN en KZA hadden het ANC en nu had de FNV zijn partner in COSATU.”  
 
Maar ook na 1985 verliep de relatie tussen de anti-apartheidsorganisaties en de FNV niet altijd 
rimpelloos. De FNV-bonden bleven regelmatig op de rem staan en dat wekte irritatie bij het KZA, dat 
liefst samen met de FNV wilde optrekken in de campagne tegen Shell. Van der Schaaf schreef aan 
Sietse Bosgra dat “KZA en FNV niet in tempo parallel lopen is duidelijk; daarvoor lopen ook de 
activiteiten vaak te zeer uiteen.”439 Op 7 mei 1986 spraken KZA en FNV met elkaar om duidelijkheid 
te krijgen over elkaars standpunten. In dat gesprek stelde de FNV dat vooral de positie van de kleine 
pomphouder die getroffen wordt door de acties hen huiverig maakte zich achter de campagne te stellen. 
In dat gesprek zegde de FNV toe dat de bond wel de oproep ‘Shell smeer ‘m uit Zuid-Afrika’ zou 
ondertekenen.440  
FNV’ers Jan van Grunsven en Van der Schaaf lieten weten dat ze inderdaad tegen een totale boycot 
van Zuid-Afrika waren omdat de FNV dan geen contacten meer zou kunnen onderhouden met Zuid-
Afrikaanse bonden. In plaats van een (onhaalbare) boycot zou Nederland zich juist moeten toeleggen 
op het tegenhouden van nieuwe investeringen. FNV was niet bereid om voluit achter de internationale 
campagne tegen Shell te gaan staan, zo stelden van Grunsven en van der Schaaf, ook om het het actieve 
deel van de leden niet teveel te belasten. Tegelijkertijd schreef de Industriebond FNV aan het KZA dat 
deze bond alleen participeerde in acties waarvan de bond zelf tot de totstandkoming en uitvoering 
daadwerkelijk was betrokken.441 Kennelijk was het voor Kairos en het KZA lastig om de 
mogelijkheden van de bonden goed in te schatten. Toch schrokken KZA en Kairos toen FNV-voorzitter 
Pont zich, in oktober 1986 na een reis naar Zambia, liet ontvallen dat de Nederlandse vakbeweging er 
niets voor voelde om het initiatief te nemen tot een boycot van Nederlandse bedrijven die weigeren 
zich uit Zuid-Afrika terug te trekken (zoals Shell en Philips). Hiermee verliet de FNV, volgens de anti-
apartheidsorganisaties, publiekelijk het eerdere beleid van een isolatie van Zuid-Afrika, zoals bleek uit 
het feit dat de FNV de acties tegen AMRO en ABN wel had gesteund. In een ongedateerde 
conceptbrief aan het Federatiebestuur van de FNV schreven Novib, KZA, Pax Christi en Kairos dat ze 
verontrust waren dat de FNV (nog) meent dat buitenlandse bedrijven van binnenuit druk kunnen 
uitoefenen op Zuid-Afrika, in plaats van te eisen dat deze bedrijven Zuid-Afrika verlaten. “Wij 
vernemen eveneens dat de FNV niet van plan is op oorlogspad te gaan tegen bedrijven die in Zuid-
Afrika blijven. Een boycot van bedrijven als Shell wordt afgewezen (...) Maar Shell kan zich alleen 
maar gesteund voelen als de FNV boycot-akties tegen bedrijven die in Zuid-Afrika investeren radikaal 
afwijst. Dit terwijl de mijnwerkersvakbond in de Verenigde Staten wel een boycot van Shell 
propageert.”442  
Pont was kennelijk de discussie binnen zijn eigen organisatie voor geweest, want veel vakbondsleden 
en afdelingen van de FNV protesteerden tegen de uitlatingen van hun voorzitter. Het leidde tot 
uitgebreide discussies binnen de FNV over de rol van de vakbeweging in de strijd tegen apartheid. Pont 
haalde bakzeil. In september 1987 was het FNV de mede-auteur van de publicatie ‘Nederlands aandeel 
in Apartheid’, samen met de AABN, het KZA en Kairos. Het onderzoeksverslag werd gepresenteerd 
door Pont zelf. Hij riep bij die gelegenheid, voor alle duidelijkheid, op tot een volledige boycot van 
Zuid-Afrika: een eind aan de aankoop en verkoop van Zuid-Afrikaanse producten, de beëindiging van 
de directe luchtvaartverbinding, een eind aan de overdracht van technologische kennis, een naleving 
van de VN-olieboycot en een serieus begin van desinvesteringen, niet alleen van Nederlandse bedrijven 
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in Zuid-Afrika, maar ook van Zuid-Afrikaanse bedrijven in Nederland. Het onderzoek openbaarde de 
namen van 61 Zuid-Afrikaanse bedrijven die vestigingen in Nederland hadden. Volgens Pont zouden 
deze bedrijven gesloten moeten worden. In totaal zouden daarmee 2.300 mensen hun baan verliezen. 
Vooral het vertrek van tabaksbedrijf Rothmans zou banen kosten. Pont erkende dat de strijd tegen de 
apartheid op gespannen voet staat met het streven naar behoud van werkgelegenheid. Hij zei dat de 
FNV er niet op uit was de werkgelegenheid in de tabaksindustrie op te offeren aan de ‘grote 
doelstelling’ van het vernietigen van het apartheidsregime: “Wij moeten dit netjes oplossen en kijken 
of er alternatieve werkgelegenheid is te vinden,” aldus Pont.443  
De angst voor verlies aan werkgelegenheid speelde vaak een rol bij het vormgeven van concrete acties 
door de FNV. Midden 1987 beloofde de voorzitter van Vervoersbond FNV, Ruud Vreeman, een 
groepje KLM-arbeiders alle steun als zij bereid waren een KLM-vliegtuig met bestemming Zuid-
Afrika tegen te houden. In dat jaar vlogen 40.000 passagiers met de KLM vanuit Schiphol naar Zuid-
Afrika. Dat aantal was toegenomen vergeleken met een jaar eerder, toen het bedrijf 33.000 mensen 
naar Zuid-Afrika vervoerde. De KLM profiteerde van de boycot van de Amerikanen van luchtvaart 
naar het land van de apartheid. Ondanks de steun van Vreeman durfde geen enkele Nederlandse vlieger 
het aan een KLM-kist naar Zuid-Afrika besmet te verklaren. In plaats daarvan moest de bond maar bij 
de KLM-directie aankaarten dat de vluchten op Zuid-Afrika gestaakt dienden te worden. 
Ook in de Rotterdamse haven koos de vakbond niet altijd voor een heldere lijn. Zowel kolen als fruit 
uit Zuid-Afrika betekenden werk en inkomen voor vele honderden werknemers in de overslagbedrijven 
in de grootste zeehaven van het land. De Vervoersbond FNV riep weliswaar op tot een boycot van 
Zuid-Afrikaanse producten, maar verzette zich niet tegen de komst van een nieuwe kolenterminal en 
een fruitloods die voor een flink deel gebruikt zouden gaan worden voor producten uit Zuid-Afrika. 
Ook verbond de Vervoersbond een voorwaarde aan een (kolen)boycot, namelijk dat werknemers in de 
overslagbedrijven schadeloos gesteld werden. FNV-onderhandelaar Joop Verroen: “Het kan niet zo 
zijn dan een klein groepje de dupe is van iets waar vele Nederlanders een voorstander van zijn.”444 Ook 
CAO-onderhandelaar in de fruitsector, Paul Rosenmöller, stelde een dergelijke voorwaarde aan de 
boycot: “Wij zijn natuurlijk vóór een boycot. In Europees verband heeft deze het meeste zin. Kiezen 
we toch voor een eenzijdige boycot dan mogen havenwerkers niet de dupe worden. Ik kan het niet aan 
de werknemers verantwoorden dat zij hun werk verliezen. Dus als aan de voorwaarde van vervangend 
werk niet kan worden voldaan, zal het Zuidafrikaase fruit de haven binnenkomen.”445 
 
Terwijl de samenwerking tussen de anti-apartheidsgroepen en de FNV, ondanks de verschillen, vaak 
soepel liep, werden de verhoudingen tussen de anti-apartheidsbeweging en het CNV gekenmerkt door 
meningsverschillen. Het CNV sprak zich weliswaar bij herhaling luid en duidelijk uit tegen apartheid 
en steunde onder andere zwarte bonden in Zuid-Afrika zelf, maar het christelijke vakverbond zag 
weinig in een isolement van Zuid-Afrika. Tot het midden van de jaren tachtig was het CNV 
voorstander van een (kritische) dialoog met het apartheidsregime en doorbrak daarmee de pogingen 
van de anti-apartheidsbeweging om een boycot tegen Zuid-Afrika voor elkaar te krijgen. In april 1977, 
bijvoorbeeld, protesteerde de AABN tegen de reis van CNV-voorzitter Jan Lanser naar Zuid-Afrika. 
AABN-voorzitter Rudy Koopmans schreef aan Lanser: “... was het niet een beetje tactloos om 
uitgerekend nu naar Zuid-Afrika te gaan? Het bloed in de straten van Soweto is nog maar nauwelijks 
opgedroogd (...) Zelfs de buitenlandse investeerders blijven weg. Vorster zet alle zeilen bij om zijn 
gerafelde blazoen weer valse glans te geven. En op zo’n moment gaat u naar Zuid-Afrika. Waarom in 
’s hemelsnaam?” Na terugkomst had Lanser zich weliswaar tegen apartheid verklaard, maar ook tegen 
een boycot. Koopman: “Ik zal u ook niet vermoeien met de standpunten van de Verenigde Naties, de 
Wereldraad van Kerken, het IVVV, en de WVA, die zich wel voor een boycot hebben uitgesproken. U 
weet dat net zo goed als ik.”446  
Vanaf het begin van de jaren zeventig was Arie Hordijk algemeen secretaris van het CNV en als 
zodanig belast met de internationale contacten. Hordijk initieerde de bemoeienissen van het CNV met 
Zuid-Afrika. “Vanuit het christelijk-sociaal denken is een duidelijk verzet en afkeuring van het 
apartheidsbeleid noodzakelijk”, zo stelde Hordijk.447 Maar tegelijkertijd verzette Hordijk zich bij iedere 
gelegenheid tegen voorstellen voor een economisch isolement: “Wij wilden de deur openhouden. We 
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waren ervan overtuigd dat een isolatiebeleid de mensen niet zou helpen ...”448 De banden van het CNV 
met de anti-apartheidsorganisaties, inclusief het ANC en de daaraan verwante organisaties zoals het 
SACTU (South African Congress of Trade Unions), waren zwak vanwege de radicaliteit van deze 
organisaties en de soms onverholen marxistische oriëntatie. 
Pas aan het eind van de jaren tachtig, na het vertrek van Hordijk, gaf het CNV de strategie van dialoog 
met Zuid-Afrika op. Op dat moment stond Zuid-Afrika al aan de vooravond van grote veranderingen 
zodat de ommezwaai van het CNV geen verschil meer maakte. Al eerder waren er trouwens 
verschuivingen geweest in de opstelling van de christelijke vakbeweging. Vooral op aandrang van 
jonge CNV’ers verschoof de positie van de bond. Ook de hervormde en gereformeerde kerken 
oefenden druk uit op het CNV voor een meer radicale opstelling.449 In 1986 leidde dat ertoe dat het 
CNV zich aansloot bij het standpunt van het Wereldverbond van de Arbeid (WVA) over een verbod op 
nieuwe investeringen in Zuid-Afrika en de uitvoer van olie naar dit land. Maar het principe van 
isolement van Zuid-Afrika werd ook toen niet door het CNV onderschreven. 
 
Dagelijks leven bij de AABN 
Een NCO-subsidie stelde de AABN vanaf 1975 in staat om mensen in dienst te nemen. Daarmee kon 
de organisatie een belangrijke kwaliteitsslag maken. Conny Braam kreeg een dienstverband als 
secretaris, Pim Juffermans als onderzoeker en Kier Schuringa werd de documentalist van de beweging. 
In juni 1975 werd Fulco van Aurich aangesteld als woordvoerder. Beslissingen bij de AABN werden 
formeel genomen door het bestuur, maar in feite zetten vooral Conny Braam en Berend Schuitema de 
lijnen uit. Volgens Schuringa voer het bestuur blind op wat vooral Schuitema zei en vond.  
Schuringa: “Het werk draaide om onderzoek en het vinden van manieren om de resultaten daarvan te 
verspreiden. We hadden contacten met vakbewegingen, met linkse arbeiders en met communisten 
binnen organisaties en bedrijven. Daarnaast organiseerden we soms publieke activiteiten. Dat deed 
Conny vooral. Conny richtte zich op Nederland en Berend op internationaal. Zo organiseerde Conny 
een vioolconcert in de Mozes en Aäronkerk en een manifestatie in 1975 in de Beurs van Berlage 
rondom politieke gevangenen. Daar was ook Oliver Tambo bij. Dat soort bijeenkomsten waren vooral 
gericht op ‘het linkse publiek’. Het grote publiek, daar richtten we ons niet op. Dat is tot het midden 
van de jaren tachtig het verschil geweest in aanpak tussen de AABN en het KZA. De AABN richtte 
zich op de voorhoede, KZA ‘deed’ het grote publiek.”450 
Met de komst van Kier Schuringa ontwikkelde de AABN zich tot een echte organisatie. Archiefdozen, 
ordners en mappen begonnen het kantoor te vullen. Schuringa was afkomstig uit de Werkgroep 
Zuidelijk Afrika (WZA) in Badhoevedorp waar hij in een commune woonde. De WZA’s waren 
opgericht door het Angola Comité in de marge van de landelijke zuidelijk Afrika congressen. “In 1974 
was ik betrokken bij de organisatie van het jaarlijks congres (in dat jaar bij de VU). Via die activiteit 
leerde ik de AABN beter kennen. Ik vond de AABN interessanter dan het Angola Comité. Bij de 
meeste mensen was dat trouwens andersom. Het Angola Comité deed meer aansprekende acties. De 
AABN was moeilijker, die deden onderzoek naar investeringen enzo. Dat vond ik juist wel boeiend. 
Ook waren wij ‘linkser’ dan het Angola Comité: we vonden Sietse Bosgra van het Angola Comité te 
opportunistisch. Wij waren uiterst principieel in die tijd. Ik herinner me een discussie in de WZA of we 
mee moesten doen met de anti-Outspan actie van de BOA. Daar waren we eigenlijk niet zo voor, want 
dat was niet marxistisch. Je moet de producenten aanpakken en het niet via de consumenten spelen, 
vonden wij. Uiteindelijk deden we wel mee, maar we gaven er onze eigen invulling aan. Dat betekende 
dat we wél bij de AH posteerden, maar met een eigen pamfletje. Over dat compromis hadden we 
urenlang vergaderd.” Als nuchtere, rechtlijnige Groninger was Schuringa in zekere zin een 
buitenbeentje in de soms als ‘bourgondisch’ getypeerde organisatie. 
Fulco van Aurich trof in 1975 de AABN aan als ‘een overvol hok met tamme ratjes’. “Het was een 
ruimte van misschien twintig vierkante meter waar een stuk of zes mensen werkten. En dan waren er 
ook altijd wel vrijwilligers om bepaalde klusjes te doen, bijvoorbeeld kranten knippen. Het heeft me 
verbaasd dat het altijd goed is gegaan: geen ruzies ondanks dat we zo op elkaars lip zaten.” 
Afgezien van de jaarlijkse zuidelijk Afrikacongressen waarin werd samengewerkt met het Angola 
Comité en de werkgroep Kairos, opereerde de AABN vooral zelfstandig. Bestuurslid Ton Korver: “We 
keken vooruit, niet om ons heen.” Achteraf zegt Korver dat samenwerking met het Angola Comité 
eigenlijk voor de hand had gelegen. Maar vooral door persoonlijke tegenstellingen en ook verschillen 
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in inzicht, bleven de organisaties los van elkaar opereren. Korver: “Het contact met Sietse Bosgra was 
soms geprikkeld. Berend en ik gingen een keer bij Sietse langs en hij zei: ‘Daar hebben we het 
politbureau van de AABN’. Dat stak ons (...) Waar het op neerkwam was dat we elkaar wantrouwden. 
Ook waren we natuurlijk concurrenten.”  
Voorzitter Piet van Andel was tot het midden van de jaren zeventig een matigende kracht binnen de 
AABN. Van Andel was hervormd theoloog en directeur van het Anne Frank Huis. Korver: “Van Andel 
was niet zo radicaal als wij. Wij zochten vaak de grenzen van de wet op – en gingen er soms overheen! 
Van Andel pikte dat, maar sprak ons er ook op aan.” Van Andel was vooral belangrijk voor Berend 
Schuitema, meent Korver. “Hij was een vaderfiguur voor Berend. Als Berend in de put zat ging hij een 
paar dagen bijtanken bij Van Andel thuis.” Van Andel had Schuitema een baantje bezorgd bij het Anne 
Frank Huis. Korver: “Berend had geen concrete taak bij het Anne Frank Huis; het was een papieren 
functie, maar hij kreeg wel een werkplek waar hij dingen voor de AABN kon doen.” 
 
Overheidssubsidie 
In 1975 kreeg de AABN voor de eerste keer subsidie – 60 duizend gulden – van de Nationale 
Commissie Ontwikkelingssamenwerking (NCO). Het jaar daarop steeg dat naar 110 duizend. In de 
eerste helft van de jaren tachtig groeide de NCO-subsidie door naar ruim 180 duizend gulden. Na 1985 
was de groei eruit en daalde de subsidie van 130 duizend naar iets onder de ton. Na de vrijlating van 
Mandela daalde het nog verder tot 45 duizend gulden in 1994, het laatste jaar van het bestaan van de 
AABN. 
De overheidssubsidies waren tekenend voor de Nederlandse verhoudingen tussen overheid en 
actiegroep zoals die in de jaren zeventig ontstonden: overheden traden actievoerders relatief welwillend 
tegemoet, hetgeen door sommigen werd gezien als repressieve tolerantie.451 Ook onder ‘rechtse’ 
regeringen ging dit door. En als er aan die subsidies werd getornd dan was dat nooit aanwijsbaar 
vanwege de kritische toon die actiegroepen aansloegen jegens het overheidsbeleid.  
 
De vraag is of subsidiegevers en subsidieontvangers wel dezelfde vooronderstellingen hanteren. Vooral 
op het gebied van (internationale) solidariteit, waarbij het object van de belangstelling buiten het eigen 
land ligt, hebben door de tijd heen diverse ministers steeds geprobeerd om de subsidies aan 
maatschappelijke bewegingen te zien als aanvullend op het eigen beleid. De maatschappelijke 
bewegingen zelf ontleenden hun bestaansrecht echter vooral aan het feit dat ze een, vaak fundamenteel, 
ander beleid voorstonden. In een verklaring op een hoorzitting bij de NCO, op 14 juni 1982, betoogde 
Sietse Bosgra bijvoorbeeld dat organisaties als de zijne juist principieel tegenstander waren van ‘de 
rijke landen’ (inclusief Nederland dus) die ‘de ongelijkheid in stand houden’. “Nu wordt van de 
actiegroepen die NCO-subsidie ontvangen, gevraagd het buitenlandse beleid van een van de rijke 
landen, Nederland, min of meer als richtsnoer voor haar handelen te aanvaarden (...) Geen enkele 
groep, die zichzelf respecteert en die in een eerlijke verhouding met de Derde Wereld zijn werk wil 
doen, kan een dergelijke ombuiging van zijn activiteiten aanvaarden.”452 
Het is waar dat de NCO in het subsidieverschaffend werk door de jaren heen een zekere autonomie ten 
opzichte van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft gehad. Zelden protesteerde de 
minister direct en openbaar wanneer een hem onwelgevallige organisatie werd gesubsidieerd uit geld 
van zijn eigen begroting. Een uitzondering was de subsidie aan KZA en Kairos voor de Shell-actie. 
Minister De Koning (Ontwikkelingssamenwerking) schreef in maart 1980 persoonlijk een brief aan de 
NCO dat het opnemen van een gedicht van het dochtertje van acteur Kees Brusse in een anti-Shell 
brochure “een onjuist gebruik van overheidssusbsidie betekent”. In het gedicht keerde dochter Brusse 
zich tegen haar vader die opgetreden was in enkele TV-spotjes van Shell. De Koning verzocht NCO-
directeur Waarts “zo mogelijk de verspreiding van de brochure in deze onsmakelijke vorm tegen te 
gaan.” 
Overigens financierde de NCO geen organisaties die ‘genuanceerd’ dachten over apartheid. In 1981 
vroegen negen organisaties (COZA, Geen Kerkgeld voor Geweld, Interkerkelijk verzoeningscomité, 
Tot Vrijheid Geroepen, Stichting West-Europa Zuidelijk Afrika, African Express, OSL Stichtingen, 
NZAW en NZAV) verenigd binnen de Federatie Nederland-Zuidelijk Afrika (Feneza), ruim een ton 
aan subsidie aan de NCO. De NCO besliste negatief over de aanvraag omdat Feneza, volgens de NCO, 
te onduidelijk was over de werkwijze en de inhoud van het werk, alsmede over de precieze 
samenstelling van de organisatie.453 Een jaar later besloot de NCO wel tot het steunen van Feneza, 
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waarschijnlijk ook om de aantijgingen tegen te gaan dat de NCO alleen linkse organisaties zou steunen. 
Deze keer lag minister van Dijk (Ontwikkelingssamenwerking) zelf echter dwars, en verbood de 
subsidie. Volgens Van Dijk was het werk van Feneza te weinig relevant voor 
ontwikkelingssamenwerking.454 
 
De banden met de CPN 
De afstand tussen de AABN en het Komitee Zuidelijk Afrika is door veel mensen, zowel indertijd als 
later, verklaard vanuit de ideologische verschillen tussen de CPN en de PSP. Zeker in de beeldvorming 
werd de AABN gezien als CPN en het KZA als PSP. Toenmalig AABN-bestuurslid Ton Korver: “Wij 
zouden een CPN-organisatie zijn, en op onze beurt zagen wij hen [namelijk het Angola Comité, RM] 
als PSP. Dat laatste was niet als compliment bedoeld, want de PSP dat waren voor ons intellectuelen 
die feitelijk niets voor elkaar kregen. Wij hadden de naam dat we alleen op confrontatie uit waren en 
dat we niet wilden pacificeren. Dat was ook wel zo, maar intussen moesten we ook zorgen dat dit niet 
ten koste ging van onze subsidies, want we waren ook een instituut geworden. Dat laveren tussen 
radicalisme en betrouwbaarheid deden we erg goed.” 
Toch pakten de vermeende banden tussen de AABN en de CPN ook nadelig uit voor de AABN. 
Organisaties met (vermeende) CPN-banden werden in sommige kringen niet vertrouwd. Zo vroeg de 
Nederlandse ambassadeur in Pretoria in 1976 aan zijn superieuren in Den Haag: “Ik zou gaarne 
vernemen of de leiding van de AABN in communistische handen is. Ik wil namelijk mijn 
geloofwaardigheid hier te lande niet riskeren.” Den Haag antwoordde prompt dat “de AABN met 
succes door de CPN werd geannexeerd. De laatste twee niet-CPN’ers in het bestuur traden onlangs 
daartoe gedwongen af.”455 En in 1978 meldden ambtenaren van Buitenlandse Zaken aan minister Van 
der Klaauw voordat hij in gesprek ging met een AABN-delegatie: “Grote voorzichtigheid lijkt op zijn 
plaats”, want de AABN staat “geheel onder voogdij van de CPN”.456 Vooral de geruchtmakende 
Okhela Affaire (zie verder) was voor de buitenwereld een bewijs dat de CPN het bij de AABN voor het 
zeggen had. Zo simpel was het echter niet. 
In de archieven van de AABN zijn geen documenten te vinden waaruit een formele band tussen de 
CPN en de AABN blijkt. De schriftelijke contacten tussen de AABN en de communistische partij van 
Nederland waren zelfs relatief schaars. Wel werkte de AABN vaak samen met de ANJV, de 
communistische jongerenorganisatie. Het beperkte contact met de CPN is niet verbazingwekkend, want 
vooral in de jaren zeventig stond Zuid-Afrika laag op de prioriteitenlijst van de CPN. Vooral Marcus 
Bakker had weinig met Zuid-Afrika, hoewel hij in 1957 in Oost-Berlijn anti-apartheidsactiviste Ruth 
First, de echtgenote van SACP-leider Joe Slovo, had ontmoet en met haar een briefwisseling had 
onderhouden. In de begrotingsbehandeling 1972 voor Buitenlandse Zaken was fractieleider Marcus 
Bakker bijvoorbeeld de enige fractievoorzitter die Zuid-Afrika niet noemde in zijn spreektijd.457 En ook 
in 1974 ontbrak Zuid-Afrika in de bijdrage van Bakker aan het BZ-begrotingsdebat. De CPN richtte 
zich in het begin van de jaren zeventig vooral op Vietnam, dáár moest de strijd tegen het imperialisme 
gevoerd worden. Bakker: “In Nederland zijn de laatste jaren allerlei bewegingen tegen velerlei vorm 
van onderdrukking ontstaan. Tegen de terreur in de Portugese koloniën, tegen de voortdurende ellende 
in Biafra en Nigeria, tegen de Apartheid in Zuid-Afrika en Rhodesië en de Indianen in Noord- en Zuid-
Amerika. Je moet respect hebben voor alle, althans bijna alle mensen die zich hiervoor inspannen. Wij 
zijn echter van mening dat de centrale strijdvraag nog steeds is en opnieuw met volle nadruk is 
geworden: De kwestie Vietnam.”458 
Verder had de CPN weinig met de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen, waar de anti-
apartheidsbeweging deel van uitmaakte. De CPN richtte zich veel meer op het ‘oude’ thema van de 
klassenverhoudingen. Omdat de klassenverhoudingen in Nederland in grote mate waren 
gepacificeerd459 lag voor de sociaal-democratie (waar we naast de PvdA wellicht ook de PSP en de 
PPR toe kunnen rekenen) de ruimte open om aandacht te besteden aan de onderwerpen die door de 
nieuwe sociale bewegingen werden geagendeerd, waaronder dus de anti-apartheidsstrijd. Voor (neo)-
marxisten speelde bovendien mee dat ‘altruïstische’ activiteiten – zoals ontplooid door de derde 
wereldbeweging – nauwelijks pasten binnen de door hun gehanteerde (historisch) materialistische 

                                                
454 Geciteerd in De Telegraaf, dd 21-01-1982. 

455 Geciteerd in: Obbink, Hanne. Het einde van een vendetta. De Groene Amsterdammer, 12 oktober 1994. 

456 Geciteerd in: De Boer (1999), p 196. 

457 Handelingen 1971-72, 1430 en 1443, ontleend aan Bruins Slot (1995), p 15.  

458 Geciteerd in: Bruins Slot (1995), p 15. 

459 Zie onder andere Lijphart, Arend. Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Amsterdam, De Bussy, 

1968. 



 108 

verklaringsmodellen. Anti-apartheidsactivisme was voor de CPN in zekere zin moeilijk verklaarbaar en 
hanteerbaar. 
Pas in 1985, bij het 29ste Partijcongres, besloot de CPN prioriteit te geven aan de anti-apartheidsstrijd. 
Dat jaar stelde de partij ook een eigen Zuid-Afrika werkgroep in. Een reden voor de nieuwe 
belangstelling was dat de partij zich meer wilde profileren als een actiepartij en dus aansluiting zocht 
bij maatschappelijke bewegingen zoals de beweging tegen apartheid. Volgens AABN-medewerker en 
CPN-lid Bart Luirink ging de deur naar de AABN pas echt open nadat CPN-voorzitter Elli Iseboud, 
Conny Braam en Waarheid-redacteur Paul Wouters gezamenlijk een bezoek hadden gebracht aan het 
ANC-hoofdkantoor in Lusaka, in mei 1987. Op dat moment was de CPN echter al niet meer 
vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. 
 
Hoewel er van formele banden tussen CPN en AABN geen bewijzen gevonden kunnen worden, waren 
de personele banden des te sterker. Het bureau van de AABN werd in meerderheid door CPN’ers 
bevolkt. Conny Braam, Kier Schuringa, Pim Juffermans, Fulco van Aurich, Jacques Meerman en later 
bijvoorbeeld Bart Luirink waren allemaal lid. Fons Geerlings is één van de weinige mensen die zowel 
actief is geweest bij het Angola Comité als bij de AABN. Hij stapte naar eigen zeggen over omdat hij 
de AABN een ‘vriendelijker’, meer ontspannen organisatie vond. Het is geen toeval dat Geerlings in 
dezelfde periode ook van politieke oriëntatie verschoof: hij was eerst PSP-aanhanger, maar werd 
CPN’er. In een uitleg over de politieke stellingname van de AABN schreef de organisatie in haar eigen 
blad een beetje cryptisch: “De AABN is niet verbonden aan één politieke partij, maar we hebben wel 
onze voorkeuren.”460  
De CPN-achtergrond van de staf was zeker van invloed op de AABN. De omstandigheden binnen de 
CPN kenden een echo bij de AABN. In de jaren tachtig, bijvoorbeeld, zorgden de CPN-ervaringen van 
AABN-stafleden voor een doorbraak bij de AABN, analyseert Luirink. “In de jaren tachtig gebeurde er 
veel bij de CPN, er was crisis. De partij ging door een ingrijpend vernieuwingsproces. Die discussies 
namen we mee naar de AABN.”461 Het loslaten van de tamelijk dogmatische manier van denken die 
binnen de CPN gebruik was tot het begin van de jaren tachtig, leidde er onder andere toe dat de AABN 
nog wel solidair was met het ANC, maar de organisatie niet meer onvoorwaardelijk steunde. Luirink: 
“Vanuit de onvoorwaardelijke solidariteit hebben we lange tijd niet gereageerd op schendingen van 
mensenrechten door ANC of Swapo, bijvoorbeeld in trainingskampen. Ook in ANC-kampen ging het 
er vaak niet vrolijk aan toe: iemand als MK-commandant en voormalig Robbeneiland-gevangene 
Andrew Masondo speelde een dubieuze rol in een ANC rehabilitatiekamp in Angola.” Vanaf het 
midden van de jaren tachtig stelde de AABN zich kritischer op tegenover het ANC. Zo was de AABN 
bijvoorbeeld openlijk kritisch over de mishandelingen die plaats hadden gevonden in de 
vluchtelingenkampen van Swapo. Die kritiek werd hen door delen van de ANC-top niet in dank 
afgenomen, zegt Luirink.  
 
Terwijl de AABN-bureaustaf in het midden van de jaren zeventig voor een groot gedeelte bestond uit 
CPN-leden was het bestuur (in de traditie van het Comité Zuid-Afrika) relatief breed samengesteld. 
Voorzitter Piet van Andel en vice-voorzitter Jaap de Visser waren PvdA, Ton Korver was CPN’er, 
penningmeester IJsbrand Dijkstra was niet politiek geaffilieerd, en secretaris Berend Schuitema was 
ook niet verbonden aan een politieke partij. Schuitema had ooit wel een halfzachte poging gedaan om 
lid te worden van de CPN, maar die partij aanvaardde geen buitenlanders als lid. Later werd Schuitema 
zelfs uitgesproken anti-CPN en anti-SACP.  
Volgens Ton Korver is de rol van de CPN binnen de staf van de AABN wel enorm versterkt toen de 
AABN en het Medisch Komitee Angola nauw gingen samenwerken en zich voorbereidden op een fusie 
(die overigens nooit zou plaatsvinden). Korver: “Die MKA’ers waren enorm CPN, en dus ook 
onverzoenlijk tegenover niet-communistisch links. Ik heb een MKA’er een keer horen verzuchten: 
‘Hitler was erg, maar Sietse Bosgra zit er niet ver van af!’”  
Vooral na de ‘affaire Okhela’ zorgde de AABN, om alle schijn te vermijden, ervoor dat de opvolger 
van Van Andel geen CPN’er werd. Het werd de sociaal-geograaf Rudy Koopman, overigens wel in een 
bestuur waar CPN’ers oververtegenwoordigd waren (Jacques Meerman, Fons Geerlings en Conny 
Braam). Pas toen Conny Braam zelf in 1977 het voorzitterschap ging bekleden van de AABN was die 
functie voor het eerst in handen van een lid van de Communistische Partij Nederland.  
Na ‘Okhela’ werd het een taak van Fons Geerlings om de buitenwereld duidelijk te maken dat de 
AABN onafhankelijk van de CPN opereerde. Geerlings: “We hebben in die periode bewust een 
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campagne opgezet om met meer partijen in contact te komen, om uit te leggen waar we stonden. 
Vooral Sietse zat te stoken om ons bij de CPN in te delen. Maar ik denk dat we er goed zijn 
uitgekomen.” 
 
Okhela en de val van Berend Schuitema 
Okhela was de verzetsorganisatie waarmee blanke Zuid-Afrikaanse ballingen de strijd tegen de 
apartheid wilden voeren en blanke progressieven in Zuid-Afrika wilden mobiliseren. De organisatie 
was het geesteskind van de Zuid-Afrikaanse schrijver en schilder Breyten Breytenbach en Johnny 
Makatini, ex-bokser en vertegenwoordiger van het ANC in Noord-Afrika. Ook Oliver Tambo, de 
hoogste man van het ANC, zou vrij vroeg van het Okhela-initiatief geweten hebben en er zijn zegen 
aan hebben gegeven. 
De biograaf van Oliver Tambo, Luli Callinicos, beschrijft de banden tussen Tambo, Makatini en 
Breytenbach.462 Zowel Tambo als Makatini waren voorstander van de ANC als brede, pragmatische 
beweging met de mogelijkheid van samenwerking met alle mogelijke internationale tegenstanders van 
apartheid. Makatini was vooral geïnteresseerd in contacten met de ‘nieuw linkse’ beweging die sterk 
was geworden, ook in Amerika, tijdens en na de Vietnamoorlog. Daarmee stonden Tambo en Makatini 
tegenover de SACP die vooral samenwerking met de Sovjet-Unie en diens satellietstaten nastreefde. 
“Johnny had vele diplomatieke bedpartners, hetgeen tot voordeel was van het ANC”, zo citeert 
Callinicos Neo Moikangoa, de persoonlijk assistent van Tambo. Callinicos beschrijft een winteravond 
in 1972 in Parijs waar Tambo, op initiatief van Makatini, Breytenbach ontmoette. Breytenbach bood 
Tambo aan de linkse Afrikaner intelligentsia te mobiliseren. Volgens Breytenbach waren ook de blanke 
Zuid-Afrikanen slachtoffer van apartheid.463  
Via zijn Nederlandse uitgever Rob van Gennep kwam Breytenbach in contact met redacteur Jacques 
Meerman die tevens AABN-activist was. Meerman: “Breyten kwam op de uitgeverij en Rob zei: je 
moet iemand ontmoeten, die zit bij de Anti-apartheidsbeweging.”464 In ‘De Bokkeslachter’ citeert 
Conny Braam Berend Schuitema over diens ontmoeting met Breytenbach: “‘Toen er gebeld werd, 
schoof ik het raam open en beneden op de gracht stond Jacques met een lange man. Een Zuid-
Amerikaan leek me, elegant gekleed, een soort playboy. Boven in mijn kamertje stelde hij me aan hem 
voor: Breyten Breytenbach, de Zuid-Afrikaanse schrijver. Natuurlijk kende ik die naam, maar ik had 
hem nog nooit ontmoet en zelfs nooit een foto van hem gezien. Ik vond het een vreemde figuur, met dat 
halflange haar en een gouden ringetje in zijn oor. Hij ging zitten en stak een pijp op. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik verward was, zo’n Zuid-Afrikaan had ik nog nooit ontmoet.’”465 
Breytenbach zou in de dagen daarna Schuitema winnen voor de organisatie Okhela (‘vonk’ in de 
Zulutaal), een ‘blanke’ verzetsorganisatie tegen de apartheid; volgens Breytenbach resorterend onder 
het ANC, maar los van de Zuid-Afrikaanse communistische partij (SACP). Het idee daarachter was dat 
de stap voor veel blanken te groot zou zijn om zij aan zij te vechten met zwarte Zuid-Afrikanen. 
Meerman: “Wij vonden het verhaal van Breytenbach aannemelijk klinken. We besloten dat de AABN 
steun zou geven aan Okhela.”  
 
Via Breytenbach stapten Schuitema, Braam en Meerman in Parijs een ondergrondse wereld binnen 
waar zij in contact kwamen met vertegenwoordigers van verzetsbewegingen overal ter wereld. Centraal 
in dit netwerk stond de joods/Egyptische balling Henri Curiel. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog 
als tijdens de Algerijnse bevrijdingsoorlog had Curiel ondergronds werk gedaan. Die kennis en 
ervaringen stelde hij nu ten dienste aan bevrijdingsbewegingen: van het ANC, SWAPO, Frelimo en de 
Rhodesische verzetsbewegingen tot de antifascistische strijders in Griekenland, Spanje, Portugal en 
ook het verzet in Chili tegen dictator Pinochet. Een beschuldiging door het Franse blad Le Point dat 
Curiel ook de Duitse Baader-Meinhof Groep en de Italiaanse Rode Brigades steunde, is door de Franse 
justitie onderzocht, maar bleek ongegrond.  
Curiel had de organisatie Solidarité opgericht, een soort service- en trainingsbureau voor 
bevrijdingsbewegingen overal ter wereld. Het ging daarbij om achtervolgingstechnieken, het coderen 
van berichten, gebruik van onzichtbare inkt, gebruik van wapens en explosieven, hoe militaire kaarten 
te lezen et cetera. Ook het bedrijven van politieke propaganda en mobiele druktechnieken hoorden bij 
de training die Solidarité kon bieden. Daarnaast verzorgde Curiel valse paspoorten en andere papieren. 
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Curiel had veel ANC’ers onder zijn hoede gehad. In 1978 werd Curiel bij zijn appartement door twee 
mannen neergeschoten, een liquidatie die nooit is opgehelderd, maar waar volgens één van de theorieën 
de Zuid-Afrikaanse BOSS bij betrokken was.466 
Ook de AABN’ers kregen een training van Solidarité, zegt Meerman: “Conny, Berend en ik leerden 
berichten te coderen en geheimschrift.” Al snel stuurde Okhela – geholpen door Meerman, Braam en 
Schuitema – mensen illegaal naar Zuid-Afrika en de frontlijnstaten om contacten te leggen, en 
berichten en materiaal door te geven. Ook Berend Schuitema zelf ging op die wijze in 1974 illegaal 
naar zuidelijk Afrika. Meerman: “Berend moest bij zijn eerste tripje geld meenemen voor de SWAPO 
in Namibië. We hebben hem een rol gegeven als inspecteur van de ANWB die hotels ging checken in 
Zuid-Afrika. Daarvoor hadden we zelfs een fake introductiebrief geschreven op briefpapier van de 
ANWB. Berend ging op het paspoort van professor Waterbolk, een hoogleraar archeologie uit 
Groningen. Dat paspoort had zijn zoon, die bij ons actief was, voor ons gejat. Waterbolk was er later 
razend over.”  
 
Met het Okhela-initiatief begaf de AABN zich op de rand van de solidariteit. De para-militaire training 
die verschillende AABN’ers in Parijs ondergingen geven aan dat ook zij bereid waren mogelijkerwijs 
een rol te spelen in die strijd in Zuid-Afrika zelf. Vooral voor Schuitema leek die stap niet ver weg te 
liggen.  
Op zich was dit niet uniek binnen het Nederlandse actiewezen. In de jaren zeventig waren er 
verschillende groepen activisten die gewapend verzet in de eigen samenleving of elders niet uitsloten. 
Terreurbewegingen als de Rote Armee Fraction vonden ook in Nederland in kleine kring aanhang en in 
iets grotere kring werd hun toewijding zo niet toegejuicht, dan toch wel begrepen. Verschillende 
‘cellen’ in Nederland leverden logistieke of materiële steun aan buitenlandse verzetsbewegingen en 
terreurorganisaties.467 Kiezen voor geweld — daadwerkelijk of alleen verbaal — leidde in de jaren 
zeventig niet noodgedwongen tot onbegrip of politiek isolement. 
 
De regelmatige afwezigheid, gedurende soms lange periodes, van Schuitema die steeds dieper in 
Okhela was gedoken, begon argwaan te wekken op het kantoor van de AABN. Ton Korver: “Berend 
was in die tijd vaak weg, zonder dat hij daar een duidelijke reden voor gaf. Hij schermde met namen 
van Makatini en Frene Ginwala [een ANC-balling, later voorzitster van het Zuid-Afrikaanse parlement, 
RM] en hij vertelde dat hij in ANC-kampen was geweest in Algerije en Tanzania.”468 Kier Schuringa: 
“Ik wist wel dat hij in Zuid-Afrika had gezeten. De security was gewoon slecht. Dat lag ook aan 
Berend zelf, die had een wolk van geheimzinnigheid om zich heen hangen, daar zocht je altijd wel iets 
achter.”469  
Naast Braam en Meerman, die zelf ook betrokken waren bij Okhela, wist niemand het fijne van de 
afwezigheid van Schuitema. Korver wist van Okhela, maar wat Schuitema concreet uitvoerde was 
onduidelijk. 
Intussen waren de contacten tussen de AABN en het ANC in Londen hechter geworden. Het ANC 
realiseerde zich dat ze met de AABN een krachtdadige bondgenoot hadden in Nederland. De eerste 
actie tegen het Zuid-Afrikaanse Springbok waterpoloteam had al de instemming van de ANC’ers 
gehad, maar na de geruchtmakende onthullingen over de schending van het embargo van Rhodesië kon 
de Nederlandse solidariteitsorganisatie helemaal niet meer stuk. 
Dat met de ANC’ers niet over Okhela mocht worden gesproken stak steeds meer. Meerman: “Het zat 
me niet lekker. In die tijd speelde ook de PAC steeds meer een rol. En er waren discussies over de rol 
van de SACP. Het laatste wat we wilden was partij trekken in een conflict binnen de ANC zelf. We 
wilden niet ongewild één van de kampen ingetrokken worden. De goede contacten met het ANC 
wilden we niet op het spel zetten. Conny en ik zijn toen naar Londen gegaan en hebben verteld over 
Okhela en wat wij gedaan hadden. Reg September en Duma Nokwe bleken niks van Okhela te 
weten.”470 
 
Conny Braam en Jacques Meerman kregen te verstaan dat het ANC – in ieder geval een belangrijk deel 
ervan – helemaal niet gelukkig was met het Okhela-initiatief. Vooral het gegeven van een exclusief 
blanke, aan de ANC-gelieerde groep viel slecht en werd gezien als strijdig met het principe van non-
racialism dat in 1969, tijdens de zogenaamde Morogoro Conferentie, was bevestigd als leidend 
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principe van het ANC. Tijdens deze conferentie had de SACP haar positie binnen het ANC versterkt 
ten koste van de zogenaamde Afrikaanse Nationalisten.471 Vooral de belangrijkste contactpersoon van 
Braam in Londen, SACP-lid Reginald September, was verklaard tegenstander van raciaal 
samengestelde organisaties binnen het ANC-bolwerk. Een minderheid, waaronder waarschijnlijk ANC-
topman Oliver Tambo, was van mening dat het ANC zich nauwelijks hoefde te verhouden met een 
initiatief als Okhela en dat een formele afwijzing niet nodig was. In Londen liep de zaak hoog op: 
tijdens een grote vergadering werden uiteindelijk acht felle aanhangers van het Afrikaanse 
nationalisme, de zogenaamde Bende van Acht, stuk voor stuk prominente leden, het ANC uitgezet.472 
Volgens velen versterkte de SACP hiermee haar greep op het ANC. Opvallend was dat Johnny 
Makatini, het brein achter Okhela, de dans ontsprong. Makatini werd daarna zelfs ‘bevorderd’ tot 
ANC-vertegenwoordiger in New York.  
Het bezoek van Braam aan Londen werd door Schuitema als een dolkstoot in de rug ervaren. Hiermee 
koos zij definitief niet zijn zijde. Hun persoonlijke relatie – die om andere redenen toch al onder druk 
stond – werd aan de ideologie geofferd. De theorie dat het ANC in Londen het onwelkome Okhela-
initiatief zou hebben verraden aan aartsvijand BOSS was hardnekkig indertijd. Het is zonder twijfel 
waar dat ANC-Londen – of liever gezegd de SACP-Londen – Okhela liever kwijt was dan rijk. 
Concrete aanwijzingen voor deze theorie ontbreken echter. Volgens Conny Braam is het onzin: “Het 
verhaal dat ik het aan de SACP had verteld en dat die BOSS geïnformeerd zou hebben, kwam uit de 
koker van Berend, die heeft dat verhaal de wereld in geholpen uit boosheid. Op mij.” 
 
Conny Braam was op vakantie op Ibiza toen zij een telegram kreeg dat Breyten Breytenbach op 19 
augustus 1975 in Zuid-Afrika was gearresteerd. De Zuid-Afrikaanse geheime politie bleek Breytenbach 
gedurende zijn hele verblijf in Zuid-Afrika gevolgd te hebben. Naast Breytenbach waren ook een aantal 
van zijn contacten aangehouden. Berend Schuitema, die in dezelfde periode Zuid-Afrika was 
binnengegaan, ontsprong de dans. Te voet vluchtte hij naar Botswana en verder terug naar Nederland. 
Onmiddellijk na zijn terugkeer braken in de AABN felle discussies uit over de wenselijkheid van 
Schuitema’s betrokkenheid bij Okhela. De onenigheid verdeelde de organisatie in twee kampen: kamp 
Braam en kamp Schuitema. Pim Juffermans: “Voor Berend was dat traumatisch. Berend kon enorm 
charmant en vriendelijk zijn, maar ook keihard en beangstigend. Toen de zaak misging bedreigde hij 
mensen. Hij nam mij kwalijk dat ik de andere kant had gekozen. Hij was enorm intimiderend. Ik vond 
het moeilijk, maar het standpunt van Conny vond ik gewoon beter.” 
Kier Schuringa zag het allemaal met verbijstering gebeuren. “Alles speelde door elkaar: ideologie, 
vriendschap, liefde, seks.” De affaire verlamde de AABN, zegt Schuringa. De AABN-medewerkers en 
activisten konden onderling bijna nergens anders meer over praten. Naar buiten toe hielden de 
betrokkenen de kaken stijf op elkaar. Fulco van Aurich was net aangetreden bij de AABN als 
woordvoerder: “Als nieuwkomer snapte ik er niets van. En niemand legde het uit. Berend zag ik nooit. 
Eén keer sprak hij me aan, want hij vond dat ik teveel op de lijn Conny zat. Daar kon ik niks mee. Ik 
voer op intuïtie: zo’n dubbelpositie van Berend leek me niet goed.” 
Ook het ANC zat met de kwestie in de maag. De AABN was belangrijk voor het ANC; het was 
uitgeroeid tot één van de krachtigste solidariteitsbewegingen voor het ANC ter wereld, samen met de 
Engelse AAM misschien wel de grootste. Om te redden wat er te redden viel stuurde ‘Londen’ in 
november 1975 twee bemiddelaars naar Amsterdam: Johnny Makatini en Duma Nokwe. Uiteindelijk 
konden de twee ANC’ers niet anders dan constateren dat beiden kampen onwrikbaar tegenover elkaar 
stonden. In pure getalskracht was het duidelijk dat Schuitema aan het kortste eind zou trekken. Dat 
bleek tijdens een algemene vergadering (een ‘pleno’ in AABN-jargon). Jacques Meerman en Fulco van 
Aurich hadden zoveel mogelijk mensen opgetrommeld. In totaal waren er zo’n veertig man in het 
kantoor aan de Herengracht. Meerman: “Het pleno herinner ik mij nog levendig. In dat morsige kantoor 
achterin H88. Berend was er niet bij. Tambo en Makatini zaten achter de tafel vergoelijkende taal uit te 
slaan en op te roepen tot eenheid. Vooral Tambo [Meerman bedoelt Nokwe, RM] wilde vóór alles een 
beeld van eenheid uitstralen. Ook met Makatini. Het ging ook om het beeld van eenheid van het ANC 
tegenover de Nederlandse beweging, het publiek en de politiek.” Maar voor de AABN’ers was het te 
laat: de breuk was niet te lijmen.  
Tijdens het pleno werd besloten dat Schuitema niet te handhaven was bij de AABN. Later, in een 
speciale bestuursvergadering werd het besluit aan Schuitema medegedeeld. Naast de bestuursleden 
waren ook Conny Braam en Pim Juffermans bij deze bijeenkomst. Pim Juffermans blikt terug: 
“Toevallig zat ik tussen Conny en Berend in. Het bestuur wilde nog bemiddelen, maar dat kon niet 
meer. Toen het Berend duidelijk werd dat hij ging verliezen probeerde hij eerst uit te halen naar Conny, 
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maar omdat ik er tussenin zat kreeg ik de klappen. Toen is hij woest opgesprongen en weggelopen. Op 
de Prinsengracht gooide hij alle vuilnisbakken om en schopte ze in de gracht. Door het raam zag ik 
hem de straat uit lopen, en dat was het laatste wat ik in tien jaar van Berend vernam.” 
Even zou Schuitema nog proberen om ‘onderdak’ te vinden bij het Angola Comité (later KZA) van 
Sietse Bosgra. Die schrijft daarover: “But, for the KZA the underlying causes of the conflict in the 
AABN were unclear, and it feared there could be repercussions with the AABN and with the ANC’s 
London office. The proposal was thus turned down and a disappointed Schuitema left the Netherlands 
for good.”473 
Het bestuur van de AABN was verdeeld over de kwestie. Het leidde tot het vertrek van voorzitter Van 
Andel en van Ton Korver. Na de affaire speelde het bureau van de organisatie voortaan een grotere rol 
in de besluitvorming van de AABN. Het bestuur kwam meer op de achtergrond. Ton Korver: “Het 
bureau, dat was Conny. Ze was er geknipt voor: ze kon fantastisch mensen erbij betrekken, wist 
mensen aan de organisatie te binden, kon vrijwilligers motiveren. Berend kon dat ook wel, maar hij 
was veel zwaarder op de hand. Bij Conny was er altijd iets lichts.” 
 
Een deel van de buitenwereld zag de stormachtige gebeurtenissen bij de AABN vooral als onderdeel 
van een machtsstrijd tussen communisten en niet-communisten, gevoed door een soortgelijke strijd 
binnen het ANC. 
Conny Braam bestrijdt deze analyse. Sterker nog, volgens Braam is het conflict juist op de spits 
gedreven door mensen die er per se een communistische coup in wilden zien. “Als de gemoederen 
rustig waren geweest en er geen krachten van buitenaf actief waren geweest, dan hadden we de zaak 
misschien nog kunnen redden. Maar er waren teveel figuren actief die het op de spits wilden drijven. 
Een aantal journalisten speculeerde dat het ging tussen communisten en niet-communisten. Met name 
dat Jacques en ik de macht wilden grijpen. Cees Gloudemans schreef er pagina’s over vol in de 
Volkskrant.” Een andere journalist die het communistische complot serieus nam was Rudie Kagie van 
De Nieuwe Linie. Deze schreef op 25 februari 1976 dat de AABN door communisten was geannexeerd 
en dat de “twee laatste niet-CPN’ers in het bestuur van de Anti-Apartheids Beweging – voorzitter Piet 
van Andel en sekretaris Berend Schuitema – [..] onlangs, daartoe gedwongen, af[traden].”474 
Kagie citeert in hetzelfde artikel ook Van Andel: “’Toen het ontslag van een aantal stafleden dreigde, 
ging het distriktsbestuur van de CPN zich ermee bemoeien. Dat vond ik toen een beetje raar; ik had me 
nooit gerealiseerd dat bijna iedereen die op het bestuur [bedoeld is waarschijnlijk ‘het bureau’, RM] 
werkte CPN-lid was. Zolang ze hun werk maar goed doen; de rest interesseerde me niet zo.” Over de 
‘pleno’ waar alles zou worden uitgepraat, en waar volgens Kagie het vertrek van Van Andel en 
Schuitema zou worden geëist, vertelt Van Andel: “Op die plenaire vergadering zaten opeens ook 
allemaal mensen van het Medisch Komitee Angola, ik snapte niet waar die zo gauw vandaan kwamen; 
maar het bleek dat die voor deze bijzondere gelegenheid ook mochten meebeslissen.” 
Het artikel wekte de woede op van de opvolger van Van Andel, Jaap de Visser, en de voorzitter van de 
MKA, Henk Odink: “Het moet ons van het hart dat wij, behalve in een bekend ochtendblad, nog maar 
zelden in zó kort bestek zoveel pertinente leugens hebben aangetroffen”, schrijven zij in een 
ongedateerde, ongepubliceerde brief aan de redactie van De Nieuwe Linie.475 In die brief suggereren ze 
ook dat het artikel van Kagie “naar vorm en inhoud ook nog concreter [kan] worden gelokaliseerd. Wie 
de Zuidafrikaanse pers van de afgelopen tijd heeft gevolgd, weet dat daar een campagne aan de gang is 
geweest waarbij aanvallen op diverse solidariteitscomité’s gecombineerd werden met aanvallen op het 
communisme. Dat is natuurlijk geen toeval: nu de voormalige Portugese kolonies hun vrijheid hebben 
bevochten en de vrijheid van Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika in zicht komt, krijgen de blanke 
fascisten in Pretoria en hun imperialistische handlangers in Washington, Bonn, Den Haag enz. steeds 
meer last van de steeds beter georganiseerde solidariteitscomité’s in het buitenland. Ook de heer Kagie 
vindt het nodig om zijn steentje bij te dragen.” Ton Korver bevestigt dat de ruzie bij de AABN 
inderdaad onderwerp van gesprek is geweest bij het districtsbestuur van de CPN, maar niet in de sfeer 
die Kagie schetst. Korver: “Vóór de grote vergadering waarin het allemaal besproken zou worden 
werden alle CPN’ers binnen de AABN bij Roel Walraven geroepen [de voorzitter van de CPN 
Amsterdam en tevens wethouder, RM]. Roel had één boodschap: de CPN’ers moeten één lijn trekken. 
Dat betekende kortweg dat ik als minderheid moest inbinden. Dat deed ik dus niet. Roel was gewoon 
erg ongelukkig met de hele situatie.” Volgens Braam was het Ton Korver zelf die de kwestie bij 
Walraven had aangekaart: “Walraven had helemaal geen zin zich ermee te bemoeien, hij zei: ‘Als jullie 
niet ophouden met dat geruzie, sodemieter ik jullie allemaal de partij uit’.” 
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Vooral gezien het geringe belang dat de CPN tot dan toe had gehecht aan de situatie in Zuid-Afrika en 
de strijd tegen de apartheid, lijkt het niet waarschijnlijk dat de affaire onderdeel was van een CPN-
complot om een ‘machtsovername’ in de AABN te bewerkstelligen. Het is in ieder geval onbetwistbaar 
dat de kampen binnen het conflict niet scherp langs partijlijnen liepen, immers CPN-lid Ton Korver 
kon zich niet vinden in de lijn van mede CPN’er Braam. Hetzelfde gold voor vrijwilliger Wil Pas, óók 
lid van de CPN. Tegelijk zaten verschillende niet-communisten juist wel in kamp Braam, zoals onder 
andere vice-voorzitter Jaap de Visser (PvdA) en de niet politiek geprofileerde penningmeester IJsbrand 
Dijkstra. Kier Schuringa analyseert: “Het was niet ideologisch, maar de CPN-kwestie speelde op de 
achtergrond wel mee. Conny en Jacques waren allebei CPN en zij speelden de belangrijkste actieve 
rol.” 
 
Schuitema is nooit helemaal afgekomen van de geur van verraad. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat 
hij Okhela heeft verraden en, sterker nog, actief was voor de Zuid-Afrikaanse geheime dienst BOSS. 
Eén van die mensen was Breyten Breytenbach. In een interview zei Breytenbach: “Later heeft hij 
[Schuitema, RM] erkend in een zeker stadium te hebben samengewerkt met de Zuidafrikaanse politie. 
Hij beweerde dat te hebben gedaan om een soort tegenwicht te kunnen vinden voor de invloed van de 
Zuidafrikaanse communisten binnen het ANC en ook binnen de anti-apartheidsbeweging in Nederland. 
Het klinkt een beetje naïef, hè. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zelf in de gevangenis heb gehoord – en 
dat brengt ons natuurlijk op het hoofdstuk van de manipulatie – dat Schuitema actief agent van de 
Zuidafrikaanse regering was. Wat ik wel weet is dat vrienden van me in Zuid-Afrika na mijn arrest 
onderzoek hebben gepleegd en speciaal voor dat doel iemand naar Europa hebben gestuurd, en die 
persoon is teruggekomen naar Zuid-Afrika met de overtuiging dat het Schuitema was die me verraden 
heeft.”476 
In zijn boek ‘De ware bekentenissen van een witte terrorist’ (1984) schrijft Breytenbach over 
Schuitema: “... hij is daarna bij me langs geweest. Tweemaal. Hier in Parijs. Hij gaf toe dat hij geregeld 
contact had met (en/of in de gaten gehouden werd door) diverse Zuidafrikaanse veiligheidsdiensten. 
Vooral Huntingdon [één van de BOSS-agenten die Breytenbach regelmatig ondervraagd had tijdens 
diens detentie, RM] zag hij vaak. Zo speelt hij de ene groep tegen de andere uit. En hij stuurt me hoogst 
zonderlinge epistels, geschreven in een geheel eigen jargon en bestaande uit een ratjetoe van analyses 
en theorieën.”477 
Op 2 februari 1980 kopte de Zuid-Afrikaanse Sunday Times met chocoladeletters: ‘Another spy 
confesses’. Het was kort nadat de Zuid-Afrikaanse spion kapitein Craig Williamson bekend had 
gemaakt dat hij jarenlang als vice-directeur geïnfiltreerd was geweest bij het University Exchange Fund 
in Genève, dat een fel anti-apartheidsbeleid voerde. In de Sunday Times ontkende Schuitema dat hij 
Breytenbach had verraden, maar: “I admit that I passed on information to the South African Police, but 
that was only from 1978 onwards.” Volgens dit scenario zou Schuitema wel degelijk zijn gearresteerd 
tijdens zijn illegale verblijf in Zuid-Afrika, en maakte hij, om zijn vrijheid te kopen, gemene zaak met 
de veiligheidsdiensten, en briefde sindsdien informatie over de oppositie door aan ‘de vijand’. 
De vraag is echter hoeveel waarde gehecht kan worden aan deze ‘bekentenis’ van Schuitema. Na 
Okhela was Schuitema verward, getraumatiseerd, eenzaam en wanhopig op zoek naar persoonlijke en 
politieke steun. Het is niet ondenkbaar dat hij ook toevlucht heeft gezocht bij de krachten die hij 
voorheen zo heftig had bestreden. Breyten Breytenbach schrijft in zijn boek ‘Bekentenissen’: “Het is de 
Britse inlichtingendienst, beweert hij [Schuitema, RM] tegenwoordig, die indertijd de jacht op hem 
heeft georganiseerd en die de zwarte bevrijdingsbewegingen als dekmantel gebruikt om de revolutie 
tegen te houden en zijn imperialistische invloed in Afrika uit te breiden. De enige oplossing, beweert 
hij, is dat we ons als Afrikaner nationalisten te weer gaan stellen, waarbij in de eerste plaats moet 
worden samengewerkt met de extreem rechtse neo-nazi’s. Spion? Tragische gek? Werktuig? Eén ding 
is zeker: in dit smerige spel is hij een kapotte pion.”478 
 
In een interview in The New Yorker op 8 november 1993 stelde Breytenbach dat hij gewoon niet weet 
wie de missie verraden had: “’I never really found out,’ he replied sighing. He went on to list people 
who would have known of his coming movement – Makat[h]ini, Curiel, Schuitema, Schuitema’s 
girlfriend [Conny Braam, RM] – any of whom might conceivably have been working for BOSS, or, 
more likely, for the London ANC, which would have had a motive itself to betray this upstart 
organization of independent anti-apartheid activists to BOSS (...) ‘And who knows? Maybe there 
weren’t any finks as such – maybe nobody intentionally betrayed anyone. Maybe they – the BOSS and 
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the others – were just damn good at what they do, and had us under good, solid surveillance the entire 
time. Or maybe we just got sloppy and inadvertently screwed things up.’”479 
Dat Breytenbach zelf uiterst slordig te werk was gegaan tijdens zijn illegale verblijf in Zuid-Afrika en 
kennelijk weinig had opgestoken van de lessen en waarschuwingen van zijn Solidarité-trainers staat 
buiten kijf. In ‘Bekentenissen’ schetst Breytenbach hoe zijn missie van het begin af aan gedoemd was 
te mislukken.480 De grootste blunder was ongetwijfeld dat de dichter reeds in het SAL-vliegtuig op weg 
naar Johannesburg aanpapte met stewardess Anna van Niekerk (volgens andere bronnen heet zij Anna 
van Schalkwyk481) en in de dagen erna een relatie met haar begon. Ook toen al bekend was dat veel 
SAL-stewardessen informatie doorgaven aan BOSS. Later zou Van Niekerk overigens in het huwelijk 
treden met fotograaf Cloete Breytenbach, broer van Breyten. 
De AABN kreeg na afloop een brief van Breytenbach’s vriend en collega-schrijver André Brink waarin 
deze uit de doeken deed hoe onverantwoordelijk Breytenbach zich in Zuid-Afrika had gedragen. 
Behalve het roekeloze contact dat hij legde met de stewardess had Breytenbach direct na zijn landing 
allerlei vrienden en kennissen gebeld dat hij in Zuid-Afrika was.  
Breytenbach kon zijn hele missie voltooien en werd pas gearresteerd toen hij weer op het vliegtuig 
wilde stappen. Hij wist toen al dat BOSS hem op de hielen zat. De mensen met wie hij in de weken 
ervoor contact had gelegd werden allemaal gearresteerd. In de detentie en het proces dat volgde 
blameerde Breytenbach zichzelf door openlijk spijt te betuigen over zijn daden en zelfs persoonlijk 
excuses aan te bieden aan premier Vorster voor een beledigend gedicht dat hij eerder over Vorster had 
geschreven. Ondanks Breytenbach’s excuses en vernederende boetedoening werd de dichter 
veroordeeld tot negen jaar cel waarvan hij er zeven-en-een-half zou uitzitten voordat hij in 1982 werd 
vrijgelaten.  
 
Na zijn arrestatie werd voor Breytenbach een steuncomité opgericht. Drijvende krachten achter het 
Breytenbach-comité waren uitgevers Rob van Gennep en Laurens van Krevelen. Ook Adriaan van Dis 
en Aad Nuis waren actief in het comité. De bestaande anti-apartheidsorganisaties hielden zich afzijdig. 
Aad Nuis zei daarover: “Toen hier na zijn arrestatie door enkele vrienden een steuncomité werd 
opgezet, kwam er wel veel weerklank van particulieren, maar merkwaardig weinig van organisaties die 
goede betrekkingen onderhielden met het officiële verzet. De redenen die daarvoor werden opgegeven 
varieerden van vage insinuaties – die ook nu nog op onverwachte plaatsen sporen hebben nagelaten – 
tot het argument dat men niet moet zeuren over één bevoorrechte blanke als zoveel zwarten er slechter 
aan toe zijn.”482 
De opstelling van het ANC ten aanzien van de acties van Breytenbach en het Okhele-initiatief schoot 
Adriaan van Dis in het verkeerde keelgat. In een interview met Ischa Meijer zei Van Dis: “Toen 
Breyten Breytenbach gearresteerd was, werd ik voor het eerst geconfronteerd met wat het werkelijk 
betekende om politieke strijd te voeren in samenhang met juiste journalistieke berichtgeving. 
Breytenbach had contacten met het ANC – ik ben er zelf bij geweest. Ik zat ook in die illegale groep 
van Breytenbach. Ik heb bijeenkomsten bijgewoond in Normandië, samen met een van de mensen die 
in het ANC-bestuur zaten. Toen Breyten gearresteerd werd, ontkende het ANC dat hij ook maar iets 
met het ANC te maken had. Dat kon ik aanvankelijk begrijpen en billijken, want het was tenslotte 
bezwarend voor hen om dat toe te geven. Maar toen hij eenmaal in het gevang zat, heeft het ANC zich 
volkomen van hem afgekeerd, en ze hebben hem zeven jaar laten rotten. Dat neem ik ze verschrikkelijk 
kwalijk.”483 
Meulenhoff besloot in de tijd van de gevangenschap van Brytenbacht diens verzamelde werk uit te 
geven. Vooral het boek ‘Een seizoen in het paradijs’ uit 1974, werd goed ontvangen door het 
Nederlandse publiek en kende vijf herdrukken. In de periode na zijn vrijlating bezocht Breytenbach 
Nederland regelmatig en kregen het werk en de politieke activiteiten van de schrijver ruim aandacht in 
de Nederlandse pers.484 
 
Een andere journalist die zich in die tijd met de Okhela affaire en Schuitema bemoeide was freelancer 
Wiecher Hulst, die publiceerde in de Haagse Post. Hulst had een vriendschap met Schuitema 
ontwikkeld, maar toch is zijn eerste reactie wanneer hij terugdenkt aan die tijd: “Schuitema heeft de 
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zaak verraden.”485 Toch bleef hij contact houden met Schuitema na die stormachtige vergadering bij de 
AABN: “Berend dook onder. Hij werd beschuldigd van verraad. Zo nu en dan stond hij ineens bij mij 
op de stoep, verwilderd en met een grote baard: een soort Karl Marx op drift. Vaak kwam hij dan geld 
lenen. Hij had geen cent. Hij gaf me in die tijd publicaties van Okhela. Die had hij zelf geschreven; 
verwarde teksten. En dat terwijl hij altijd zo helder was geweest.” Hulst heeft verder geen concrete 
aanwijzingen voor zijn overtuiging dat Schuitema Breytenbach had verraden. “Berend zelf was er soms 
zelf onduidelijk over; hij zei eens: ‘Als ik dubbelspel heb gepleegd, dan was het onbewust’. Cees 
Gloudemans [Journalist van de Volkskrant, RM] was wel overtuigd van Berend’s verraad. Gloudemans 
had het op de AABN voorzien. Berend vertelde eens dat hij op bezoek was bij Adriaan van Dis toen 
Gloudemans aanbelde. Berend is toen in een kast gekropen en kwam er pas uit toen Gloudemans weg 
was.” 
Hulst schreef indertijd ook over de nucleaire banden tussen Zuid-Afrika, Europa (vooral Duitsland) en 
Israël, een onderwerp waar ook Schuitema meer dan gemiddeld in was geïnteresseerd. Hulst: “Berend 
had een persconferentie georganiseerd over de Zuid-Afrikaanse kernwapenzaak. Daar waren alleen 
Lisette Lewin en ik op afgekomen. Berend werd op dat moment opzij gezet. AABN had z’n handen 
ervan afgetrokken.” Opzet of niet, feit is dat de AABN juist op het moment dat de zaak van de levering 
van reactorvaten aan Zuid-Afrika in de Nederlandse politiek speelde, het moest laten afweten vanwege 
de interne strijd.  
 
Na de Okhela affaire hing de AABN geruime tijd in de touwen. Op 30 augustus 1977 schreef Kier 
Schuringa een interne brandbrief: “Mijns inziens wordt het funktioneren van de beweging gekenmerkt 
door het (vrijwel) geheel ontbreken van een gestruktureerde diskussie ter bepaling van de politieke lijn 
van de beweging, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in zuidelijk Afrika en de situatie in 
Nederland.”486 Schuringa noemde in zijn brief zes momenten waarbij het de AABN ontbroken had aan 
slagkracht. Ten eerste de nieuwe politieke situatie in Nederland na de verkiezingen. Ten tweede het 
diplomatieke offensief van westerse landen tegenover zuidelijk Afrika. Ten derde het verscherpen van 
de repressie en de propagandecampagne tegen het ANC in Zuid-Afrika. Ten vierde de 
samenwerkingsmogelijkheden met het MKA. Ten vijfde de veranderde positie van het Angola Comité 
(en in mindere mate de BOA) binnen de Zuid-Afrikabeweging. En ten zesde het uitblijven van nieuwe 
actie-initiatieven. Schuringa concludeerde: “...dat het voortduren van deze situatie zeer ernstige 
gevolgen voor de positie van de beweging zal hebben: om niet te zeggen dat we zo voortgaand met een 
jaar of zo politiek in de marge van het gehele zuidelijk Afrika gebeuren staan.” 
 
AABN versus KZA 
In 1976 werd Angola onafhankelijk. Voor het Angola Comité betekende dit een tweesprong: stoppen of 
doorgaan? Het werd de tweede optie. In de zomer van 1976 hernoemde het oude Angola Comité zich 
tot Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), er werd de aandacht voor een belangrijk deel verlegd naar Zuid-
Afrika (zie hierover het hoofdstuk over het KZA).  
De vraag ligt voor de hand waarom KZA-voorman Sietse Bosgra en de zijnen zich op dat moment niet 
aansloten bij de AABN. De AABN had wezenlijk dezelfde doestelling en was – afgezien van de 
verlammende Okhela-toestanden – een goede organisatie om verder uit te bouwen. Bovendien waren er 
al eerder fusiebesprekingen geweest tussen de diverse anti-apartheidsorganisaties. Dit was hét moment 
geweest om de versnippering aan te pakken. Volgens Bosgra waren er verschillende redenen om als 
KZA apart door te gaan. De belangrijkste waren de ideologische verschillen tussen beide organisaties. 
Bosgra stond zeer wantrouwend tegenover de invloed die de CPN volgens hem in de AABN had. Niet 
alleen wantrouwde hij persoonlijk de CPN, maar hij vond vooral dat een organisatie die met de CPN 
werd geassocieerd, daarmee afgesneden was van draagvlak bij een groot deel van de bevolking. In de 
jaren zeventig – de Koude Oorlog woedde nog volop – handhaafde de politiek een impliciet cordon 
sanitaire rondom de CPN. Nauwe samenwerking met een organisatie die geassocieerd werd met de 
communisten zou automatisch leiden tot politieke marginalisatie, zo vreesde Bosgra.487 De winst die te 
behalen was in de communistische hoek was in de tweede helft van de jaren zeventig bovendien 
beperkt. Bij de verkiezingen van 1977 haalde de CPN slechts 1,7% van de stemmen: twee zetels in de 
Tweede Kamer. 
Vooral wegens de samenwerking met het Medisch Komitee Angola (MKA) verspeelde de AABN bij 
sommige mensen, waaronder het Angola Comité/KZA, krediet. Veel individuen en organisaties 
weigerden samen te werken met het MKA. Op 13 november 1976 organiseerden de AABN met het 
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MKA bijvoorbeeld een manifestatie ‘Angola bevrijd, vrijheid voor Zuidelijk Afrika’, in de 
Amsterdamse RAI. Een bijeenkomst waar zo’n tweeduizend mensen aan deelnamen. Vanwege de 
prominente rol van het MKA (MKA-voorzitter Henk Odink zat de manifestatie voor) deed het Angola 
Comité niet mee. Maar ook andere organisaties meden de manifestatie. Van de uitgenodigde politieke 
partijen kwam alleen de CPN opdraven. Het CDA kon ‘naar verluidt’ niemand vinden om het woord te 
voeren en de PvdA “liet verstek gaan omdat men bepaalde bezwaren tegen de actie had”.488 PSP’er 
Maria Snethlage weigerde ‘iedere vorm van steun’ aan de manifestatie. Snethlage schreef in een brief 
aan de AABN: “Zoals u weet zou ik de inhoud van deze oproep geheel kunnen onderschrijven als er 
niet een groot ‘maar’ aan verbonden was. Onlangs kwam mij ter ore dat in verschillende plaatsen 
pogingen gedaan werden om het Angola Komitee te belasteren ten voordele van het Medisch Komitee 
Angola. Gesuggereerd werd dat er bij het Angola Komitee veel ‘aan de strijkstok zou blijven hangen.’ 
Ik heb met het Angola Komitee meegeleefd sinds zijn oprichting; ken de oprichters al veel langer. En 
als ik van een ding zeker ben dan is het dat geld dat dit komitee verzamelt, tot de laatste cent toe 
Angola ten goede komt. De vaste krachten van dit komitee hebben krankzinnig lage salarissen en op 
het bureau wordt de grootst mogelijke zuinigheid betracht (...) en daarom vind ik het schandalig dat 
deze actie, gezien uw samenwerking met het Medisch Komitee Angola, mede onder uw 
verantwoordelijkheid gevoerd wordt.”489 Ook anti-apartheidsstrijder van het eerste uur, dominee J.J. 
Buskes weigerde de manifestatie te steunen. Evenals historicus Dr. Eddy van den Brink die 
aanvankelijk toezegde in het Comité van Aanbeveling plaats te nemen, maar die toezegging later weer 
introk omdat de manifestatie georganiseerd werd gedeeltelijk tegelijk met een Namibië-actie [van het 
KZA, RM], een actie die, aldus Van de Brink, consequent werd doodgezwegen door de 
AABN/MKA.490 
 
Het MKA was strenger in de communistische leer dan de AABN. MKA-voorzitter Henk Odink was 
CPN’er en een verklaard tegenstander van Bosgra en diens Angola Comité dat meer op de PSP-lijn zat. 
Tussen beide organisaties woedde een openlijke koude oorlog. Het verschil tussen beide organisaties 
spitste zich deels toe op de manier van omgaan met de interne verdeeldheid binnen 
bevrijdingsbeweging Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Het Angola Comité 
maakte melding van het feit dat MPLA-leider Agostinho Neto door partijleden beschuldigd werd van 
machtsmisbruik. Voor het MKA en diens voorman Henk Odink gaf het Angola Comité de 
bevrijdingsbeweging hiermee een ‘dolkstoot in de rug’.491 Vooral Paul Staal die namens het Angola 
Comité de contacten met de bevrijdingsbewegingen onderhield was voor het MKA de gebeten hond. 
Staal zegt in gesprek met Jos van Beurden en Chris Huinder voor hun boek ‘De vinger op de zere 
plek’: “Ik ben zwart gemaakt, vooral bij de MPLA. Het MKA en vooral voorzitter Henk Odink, 
probeerde mijn vriendschappen met vertegenwoordigers van de bevrijdingsbewegingen kapot te maken 
(...) Zijn suggestie dat ik met Westerse inlichtingendiensten samenwerkte heeft mij ontzettend 
gekwetst.”492 Waarop Odink reageerde dat hij met de MPLA nooit over personen sprak, “wel over het 
Angola Comité.” Feit was dat het voor Bosgra en de zijnen onmogelijk was om met de AABN samen 
te gaan, zolang deze organisatie het bed deelde met het MKA. En in het midden van de jaren zeventig 
waren de banden tussen MKA en de AABN erg nauw. Op verschillende momenten hebben beide 
organisaties de wens en verwachting uitgesproken dat het op den duur tot een volledige fusie zou 
komen. Uit de notulen van het dagelijks bestuur van de AABN van 24 oktober 1974 blijkt dat de nauwe 
band tussen AABN en MKA voor de meeste andere Zuid-Afrikaorganisaties moeilijk verteerbaar was: 
“... het gesprek tussen de Mondlane Stichting, DAF en AAB liep op niets uit omdat wij ook het Med. 
Komite Angola hadden uitgenodigd. Wij zijn toen met het MKA opgestapt. Het MKA wil zich 
opheffen en in ons opgaan, maar wel als med.groep blijven functioneren. Ze hebben er een weekend 
over gehouden en iedereen is het er mee eens. MKA heeft ons voorgesteld om het a.s. Zuidelijk Afrika-
weekend deze fusie te presenteren. Voor ons ligt dat een beetje moeilijk, het lijkt beter om de zaak 
voorzichtig te presenteren en eerst beter uit te werken.”493 Twee weken later, tijdens de db-vergadering 
van 7 november 1974, is de AABN toch overtuigd van de noodzaak om de fusie versneld door te 
zetten: “Pleno 14 nov. over sancties zal tevens benut moeten worden om te spreken over fusie met 
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Med.Komité, want de fusie moet zo snel mogelijk doorgaan. Daarna moet een werkgroep samengesteld 
worden die [deze] fusie gaat uitwerken.”494 
Maar de fusie liep vertraging op en werd uiteindelijk zelfs geheel afgeblazen. De praktijk van het 
samen opereren viel de AABN niet mee. Inmiddels waren beide organisaties verhuisd naar een 
gezamenlijk pand aan de Lauriergracht in Amsterdam. De notulen van een gezamenlijke vergadering 
van AABN en MKA van 18 juli 1978 maakten melding van een “sfeer van wantrouwen” tussen beide 
organisaties” en “sterk uiteenlopende meningen”.495 In reactie op de intentieverklaring schreef Jacques 
Meerman op 24 augustus 1977 een brief aan het MKA. Daarin spreekt hij van een ‘aanzienlijke 
vertrouwenscrisis’ die was ontstaan tijdens de evaluatie van de najaarsactie van 1976, als gevolg 
waarvan “... we een toekomstige samenwerking niet uitsluiten, maar in concrete gevallen af willen 
laten hangen van de mate waarin overeenstemming mogelijk zou blijken.”496 De najaarsactie van 1977 
zou opnieuw leiden tot ergernis omdat, volgens de AABN, de “praktische inbreng van het MKA bij de 
organisatie van de najaarskampagne (...), afgezien van de kollekteweek in Amsterdam, vrijwel nihil is 
geweest.”497 
De AABN-betrokkenen kunnen zich, terugkijkend, vrijwel niet voorstellen dat zij in die tijd serieus 
overwogen met het MKA te fuseren. Pim Juffermans: “Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er 
fusieplannen zijn geweest. Het MKA zat in hetzelfde gebouw als wij, maar het was water en vuur. 
Vooral Conny en Henk Odink konden elkaars bloed wel drinken. Odink was een verschrikkelijke 
stalinist, daar viel echt niet mee samen te werken. Bij ons zaten ook veel CPN’ers, maar het MKA was 
echt louter CPN-georiënteerd. Odink is later zelfs naar de NCPN gegaan.”498 De AABN’ers keken 
trouwens wel met bewondering naar het werk van het MKA. Fulco van Aurich: “Vooral praktische 
steun op medisch gebied, daar waren ze echt goed in. Ze verzorgden veldhospitalen. Als je zo’n ding 
zag staan bij een inzamelingsactie, sprak dat enorm aan. Ook waren ze goed in het inzetten van 
artiesten voor de zaak. Bijvoorbeeld Margreet Dolman hadden ze al heel vroeg ingeschakeld. Dat paste 
goed bij de manier waarop wij dingen deden.”  
Vooral bij het publiek viel steun voor medische voorzieningen goed. In samenwerking met de AABN 
wist het MKA flinke hoeveelheden geld bij elkaar te krijgen voor een ANC-ziekenhuis in Morogoro, 
Tanzania. Het Comité van Aanbeveling maakte indruk door het grote aantal artsen, waaronder 
verschillende hoogleraren, die het initiatief ondersteunden. Uiteindelijk zou het ANC, uit dank voor de 
Nederlandse steun, het ziekenhuis de naam geven ‘ANC-Holland Solidarity Hospital’. 
Maar dat aantrekkelijke medische aspect was niet voldoende om de samenwerking tussen AABN en 
MKA te redden. Voor de AABN was het duidelijk waar dat aan lag: aan Henk Odink. Conny Braam: 
“Over ego’s gesproken, Henk Odink had het grootste ego van allemaal. Hij was een enorme 
stoorzender, een rigide man, bovendien paranoïde en onsympathiek. Ik mocht hem niet. We zaten in 
hetzelfde pand aan de Lauriergracht. Odink was er gelukkig niet vaak. Met het staflid van het MKA 
was prima samen te werken. Maar het MKA wás Odink: de organisatie kwam op in de schaduw van het 
ego van Odink en verdween ook weer snel.” 
 
Een eventuele samenwerking tussen AABN en het Angola Comité werd, ook bemoeilijkt doordat het 
Angola Comité vreesde via de AABN in de richtingenstrijd bij het ANC verzeild te raken. Volgens 
Bosgra stond het ANC in Londen erg onder invloed van de communisten: “SACP’er Reg September 
was de grote man in Londen. Hij kwam iedere veertien dagen naar Nederland.”499 
Ondanks de controverses tussen beide organisaties zijn er toch gesprekken geweest over een mogelijk 
samengaan tussen de AABN en het Angola Comité. Bosgra maakt melding van twee eisen die de 
AABN stelde aan samenwerking. De eerste was: geen boycot van bedrijven, want dit zou de arbeiders 
vervreemden van de anti-apartheidsstrijd. In plaats daarvan moest gestreefd worden naar totale 
sancties. De tweede eis was dat Nederlandse overheidssteun aan de bevrijdingsbewegingen moest 
worden tegengegaan omdat dit een rookgordijn zou opwerpen voor het voortzetten van samenwerking 
met Zuid-Afrika.500 
Onaanvaardbare eisen vond Bosgra. Volgens de ‘onderhandelaar’ namens de AABN met Bosgra, Fons 
Geerlings, waren deze eisen zeker niet zo absoluut als Bosgra nu stelt. “De AABN richtte zich in die 
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tijd wel degelijk op individuele bedrijven, zoals bijvoorbeeld op textielbedrijf Nijverdal Ten Cate.” Het 
ging de AABN vooral om het feit dat kleine middenstanders niet getroffen moesten worden én dat er 
goede alternatieven beschikbaar moesten zijn. Ook de andere eis lag genuanceerder, volgens de 
AABN’ers. Het ging er hen vooral om dat de overheid geen eisen aan het ANC mocht stellen, 
bijvoorbeeld over het afzweren van geweld.501 
Volgens Geerlings was de voornaamste onderliggende reden dat het ‘niet klikte’. En dat beaamt 
Bosgra: “Het klimaat was eigenlijk al verziekt. De besprekingen dienden alleen maar om elkaar de 
zwarte piet door te kunnen schuiven. Wij hadden geen trek om onze ‘bruidsschat’ – het 
Bevrijdingsfonds en de abonnees van ons blad – over te dragen aan een organisatie die met de CPN 
werd geassocieerd. Wij hadden een dynamiek opgebouwd waarbij we contact hadden met links PvdA 
en links CDA; de CPN had dat ernstig verstoord.”502  
 
De oprichting van het KZA in 1976 was voor de AABN een dreun van jewelste. Behalve een directe 
concurrent op de Nederlandse ‘markt’ was het KZA ook een rivaal in de aandacht van het ANC. 
Ondanks de stevige en vriendschappelijke banden tussen ANC’ers en AABN’ers was het niet 
vanzelfsprekend dat de AABN in zo’n nieuwe driehoeksverhouding altijd aan het langste eind zou 
trekken. Immers het Angola Comité had aan zijn opvolger, het KZA, een interessante erfenis nagelaten: 
het Bevrijdingsfonds én de (inmiddels tienduizend) abonnees van het bulletin. Via het KZA zou het 
ANC wellicht makkelijker aan geld en aan politieke invloed kunnen komen. Fulco van Aurich 
bevestigt dat de verontwaardiging van de AABN deels stoelde op angst: “De oprichting van het KZA 
vonden we bedreigend. Ze kwamen op ons terrein. We hadden kritiek op ze omdat het werk in Angola 
nog lang niet klaar was. Maar ja, Zuid-Afrika was meer sexy.” Conny Braam: “Het was niet leuk toen 
Sietse met zijn KZA kwam. We vonden het niet nodig en het voedde het anti-AABN gevoel dat bij 
sommigen heerste.” 
De verhoudingen tussen het KZA en de AABN bleven – met korte momenten van acute crisis, maar 
ook periodes van dooi – tot op het laatst gespannen. Naast de ideologische verschillen stonden beide 
organisaties ook tegenover elkaar wat betreft levenshouding. Waar de AABN bourgondisch was, was 
het KZA calvinistisch. Een karakteristiek die ongeveer overeenkomt met de karakters van de 
voorlieden van beide organisaties: Conny Braam en Sietse Bosgra. Conny Braam wist mensen aan de 
AABN te binden door warmte, gezelligheid en persoonlijk contact. Bosgra deed hetzelfde door totale 
toewijding aan de zaak en scherp tactisch inzicht. Braam: “Bij ons was ’t een gezellige boel. Na 
vergaderingen gingen we drinken in café Kalkhove. Daar aan de stamtafel zijn onze beste ideeën 
geboren. Wat we gemeen hadden met het KZA was het engagement, maar verder niets.” Peter Sluiter, 
vanaf eind jaren zeventig werkzaam bij het KZA: “Sietse was de primus inter pares bij het KZA. Hij 
had grote invloed. Dat kwam voort uit zijn enorme inzet en strategische inzicht. Dat gaf hem ook 
overwicht. Daarnaast was hij ook pragmatisch. Hij wist precies wat hij wilde, maar als hij dat niet kon 
halen dan zette hij zich volledig in voor een second best oplossing. Dat was heel sterk. Maar hij was 
natuurlijk ook een puritein. Een van onze grootste successen was de Krugerrandactie. Toen de banken 
‘om’ gingen heb ik, om het te vieren een fles wijn gekocht die we ter plekke ontkurkten. Sietse, de 
geheelonthouder, dronk toen een kopje thee mee en bleef een kwartiertje: ook puriteinen kunnen blij 
zijn!”503 
 
De verhouding tussen de AABN en het KZA had wel iets van twee rivalen die wedijveren om dezelfde 
geliefde: het ANC. Volgens de meeste betrokkenen –inclusief Bosgra zelf – viel het ANC meer op de 
AABN. Braam zegt hierover: “Het ANC was niet dol op Sietse. Ook kwam hij met veel geld, daar 
waren ze argwanend over. Ik zei tegen Reg [Reginald September, RM]: pak dat geld gewoon aan.” Bart 
Luirink: “Bij het ANC werd Sietse gewantrouwd, ook gevoed door onze verhalen. Zij vonden het gek 
dat hij een nieuwe club ging oprichten. Sietse had zeer sterke opinies over de communisten in het 
ANC. Daarmee raakte hij aan grote gevoeligheden, de ANC’ers vertrouwden dat niet.” Luirink weet de 
verhoudingen wellicht het meest treffend te illustreren door zijn vaker geciteerde uitspraak: “AABN'ers 
werden door de inner circle van het ANC steevast ‘comrades’ genoemd, terwijl de mensen van het 
KZA het met het minzame ‘friends’ moesten doen.”504 Een uitspraak die bij KZA’ers weer het 
vermoeden voedde dat de contacten van de AABN vooral de communisten binnen het ANC betroffen.  
Later zou het KZA ook nauwe betrekkingen opbouwen met het United Democratic Front (UDF), de 
legale Zuid-Afrikaanse oppositiepartij. Corrie Roeper, KZA-medewerkster tussen 1985 en 1991: “Wij 
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vroegen geen toestemming aan het ANC voor onze steun aan UDF. Het KZA was nooit echt honderd 
procent ANC-gericht. Wij waren wel altijd omzichtig met het ANC, we wilden geen ideologische 
ruzies. Gelukkig hadden we het Bevrijdingsfonds: de materiële hulp die we konden regelen was de 
aantrekkingskracht die we hadden op het ANC.”505 Zelf koesterde het KZA haar eigen contacten met 
ANC’ers zoals met Oliver Tambo, Frene Ginwala, Ruth First, Ismael Coovadia (de man die in Londen 
ging over materiële hulp) en ANC-penningmeester Thomas Nkobi.  
 
Thomas Nkobi was – waarschijnlijk onbedoeld – de oorzaak van de eerste botsing tussen het nieuwe 
KZA en de AABN. Op 6 augustus 1977 liet Nkobi Conny Braam weten dat in oktober van dat jaar een 
hoge ANC-delegatie naar Nederland zou komen “... not only to canvas support from support groups 
and sympathisers, but also to meet members of the government to acquaint them of our struggle and to 
discuss our struggle and problems in general. We hope that you will be in a position to organise, with 
the assistance of others if possible, a program for them.”506 Twee dagen later echter, op 8 augustus, 
richtte Nkobi een soortgelijk verzoek aan ‘Comrade Paul Staahl’ [bedoeld is Paul Staal, RM] van het 
Holland Committee on Southern Africa, zoals het KZA internationaal bekend stond: om te organiseren 
“together with the Anti-Apartheid Movement, Esau du Plessis and other friends a tour to the 
Netherlands by a top leadership delegation.”507 Nkobi was zich waarschijnlijk niet bewust van de 
problemen die zo’n dubbel verzoek met zich mee kon brengen. Het is niet aannemelijk dat Nkobi met 
deze actie de twee organisaties bewust tegenover elkaar stelde, of zelfs niet dat het een mislukte poging 
was om het KZA en de AABN nader tot elkaar te brengen. 
Voor het KZA was het verzoek een buitenkans om de banden met het ANC aan te halen en zich te 
presenteren als een betrouwbare partner. Het KZA probeerde direct een leidende rol op zich te nemen. 
De AABN voelde zich hierdoor in haar rechten aangetast, en was terughoudend in de samenwerking. 
De betrokkenen realiseerden zich wel dat ze er samen uit dienden te komen. Op 5, 9 en 12 september 
1977 vergaderden KZA, AABN samen met BOA, Kairos en DAF over het bezoek. De organisaties 
gingen akkoord met het voorstel van de AABN om de verantwoordelijkheid voor het bezoek en de 
tournee te scheiden: 1/3 van de tijd vielen de ANC’ers onder de AABN, en 2/3 van de tijd onder de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van KZA, Kairos, DAF en BOA. De notulen van die bijeenkomsten 
verraden harde onderhandelingen waarbij voor ieder dagdeel werd gevochten. “Het uitgangspunt voor 
de discussie was dat naar buiten toe steeds gezegd zal worden dat het bezoek plaats vindt op verzoek 
van het ANC. Dus niet: dat een bepaalde organisatie het ANC voor een bezoek heeft uitgenodigd.” 
Kier Schuringa herinnert zich het overleg, gevoerd in de kelder van het pand van het KZA, als ‘ijzig’: 
“We waren tot elkaar veroordeeld, maar we vertrouwden elkaar niet.”508  
De onderhandelingen weerhielden AABN en KZA er niet van om elk voor zich te proberen de andere 
partij bij het ANC buitenspel te zetten. De AABN schreef op 28 augustus aan het ANC: “Our 
movement has enough force and support to make your double request superfluous … And secondly: 
some of these organisations we have reason to distrust politically. So your double request may also 
force us into an alliance that we under the present circumstances regard as an undesirable one.”509 
Ook het KZA benaderde achter de rug van de partners om het ANC in Lusaka om de eigen voorstellen 
door te drukken. Kier Schuringa: “Het bleek dat Sietse ‘s avonds aan Lusaka dingen voorlegde die de 
afspraken die we gemaakt hadden helemaal onderuit haalden. Daar kwamen we achter door Paul 
Kuiper van ‘Facts en Reports’ [de AC/KZA knipseldienst over zuidelijk Afrika, RM] die vooral ‘s 
nachts werkte. Kuiper vond dit gedrag van Sietse achterbaks. Hij is het ons komen vertellen. Dat was 
allemaal heel vervelend en maakte de onderhandelingen niet makkelijker.”510 Terugkijkend benadrukt 
Sietse Bosgra dat het KZA na het ontvangen van de brief van Nkobi de andere organisaties had 
benaderd, terwijl de AABN dat niet gedaan had: “Dat zou de AABN nooit doen.” Het was daarbij 
logisch dat Nkobi het KZA benaderde, want het ging het ANC om overheidssteun “en daarvoor waren 
wij een veel betere ingang dan de AABN.”  
De poging tot dubbelspel van Bosgra had trouwens vooral voor het KZA zelf vervelende gevolgen. Zes 
KZA’ers – Marja Vuijsje, Kees Koning, Paul Kuiper, Ruth Noyon, Frans Ottenhof en Johan Goossens 
– keerden hierom het KZA de rug toe. Op 26 januari 1978 schreven de eerste vijf een brief aan de 
andere organisaties: “Wij zijn van mening dat vanuit dit komitee op onaanvaardbare wijze getracht is 
het ANC-bezoek te monopoliseren, en dat met name de manier waarop gepoogd is de Anti-
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Apartheidsbeweging Nederland ófwel in een ondergeschikte positie te brengen ófwel uit te sluiten, 
volstrekt afkeurenswaardig is.”511 Kairos kwam in een reactie op de brief van Vuijsje c.s. Bosgra te 
hulp. Volgens Kairos, die enkele malen vertegenwoordigers naar de vergaderingen over het bezoek had 
gestuurd, had vooral de AABN “zich toch te weinig inschikkelijk (...) getoond tegenover het KZA.”512 
 
Solidariteit aan het einde van de jaren zeventig 
Aan het eind van de jaren zeventig begon de ‘linkse hegemonie’ langzaam maar zeker af te brokkelen, 
een proces dat midden jaren tachtig voltooid was. Na 1984 speelde links binnen de parlementaire 
politiek nog slechts een marginale rol. De partijen aan de linkerkant van de PvdA stelden niks meer 
voor. De CPN verdween bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 zelfs helemaal uit het parlement. 
Ideologieën als marxisme, maoïsme, trotskisme et cetera verloren gaandeweg hun betekenis als factor 
in de politieke verhoudingen. In plaats van ideologieën werden thema’s veel meer leidend in het 
maatschappelijke en politieke discours: thema’s als vrede, milieu, vrouwen- en homo-emancipatie, 
anti-racisme et cetera. 
De de-ideologisering was misschien het scherpst waarneembaar binnen de CPN. Aan het eind van de 
jaren zeventig werd de autoritaire leiding van ‘stalinist’ Paul de Groot steeds meer betwist.513 Met de 
gestaalde kaders naar de achtergrond geschoven raakte de partij steeds meer onder de invloed van de 
mensen die hun wortels in de nieuwe sociale bewegingen hadden. Vooral de vrouwenbeweging kreeg 
steeds meer invloed op de discussies binnen de partij. Bij het partijcongres van 1982 werd het 
marxisme als onbetwistbare ideologie opzijgeschoven en gold het nog slechts als ‘inspiratiebron’.  
Ondanks de nog steeds zichtbare linkse cultuur van verzet verloor ‘links’ vanaf 1977, met de val van 
het kabinet-Den Uyl, haar invloed in de regering. Met uitzondering van het ongelukkige kabinet Van 
Agt II, dat acht maanden regeerde en bestond uit een combinatie van CDA, PvdA en D66, werd 
Nederland in de periode 1977 tot 1989 door rechtse coalities bestuurd. Twee CDA’ers die onder Den 
Uyl nog minister waren geweest, gaven leiding aan een handjevol kabinetten van rechtse signatuur. 
Eerst waren er twee (formeel drie) kabinetten onder leiding van Dries van Agt die met een ‘Ethisch 
Reveil’ de losgeslagen zeden van de jaren zestig terug in het gareel wilde brengen. Nederland zou bij 
allerlei maatschappelijke vraagstukken weer houvast moeten vinden in christelijke normen en waarden. 
De morele boodschap van Van Agt sloeg eigenlijk nauwelijks aan in Nederland. Vervolgens bracht de 
zakelijk ingestelde Ruud Lubbers een ‘no-nonsense beleid’ in de praktijk. Lubbers richtte zich op 
sanering van de overheidsfinanciën en op herstel van werkgelegenheid en tegelijkertijd op 
deregulering. Het kabinet kortte op uitkeringen, het onderwijs, de ambtenarensalarissen en de 
gezondheidssector, maar vooral ook het welzijnswerk moesten inleveren. Onder Lubbers werd het 
eerste begin gemaakt met de privatisering van overheidsdiensten, een beleid dat in de jaren negentig 
onder ‘paars’ zou worden voortgezet. 
Ook elders in de wereld was ‘rechts’ aan een opmars bezig. De meest spraakmakende voorbeelden 
hiervan waren de opkomst van het Thatcherisme in Groot-Brittannië en het presidentsschap van Ronald 
Reagan in de Verenigde Staten. In Duitsland was in dezelfde periode CDU’er Helmut Kohl aan de 
macht.  
In vrijwel alle rechts geregeerde landen werd min of meer hetzelfde beleid gevoerd. Vooral wat betreft 
het economische beleid was er overeenstemming tussen de verschillende regeringsleiders. De 
zogenoemde Reaganomics behelsden een reductie van de overheidsuitgaven, verlaging van de 
belastingen, vermindering van de greep van de overheid op de economie en een straf monetair beleid 
om de inflatie te beteugelen. 
Vooral in de eerste helft van deze periode was er sprake van een grote kloof tussen het linkse klimaat 
dat nog voelbaar was in grote delen van de samenleving en de rechtse partijen die een stevige greep 
hadden op de regeringsmacht. Dit leidde tot stevige confrontaties tussen grote groepen in de bevolking 
en de overheid. De anti-kernenergiebeweging wist in 1978 zo’n vijftigduizend mensen op de been te 
krijgen tegen de uitbreiding van de nucleaire verrijkingsfabriek UCN in Almelo. In de jaren erna waren 
er demonstraties tegen kerncentrales in Dodewaard en Borssele waaraan vele tienduizenden meededen. 
De vredesbeweging zette zichzelf in 1977 op de kaart met de IKV-campagne ‘Help de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland’. Een demonstratie in 1978, georganiseerd door het CPN-
initiatief ‘Stop de neutronenbom’, trok zo’n vijftigduizend betogers. In 1981 en 1983 vonden de 
grootste vredesdemonstraties plaats tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland, waaraan 
respectievelijk 400.000 en een half miljoen mensen deelnamen. Ook de kraakbeweging liet in deze 
periode steeds meer van zich horen en zette in steden als Amsterdam en Nijmegen regelmatig de boel 
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op stelten. Tijdens een ontruiming van een gekraakt pand in de Amsterdamse Vondelstraat zag 
burgemeester Polak zich genoodzaakt de hulp in te roepen van het leger, waardoor op 3 maart 1980 
tanks door het centrum van Amsterdam denderden. Ook de ontruiming van kraakpand De Grote Keyser 
verliep stormachtig. 
Dat de meerderheid van de bevolking in deze periode toch een stem uitbracht op rechtse partijen wijst 
er op dat het linkse klimaat vooral een kwestie was van een grote actiebereidheid van een deel van de 
bevolking. De ‘zwijgende meerderheid’, liet zich nauwelijks van de wijs brengen door het feit dat het 
in deze periode als niet politiek correct werd gezien om ‘rechts’ of conservatief te zijn.  
 
Voor de anti-apartheidsbeweging betekenden de liberaal-confessionele kabinetten dat hun eisen 
nauwelijks weerklank vonden in het landsbestuur. Politieke openingen waren zeer beperkt, vooral 
nadat het CDA zich ontdaan had van de zogenaamde ‘loyalisten’, de progressieve CDA’ers die op 
sommige beleidsterreinen meestemden met de oppositie. In 1980 zorgden deze loyalisten voor een 
bijna-val van het kabinet door in het parlement te stemmen voor een verplicht olie-embargo van Zuid-
Afrika. Op twee stemmen na haalde dit voorstel het niet (zie hierover het hoofdstuk over het olie-
embargo en de acties tegen Shell). 
Opmerkelijk genoeg betekende het gebrek aan succes in de politieke arena niet dat de anti-
apartheidsbeweging inbond of minder publieke weerklank kreeg. Integendeel. In de jaren tachtig was 
de anti-apartheidsbeweging waarschijnlijk de meest succesvolle sociale beweging, althans gemeten 
naar publieke aandacht en steun. Naast het gepolariseerde klimaat in Nederland kreeg de anti-
apartheidsbeweging vooral de wind in de zeilen door de gebeurtenissen in Zuid-Afrika zelf. Na de 
gebeurtenissen in Soweto, in 1976, was de geest uit de fles in Zuid-Afrika. En voorlopig zou die er niet 
in terugkeren. 
 
Soweto 
De 13-jarige scholier Hector Peterson werd op 16 juni 1976 doodgeschoten in Soweto. Hij liep mee in 
een vreedzame betoging van duizenden jongeren tegen het plan van de regering om Afrikaans als 
onderwijstaal verplicht te stellen. De foto van zijn bebloede lichaam schokte de wereld. De foto laat 
zien hoe de jongen wordt weggedragen door een huilende man (een mede-student) en een vrouw 
(Hector’s zus) rent naast hen, haar gezicht verwrongen van totale wanhoop. Het was het begin van een 
lange periode van rellen en geweld. Gedurende de Soweto Uprising in de maanden juni en juli kwamen 
honderden protesterende Zuid-Afrikanen om het leven. 
Voor slechts weinigen kwam de uitbarsting als een verrassing. De spanning was midden jaren zeventig 
opgelopen in Zuid-Afrika. Stakingen, schoolboycots, huurstakingen, thuisblijfacties en andere vormen 
van protest waren aan de orde van de dag. Het was duidelijk dat het verzet tegen het apartheidsregime 
tot een uitbarsting zou komen. “Riots looking for a place to happen”, zo schreef een Zuid-Afrikaanse 
krant.514 
De repressie steeg in dezelfde periode tot ongekende hoogte. Duizenden, vooral jonge Zuid-Afrikanen 
ontvluchtten het land. Zij kwamen in meederheid terecht binnen de netwerken die het ANC had 
opgebouwd in de recent ‘bevrijde’ staten als Angola, Mozambique en later Zimbabwe. Talloze mensen 
werden aangehouden of kregen een banning order (een gerechtelijk verbod om zich in het 
maatschappelijke verkeer te begeven). Tientallen organisaties werden verboden of kregen een banning 
order, waaronder het Christelijk Instituut van dominee Beyers Naudé (zie het hoofdstuk over 
Werkgroep Kairos). Tussen maart 1976 en november 1977 overleden negentien personen tijdens hun 
gevangenschap. ‘Zelfmoord’ was de doodsoorzaak die standaard werd aangegeven door de autoriteiten. 
Pas na de dood in gevangenschap van Steve Biko begon de Nederlandse ambassade te twijfelen aan de 
mededelingen die de Zuid-Afrikaanse overheid hierover deed. In augustus 1977 werd Biko, leider van 
de Black Conciousness Movement, door het apartheidsregime opgepakt en langdurig ondervraagd. Op 
7 september constateerden artsen verwondingen aan zijn hoofd en later verloor Biko het bewustzijn. 
Een arts adviseerde ziekenhuisopname, waarop de gevangene naakt in de achterbak van een Land 
Rover van Port Elisabeth naar Pretoria werd getransporteerd, een rit van 1.200 kilometer. Enkele uren 
na aankomst in de Pretoria Central Prison overleed Biko, 30 jaar oud. En pas twintig jaar later werd de 
ware toedracht van de dood van Biko bevestigd toen agenten van de veiligheidspolitie toegaven dat ze 
de gevangene met het hoofd tegen een betonnen muur hadden geslagen. Zijn begrafenis, geleid door de 
Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, werd bijgewoond door talloze ambassadeurs en diplomaten 
uit Europa en de VS, waaronder de Nederlandse ambassadeur Froger.515 
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Onder andere door het boek ‘Biko’ van de Zuid-Afrikaanse journalist Donald Woods, de film ‘Cry 
Freedom’, gebaseerd op dit boek, en door het lied ‘Biko’ van Peter Gabriel (uit 1980) groeide Steve 
Biko ook in het Westen uit tot één van de ‘helden’ in de strijd tegen apartheid. Na ‘Soweto’ opende de 
gewelddadige dood van Steve Biko veel mensen in het Westen definitief de ogen voor het 
onmenselijke apartheidssysteem. Nederlandse kranten publiceerden uitgebreide stukken en analyses 
over de toestand in Zuid-Afrika en de rol van Biko. In de bladen van de anti-apartheidsorganisaties 
werd daarentegen nauwelijks aandacht besteed aan de dood van de zwarte leider. Alleen Kairos volgde 
de BCM enigszins omdat er in Zuid-Afrika regelmatig contacten waren tussen de BCM en het 
Christelijke Instituut van Beyers Naudé. De AABN publiceerde een bericht over zijn dood, maar 
bekritiseerde tegelijk het idee van Biko van “vreedzame, geleidelijke verandering van het 
apartheidssysteem via een gekwalificeerd kiesrecht.”516 
De belangrijkste reden was dat Biko betrokken was bij de Black Conciousness Movement (BCM), en 
ook bij het PAC, de oude rivaal van het ANC. Juffermans: “Biko lag niet goed bij het ANC. Hij stond 
dichter bij het PAC dan bij het ANC. Wij vertrouwden PAC niet zo erg. Biko was daarom voor ons niet 
zo belangrijk.”517 
Net zoals het PAC legde de BCM de nadruk op zwart zelfbewustzijn (Black is Beautiful) en de 
organisatie van zwarte Zuid-Afrikanen. Het ANC-charter legde juist de nadruk op multi-raciale 
principes. Gedurende de jaren zeventig en tachtig stond het ANC tamelijk vijandig tegenover de 
‘erfenis’ van Biko. Pas in het begin van de jaren negentig werd zijn bijdrage aan de strijd tegen de 
apartheid door het ANC erkend.  
Om die reden lieten anti-apartheidsbewegingen een goede aanleiding liggen om aan te haken bij 
bestaande berichtgeving in Nederlandse kranten en het bewustzijn bij Nederlanders over de 
onderdrukking in Zuid-Afrika. De enige acties naar aanleiding van de dood van Biko vonden plaats op 
plaatselijk niveau, zoals in Amsterdam waar in 1978 het Pretoriusplein werd omgedoopt in Steve 
Bikoplein. Maar de gevestigde anti-apartheidsorganisaties wilden vooral voorkomen dat er rondom 
Biko een persoonlijkheidscultus zou ontstaan die naar hun gevoel af zou doen aan de centrale plaats die 
het ANC in de anti-apartheidsstrijd moest innemen.  
 
De druk op westerse regeringen om stappen tegen Zuid-Afrika te ondernemen groeide na ‘Soweto’. 
Groot Brittannië stelde in 1977 voor dat de Europese Gemeenschap een gedragscode zou instellen voor 
bedrijven met vestigingen in Zuid-Afrika. Het initiatief tot een verplichte investeringsstop richting 
Zuid-Afrika, waar Nederland wel voor voelde, redde het niet in EG-verband. Die EG-gedragscode 
stelde vooral dat binnen de Europese bedrijven die in Zuid-Afrika opereerden alle werknemers 
hetzelfde behandeld dienden te worden en dat racisme en apartheid uit het personeelsbeleid verbannen 
moesten worden. Ook diende vrijheid van organisatie, bijvoorbeeld binnen vakbonden, gegarandeerd te 
zijn voor werknemers evenals collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en loon. 
Daarnaast dienden de bedrijven hun werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen de harde 
gevolgen van de apartheidswetten die in het land golden. Het belangrijkste onderdeel van de code was 
wellicht dat alle bedrijven met vestigingen in Zuid-Afrika verplicht waren jaarlijks te rapporteren over 
het naleven van de code. Aanvankelijk verzette het Nederlandse bedrijfsleven zich heftig tegen de 
gedragscode, maar halverwege de jaren tachtig ebde het verzet weg en omarmde bijvoorbeeld VNO-
voorzitter Van Lede de code.518 Dankzij de verplichte jaarlijkse rapportage (en het commentaar van de 
Nederlandse overheid daarop) konden Nederlandse bedrijven laten zien dat hun aanwezigheid in Zuid-
Afrika een gunstig effect had op de Zuid-Afrikaanse arbeidsverhoudingen: in hun bedrijven had de 
apartheid geen voet aan de grond. In feite was de code de wettelijke grondslag van de zogenaamde 
‘polaroid-methode’ die begin jaren zeventig nog werd gepropageerd door mensen als Beyers Naudé. 
Bij de invoering van de code had de EG verklaard dat “het buitenlandse bedrijfsleven een waardevolle 
bijdrage dient te leveren aan de emancipatie van de niet-blanke bevolking van Zuid-Afrika en daarmee 
aan het tot stand brengen van vreedzame veranderingen.”519 Belangrijkste kritiek van anti-
apartheidsgroeperingen was dat de gedragscode niet gericht was op het afschaffen van de apartheid, 
maar op het verzachten van de gevolgen ervan. En dan ook nog bij een gering aantal werknemers, 
namelijk alleen de zwarte werknemers die werkzaam waren in een Europese onderneming. Dat was 
nog geen 2 procent van de totale zwarte beroepsbevolking. Een jaar later dan de EG besloten ook de 
VS tot een soortgelijke code, de zogenaamde Sullivan Principles.520  
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De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel bewoog na Soweto aarzelend in de 
richting van sancties. “Langzamerhand zie ik dat dwangmaatregelen nog de enige manier zijn om een 
ramp in Zuid-Afrika te voorkomen.”521 De vraag was echter of sancties opportuun waren gezien de rol 
die Zuid-Afrika, als grootste militaire en economische machtsfactor in de regio, speelde in Rhodesië en 
Namibië. Na het aantreden van marxistische regeringen in Angola en Mozambique was er de westerse 
landen veel aan gelegen om de opmars van het communisme in zuidelijk Afrika tot stilstand te brengen. 
Volgens de meeste westerse landen waren de repressieve regimes in Rhodesië en Namibië oorzaak van 
de communistische penetratie van het gebied. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken 
Kissinger “blijkt zeer wel te beseffen dat de beste methode om het ontstaan van een communistische 
invloedssfeer in zuidelijk Afrika te voorkomen nu juist is het zo snel mogelijk beëindigen van de greep 
van Vorster en Smith op Namibië en Rhodesië”, stelde Van der Stoel in een bericht aan Den Uyl.522 
Economische sancties tegen Pretoria werden in die context als contraproductief gezien, “deze zouden 
alleen maar ertoe kunnen leiden dat de houding van Zuid-Afrika, dat tot dusver eraan had meegewerkt 
om Rhodesië tot concessies te bewegen, zou verstarren, met alle nadelige consequenties van dien.”523 
Intussen had Nederland al enkele voorzichtige eigen stappen gezet om de druk op Pretoria te verhogen. 
Zo besloot het kabinet na september 1976 geen exportkredietgaranties meer te verstrekken aan 
bedrijven die naar Zuid-Afrika wilden exporteren. Ook de herverzekering van transacties met een 
langer lopende krediettermijn schafte het kabinet af. Het argument dat daarvoor werd gehanteerd was 
overigens niet de afschuw over de apartheid, maar het gebrek aan politieke stabiliteit in Zuid-Afrika.524  
Tot verdere eenzijdige stappen was Nederland niet bereid. Dit ten eerste omdat eenzijdige stappen niet 
effectief zouden zijn, daarnaast zouden de mogelijkheden tot maatregelen beperkt zijn wegens de 
verdragsverplichtingen die Nederland had, maar ook wegens de te verwachten Zuid-Afrikaanse 
‘vergeldingsmaatregelen’. Rotterdammer Lubbers attendeerde de ministerraad bijvoorbeeld op de 
nadelige gevolgen voor de Rotterdamse haven als de goederenstroom gewijzigd zou worden. En 
Westerterp (KVP, Verkeer en Waterstaat) waarschuwde voor een ‘onevenredig grote schade’ bij 
unilaterale maatregelen op het gebied van de scheep- en luchtvaart.”525  
 
In de Verenigde Naties verschoof het stemgedrag van Nederland licht. Ons land bleef zich verzetten 
tegen extreem geformuleerde anti-Zuid-Afrikaresoluties, maar kon wel instemmen met resoluties die 
opriepen tot een investeringsstop. Zo ondersteunde de Nederlandse vertegenwoordiger een resolutie 
van de Algemene Vergadering, december 1976, waarin de Veiligheidsraad in omzichtige termen werd 
opgeroepen stappen te nemen om te komen tot het terugtrekken van investeringen in Zuid-Afrika. 
Daarmee onderschreef de regering voor het eerst dat economische pressie een gerechtvaardigd middel 
was om Zuid-Afrika onder druk te zetten. Het debat over hoe dat economische pressiemiddel in te 
zetten, zou de vijftien jaren daarna het Zuid-Afrikadebat in Nederland beheersen. In 1977 behoorde 
Nederland zelfs tot de initiatiefnemers van een dergelijke resolutie. Nederland onthield zich van 
stemmen bij een voorstel tot een sportboycot van Zuid-Afrika, maar stuurde wel in februari 1977 een 
brief aan Nederlandse landelijke sportkoepels waarin werd verzocht niet deel te nemen aan 
sportevenementen waaraan ook Zuid-Afrikaanse (op grond van de apartheidwetten samengestelde) 
teams meededen.526 Na Soweto verleende de Nederlandse regering ook geen vergunning meer voor 
wapenexport. De levering van een Fokker F-28, bestemd voor een lijndienst tussen Zuid-Afrika en 
Namibië, mocht van overheidswege niet doorgaan omdat het toestel mogelijk gebruikt zou kunnen 
worden voor troepentransport. Bij deze beslissing speelde het recent opgerichte Komitee Zuidelijk 
Afrika een belangrijke rol (zie paragraaf ‘AABN en het wapenembargo’) 
 
Na Soweto steeg de Nederlandse financiële hulp aan (internationale) organisaties en instellingen die 
zich op zuidelijk Afrika richtten. Het Trustfund van de VN ontving in 1976 ruim 250 duizend gulden 
méér dan de ‘normale’ bijdrage van 70 duizend gulden. Het onderwijs- en trainingsprogramma ontving 
150 duizend gulden extra en ook de bijdrage aan twee Namibië-instanties van de VN verdubbelde in 
dat jaar. Het IDAF ontving honderdduizend gulden extra na Soweto.527 
De mogelijkheid om hulp te bieden aan in Zuid-Afrika gevestigde organisaties nam na Soweto echter 
af. Het kabinet was immers nog steeds niet bereid om steun te bieden aan organisaties in Zuid-Afrika 
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die door de autoriteiten waren verboden. Volgens Pronk waren er, na de verboden en banning orders 
volgend op de Soweto-onlusten, geen legale organisaties meer over die voor steun in aanmerking 
kwamen. Pronk was weliswaar voorstander van het financieren van verboden organisaties, maar Van 
der Stoel meende dat dit een ‘riskante precedentwerking’ had.528  
Ook het Cultureel Akkoord kwam als instrument voor de ‘kritische dialoog’ steeds meer onder druk te 
staan. Na Soweto schreef staatssecretaris Laurens Jan Brinkhorst (D66) in een memorandum: “Reeds 
geruime tijd benauwt mij de gedachte dat wij de facto weinig aan deze ‘critische dialoog’ doen. Deels 
komt dit door gebrek aan belangstelling, met name van de linkerzijde van Nederland, deels door de 
strenge grenzen die de Zuidafrikaanse Regering tot dusverre heeft gehanteerd (b.v. weigering van 
visumverlening e.d. aan toch werkelijk niet zulke critische Nederlanders als Mevrouw M. Klompé).”529 
Aan het opzeggen van het Verdrag dacht Brinkhorst niet: “Opzegging van het verdrag zou 
ontegenzeggelijk bijdragen tot een groter isolement van Zuid-Afrika, waardoor de progressieve 
minderheden in dat land nog meer worden afgesloten. Dit zou slechts in de kaart spelen van het kamp 
der verkrampte conservatieven.”530 
Minister de Gaay Fortman, ex-bestuurslid van de NZAV, en tot kort vóór deze tijd sterk voorstander 
van nauwe betrekkingen met Zuid-Afrika, vond echter dat het verdrag beter kon worden opgezegd als 
de kritische dialoog er toch niet van kwam. Ook Pronk was vóór opzegging. Aanvankelijk besloot het 
kabinet dat de kritische dialoog nog een kans moest krijgen, met name door journalisten naar Zuid-
Afrika te sturen en ook het aantal studiebeurzen voor zwarte studenten te vergroten. Maar in Zuid-
Afrika was het enthousiasme voor het verdrag ook wel bekoeld. “Onder die huidige omstandighede met 
verdraaide beriggewing aan die orde van die dag en die oorheersing deur uiters linksgesindes van die 
wêreldkommunikasiemedia was die kontakpunte wat gebruik kon word om sake in die regte 
perspektief te vertolk, besig om almal te verdwyn”, zo citeert de Zuid-Afrikaanse historica Van der 
Watt een interne nota uit 1976.531 Parlementslid Van der Merwe, in november 1976 op bezoek in 
Nederland, formuleerde het glashelder: “Het maakt Zuid-Afrika geen jota uit of het cultuurverdrag 
wordt opgezegd.”532 
In september 1977 besloot het (demissionaire) kabinet-Den Uyl de uitvoering van het Culturele 
Verdrag met Zuid-Afrika op te schorten. Dit als reactie op de dood van Steve Biko, maar ook omdat 
Zuid-Afrika het visum van drie vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk (waaronder 
Albert van den Heuvel) weigerde. Van der Stoel reageerde verbitterd: “Het zou wat merkwaardig zijn 
als drie journalisten een bezoek aan Zuid-Afrika zouden brengen in het kader van een kritische dialoog, 
terwijl aan drie andere Nederlanders die dezelfde dialoog voorstaan, een visum is geweigerd.”533 
Tijdens de discussie in de ministerraad suggereerde Lubbers enkele malen om de mening te vragen van 
het moderamen van de Hervormde Kerk over de mogelijkheden van een dialoog.534 Pas na de 
onderdrukkende maatregelen die de Zuid-Afrikaanse regering uitvaardigde na de dood van Biko, was 
voor Nederland de maat vol: op 21 oktober 1977 besloot het kabinet het Culturele Verdrag ‘te 
bevriezen’. De daadwerkelijke opzegging zou trouwens nog een aantal jaren duren. 
Enkele maanden later vergaderde het nieuwe kabinet, onder leiding van Van Agt, over het besluit van 
de vorige regering. Toen werd gelijk duidelijk dat een flink aantal van de nieuwe ministers niet 
gelukkig was met het besluit tot opzegging van het akkoord. Tot het intrekken van het besluit wilde het 
nieuwe kabinet niet overgaan. Dat zou, in de woorden van minister Albeda “een zelfstandige betekenis 
krijgen, nl. een soort van erkenning van het Zuidafrikaanse beleid.” Minister Van Aardenne hoopte 
echter dat dit kabinet in de toekomst minder “demonstratief te werk zou gaan.”535 Tijdens het overleg 
in de ministerraad betoogde minister Van den Broek van Buitenlandse zaken dat in Zuid-Afrika geen 
dialoog meer mogelijk was en dat Vorster een beslissende stap had gezet richting een dictatuur.536 
 
Van de organisaties die traditioneel de zijde van blank Zuid-Afrika kozen, was de NZAV erg 
ongelukkig over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Het tijdschrift van de NZAV, getiteld Zuid-Afrika, 
stelde dat Pretoria een ‘heilloze weg’ was in geslagen. Toch bleef de NZAV zich verzetten tegen 
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economische sancties en ook het Culturele Verdrag zou volgens de NZAV zeker niet opgezegd mogen 
worden. Het Verdrag zou zelfs niet gebruikt mogen worden voor een ‘kritische dialoog’.537 
De NZAV raakte in de jaren zeventig verder gemarginaliseerd. Ook vanuit die positie bleef de 
vereniging het in Zuid-Afrika gevoerde beleid door dik en dun steunen. “De Zuidafrikaanse regering 
treedt zonder twijfel niet voor niets op”, verklaarde de voorzitter van de NZAV in oktober 1977.538 
 
De AABN na Soweto 
Voor de AABN kwam ‘Soweto’ op een slecht moment. De organisatie was nog herstellende na het 
Okhela-drama. Het organiseerde twee demonstraties in Amsterdam waar volgens de organisatie zelf 
respectievelijk duizend en tweeduizend mensen aan meededen. Opvallend was dat het nieuw gevormde 
CDA weigerde deel te nemen aan de demonstraties en zelfs geen adhesiebetuiging wenste te 
ondertekenen. In een verklarende brief schreef de secretaris van het CDA (op briefpapier van de ARP) 
dat de voorbereiding op de demonstratie onzorgvuldig was verlopen, dat de leuzen reeds vast stonden 
en dat er alleen nog overleg mogelijk was over de sprekers. “Wij zijn van mening, dat om een 
dergelijke demonstratie zinvol te doen (zijn) er tijdig overleg moet plaatsvinden over alle zaken, die 
betrekking hebben op een dergelijke demonstratie.”539 Kennelijk had de AABN op dat moment 
onvoldoende ‘krediet’ bij de christen-democraten. Wel stuurde het CDA een ’verklaring’ naar de Zuid-
Afrikaanse ambassade waarin de nieuwe partij haar ‘verontrusting’ uitsprak over de ‘bloedige strijd’ en 
waarin het apartheidssysteem als ‘fundamenteel in strijd met de bijbel’ werd beoordeeld.’540 
 
Naast het organiseren van de demonstraties pleitte de AABN per brief bij de Nederlandse regering voor 
meer inspanningen om politieke gevangenen vrij te laten, Zuid-Afrika te boycotten, wapenleveranties 
te stoppen en voor steun aan het ANC. Vóór Soweto had de AABN al een kritische brochure 
gepubliceerd over het Culturele Verdrag met Zuid-Afrika. Opzeggen was volgens de AABN de enige 
juiste stap.  
Maar deze activiteiten konden niet verbloemen dat de AABN in het midden van de jaren zeventig het 
zicht op een deel van de Zuid-Afrikaanse realiteit ietwat uit het oog was verloren. De oplopende 
spanningen vooral bij jongeren in Zuid-Afrika waren grotendeels aan de AABN voorbij gegaan. 
Braam: “Soweto was een verrassing voor ons. We hadden in die tijd eigenlijk geen contacten in Zuid-
Afrika zelf. We waren afhankelijk van het ANC voor onze info.” Bart Luirink vult aan: “Zeker in de 
tweede helft van de jaren zeventig wás er gewoon geen ANC in Zuid-Afrika, dus als je als 
solidatiteitsorganisatie al je kaarten op die club had gezet, dan had je het gewoon moeilijk.” De Black 
Consciousness Movement van Biko was in de jaren zeventig in Zuid-Afrika een meer zichtbare en 
meer tot de verbeelding sprekende organisatie dan het verboden (en dus afwezige) ANC. Jonge Zuid-
Afrikanen kenden het ANC eigenlijk alleen maar via hun ouders. In het midden van de jaren zeventig 
was het ANC het contact met de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid goeddeels kwijt. Ook internationaal 
was het bepaald niet vanzelfsprekend dat het ANC de enige of zelfs de belangrijkste vertegenwoordiger 
was van het onderdrukte volk van Zuid-Afrika. Diplomaten van progressieve westerse landen konden 
in Zuid-Afrika makkelijker contacten leggen met de BCM dan met het ANC. Ook Nederlandse 
diplomaten deden dit en berichtten daarover aan Den Haag.541 In Den Haag was daardoor de BCM een 
minstens zo serieuze gesprekspartner als het ANC. Wanneer de AABN in Den Haag de eisen van het 
ANC kwam vertolken was het ook daarom niet vanzelfsprekend dat er altijd evenveel waarde aan hun 
woorden werd gehecht. Tijdens de ministerraad van 18 november 1977 sprak Van der Stoel al twijfels 
uit of het ANC wel de meest representatieve organisatie was om als partner te dienen. Erkenning van 
het ANC als vertegenwoordiger van het Zuid-Afrikaanse volk was sowieso onmogelijk, meende Van 
der Stoel: “De Zuid-Afrikaanse regering oefent immers de controle uit over territoir en bevolking van 
Zuid-Afrika.” Ook Pronk meende dat het niet verstandig zou zijn alle kaarten op het ANC te zetten: 
“De invloed van het ANC is niet zo groot.”542 
 
Maar juist de door de BCM geïnspireerde Soweto-opstand hielp het ANC aan de zo dringend gewenste 
verjonging. Duizenden jonge Zuid-Afrikanen ontvluchtten in de maanden na de opstand het land en 
meldden zich aan bij het ANC in ballingschap en (in mindere mate) bij het PAC. De BCM had geen 
vertegenwoordiging buiten het land en kon dus niet profiteren van deze exodus. Ook al omdat het ANC 
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op één lijn stond met de zegevierende bevrijdingsbewegingen in een aantal frontlijnstaten ontwikkelde 
de organisatie zich na 1976 langzaam maar zeker tot de onbetwiste leider van het verzet tegen 
apartheid, zowel internationaal maar ook steeds meer in Zuid-Afrika zelf.  
 
Onderwijs tegen apartheid 
In 1977 kreeg Conny Braam een uitnodiging van het ANC om de vluchtelingenkampen in Tanzania te 
bezoeken. Het werd een inspirerend bezoek en eigenlijk een eerste kennismaking met ‘gewone’ 
mensen die het apartheidssysteem aan den lijve hadden ondervonden. Braam: “Ik bezocht onder andere 
een groot kamp in Morogoro. Honderden zwarte jongeren zaten daar die de maanden ervoor waren 
gevlucht. Ik moest een verhaal houden. Ik werd door een paar honderd zwarte gezichten wantrouwend 
aangekeken. Het was voor velen de eerste keer dat ze een wit gezicht zagen dat ‘aan de goede kant’ 
stond, maar dat moest ik op dat moment nog wel bewijzen.” Het ANC was geïnteresseerd in materiële 
steun van de AABN voor de jonge Zuid-Afrikanen die het geweld na Soweto waren ontvlucht. Daaruit 
is de jarenlange betrokkenheid van de AABN bij de Solomon Mahlangu Freedom School (genoemd 
naar de ANC-strijder Solomon Mahlangu die op 6 april 1978 door het apartheidsregime was 
geëxecuteerd) voortgekomen. Braam: “We kregen een miljoen gulden van Buitenlandse Zaken voor 
deze school. Daar zijn we altijd mee verbonden geweest. Door de jaren heen hebben we er veel acties 
voor gevoerd en geld opgehaald voor docenten, boeken, lokalen.” Deze betrokkenheid hielp ook bij het 
betrekken van Nederlandse scholen bij de strijd tegen apartheid. Een speciale onderwijsgroep (geleid 
door Fulco van Aurich) werd opgezet in 1975, en begon met het samenstellen van een informatiemap 
gericht op het middelbaar onderwijs en vormingsgroepen. Vooral na de gebeurtenissen in Soweto in 
1976 werd de AABN overspoeld met aanvragen van (vooral) middelbare scholieren die informatie 
wilden over Zuid-Afrika. De ‘scholenmap’ die de AABN had samengesteld werd een ‘bestseller’. 
Tussen juni 1976 en januari 1977 verkocht de AABN drieduizend exemplaren van de map.  
Het passief aanbieden van informatie- en lespakketten was voor de AABN echter weinig bevredigend. 
Er werd gezocht naar een methode om de lessen ook een ‘actie-element’ te geven. Om die reden werd 
in april 1978 de campagne ‘Onderwijs tegen Apartheid’ gelanceerd. Een campagne die zo’n tien jaar 
zou lopen. De lancering van de campagne ging gepaard met een culturele Zuid-Afrika week in de 
Melkweg in Amsterdam, waar ruim tweeduizend mensen op afkwamen. De campagne paste goed bij 
het voornemen van de AABN zich onder andere te richten op jonge mensen, scholieren en studenten. 
Synchroon met het informeren van Nederlandse jongeren haalde de AABN geld op voor 
onderwijsprojecten van het ANC. Hoewel fondsenwerving in het eerste jaar (1978) nog niet de 
doelstelling was, kwam er toen toch al zo’n honderdduizend gulden aan giften binnen.543  
Niet alle scholen waren even happig om aandacht te besteden aan Zuid-Afrika in het curriculum. Ten 
eerste omdat het bestaande, officiële lesprogramma weinig ruimte bood voor een andere aanpak (buiten 
de lessen maatschappijleer en individuele projecten van leerlingen om). Maar ook omdat in sommige 
gevallen de schoolleiding een stokje stak voor de pogingen van docenten of leerlingen om AABN-
lesmateriaal te gebruiken in de reguliere lessen.544 Vooral toen de AABN de lessen tevens wilde 
gebruiken om concreet actie te voeren kregen veel schooldirecties en gemeentebesturen 
koudwatervrees. De Haagse onderwijswethouder Van Lier, bijvoorbeeld, bracht in een speciale brief 
aan ‘directeuren en rectoren van gemeentelijke dagscholen en –scholengemeenschappen’ de AABN 
onderwijsmap onder de aandacht: “Door een aantal factoren, waaronder de eenzijdige 
benaderingswijze, de benadering van verschillende historische gebeurtenissen vanuit een hedendaagse 
wereldbeschouwing, resulterende in a-historische onderdelen, acht ik een rechtstreeks gebruik door de 
leerlingen van dit materiaal minder geschikt.”545 Wethouder Mensink (PvdA) van Haarlem wilde het 
materiaal niet aanbevelen aan de plaatselijke scholen omdat “het bevoegd gezag zich moet hoeden om 
doelgericht materiaal vanuit haar positie in te brengen.”546 
 
Belangrijke samenwerkingspartners van de AABN in de campagne Onderwijs tegen Apartheid waren 
de onderwijsbond ABOP en de Nederlands Christenstudenten Vereniging (NCSV). De ABOP 
besteedde relatief veel aandacht aan de strijd tegen apartheid, onder andere in ‘Het Schoolblad’ dat aan 
alle leden werd gestuurd. De ABOP stelde de AABN ook in staat om de leden direct te benaderen met 
een verzoek om steun voor de ANC-school in Morogoro, maar ook met het aanbod van lesmateriaal 
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over Zuid-Afrika en de apartheid. De NCSV organiseerde vooral vakantiekampen voor jongeren van 
12 tot 24 jaar. Naast zeilkampen en fietskampen was er ook een Werkkamp AABN, waar “een steentje 
bijgedragen [werd] aan de hulp van de Anti-apartheidsbeweging Nederland aan Zuidafrikaanse 
scholieren (...) Praten over de apartheid in het Zuidafrikaanse onderwijs kan daarbij natuurlijk niet 
achterwege blijven, evenals over de nieuwe vorm van onderwijs in Morogoro, Tanzania.”547 Via de 
ABOP slaagde de AABN er ook in onderwijzers te werven voor de ANC school. In 1983 vertrokken de 
eerste zeven Nederlanders (met een SNV-contract) naar Tanzania.  
Scholieren voerden soms ook op eigen initiatief actie tegen apartheid. Op 16 oktober 1981 
protesteerden scholieren van de Montessorischool, het Barlaeus gymnasium, de scholengemeenschap 
Noord, het Ir. Lely Lyceum, de Bijlmer Scholengemeenschap en het Amsterdams Lyceum bij het pand 
van de NZAV, aan de Keizersgracht in Amsterdam, tegen de “uitlating van de bovengenoemde 
rassistische Vereniging aan het adres van Oliver Tambo, president van het African National 
Congres.”548 
 
De AABN en het wapenembargo 
Ondertussen ging ook het economische onderzoekswerk van de AABN door. De moeder van alle foute 
economische betrekkingen met het apartheidsregime was uiteraard de leverantie van wapens. De 
AABN heeft vooral tijdens de jaren zeventig veel aandacht besteed aan het onderzoeken van 
Nederlandse betrokkenheid bij wapenleveranties aan Pretoria. Nadat de VN in 1977 een verplicht 
wapenembargo jegens Zuid-Afrika had uitgevaardigd kreeg de AABN een instrument in handen om 
eventuele wapenleverantie van Nederland aan Zuid-Afrika aan de kaak te stellen. Hiervoor kreeg de 
AABN vooral steun van de VU-promovendus Sami Faltas, die eerder als werknemer van het christelijk 
georiënteerde onderzoeksbureau Osaci voor Kairos onderzoek had gedaan naar de betrekkingen van 
Shell met Zuid-Afrika. 
De Veiligheidsraad had lang gewacht met het instellen van een bindend wapenembargo. Daarvoor 
moest, conform hoofdstuk 7 van het Handvest van de Verenigde Naties, de toestand in Zuid-Afrika 
gekwalificeerd worden als een ‘bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid’. Verschillende 
keren had de Veiligheidsraad dreigende taal uitgesproken, maar was nooit zo ver gegaan dat 
bovenstaande term werd ingezet. In 1963 had de Veiligheidsraad wel al tot een vrijwillig 
wapenembargo besloten. In 1976 hadden de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië nog tegen een verplicht 
wapenembargo jegens Zuid-Afrika gestemd.  
 
Maar op 4 november 1977 lagen de kaarten anders; de Veiligheidsraad oordeelde in resolutie 418 dat 
“the acquisition by South Africa of arms and related materiel constitutes a threat to the maintenance of 
international peace and security”.549 Dat was de terminologie waar de voorstanders van een 
wapenembargo op hadden gewacht. Dit betekende een bindend wapenembargo jegens Zuid-Afrika. De 
resolutie gebood lidstaten van de VN een einde te maken aan leveranties van wapens en aanverwante 
goederen, transport van wapens, munitie, militaire voertuigen en de overdracht van licenties en 
technologie ten behoeve van de wapenindustrie. Ook verbood de resolutie iedere samenwerking met 
Zuid-Afrika bij de ontwikkeling en constructie van nucleaire wapens. 
De reden om nu wel zo ver te gaan zat vooral in de moord op Steve Biko en de repressieve maatregelen 
die het blanke bewind na de Sowetorellen had genomen. Daarnaast zaten er een aantal vage termen in 
de resolutie, die de tekst ook voor de VS, Frankrijk en Groot-Britannië aanvaardbaar maakte. Zo bleef 
het  onduidelijk wat er precies bedoeld werd met de term ‘arms and related materials’ en was de 
verantwoordelijkheid van hoofdkantoren voor hun dochters in andere landen niet duidelijk 
omschreven. Het waren voor iedere partij verschillend in te vullen vaagheden die later tot de nodige 
controverses zouden leiden. 
 
Anders dan bijvoorbeeld Frankrijk dat zowel Mirage-straaljagers als helikopters aan Zuid-Afrika had 
geleverd, lagen de militaire betrekkingen tussen Nederland en het apartheidsregime niet zo aan de 
oppervlakte. Al vanaf het begin van de jaren zestig hield Nederland zich aan het vrijwillige 
wapenembargo dat de veiligheidsraad had ingesteld. Nederland hield daarbij wel een afgezwakte versie 
van het wapenembargo aan, want militaire goederen die uitsluitend gebruikt zouden kunnen worden 
voor de verdediging van het land tegen externe vijanden mochten wel geëxporteerd worden. Daarom 
ook werd de kwestie over de mogelijke leverantie van duikboten aan Zuid-Afrika, in het midden van de 
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jaren zestig, zo’n slepende zaak: drie opeenvolgende kabinetten slaagden er niet in een beslissing te 
nemen (zie het hoofdstuk over het CZA). In dat vrijwillige embargo door Nederland hield de regering 
de grenzen vaag. Immers wat te doen met materiaal dat zowel civiele als militaire toepassingen kende? 
Wat te doen met onderdelen voor wapensystemen? Volgens Colijn en Rusman had Nederland, al met 
al, internationaal het beeld doen ontstaan dat er met ons land wel zaken te doen viel op het gebied van 
wapenleveranties aan Zuid-Afrika.550 
Grote aandacht kreeg de voorgenomen leverantie door Fokker van een F-28 Fellowship aan de 
SAA/SAL voor de luchtlijn naar Windhoek in Namibië. Halverwege 1977 had het toenmalige Angola 
Comité (later KZA) lucht gekregen van de leverantie en had bij zowel de regering als bij de 
industriebond NVV aan de bel getrokken. De NVV schreef vervolgens aan de Fokkerdirectie: ”Wij zijn 
bijzonder verontrust dat Fokker door deze leverantie het Zuid-Afrikaanse regime ondersteunt, dat 
bovendien tegen de wil van de publieke opinie in vrijwel de gehele wereld Namibië nog steeds bezet 
houdt. Door gebruik van dit vliegtuig in Namibië is de mogelijkheid levensgroot aanwezig dat Fokker 
daardoor medeverantwoordelijk wordt voor het vervoer van militairen en goederen, die worden ingezet 
ter onderdrukking van de bevolking van Namibië.”551 Weliswaar had Fokker in het contract een 
zinnetje laten opnemen dat het toestel niet voor militaire doeleinden mocht worden gebruikt, maar het 
Comité wees er op dat er geen enkele controlemogelijkheid of sanctie bestond als Zuid-Afrika deze 
bepaling aan de laars zou lappen. Bovendien had Fokker geen (verplichte) exportvergunning 
aangevraagd. In het blad Amandla schreef het KZA: “Deze praktijk bewijst nog eens de brutaliteit 
waarmee het bedrijfsleven het embargo tegen Zuid-Afrika ontduikt. Het bewijst ook de ontstellende 
sloomheid van de Nederlandse overheid, om het bedrijfsleven in de gaten te houden.”552 Naast het 
inseinen van SWAPO, de vakbeweging en enkele Afrikaanse landen, liet het KZA ook Kamervragen 
stellen door de ‘bevriende’ parlementariërs Jan Nico Scholten en Relus ter Beek. Het bleek allemaal 
genoeg om de betrokken minister Van der Stoel (Buitenlandse Zaken) mee te krijgen en uiteindelijk 
ook Lubbers (Economische Zaken). De weigering aan Fokker van een exportvergunning werd in een 
brief van 11 augustus gemotiveerd met het argument dat door het KZA was aangedragen: het vliegtuig 
kon ook voor militaire doeleinden worden gebruikt.553 Het KZA kon zich terecht op de borst kloppen: 
“Als het Komitee Zuidelijk Afrika niet aan de bel had getrokken was het vliegtuig gewoon geleverd en 
vloog het nu al in Zuid-Afrika.”554 Met genoegen kon het KZA ook constateren dat op de weigering 
van de leverantie in Zuid-Afrika geschokt werd gereageerd. Het invloedrijke zakenblad de Financial 
Mail schreef op 26 augustus 1977: “Het classificeren van een burgervliegtuig als vallend onder het 
wapenembargo vormt een precedent dat door andere landen gevolgd kan worden.”  
Maar de weigering aan Fokker was een uitzondering. De meeste leveranties waar een militair luchtje 
aan zat gingen gewoon door. Het onderzoek van de AABN hiernaar spitste zich vooral toe op 
leveranties van Philips aan het Zuid-Afrikaanse leger en politie. Faltas: “Er was niet zoveel militaire 
samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika. Wat ik wel vond ging meestal over strategische 
elektronica. Vooral Philips maakte elektronica die veel werd gebruikt in militaire toepassingen.”555 In 
Zuid-Afrikaanse wapenbladen was de bereidheid van Philips om elektronica te leveren aan het Zuid-
Afrikaanse leger makkelijk terug te vinden, vertelt Faltas. Regelmatig kwam hij advertenties, onder 
andere in het legerorgaan Paratus, tegen waarin Philips z’n waren aanprees. “Het ging om dingen als 
hoogtemeters, radio’s, fotoverkenningsapparatuur. Ik nam dan contact op met Buitenlandse Zaken en 
die zeiden dan: ‘Dat is nog geen bewijs dat er daarwerkelijk goederen zijn geleverd.’” 
Om dat boven tafel te krijgen was het nodige speurwerk vereist. Faltas nam abonnementen op de meest 
obscure vakbladen op het gebied van wapensystemen en wapentuig om Nederlandse onderdelen boven 
tafel te krijgen. “Ik las die bladen allemaal; wapenporno, zo noemde ik het. Bladen zoals Defence 
Electronics en Air Enthousiast. Ik herinner me een keer dat ik een een foto zag in een Japans blad en 
daar een onderdeel van Philips meende te herkennen. Ik heb toen het onderschrift laten vertalen en zo 
kwam ik erachter dat er inderdaad Philipsmateriaal zat in Zuidafrikaans wapentuig.” Vervolgens was er 
de complicerende factor dat de betreffende onderdelen meestal niet in Eindhoven waren vervaardigd, 
maar door Philipsdochters in andere landen. De AABN kreeg daarmee te maken met de vaagheden die 
waren ingebouwd in het besluit van de VN-Veiligheidsraad. 
De AABN zag levering van militaire goederen door Philipsdochters aan Zuid-Afrika als een poging 
van het moederconcern om rookgordijnen op te trekken rondom de betrokkenheid van Philips aan 
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wapenleveranties: “De Anti-Apartheids Beweging Nederland is verontwaardigd over deze kollaboratie 
en eist van de Nederlandse regering dat zij voor volledige opening van zaken hieromtrent zorgt. Stipte 
naleving van het wapenembargo vereist vervolgens dat er wordt opgetreden tegen de internationale 
manipulaties waarmee concerns als Philips en Fokker het wapenembargo ontduiken.”556 In het 
persbericht gaf de AABN een opsomming van de leveranties van Nederlandse bedrijven aan Zuid-
Afrika met een militair tintje. Naast participaties van Fokker in de Airbus die aan Zuid-Afrika werd 
geleverd (geschikt voor troepenverplaatsingen en het tanken van Mirages in de lucht), legde de AABN 
vooral de nadruk op de vele dochters van Philips die zaken deden met Zuid-Afrika. 
Zo maakte de Franse Philipsdochter Oméra-Segid S.A. de bewakingsradar voor de Alouette II en de 
doelwijzingsradar voor de Super Frelon (toegerust met Exocet-raketten). Philipsdochter TRT 
vervaardigde radiohoogtemeters voor de exocetraketten, onder andere gebruikt door de Zuid-
Afrikaanse marine. De Philipsdochter RDAC (pty) Ltd. ontwikkelde elektronische materialen met 
militaire toepassingsmogelijkheden, maar ook navigatieapparatuur, scheepsradio’s, mobilofoons. En 
tenslotte Philips Telecommunications (pty) Ltd. vervaardigde in nauwe samenwerking met 
wapenfabrikanten overal ter wereld (waaronder Philipsdochter Holland Signaal in Hengelo) 
telecommunicatieapparatuur en radars. Volgens de AABN speelde Philips op deze manier een 
belangrijke rol in de opbouw in Zuid-Afrika van een eigen wapenindustrie, met name door het leveren 
van essentiële hoogwaardige technologie en kennis die het land zelf niet makkelijk had kunnen 
ontwikkelen. 
De verontwaardiging van de anti-apartheidsactivisten werd extra geprikkeld omdat Philips er geen been 
in zag om handig gebruik te maken van de ruimte die ontstond toen andere landen, waaronder de VS, 
het embargo strikter toepasten dan Nederland. Onder de democratische president Jimmy Carter 
verbood de VS iedere leverantie aan het Zuid-Afrikaanse leger of de politie, dus ook puur civiele 
goederen. Een van de bedrijven die wegens deze wetgeving een order aan z’n neus voorbij zag gaan 
was het Amerikaanse Motorola dat mobiele radio-apparatuur aan de Zuid-Afrikaanse politie had willen 
leveren. Het Britse bedrijf Pye Ltd. (sinds twee jaar daarvoor geheel eigendom van Philips) nam 
vervolgens de leverantie over. De AABN concludeerde: “Philips zet niet alleen zijn militaire 
kollaboratie met de krachten van het racisme, onderdrukking en moord in Zuid-Afrika voort. Deze in 
Nederland gevestigde multinational handelt in feite als profiteur van het in de Verenigde Staten 
geïntroduceerde wapenembargo en doet zaken door sankties te doorbreken.”557 Op deze manier 
verkreeg Philips/Pye een dominante positie op de Zuid-Afrikaanse markt voor mobilofoons en walky 
talkies.558 
Philips verdedigde zich tegen de beschuldigingen met het argument dat het hoofdkantoor geen 
verantwoordelijkheid droeg voor de beslissingen van in het buitenland gevestigde dochterbedrijven. 
Het naleven van internationale regelgeving zou de verantwoordelijkheid zijn van het land van 
vestiging, waarop de AABN spitsvondig reageerde dat dit “er bijvoorbeeld voor dochterondernemingen 
in Zuid-Afrika op neer komt dat het apartheidsregiem zelf verantwoordelijk is voor de naleving van het 
wapenembargo dat tegen haar is uitgevaardigd!”  
Het hoogtepunt voor de AABN was dat onderzoeker Sami Faltas een uitnodiging kreeg om te getuigen 
tegenover de Speciale Commissie tegen Apartheid van de Verenigde Naties én tegenover een door de 
Veiligheidsraad ingestelde commissie die moest toezien op de naleving van het wapenembargo. In zijn 
getuigenis somde Faltas nog eens alle militaire betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika op. 
Faltas adviseerde de Commissie: de Nederlandse regering een verklaring te vragen en te informeren 
wat ze van plan was te doen aan deze schendingen van het wapenembargo door Nederlandse bedrijven; 
de mogelijkheid te overwegen de handelswijze van Nederland internationaal aan de kaak te stellen; en 
het embargo te versterken zodat ook ‘strategische collaboratie’ op het gebied van elektronica er 
duidelijk onder zou vallen. 
De AABN noemde het bezoek van Faltas aan de Veiligheidsraad en de VN-commissie ‘buitengewoon 
succesvol’, en liet weten dat Veiligheidsraadcommissie een brief aan de Nederlandse 
vertegenwoordiger in New York had geschreven om de verontrusting over het nieuws rond Philips uit 
te spreken. In een artikel in het eigen Zuid-Afrika Nieuws kondigde de AABN aan dat zij de Philips 
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bedrijfsledengroepen en ondernemingsraden zouden aansporen protesten in te dienen bij de 
Philipsdirectie.559  
 
Opvallend is dat de AABN bij het aan de kaak stellen van de handelswijze van Philips (en in mindere 
mate Fokker) nauwelijks gebruik maakte van het wapen van de publieke opinie. Wat weerhield de 
AABN van het oproepen tot een boycot van Philipsgoederen door Nederlandse consumenten? Juist 
omdat Philips in Nederland bekend was als leverancier van consumentenelektronica én omdat 
wapenleveranties (zelfs al betrof het slechts elektronische onderdelen van wapensystemen) een directe 
steun aan de gewelddadige onderdrukking van de zwarten betekenden, had het gebruik van het 
boycotwapen voor de hand gelegen. Bovendien had de BOA-actie bewezen dat een 
consumentenboycot een krachtig wapen kon zijn. Twee vaak door AABN’ers genoemde argumenten 
tegen een consumentenboycot waren, ten eerste, dat zo’n boycot ertoe zou leiden dat ‘onschuldige’ 
middenstanders getroffen zouden worden en, ten tweede, dat er eigenlijk geen fatsoenlijk alternatief 
voor handen was: andere elektronicafabrikanten waren minstens zo ‘fout’ als Philips. Volgens Faltas is 
er binnen AABN-kringen wel degelijk gepraat over de wenselijkheid van een consumentenactie, maar 
uiteindelijk werd daar toch niet toe besloten. Een probleem was ook, stelt Faltas, dat de betrokkenheid 
van Philips bij de Zuid-Afrikaanse wapenopbouw een ‘ingewikkeld’ verhaal was. Ook de media 
hadden weinig aandacht voor de onderzoeksresultaten van Faltas. Hij concludeert: “Het grote publiek 
hebben wij niet bereikt met de wapenacties, misschien is dat een fout geweest in onze strategie.”  
Al met al betwijfelt Faltas of Philips reden had om bang te zijn voor de anti-apartheidsactivisten. Het 
beleid van de elektronicagigant met betrekking tot Zuid-Afrika heeft nooit serieus onder vuur gelegen. 
“We waren een horzel, meer niet.” Pas in de tweede helft van de jaren tachtig heeft Philips zich korte 
tijd afgevraagd of blijven in Zuid-Afrika wel mogelijk zou zijn. Tijdens een 
aandeelhoudersvergadering in 1986 liet Philips-presidentdirecteur Wisse Dekker zich ontglippen dat 
blijven in Zuid-Afrika ‘en daar het goede voorbeeld geven’ misschien een ‘gepasseerd station’ was.560 
Maar daarbij doelde Dekker vooral op de gespannen situatie in Zuid-Afrika zelf waar inmiddels de 
noodtoestand was uitgevaardigd. De druk uit Nederland speelde daarbij geen expliciete rol.  
Direct contact tussen Philips en de AABN bestond er nauwelijks meer vanaf midden jaren zeventig. De 
eerdere briefwisseling tussen de AABN en de Philipstop (over de Philipsvestigingen aan de rand van 
enkele thuislanden, zie paragraaf ‘De AABN als speurhond’) had ook niet echt naar meer gesmaakt. 
Ook Faltas legde zijn bevinden niet aan de Philipsdirectie voor. “Bij mijn eerdere werk had ik de 
ervaring dat bedrijven nooit reageren op dit soort pogingen tot contact, dus dat had niet veel zin. Philips 
reageerde soms wel als onze informatie in de media verscheen. Bij deze reacties hebben ze trouwens 
geen enkele keer de juistheid van onze bevindingen ontkend.” Op sommige momenten was Philips 
buitengewoon open over het feit dat zij het Zuid-Afrikaanse leger van snufjes voorzag. Zo trof de 
AABN een advertentie van het Eindhovense bedrijf aan in een Zuid-Afrikaanse militair blad waarin 
Philips reclame maakte voor haar infrarood-kijkers. Philips stelt daarin zonder blikken of blozen: 
“Philips is proud of its long association with South Africa. It looks forward to a future in which it will 
continue its service to the country by bringing the latest development in modern technology to the 
republic based on its worldwide experience.” En: “Our night vision components are military products. 
They meet military quality standards.”561 
Voor een echte dialoog met de Philipsdirectie waren het wantrouwen en de vooroordelen te diep 
geworteld, stelt Faltas. Datzelfde geldt voor contacten met de overheid en de relevante departementen: 
“De mensen van de AABN waren huiverig om met Buitenlandse Zaken om te gaan. Bij Buitenlandse 
Zaken zaten de tegenstanders, zo zagen wij dat. Die huiver was trouwens wederzijds, en dat kwam met 
name omdat de AABN een CPN-club zou zijn.”  
Philips had de contacten met Buitenlandse Zaken veel beter voor elkaar. Reeds in de jaren zestig had 
Frits Philips direct contact opgenomen vanwege de kwestie Zuid-Afrika. De contacten gingen zelfs zo 
ver dat het elektronicaconcern de ministers Van der Stoel en zijn opvolger Van der Klauw souffleerde 
bij het beantwoorden van Kamervragen naar aanleiding van de AABN-aantijgingen in respectievelijk 
oktober 1977 en juni 1978.562 Van der Stoel had op 25 oktober 1977 het volgende geantwoord naar 
aanleiding van het AABN-rapport: “Wat betreft de door de AABN genoemde leveranties aan Zuid-
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Afrika door in het buitenland gevestigde dochterondernemingen van Philips: het gaat hier om 
zelfstandig opererende dochterondernemingen met wier aktiviteiten op het terrein van militaire 
produktie het moederbedrijf geen bemoeienis heeft. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de 
nationale overheid van het land waar de onderneming gevestigd is.” Van der Stoel ontkende bovendien 
dat het hierbij ging om “militaire know-how of materieel van Nederlandse oorsprong”.563  
De vraag is of van der Stoel zich in deze correct door Philips heeft laten souffleren. Immers de AABN 
herinnerde aan een uitspraak van een vorige president-directeur van Philips, Jhr. Van Riemsdijk, 
zwager van Frits Philips, die tijdens zijn jaarrede van 1972 had verklaard dat het Philipsconcern 
bestond uit ‘... dertien hoofdindustriegroepen, waarvan de directies verantwoordelijk zijn voor het 
produktbeleid in hun sektor over de gehele wereld.” Maar ook Jan Timmer, destijds directeur van 
Philips in Zuid-Afrika, had zich laten ontvallen dat de zelfstandigheid van Philipsvestigingen in andere 
landen bepaald niet absoluut was: “In de praktijk geeft de centrale directie de Zuidafrikaanse directie 
alle vrijheid van handelen. Wel moeten besluiten van de Zuidafrikaanse directie, bijvoorbeeld over 
nieuwe investeringen, voor goedkeuring aan de centrale directie worden voorgelegd.”564 Dus kennelijk 
had ‘Eindhoven’ wel degelijk een vinger in de pap bij de beslissingen in Zuid-Afrika. Of kon het die 
invloed in ieder geval opeisen. 
 
Overigens meent Faltas dat de AABN wel degelijk successen heeft geboekt in het beïnvloeden van het 
Nederlandse overheidsbeleid met betrekking tot de wapenleveranties aan Zuid-Afrika. Onder het 
kabinet-Den Uyl, in 1977, zijn twee kroonbeschikkingen uitgevaardigd over een verbod op transport 
van wapens naar Zuid-Afrika en het leveren van strategische technologie. Volgens Faltas is deze 
wetgeving er mede onder druk van de anti-apartheidsgroepen gekomen.  
In 1982, toen hij opnieuw minister was, kon Van der Stoel dan ook voor de IKON-radio beweren: 
“Nederland levert nooit wapens aan Zuid-Afrika. Als de regering morgen een aanvraag krijgt voor de 
uitvoer van een windbuks naar Zuid-Afrika, dan wordt die geweigerd.”565 Dat klopte naar de letter, 
maar dat neemt niet weg dat Nederlandse concerns regelmatig en in belangrijke mate bijdroegen aan 
het militaire en repressieve vermogen van het apartheidsbewind, concludeerden de AABN en de FNV 
in een gezamenlijk rapport. “Ze doen dat op legale wijze door niet-militaire, maar wel essentiële 
spullen te leveren aan leger, politie en wapenindustrie. En door [onderdelen van wapens] te leveren via 
buitenlandse dochters van Nederlandse bedrijven.”566 
Dat de beweringen van de AABN wel degelijk serieus werden gewogen door de Nederlandse overheid 
bewijst een aantekening van een medewerker van het directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische 
Betrekkingen: “In het algemeen is de indruk, dat het AABN-rapport niet zeer zorgvuldig is opgesteld en 
dat daarin met name veel gratuite beschuldigingen worden rondgestrooid. Doch ook in dit licht zal het 
politiek aanbevelenswaardig zijn dezerzijds meer ‘grip’ te krijgen op hetgeen t.o.v. Zuid-Afrika nu precies 
gebeurt, al ware het alleen om dan met meer stelligheid dergelijke beschuldigingen te kunnen 
weerleggen.”567 Over een later rapport dat de AABN samen met de FNV uitgaf, schreef een andere 
ambtenaar van Economische Zaken echter: “FNV weet niet waarover ze praat. Voorgestelde maatregelen 
zijn onuitvoerbaar. Overtredingen vanuit Nederland zijn niet aangetoond.”568 
 
Tussen 1 januari 1983 en 31 december 1984 was Nederland lid van de Veiligheidsraad. De 
Nederlandse vertegenwoordiger in de Raad was voormalig PvdA-minister Max van der Stoel. Veel 
wist Nederland niet te bereiken op het gebied van acties tegen het apartheidsbewind. Pas aan het eind 
van de periode werd er een bescheiden succesje geboekt. De Raad aanvaardde resolutie 558, waarin 
alle lidstaten werd opgeroepen geen wapens, munitie en militaire voertuigen uit Zuid-Afrika in te 
voeren. De resolutie was echter niet bindend en op overtreding stond geen sanctie.569 Toch was de 
resolutie niet zonder betekenis omdat hiermee de Veiligheidsraad zich voor het eerst sinds 1977 weer 
concreet uitsprak tegen het apartheidsbewind. In de notitie ‘Maatregelen Zuid-Afrika’ toonde de 
regering zich dan ook buitengewoon tevreden over de ‘Nederlandse bijdrage aan de versterking van het 
wapenembargo tegen Zuid-Afrika’. De regering kondigde tegelijk pogingen aan om ‘op nationale basis 
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wettelijke maatregelen te treffen om de export naar Zuid-Afrika van paramilitaire goederen te 
verbieden.’ Later bleek dat de minister juist de relevante communicatieapparatuur niet onder 
‘paramilitaire goederen’ verstond.570 
Na afloop van het Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad, moest Van den Broek constateren 
dat “De Raad gedurende de twee jaren dat Nederland daarin zitting had geen bijdrage (heeft) kunnen 
leveren aan de oplossing voor de grote problemen van Zuidelijk Afrika.”571 Van den Broek concludeert 
ook dat dit niet verwonderlijk was aangezien in westerse landen weinig waarde werd gehecht aan 
verplichte embargo’s.  
Het valt op dat anti-apartheidsorganisaties het tijdelijke Nederlandse lidmaatschap van de 
Veiligheidsraad nauwelijks aangrepen om de Nederlandse politici en diplomaten onder druk te zetten 
om extra stappen te bewegen in de door hen gewenste richting. Juist op dit moment had de anti-
apartheidsbeweging zich min of meer van de politiek afgewend. In de Tweede Kamer had de beweging 
begin jaren tachtig een nederlaag geleden wat betreft het instellen van een olieboycot (zie het hoofdstuk 
over Shell). Sleutelpartij het CDA had de gelederen gesloten en was voortaan zo goed als doof voor 
pleidooien voor sancties jegens Zuid-Afrika. De positie van progressieve CDA’ers, zoals Jan Nico 
Scholten en Stef Dijkman was marginaal geworden binnen de partij en beiden verlieten eind 1983 de 
CDA-fractie. 
 
Muldergate 
De verbeelding van het publiek over Zuid-Afrika als grote boeman werd gevoed door het 
informatieschandaal dat bekend werd als ‘Muldergate’. In 1978 kwam aan het licht dat de Zuid-
Afrikaanse regering, met medeweten van premier John Vorster, met geheime betalingen in binnen- en 
buitenland een propagandaoffensief voor Zuid-Afrika financierde. In Zuid-Afrika zelf leidde het 
schandaal uiteindelijk tot de val van Vorster. De verantwoordelijke minister (en gedoodverfd opvolger 
van Vorster), Connie Mulder, werd uit de Nasionale Party gezet. Uit de informatie die vrijkwam bleek 
dat dit geheime plan zich uitstrekte tot Nederland.  
De genius achter het plan was de Zuid-Afrikaanse diplomaat (onder andere in Nederland) Eschel 
Rhoodie. Rhoodie wist zijn baas, Connie Mulder, ervan te overtuigen dat de propaganda in het 
buitenland voor Zuid-Afrika veel beter moest kunnen. Door het direct beïnvloeden van politici, het 
opkopen van tijdschriften en kranten en het financieren van journalisten en instituten in het buitenland 
zou er veel meer aandacht komen voor de positieve sterke punten van Zuid-Afrika. ‘Muldergate’ werd 
vooral een schandaal omdat alle activiteiten werden ontplooid en gefinancierd buiten het parlement en 
de rest van de regering om. Het was in die zin een geheime, illegale operatie. 
Volgens Rhoodie speelde Nederland een sleutelrol in de internationale beoordeling van Zuid-Afrika, 
daarom richtte Muldergate zich voor een flink gedeelte op Nederland. Uiteraard kregen het NZAV en 
de NZAW steun om hun voorlichtende taak beter te kunnen uitvoeren. Het Zuid-Afrikaanse 
departement van Voorlichting haalde ook een aantal Kamerleden naar Zuid-Afrika om via hen hun 
respectievelijke partijen tot een genuanceerder standpunt te bewegen. Tussen 1971 en 1977 bezochten 
de de Tweede Kamerleden Wiegel, Ploeg (VVD), Gerrit van Dam, Schakel (ARP), Tolman, Kruisinga 
(CHU) en Van Rossum (SGP) Zuid-Afrika. En kennelijk niet zonder succes. Wiegel bijvoorbeeld 
verklaarde na terugkomst “waardering te hebben voor de economische ontplooiing van de niet-blanke 
bevolking, waarvoor geweldig veel wordt gedaan.”572 Rhoodie schreef tevreden aan Mulder: “Op 
hierdie wyse kan die hele party-fraksie in die parlement subtiel beinvloed word.”573  
Het bezoek aan Zuid-Afrika van oud-premier Biesheuvel in 1975, op uitnodiging van Pretoria deed 
veel stof opwaaien in Nederland. Biesheuvel kende Rhoodie al uit diens ‘Nederlandse tijd’. In Zuid-
Afrika sprak Biesheuvel met verschillende ministers en ook met Vorster. Na afloop kon Biesheuvel 
“begrip opbrengen voor een beleid, dat aan die verscheidenheid recht doet.”574 
Ook de Nederlandse media waren doelwit van de activiteiten van Mulder c.s. Medewerkers van de 
AVRO, TROS, EO, de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Accent, Elseviers Weekblad, Elseviers 
Magazine en regionale bladen bezochten op kosten van het ministerie van Voorlichting Zuid-Afrika. 
Via De Telegraaf (volgens Rhoodie een invloedrijke krant ‘that continuously supports us in our fight 
against the terrorists’575) wist Mulder bijvoorbeeld een aanval te doen op de Boycot Outspan Aktie. De 
Telegraaf werd getipt over vermeende onjuistheden in een boekje van de BOA. Via de TROS wist het 
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ministerie van Voorlichting een zeer gunstige documentaire over Zuid-Afrika uitgezonden te krijgen. 
Rhoodie meldde aan zijn superieuren over de documentaire: “een van die mees geslaagde films oor die 
Republiek wat nog ooit in Nederland deur televisie uitgestraal is.”576 De correspondent in Zuid-Afrika 
voor de GPD-bladen (de regionale dagbladen in Nederland), Karl Breyer, bleek jarenlang geld te 
ontvangen van het Zuid-Afrikaanse ministerie in ruil voor gunstige berichtgeving. De journalisten 
Ferry Hoogendijk en G.B.J. Hiltermann reisden verschillende keren op uitnodiging van het ministerie 
van Voorlichting naar Zuid-Afrika. Vooral het blad Elsevier had nauwe contacten met Rhoodie. Naar 
verluidt betaalde hoofdredacteur Hoogendijk driehonderdduizend gulden voor een exclusief interview 
met Rhoodie over Muldergate.577 Daarin maakte Rhoodie melding van een plan om de kranten Trouw 
en het Parool op te kopen om zo voor Zuid-Afrika gunstige berichtgeving voor een breed publiek te 
verspreiden. Nederlandse organisaties die geld van Rhoodie kregen waren onder andere: ‘Plural 
Societies’, het ‘Beheerscentrum’, ‘Geen Kerkgeld voor Geweld’, het ‘Oud Strijders Legioen’, de 
‘Stichting West-Europa Zuid-Afrika’, de ‘Jan van Riebeeck Stichting’, de ‘Stichting tot Herstel van 
Kulturele Betrekkingen Nederland-Zuid Afrika’, de ‘Federatie Nederland-Zuid-Afrika’, het 
‘Interkerkelijk Verzoeningscomite’, het ‘Comite Overleg Zuid-Afrika (COZA)’ en het ‘Europees 
Zuidafrikaans Verbond’.578 
De voormalige BOSS-geheim agent en journalist Gordon Winter maakt in dit verband ook melding van 
de activiteiten van de Nederlandse Ada Stuijt. Stuijt (volgens Winter een voormalig Miss Holland) 
woonde in de jaren zeventig en tachtig in Zuid-Afrika en was toen getrouwd met de pro-
apartheidsactivist Robert van Tonder. Stuijt had in Zuid-Afrika ‘Die skrijf ’n Hollander Veldtog’ 
opgericht, een organisatie om Nederlanders direct te benaderen met pro-apartheid propaganda. Volgens 
een door Winter geschreven artikel in The Citzen van 6 april 1977 stuurde Stuijt in die periode zo’n 
zevenduizend brieven naar Nederlanders (volgens Stuijt zelf waren het er zo’n vijfhonderd).579 De 
werkzaamheden van Stuijt werden, aldus Winter, volledig betaald door het Zuid-Afrikaanse ministerie 
van Voorlichting.  
Ook de NZAW werd volgens Winter door Rhoodie c.s. gefinancierd in het kader van Muldergate. 
Winter noemt de NZAW zelfs een ‘mantelorganisatie’ opgezet door het ministerie zelf, die “onder 
toezicht stond van de Christian League of Southern Africa, een mantelorganisatie van de regering.”580 
De NZAW zou van de Zuid-Afrikaanse geheime dienst BOSS adresgegevens van mensen in Nederland 
gekregen hebben om pro-apartheid propaganda aan te versturen. 
 
Muldergate was uiteraard koren op de molen van de AABN. De AABN was dit schandaal trouwens al 
op het spoor gekomen voordat het losbarstte in Zuid-Afrika zelf. Al in 1973 waarschuwde de AABN 
tegen de pro-Zuid-Afrika advertenties die met enig regelmaat verschenen in Nederlandse kranten. Op 
27 december 1973 schreef AABN-voorzitter Piet van Andel een brief aan de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten om de media ertoe te brengen deze advertenties niet meer te plaatsen: “Het plaatsen 
van deze advertenties is een vorm van medeplichtigheid aan de aanval op de persvrijheid in Zuid-
Afrika, die onlangs door premier Vorster is aangekondigd. Deze aanval is een onderdeel van een 
kampagne van het Zuidafrikaanse regiem om de informatievoorziening over Zuid-Afrika te gaan 
beïnvloeden en op deze manier Apartheid aan de wereld te verkopen.” Van Andel noemde zelfs man en 
paard in deze brief: “Tot de nieuwste taktieken behoort het laten plaatsen van enorme advertenties in 
dagbladen door pro-Zuid-Afrikaanse groeperingen. In Engeland noemt deze zich ‘The Club of Ten’ en 
in Nederland ‘Aktiegroep Zuid-Afrika’. Het ‘brein’ achter deze kampagne is Eschel Rhoodie, 
voormalig persattaché van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag.”581 Op 17 januari 1974 ging 
een soortgelijke brief naar de rubriek ‘ingezonden brieven’ van NRC Handelsblad, zij het dat de naam 
van Eschel Rhoodie en diens mediacampagne daarin ontbrak. Waarschijnlijk hadden Schuitema en de 
zijnen op dat moment nog niet door hoe breed het netwerk van Rhoodie daadwerkelijk vertakt was. In 
ieder geval hebben de kranten op dat moment de nieuwswaardigheid van de informatie niet ingezien. In 
Zuid-Afrika zelf brak het Information Scandal pas open na artikelen in de Rand Daily Mail in 
november 1978. Vooral het feit dat overheidsfondsen onrechtmatig waren gebruikt leidde tot de val van 
Vorster, Mulder en Rhoodie. 
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Hoewel de onthullingen spectaculair waren, was het ook duidelijk dat de pogingen van Mulder en de 
zijnen om Nederland te winnen voor het Zuid-Afrikaanse standpunt gedoemd waren te mislukken. Het 
schandaal benadrukte veeleer het bij de meeste Nederlanders bestaande beeld dat met het 
apartheidsregime geen fatsoenlijke zaken gedaan konden worden en dat aan de stemmen in Nederland 
die apartheid goedpraatten of vergoelijkten geen geloof moest worden gehecht. Het Zuid-Afrikaanse 
schandaal bevestigde bovendien het bestaande wantrouwen tegenover overheden en het geloof in 
‘rechtse complotten’. Een geloof dat eerder al gevoed was dankzij het Watergateschandaal en in 
Nederland de Lockheedaffaire.  
 
Culturele banden 
De AABN onderscheidde zich van de andere anti-apartheidsorganisaties door de ruime aandacht voor 
cultuur. Die aandacht kwam vooral sinds Conny Braam, na het vertrek van Schuitema, de feitelijke 
leiding van de organisatie op zich had genomen. Juist door cultuur te kiezen als vehikel zou de 
politieke boodschap van de AABN beter voor het voetlicht kunnen komen. Jacques Meerman: “Het 
was Conny die voorstelde een meer culturele koers te varen. Dat stelde ze voor tijdens een vergadering 
in ’76, toen we de scherven bij elkaar moesten vegen en beslissen wat ons te doen stond.” 
Behalve zelfstandige tournee’s van Zuid-Afrikaanse muziek- en theatergroepen, gebruikte de AABN 
cultuur ook ter ondersteuning van de andere campagnes. Zo werd de lancering van de campagne 
‘Education against Apartheid’ kracht bijgezet door een tournee van de Zuid-Afrikaanse Freedom 
Singers, die ook op scholen optraden. 
Maar cultuur was méér dan alleen een omlijsting van acties. Op cultureel gebied lag er ook een oud en 
gevoelig twistpunt met de Nederlandse regering: het Cultureel Akkoord dat Nederland en Zuid-Afrika 
sinds 1953 met elkaar verbond en dat was bedoeld om de culturele uitwisseling tussen beide landen (of 
tussen beide uiteinden van de bloedband) te bevorderen. Hoewel er in het begin van de jaren vijftig, 
toen het Akkoord werd gesloten, weinig publieke verontwaardiging was over apartheid, lag het 
onderwerp toch gevoelig en klonken er in het parlement wel degelijk afkeurende geluiden over Zuid-
Afrika. Het Akkoord mocht geen verkapte propaganda voor de apartheid opleveren. Tijdens het 
Kamerdebat over de ratificatie van het verdrag lieten de ministers Stikker (Buitenlandse Zaken) en 
Rutten (Onderwijs) weten er ernstig bezwaar tegen te hebben “indien door middel van dit verdrag 
personen in Nederland zouden komen om propaganda te maken voor apartheid.” Maar daarvoor hoefde 
niet te worden gevreesd, meenden de bewindslieden.582 Ook verzekerden de ministers dat Zuid-Afrika 
geen belemmeringen oplegde aan de immigratie van joden. In de praktijk bleek dat toch iets anders te 
liggen. In ieder geval bleek het akkoord niet zozeer te draaien om een uitwisseling tussen twee landen, 
maar tussen Nederland en het Zuid-Afrikaanse broedervolk. Zwarte, gekleurde of Aziatische Zuid-
Afrikanen – en hun culturele uitingen – vielen in de praktijk niet onder het Akkoord. 
 
De acties in Nederland tegen het Cultureel Akkoord met Zuid-Afrika startten in november 1975 met de 
publicatie van een AABN ‘Kommunikee’ waarin gedetailleerd werd beschreven hoe het Cultureel 
Akkoord werd misbruikt door de Zuid-Afrikaanse regering om haar beleid te verdedigen.583 Op dat 
moment stond de regering, onder andere bij monde van minister Max van der Stoel en staatssecretaris 
Laurens Jan Brinkhorst, nog op het standpunt dat het Akkoord een rol kon spelen in het onderhouden 
van de zogenaamde ‘kritische dialoog’ met Zuid-Afrika.584 Volgens de AABN was een minimale 
voorwaarde voor zo’n dialoog dat alle Zuid-Afrikanen vrij zouden moeten zijn om deel te nemen aan 
zo’n dialoog. En daar was geen sprake van, volgens de organisatie. In het rapport ‘Tegen het kultureel 
akkoord met Zuid-Afrika’ dat de AABN in mei 1976 uitgaf staat een lijst van elf bladzijden lang met 
namen van Zuid-Afrikanen aan wie een paspoort werd geweigerd en van buitenlanders die geen visum 
voor Zuid-Afrika kregen. Van de Zuid-Afrikanen die in het kader van het Akkoord wel in Nederland 
waren geweest viel op dat de meeste juist afkomstig waren uit het meest ‘verkrampte’ deel van de 
Zuid-Afrikaanse bevolking: leden van de Broederbond, van de Zuidafrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns en van de Federasie van Afrikaander Kultuurverenigings.585 Zwarte Zuid-
Afrikanen waren van het Akkoord uitgesloten, zo werd ook vanuit Nederland toegegeven. Zo schreef 
de voormalig cultureel attaché bij de Nederlandse ambassade in Pretoria in NRC-Handelsblad: “Het 
verdrag is gesloten tussen twee staten uit cultuurwerelden van gelijke aard. Strikt genomen strekt het 
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zich niet uit tot andere volken binnen Zuid-Afrika.”586 “De belangrijkste reden voor het verbreken van 
het cultureel akkoord is natuurlijk dat ons geen land ter wereld bekend is waar feitelijk en juridisch een 
zo geperfectioneerd en uitgebouwd systeem van rassenongelijkheid bestaat als juist in Zuid-Afrika”, zo 
stelde de AABN. 
Opmerkelijk was dat de AABN aanvankelijk probeerde de aanval op het akkoord met Zuid-Afrika te 
koppelen aan het bestaande protest tegen bezuinigingen op de begroting van het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Boven een oproep voor een handtekeningenactie schrijft 
de AABN: ‘Geen 3 ton voor kultureel akkoord met racisten, geen bezuinigingen op CRM!!’587 
Daarmee volgde de AABN trouwens een bekend CPN-procédé; namelijk het koppelen van schijnbaar 
ongerelateerde beleidsterreinen binnen één actie. 
In mei 1976 organiseerde de AABN een driedaagse manifestatie tegen het Cultureel Akkoord. Naast 
optredens van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse schrijvers en dichters (de Zuid-Afrikanen waren voor 
het merendeel ballingen) werd er ook veel gepraat en werden er resoluties aangenomen die de 
Nederlandse regering verzochten om het Cultureel Akkoord op te zeggen. Vooral zou Nederland de 
VN-resolutie uit 1974 moeten naleven waarin de lidstaten werden opgeroepen tot een volledige 
isolering van Zuid-Afrika op politiek, economisch, cultureel en sportief terrein. De acties hadden de 
steun van het ANC. De actievoerders citeerden bijvoorbeeld Duma Nokwe, hoofd externe betrekkingen 
van het ANC: “Het onderhouden van welke relatie dan ook met het apartheidsbewind betekent dat je je 
conformeert aan het bewind; betekent een ‘zegening’ van Vorster’s politiek.” 
Talrijke organisaties deden mee aan het protest: de Kulturele Raden van Noord-Holland en Overijssel, 
de BBK, ANOUK, Het Amsterdams Vokaal Ensemble, de Nederlandse Vereniging van 
Toneelkunstenaars, het Nederlands Operakoor; in totaal ongeveer negentig organisaties. Hiermee wist 
de AABN een interessante beroepsgroep aan de strijd tegen de apartheid te verbinden. De opgedane 
contacten in de cultuurwereld konden ook bij latere acties weer benaderd worden. Opmerkelijk is wel 
dat naar buiten toe vrijwel uitsluitend werd geschermd met de namen van culturele instellingen als 
zodanig: aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig werden nog nauwelijks 
bekende kunstenaars als individueel boegbeeld ingezet.  
 
Aanvankelijk hadden de AABN-protesten nog weinig effect. Hoewel de bijeenkomsten in, onder 
andere, De Populier en Krasnapolski in mei 1975 goed bezocht werden, waren het tamelijk 
kleinschalige bijeenkomsten met hooguit enkele honderden aanwezigen. De deelnemende Nederlandse 
kunstenaars (onder andere Huub Oosterhuis, Bert Schierbeek, Ernst van Altena, Willem Wilmink en 
cabaretgezelschap Don Quishocking) hadden ook niet de enorme aanhang en appeal om echt grote 
massa’s van de bevolking aan te spreken. 
Een jaar later werd de actie tegen het Akkoord ‘te hulp geschoten’ door de gebeurtenissen in Soweto. 
Na Soweto besloot kabinet-Den Uyl dat het Akkoord ingezet zou moeten worden voor het voeren van 
een ‘kritische dialoog’ met Zuid-Afrika. Dat bleek uitstel van executie. Een jaar later, in oktober 1977, 
werd het akkoord door het Kabinet Den Uyl bevroren (niet opgezegd!). De directe aanleiding was, 
zoals eerder genoemd, dat Zuid-Afrika inreisvisa had geweigerd aan drie leden van de synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Het was daarmee duidelijk dat Zuid-Afrika niet van plan was zich iets 
aan te trekken van kritiek vanuit Nederland. Ook was de onderdrukking in Zuid-Afrika in 1977 alleen 
maar heviger geworden. “Indien Nederland niet snel reageert, kan dat verkeerd worden uitgelegd”, zei 
premier Den Uyl in het kabinet. “Het weinige dat Nederland kan doen is nog deze dag het Cultureel 
Akkoord opzeggen.”588 Uiteindelijk zou dat pas gebeuren in 1981. Met het opzeggen van het Cultueel 
Akkoord werd het Nederlandse beleid van kritische dialoog met blank Zuid-Afrika verlaten.  
 
Terwijl de AABN een boycot van individuele bedrijven, zoals Shell, maar ook het demonstreren bij 
groentewinkels die Outspansinaasappelen verkochten afwees, riep de organisatie wel op tot boycot van 
culturele evenementen met Zuid-Afrikaanse banden. De AABN stak bijvoorbeeld veel energie in het 
protest tegen de Zuid-Afrikaanse musical Ipi Tombi die in de zomer van 1981 door Nederland toerde. 
Ogenschijnlijk bood de musical, die in Engeland honderden keren met veel succes was opgevoerd, een 
tamelijk onschuldig, en zeker niet racistisch beeld van het leven van zwarte Zuid-Afrikanen in de 
Bantustans. Dat de productie toch op protest kon rekenen kwam ten eerste omdat deze was geschreven 
door twee blanke Zuid-Afrikanen en tevens omdat de activisten in de musical een pleidooi zagen voor 
een gescheiden ontwikkeling tussen blank en zwart Zuid-Afrika.  
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In de flyer die tijdens de voorstellingen werd uitgedeeld stelden de activisten: “De negers worden 
onveranderlijk als een volk van tevreden smurfjes voorgesteld terwijl Ipi Tombi een stigmatiserend 
beeld oproept van de geile, sensuele zwarte die een beperkte emotionele mimiek machtig is en zelfs in 
werksituaties onderling het Afrikaans van de blanke minderheid gebruikt.”589 
Voor de acties wist de AABN maximaal gebruik te maken van de kracht van het lokale netwerk van 
Zuid-Afrikagroepen. In vrijwel iedere plaats waar Ibi Tombi zou worden opgevoerd schreven lokale 
groepen naar theaterdirecties met het verzoek de voorstelling af te gelasten. Ook andere lokale en 
nationale organisaties werden bij de acties betroken, zoals bijvoorbeeld politieke partijen, maar ook 
vakbonden zoals de Kunstenaarsbond FNV. In totaal schaarden zich zo’n 40 culturele en politieke 
organisaties achter de oproep dat Ipi Tombi van het Nederlandse podium diende te verdwijnen, 
waaronder de CDA jongeren, D66, De Landelijk Hervormde Jeugdraad, Don Quichocking, Rob van 
Rijn Pantomime, Poëzie Hardop et cetera. 
Zelfs het Azania Komitee, waarmee de AABN ijzige betrekkingen onderhield, schaarde zich achter de 
actie, en stelde in een eigen pamflet dat “Dit soort cultuur wordt door de bevrijdingsbewegingen van 
Azania (Zuid-Afrika), zoals het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), het Pan Afrikanistische Congres 
(PAC) en de Zwarte Bewustzijnsbeweging van wijlen Steve Biko, gezien als propaganda voor het 
koloniale apartheidsregime.”590 
Uiteindelijk zouden de acties er niet in slagen om de hele tournee af te laten blazen. In twee gevallen 
(de Meervaart in Amsterdam en de Oosterpoort in Groningen) werden vooraf aangekondigde 
voorstellingen van Ipi Tombi uiteindelijk wel geannuleerd. De Meervaart argumenteerde de beslissing 
onder andere met de zinsnede: “De persoonlijke vrijheid houdt op waar ze andere discrimineert, zeker 
op basis van dingen die belangrijker zijn dan smaak. Politieke opvattingen bijvoorbeeld, of sexe, of ras. 
Dat heeft met méér dan goede smaak te maken.”591 Volgens de theaterdirectie kwam dat omdat de 
voorstelling, anders dan verwacht, geen volle zalen trok. De halflege zalen waren, volgens sommige 
theaterdirecteuren deels wel te wijten aan de acties.  
Via politieke kanalen, bijvoorbeeld via bevriende politici in gemeenteraden, werd geen verbod op 
uitvoering bereikt. In Vlaardingen, bijvoorbeeld, debatteerde de gemeenteraad over de voorstelling die 
op 30 september de stadsgehoorzaal zou aandoen. De PPR had aangedrongen op een verbod van de 
voorstelling, maar een meederheid van PvdA, CDA en VVD vond dat de musical toch moest kunnen 
worden opgevoerd. PvdA raadslid Hans Versluys: “ We weten te weinig van de musical om hem te 
verbieden. Daarom zijn we er ook niet uitgekomen.”592  
Hoewel het concrete succes van de acties misschien tegenviel, schreef AABN-organisator Kier 
Schuringa op 17 december 1981 toch een tevreden brief aan alle plaatselijke groepen die hadden 
meegedaan aan de Ipi Tombi actie. Daarin concludeerde hij dat er bij vrijwel alle voorstellingen van de 
musical in Nederland en België acties waren geweest. “Wij hebben verschillende aanwijzingen dat de 
tournee financieel voor de organisatoren behoorlijk slecht is verlopen (...) dat [is] dus ook een positief 
resultaat.”593 
Dergelijke acties tegen een rondreizend gezelschap hadden in ieder geval het belangrijke effect dat 
lokale organisaties en initiatieven een extra boost kregen. Het voorbereiden en uitvoeren van acties in 
de eigen gemeente betekende dat het lokale handelingsperspectief belangrijk werd vergroot. Nieuwe 
mensen sloten zich aan, een nieuwe doelgroep werd bereikt en nieuwe initiatieven werden opgezet en 
uitgebouwd. Juist ook omdat het een tijdelijke actie was, gericht tegen een eenmalig evenement, was de 
drempel voor mensen om in te stappen minder hoog. Lokale initiatieven hadden een grote mate van 
zelfstandigheid in het vormgeven van de acties, maar wisten zich tegelijk inhoudelijk gesteund door 
een zeer ervaren landelijke organisatie. 
Volgens Schuringa was het vervolgens zaak om de samenwerking tussen organisaties die tijdens de 
actie was ontstaan of versterkt, verder uit te bouwen en te gebruiken: “Het moet mogelijk zijn om de 
theaters en gemeentebesturen die in deze aktie ‘het doelwit’ waren, in 1982 te bewegen steun te 
verlenen aan de presentatie van anti-apartheids- en verzetscultuur.”594 Vooral in de tweede helft van de 
jaren tachtig werd deze wens van Schuringa steeds meer bewaarheid. De strijd tegen de apartheid werd 
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na 1985 steeds massaler en kreeg steeds meer lokale vertakkingen. Zelfs gemeentebesturen begonnen 
zich te roeren in de strijd. 
 
Wetenschappelijke contacten met Zuid-Afrika 
De bevriezing van het Cultureel Akkoord was niet tot genoegen van iedereen in Nederland. Naast de 
gebruikelijke afkeurende geluiden van NZAV en NZAW pleitte ook een groep van 21 hoogleraren 
voor het handhaven van het Akkoord. Zij vonden dat er juist op cultureel en wetenschappelijk terrein 
openingen moesten zijn; onder die vlag zou de befaamde kritische dialoog plaats kunnen vinden, 
meenden de hoogleraren. Onder hen waren onder andere VU-hoogleraar De Roos (economie), nucleair 
fysicus professor Kistenmaker en politicoloog Arend Lijphart. De AABN publiceerde destijds de 
volledige lijst met deze ‘wetenschappelijke vrienden van de apartheid’.595 In totaal turfde de AABN in 
de period 1978-1980 twintig gevallen van wetenschappelijke contacten tussen Zuid-Afrikaanse en 
Nederlandese universiteiten en hogescholen. Het al dan niet voortzetten van samenwerking tussen 
universiteiten in Nederland en Zuid-Afrika werd op Nederlandse universiteiten onderwerp van verhit 
debat.  
In 1979 promoveerde bijvoorbeeld de Nederlandse Zuid-Afrikaan Hans Falkena in Groningen op een 
proefschrift over de Zuid-Afrikaanse economie. De promotie van Falkena werd verstoord door boze 
demonstranten met spandoeken en megafoons. Falkena promoveerde op ‘Die makro-ekonomische 
verband tussen die openbare en privaatsektor in Suid-Afrika’, waarbij hij vooral de vraag stelde of het 
systeem van gescheiden ontwikkeling en de instelling van zwarte ‘thuislanden’ wel te verenigen was 
met een gezonde markteconomie.596 Op zich had het proefschrift gelezen kunnen worden als milde 
kritiek op het apartheidssysteem. De studenten vielen echter over enkele marginale passages waarin 
Falkena bijvoorbeeld stelde dat zwarte Zuid-Afrikanen aanhouding door de politie op grond van de 
pasjeswetten geen probleem vonden omdat ze daarmee verzekerd waren van gratis vervoer naar huis, 
plus kost en inwoning gedurende een paar dagen. Weekblad Intermediair besteedde maar liefst vijf 
pagina’s aan het proefschrift, waarin onder ander co-referent Jan Pen aan het woord kwam: “Apartheid 
is zo slecht, dat je er geen waardevrij proefschrift over kunt schrijven. Mensen in dat systeem kunnen 
daarover niet meer objectief oordelen. Het proefschrift van Falkena is dus ook niet een waardevrij 
proefschrift.”597 Hierbij stond Pen recht tegenover Falkena’s promotor, prof. Dr. Hartog: “Na een 
morele veroordeling van het systeem van apartheid ben je gauw uitgepraat. Als je, zoals Falkena doet, 
los van emoties en waardevrij aantoont op wetenschappelijke gronden dat het systeem niet werkt, dan 
geef je fundamentele kritiek.” 598 Prof. Dr. C. de Galan viel zijn collega Pen bij: “Zuid-Afrika is echter 
een land waar een minderheid een meerderheid onderdrukt en dan moet je als econoom een andere 
houding aannemen.”599 
Zowel de AABN als de BOA deden mee aan de protesten in Groningen en steunden de studenten met 
raad en daad. De AABN wees alle promoties van Zuid-Afrikanen aan Nederlandse universiteiten 
principieel af: “Het verwerpelijke van promotie-activiteiten is, dat door de publieke honorering van een 
proefschrift met de doctorstitel bedekte of zelfs openlijke apartheidspropaganda tot wetenschap wordt 
verheven. Zuid-Afrika hecht zelf veel waarde aan promoties in Europa, daar dit haar isolement 
doorbreekt.”600 
In Groningen werd ook geprotesteerd tegen de activiteiten van professor Henk de Haan, later Kamerlid 
voor het CDA (tussen 1996 en 2006). In 1976, na de opstand in Soweto, maar vóór de dood van Steve 
Biko, had econoom De Haan Zuid-Afrika bezocht en bij terugkomst te kennen gegeven dat niet alles in 
Zuid-Afrika afkeurenswaardig was. “Maar dat soort nuances werden niet op prijs gesteld” herinnert De 
Haan zich, “Je mocht niet nuanceren. Dat vond ik belachelijk.”601 Hij nodigde vervolgens zijn Zuid-
Afrikaanse collega Strijdom uit om in Groningen een gastcollege over de Zuid-Afrikaanse economie te 
geven. “Peet Strijdom, die aan de VU was gepromoveerd, was een eminent Zuid-Afrikaanse econoom 
en zeker geen voorstander van apartheid. Sterker nog: hij vond dat apartheid op economische gronden 
ten dode was opgeschreven. Maar daar wilden de linkse studenten niks van weten.” De basisgroep 
Ekonomie van de Groninger Studentenbond verspreidde op de dag van het college van Strijdom een 

                                                
595 AABN. Zwartboek over wetenschappelijke contacten tussen Nederland en Zuid-Afrika. Maart 1980, p 11. Archief AABN, 

doos 161. IISG. 

596 Falkena, Hans Boudewijn. Die makro-ekonomische verband tussen die openbare en privaatsektor in Suid-Afrika. 

Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 1979. 

597 Kool, Thomas. De valkuil van de waardevrijheid. Intermediair, 15de jaargang nr 47, dd 23-11-1979. 

598 Intermediair, 15de jaargang nr 47, dd 23-11-1979. 

599 Intermediair, 15de jaargang nr 47, dd 23-11-1979. 

600 AABN Zwartboek (1980), p 13. 

601 Citaten van De Haan zonder bronvermelding afkomstig uit een telefonisch interview met de auteur, dd 04-07-2009. 



 138 

pamflet waarin studenten werden opgeroepen het college niet bij te wonen: “De grote inspirator achter 
dit bezoek is professor de Haan, die zelf vorig jaar in Zuid-Afrika gastcolleges heeft gegeven (...) 
allemaal onschuldig genoeg, als Zuid-Afrika geen fascisties land was, met een cyniese, 
allesomvattende en wettelijk geregelde rassendiscriminatie, die z’n weerga in de wereld niet kent.”602 
De anti-apartheidsprotesten aan de RUG werden vooral geïnitieerd door de CPN-gelieerde Groninger 
Studentenbond. De Studentenbond kregen haar informatie vooral van de AABN. De Haan: “Ze waren 
onredelijk, maar wél goed geïnformeerd.” In april 1978 verbood de universiteitsraad van de RUG 
onder druk van de studenten de contacten met Zuid-Afrika, “tenzij ze een positieve bijdrage aan de 
bestrijding van apartheid zouden leveren.”603 Daarmee volgde de RUG de collega’s uit Leiden die 
enkele maanden eerder een dergelijke motie hadden aangenomen.  
 
Vooral christelijke onderwijsinstellingen worstelden met de historische banden met universiteiten in 
Zuid-Afrika. Van oudsher zijn er bijvoorbeeld nauwe banden tussen de universiteit van Potchefstroom 
en de Theologische Universiteit Kampen en de Amsterdamse Vrije Universiteit. Vanaf de jaren twintig 
van de vorige eeuw ontmoetten wetenschappers van christelijke onderwijsinstituten elkaar tijdens 
internationale conferenties (de zogenoemde Ciariche-conferenties). Vooral Potchefstroom — één van 
de bolwerken van het apartheidssysteem — was actief in het organiseren van degelijke ontmoetingen. 
Met de groeiende internationale weerstand tegen apartheid waren de internationale contacten van 
groeiend belang voor de Zuid-Afrikaanse universiteiten om de academische status op peil te houden.  
Vanaf het begin van de jaren zeventig begonnen vooral de studenten in Kampen en aan de VU zich te 
verzetten. Toen de Zuid-Afrikaanse regering het Christelijk Instituut van Beyers Naudé in de ban deed 
besloot de VU, onder druk van studentenacties, Naudé op te nemen in de eigen delegatie naar de 
Ciariche-conferentie in Potchefstroom, in 1975. Dat leidde tot felle discussies met de organisatoren van 
de conferentie die vervolgens de VU uitsloten van deelname. Toch nodigde Potchefstroom de VU uit 
voor een volgende conferentie, te houden in Grand Rapids in de VS. Maar inmiddels had het bloedbad 
in Soweto plaatsgevonden en was de tijd voor een kritische dialoog wel voorbij. De studentenraad van 
de VU ontving een vertegenwoordiger van het Christelijk Instituut, mevrouw Oshadi Phakathi, om uit 
te leggen waarom de VU niet zou moeten gaan. De universiteitsraad besloot daarop dat de VU 
inderdaad niet zou deelnemen aan de Ciariche-conferentie. Maar niet iedereen kon zich bij dit besluit 
neerleggen. VU-professor Bob Goudzwaard was het zo oneens met het besluit van de universiteitsraad 
dat hij de conferentie toch bezocht, zij het op persoonlijke titel.  
De Protestantse Theologische Universiteit Kampen was ook een regelmatige gast tijdens de Ciariche-
conferenties. Kampen hoopte dat het contact met Potchefstroom een verandering van het beleid van 
deze universiteiten zou kunnen bewerkstelligen. Deze strategie had enig succes tijdens de conferentie 
in Grand Rapids. Daar slaagde Kampen erin de conferentie een oproep te laten doen aan Potchefstroom 
om het beleid om ‘bepaalde studenten’ niet toe te laten te herzien, en om alles in het werk te stellen om 
iedereen, ongeacht ras, de mogelijkheid te bieden christelijk hoger onderwijs te volgen.  
In oktober 1979 voerden studenten en wetenschappelijk medewerkers in Kampen actie om de school 
niet te laten deelnemen aan een derde conferentie zolang Potchefstroom aanwezig was. Deze actie had 
het directe resultaat dat de hogeschoolraad in januari 1980 een brief naar Potchefstroom stuurde met 
het verzoek zich luid en duidelijk te distantiëren van het apartheidssysteem. Als de Zuid-Afrikanen 
hiertoe onbereid waren zou Kampen zich terugtrekken uit de Ciariche-conferenties. Uiteindelijk legde 
Potchefstroom de bezwaren van de Nederlandse partner naast zich neer en besloot Kampen af te zien 
van verdere contacten. De actievoerders vormden hun actiecomité om tot een Zuid-Afrika Komitee, 
bedoeld om de school te bewegen opnieuw positie te kiezen met betrekking tot Zuid-Afrika en om 
eventuele nieuwe contacten tussen vertegenwoordigers van de hogeschool en Zuid-Afrika kritisch te 
volgen. 
Een belangrijk aspect bij de opstelling van Kampen was het feit dat deze hogeschool vanaf de jaren 
zestig een aantal zwarte Zuid-Afrikaanse predikanten had opgeleid. De speciale positie van Kampen in 
de opleiding van zwarte Zuid-Afrikanen was tot stand gekomen en marge van de bezoeken van Beyers 
Naudé aan Nederland vanaf het midden van de jaren zestig.  
 
Naast de Ciariche-conferenties bestond er ook een uitwisselingsverdrag tussen de VU en 
Potchefstroom op grond waarvan wetenschappers van beide universiteiten elkaar met regelmaat 
bezochten. Vooral na de verlening van het eredoctoraat aan Beyers Naudé begon de dubbele boodschap 
van de VU op te vallen. Werkgroep Kairos-leden Ben van Kaam en Erik Andriessen waren beide 
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medewerker aan de VU en zetten het protest tegen de oude banden in gang. Journalist Ben van Kaam 
kon als hoofdredacteur van het VU-Magazine de zaak van de apartheid vrij eenvoudig op de agenda 
zetten. In 1974 werd het uitwisselingsverdrag met Potchefstroom door de VU-universiteitsraad 
opgezegd. Dit na intensivering van het protest van studenten waarbij opnieuw Werkgroep Kairos 
betrokken was. Zo verspreidde Kairos, samen met onder andere de studentenraad van de VU een 
speciale ‘Potchefstroomkrant’ met als grote kop op de voorkant: ‘De VU zit goed fout!’.604 Ook 
professor Johannes Verkuyl, één van de oprichters van Kairos, deed een duit in het zakje en stuurde de 
universiteitsraad op de vooravond van het debat een brief waarin hij verzekerde dat de universiteit van 
Potchefstroom ‘een bolwerk van de grote apartheid’ was.605 
De meeste onderlinge bezoeken waren na het opzeggen van het uitwisselingsverdrag voorbij. Maar de 
banden tussen de VU en Zuid-Afrika waren daarmee nog niet helemaal doorgesneden. Ook los van het 
verdrag met Potchefstroom waren er contacten tussen de VU en Zuid-Afrikaanse wetenschappers. In 
januari 1976 protesteerden studenten tegen de komst van R.P. Botha, hoogleraar aan de universiteit van 
Stellenbosch, als gastdocent aan de subfaculteit Algemene en Toegepaste Taalwetenschap. Deze 
aanstelling werd gezien als “een officieuze voortzetting van de banden die de VU met Zuid-Afrika 
onderhield.”606 Ook Kairos stuurde een protestbrief tegen de komst van Botha.607 Botha was 
uitgenodigd door de hoogleraar van de vakgroep Algemene Taalwetenschap, prof. dr. B. Siertsema, in 
samenspraak met de voorzitter van het College van Bestuur, Harrie Brinkman. Siertsema was een 
verklaard fan van Zuid-Afrika en lid van de NZAV, evenals Brinkman zelf. Tijdens een debat, op 7 
februari 1976, met de oude anti-apartheidsactivist J.J. Buskes noemde Siertsema de apartheid ‘een 
aanvaardbare noodoplossing’.608  
Uiteindelijk zou het de studenten niet lukken om Botha’s komst te verhinderen. Een motie met die 
strekking in de subfaculteitsraad haalde het niet. Er kwam wel een compromis uit de bus: studenten die 
wegens ‘morele bezwaren’ de colleges van Botha niet wilden volgen en daarom dreigden een geplande 
afstudeerdatum niet te halen konden bij professor Siertsema zelf extra colleges volgen. 
 
Ook het verlenen van een eredoctoraat door de Universiteit van Potchefstroom aan de prominente VU-
professor en verzetsheld Hendrik van Riessen (in 1968 mede-auteur van de publicatie ‘Apartheid voor 
Zuid-Afrika een zegen’) werd onderwerp van protesten. De studentenraad van de VU veroordeelde het 
voornemen van Van Riessen het eredoctoraat te aanvaarden. En zelfs de Vereniging voor 
Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (feitelijk het orgaan waaronder de VU valt) 
sprak, met een meerderheid van 27 tegen 2 stemmen, haar veronrusting uit over het voorgenomen 
eredoctoraat. De vereniging noemde de zaak “onderdeel ... van een politiek spel ter rechtvaardiging van 
zichzelf en om eigen grootheid te bewijzen.”609 
Ook succesvol waren de acties die eind jaren zeventig gevoerd werden tegen de komst van de Zuid-
Afrikaanse politicoloog Du Toit en rechtsfilosoof Van der Vyver die onderzoek wilden doen naar, en 
college geven in de ideologische en staatsrechtelijke gronden van het apartheidssysteem. Volgens de 
actievoerders was het onderzoek vooral bedoeld als propaganda voor het apartheidssysteem. De 
juridische faculteit van de VU hield vol dat Van der Vyver juist kritisch stond tegenover het 
apartheidsbewind en daarom geen aanstelling kon krijgen op universiteiten in eigen land. Toch ging 
zijn gastdocentschap uiteindelijk niet door. In plaats daarvan aanvaardde de jurist een benoeming als 
hoogleraar aan de universiteit van Witwatersrand. In 1985 probeerde Van der Vyver opnieuw de VU te 
bezoeken voor onderzoek (over de toepassing van mensenrechten in Zuid-Afrika). Maar op dat 
moment waren de bordjes al duidelijk verhangen en wenste de universiteit geen enkel risico meer te 
nemen. Ondanks een aanbeveling van Beyers Naudé – die Van der Vyver een ‘bewust tegenstander van 
de apartheidspolitiek’ noemde – stemde de faculteitsraad van de rechtenfaculteit in overgrote 
meerderheid tegen zijn komst.610 De acties tegen Van der Vyver waren curieus omdat deze 
politicoloog, onder andere bij het KZA, bekend was als uitgesproken tegenstander van de apartheid. 
Van der Vyver werd onder andere aangehaald in een KZA-brief uit 1977 aan minister Pronk om hulp 
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aan het ANC te rechtvaardigen. Van der Vyver stelde dat “hulp met geld of wapens aan een opstandige 
beweging die strijdt tegen de apartheid rechtmatig is op grond van het feit dat apartheid door het 
volkenrecht aanvaard wordt als een misdaad tegen de mensheid.”611 
 
Een ander voorbeeld van verzet vanuit de academische wereld is de Rijksuniversiteit Utrecht waar 
vooral de vakgroep Kernfysica nauwe contacten onderhield met Zuid-Afrikaanse 
onderwijsinstellingen. Tegen het bezoek van de Zuid-Afrikaanse kernenergiegeleerde Jan Smit, tussen 
december 1978 en mei 1979, werd vergeefs geprotesteerd. Studenten slaagden er wel in een stokje te 
steken voor het bezoek van kernfysicus prof. Dr. Pieter Endt aan een wetenschappelijk congres in Zuid-
Afrika in augustus 1978. Dit protest was ingezet door het Komitee Zuidelijk Afrika met een brief aan 
de universiteitsraad en de subfaculteitsraad van Natuur- en Sterrenkunde. Voor de behandeling van de 
brief in de universiteitsraad werd de studentenfractie PSO ingeschakeld. Maar door de acties die 
inmiddels waren losgebarsten had het presidium van de universiteitsraad Endt ervan weten te 
overtuigen dat zijn bezoek beter niet kon doorgaan. Aan de Zuid-Afrikaanse organisatoren van de 
conferentie liet Endt weten dat hij wegens acties van ‘fanatici’ niet kon komen. Internationale 
contacten op het gebied van de kernfysica lagen juist in die tijd moeilijk in Nederland. Uit dezelfde tijd 
stamt ook de affaire van de Pakistaanse kerngeleerde Kahn die bij UCN in Almelo informatie zou 
hebben verzameld waarmee zijn vaderland een kernwapen wist te ontwikkelen. Door de ‘kwestie Smit’ 
was de zaak van de wetenschappelijke contacten met Zuid-Afrika op de agenda van de 
universiteitsraad terechtgekomen. Vooral de studenten pookten het vuurtje van de controverse op. Zo 
werd in die tijd ook een beeldje van Paul Kruger gestolen dat decennialang in de Senaatszaal van de 
Utrechtse universiteit had gestaan. De verantwoordelijkheid voor deze ‘ontvoering’ werd opgeëist door 
een actiegroep die zich ‘Beeldenstorm tegen Apartheid’ noemde. In maart 1979 vergaderde de 
universiteitsraad met het College van Bestuur van de universiteit. Op de agenda stond een motie van de 
progressieve studentenfractie PSO over de betrekkingen met Zuid-Afrika. Vóór de behandeling van dit 
agendapunt bood het comité Utrecht voor Zuidelijk Afrika een lijst met handtekeningen aan om te 
pleiten voor het verbreken van de contacten. Het College van Bestuur van de universiteit was hier 
echter tegen. Volgens het College zouden contacten met Nederland Zuid-Afrikanen juist van hun 
apartheidsideologie kunnen afhelpen. Een motie van de studentenfractie PSO, waarin stond “dat het 
niet wenselijk is dat enig onderdeel van de RUU betrekkingen onderhoudt met in Zuid-Afrika 
gevestigde wetenschappelijke instellingen of personen, die aan deze instellingen werkzaam zijn”612 
werd echter toch aangenomen. Kort daarna werd het beeldje van Paul Kruger ook weer teruggebracht, 
met het verzoek van de actievoerders dat het niet terug zou keren naar de Senaatszaal. Hier voelde het 
College van Bestuur niet voor, maar als compromis werd naast het beeld van Kruger ook een speciaal 
voor dit doel aangeschaft Oost-Afrikaans Makonde-beeld neergezet, als symbool van het universitaire 
verzet in Utrecht tegen de apartheid.  
In de jaren erna was vooral het universiteitsblad van de RUU actief in het opsporen van de Zuid-
Afrikaanse contacten van de universiteit. In 1980, bijvoorbeeld, verscheen er een artikel in het blad 
getiteld: “Beurzen slegs vir genuanceerd denkenden”, waarin gewag werd gemaakt van het Studiefonds 
Zuid-Afrikaanse Studenten. Via dit fonds regelde de NZAV de komst van Zuid-Afrikaanse studenten 
naar Utrecht, ondanks het feit dat het Cultureel Akkoord was opgeschort. De Zuid-Afrikaanse 
studenten, vooral studenten taalkunde, verbleven in meerderheid in het huis Goede Hoop, een huis dat 
in 1965 speciaal voor dat doel door de NZAV was aangekocht. Overigens blijkt dat het argument van 
het College van Bestuur - dat de contacten met Nederland de Zuid-Afrikanen van hun 
apartheidsideologie kon afhelpen - nog niet zo ver gezocht was. Zo leidde het verblijf in Utrecht, van 
Wilhelm Verwoerd, kleinzoon van voormalig premier van Zuid-Afrika Hendrik Verwoerd, tot diens 
afzweren van apartheid en latere aansluiting bij het ANC.613 
In 1986 toonde de RUU zich van haar beste anti-apartheidszijde door een eredoctoraat in de 
rechtsgeleerdheid te verlenen aan Winnie Mandela. Waarbij de universiteit aantekende dat Winnie 
Mandela “als geen ander in haar woorden, maar bovenal in haar daden en met hetgeen zij ten gevolge 
van die daden heeft moeten ondergaan, de zwarte bevolking en de blanke regering en andere volkeren 
en regeringen voor ogen heeft gehouden wat de betekenis en de inhoud is van de rechten van de 
mens.”614 Dit kwam de universiteit onder andere op een fel commentaar te staan van J.A.A. van Doorn 
die in zijn column in Trouw schreef dat Winnie Mandela met haar vrijwel explicitiete propaganda voor 
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necklacing – het straffen van ‘collaborateurs’ door het hen omhangen van een autoband en deze 
vervolgens met benzine te overgieten en aan te steken – de anti-apartheidsbeweging “its greatest blow 
for years” had toegebracht.615  
 
Bij het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven waren Nederlandse studenten of net-afgestudeerden erg welkom. 
In sommige gevallen ‘ronselden’ Zuid-Afrikaanse bedrijven studenten op de universiteiten zelf. Zo 
wilde het mijnbouwbedrijf Anglo-American graag Delftse studenten werven om te komen werken in 
Zuid-Afrika. Tegen een formeel verzoek van ‘Anglo’ kwam gelijk protest van de progressieve fracties 
in de Delftse Hogeschoolraad. De afdelingsraad van Mijnbouwkunde in Delft meende echter dat zij het 
bezoek van de Zuid-Afrikanen niet kon verhinderen “omdat wij dan zouden beslissen over de 
werkgelegenheid van studenten”, aldus decaan ir. M. Atjak.616 Uiteindelijk zouden de Zuid-Afrikanen 
het toch niet aandurven om hun bezoek aan Delft door te zetten. Wel werden medewerkers van Anglo 
gesignaleerd in het Delftse café ‘Het Noorden’ dat vooral bezocht werd door studenten 
mijnbouwkunde.617 
Een speciaal opgerichte Werkgroep Anti Zuid-Afrika Stages’ verspreidde posters op de HTS’en met de 
kop ‘Zuid-Afrika zoekt geschoolde Ariërs’ en de waarschuwing ‘Jouw Stage is een Bouwsteen voor de 
Apartheid’. Later werd ook een Landelijk Aktiecomitee Anti Zuid-Afrika Stages gevormd dat een 
voorlichtingscampagne begon tegen de ‘ronselpraktijken van de Zuid-Afrikaanse ambassade’. Ook 
benadrukte het comité de lobby van het bedrijfsleven bij het regelen van stages in Zuid-Afrika. Jaap 
Draaisma, toenmalig voorzitter van de linkse studentenorganisatie HTS-Unie stelde: “... in Eindhoven 
zit Frits Philips zelf in het HTS-bestuur, in Haarlem de Hoogovens, in Breda Oranjeboombier. Een 
week nadat Hoogovens had besloten in Zuid-Afrika te gaan investeren, kwam er bij de HTS een brief 
binnen van de bestuursorganisatie dat er meer praktikanten naar Zuid-Afrika moesten.”618 
Vooral na Soweto en de moord op Biko verminderde het aantal stages in Zuid-Afrika. In de meeste 
kringen konden studenten er niet meer mee aankomen. Maar een verbod op stages in Zuid-Afrika 
kwam er niet. In 1985 nog stelden PvdA-Kamerleden Wallage en Niessen vragen aan minister Bukman 
over het feit dat jaarlijks “ruim 100 HTS-studenten voor een stage naar Zuid-Afrika gaan”. In zijn 
antwoord kondigde Bukman aan dat hij van plan was “de instellingen die stages te ontraden die geen 
bijdrage leveren om het proces van vreedzame verandering in Zuid-Afrika te bevorderen.”619 
In 1986 bleek een blanke Zuid-Afrikaan een jaar lang een cursus waterbouwkunde had gevolgd aan de 
TU Delft. Dit werd onthuld door het blad Vrij Nederland.620 Het weekblad had achterhaald dat het 
Nuffic actief studenten wierf in Zuid-Afrika om in Delft een opleiding te doen. Visa werden ‘om 
humanitaire redenen’ verstrekt aan de studenten. Het nieuws was opvallend omdat juist het Nuffic een 
actief anti-apartheidsbeleid voerde. Via het Nuffic werden zwarte studenten afkomstig van het ANC 
getraind in sociale wetenschappen. Ook vlogen medewerkers van het Nuffic die naar zuidelijk Afrika 
moesten reizen principieel niet via Zuid-Afrikaanse luchthavens. Direct na de publicatie liet het Nuffic 
weten dat er maatregelen genomen waren om blanke Zuid-Afrikaanse studenten te weren van cursussen 
die onder haar auspiciën werden georganiseerd.621 
In het activeren van studentenorganisaties om actie te voeren tegen apartheid was de nauwe band die 
bestond tussen de AABN en de CPN een relatief voordeel. Op veel universiteiten en hogescholen 
waren in de jaren zeventig en begin jaren tachtig studentenorganisaties en studentenvakbonden die 
onder invloed stonden van de CPN of van CPN’ers (zoals de Groninger Studentenbond, de ASVA, 
Politeia). De AABN had daar makkelijk toegang toe. De anti-apartheidsacties hadden in de meeste 
gevallen trouwens nauwelijks extra ’voeding’ vanuit de AABN nodig. De verontwaardiging over de 
banden tussen hun onderwijsinsteling en Zuid-Afrika was bij veel studenten groot genoeg voor het 
ontstaan van een eigen dynamiek van verzet. 
 
De studentenacties waren relatief succesvol. Door meerdere universiteits- en hogeschoolraden werden 
vanaf het eind van de jaren zeventig moties aangenomen die contacten met Zuid-Afrika ongewenst 
verklaarden of zelfs verboden. Dat gebeurde onder andere in Amsterdam (VU én UvA), Delft, 
Groningen, Leiden en Wageningen. In Leiden bijvoorbeeld nam de universiteitsraad in februari 1978 
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de motie aan “dat de kontakten met Zuid-Afrika door organen van de universiteit Leiden en door leden 
van de Leidse universiteire gemeenschap als zodanig slechts dan onderhouden dienden te worden, 
indien en voor zover deze een bijdrage kunnen leveren tot verbetering en herstel van de elementaire 
mensenrechten in Zuid-Afrika.”622 De AABN leverde aan de studenten kant-en-klare ontwerpteksten 
voor moties die bij de universiteitsraad konden worden voorgelegd.623 
Als alternatief voor de contacten met Zuid-Afrikaanse universiteiten probeerde de AABN de 
Nederlandse onderwijsinstellingen te interesseren voor steun aan de strijd tegen de apartheid. Daarvoor 
organiseerde de AABN in maart 1980 een tournee van dr. Zola Skweyiya, medewerker aan het 
wetenschappelijk bureau van het ANC, langs negen Nederlandse universiteiten en hogescholen. 
Wellicht het meest in het oog springende voorbeeld van steun van een universiteit aan de strijd tegen 
apartheid was de Universiteit van Amsterdam die in 1977 het Govan Mbeki Fonds instelde. Ook 
verleende de universiteit een eredoctoraat aan Mbeki. Mbeki kreeg zijn eredoctoraat op grond van 
diens ‘South Africa: the Peasants Revolt’, een boek dat door de aanbevelingscommissie als 
‘baanbrekend’ werd omschreven. Het schrijven van het boek werd als een prestatie van formaat gezien 
omdat Mbeki in die tijd al werd opgejaagd door de politie en van schuilplaats naar schuilplaats werd 
gedreven en niet de beschikking had over bibliotheken of archieven. De verlening van het eredoctoraat 
aan de ANC’er was oorzaak van een behoorlijke ophef. Aanvankelijk had het College van Decanen het 
eredoctoraat afgewezen. Het oorspronkelijke voorstel was gedaan door de faculteit sociale 
wetenschappen, ter herdenking van het dertigjarige bestaan van de faculteit. Het thema van deze 
herdenking was de strijd tegen het fascisme. Vooral decanen uit de exacte wetenschappen waren tegen 
het eredoctoraat van Mbeki. Ondanks de pogingen van het college om Mbeki het eredoctoraat te 
weigeren, verschenen in de Volkskrant, de Waarheid en de Groene Amsterdammer toch artikelen over 
dit ‘schandaal aan de Universiteit van Amsterdam’. Het bleek dat enkele decanen politieke gevolgen 
vreesden wanneer het eredoctoraat zou worden verleend, anderen vonden het aantal publicaties van 
Mbeki onvoldoende. De AABN vond dit argument “lachwekkend, temeer daar Mbeki al vanaf 1964 
een levenslange gevangenisstraf uitzit op Robben Eiland.”624 Hetgeen op zich een curieus argument 
was omdat gevangenschap toch nauwelijks gezien kon worden als alternatieve kwalificatie voor het 
verlenen van de doctorstitel. Vooral de ASVA protesteerde tegen het besluit van het College van 
Decanen. Een actie leverde in korte tijd duizend handtekeningen op van studenten en 
universiteitsmedewerkers die stelden dat “het in een eerder stadium afwijzen van het eredoctoraat een 
politiek besluit was tegen de vrijheidsstrijd van het Zuidafrikaanse volk”. De universiteitsraad nam een 
motie aan waarin het College van Bestuur werd verzocht er bij de decanen op aan te dringen het besluit 
te heroverwegen. Ook tal van faculteitsraden namen dergelijke moties aan. De druk op de decanen 
werd ondraaglijk, maar het was tevens ondenkbaar dat zij openlijk de wetenschappelijke eisen die 
gesteld werden aan het eredoctoraat zouden compromitteren. De oplossing kwam uiteindelijk uit de 
aanbeveling uit buitenlandse wetenschappelijke kringen van het werk van Mbeki. Dat wierp volgens de 
decanen een nieuw licht op de zaak en zo konden zij na een nieuwe stemming positief adviseren. De 
universiteitsraad stemde vervolgens unaniem in met het verlenen van het eredoctoraat. De voorzitter 
van de ASVA zei bij die gelegenheid: “Voor ons betekent het verlenen van een eredoctoraat naast 
waardering voor het gemeenschappelijke werk ook een daad die politieke betekenis heeft. Met deze 
keus stellen we ons op aan de zijde van de Zuidafrikaanse bevrijdingsorganisatie, het ANC.”625  
Het Govan Mbeki Fonds werd ingesteld op 22 december 1977. De doelstellingen waren financiële 
steun geven aan studenten uit Zuid-Afrika die door de apartheidpolitiek niet in staat waren hun studie 
te voltooien en het stimuleren van wetenschapsbeoefening ‘in de geest van Mbeki’.  
 
Aan meerdere universiteiten werd in de tweede helft van de jaren tachtig actie gevoerd tegen banden 
met Shell. Zo werd er in 1989 door VU-studenten geprotesteerd tegen de advertentieovereenkomst 
tussen Shell en het universiteitsblad Ad Valvas. Het actiecomité ‘Shell uit Ad Valvas’ kreeg veel 
aandacht door een ’gijzeling’ van een hele editie van het universiteitsblad waarin een Shell-advertentie 
was opgenomen. “Tot Ad Valvas deze toezegging heeft gedaan [geen advertentie van Shell meer 
opnemen, RM] blijft de huidige uitgave in gijzeling.”626 Uiteindelijk zou de actie niet het gewenste 
effect hebben. Het bestuur van de Universiteit liet weten niet bevoegd te zijn zich te mengen in de 
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besluiten van de uitgever van Ad Valvas. Het enige succes was dat de redactie van Ad Valvas in het 
blad liet weten dat zij zich “distantieert van de Shell-advertenties.”627  
Bij het blad van de UvA, Folia, werd eveneens geprotesteerd tegen Shell advertenties. Maar de 
studentenfracties binnen de universiteitsraad slaagden er in december 1989 niet in een meerderheid te 
krijgen binnen de universiteitsraad. Bij de UvA had een actiegroep (‘Scharen tegen Apartheid’) onder 
andere de vijftienduizend exemplaren van een editie van Folia onderschept. Zowel de uitgever als het 
bestuur van de UvA deden vervolgens aangifte van diefstal.628 De adverties van Shell werden door 
‘Scharen tegen Apartheid’ uit het blad geknipt.629 Eerder was een deel van de oplage van Folia door 
studenten in brand gestoken.630 Soortgelijke acties vonden plaats bij de landbouwuniversiteit van 
Wageningen. Het universiteitsblad werd daar tot twee keer toe ‘gegijzeld’ vanwege advertenties van 
Shell.631 In Twente werden door actievoerders folders in het universiteitsblad meegevouwen en in 
Groningen werd gedemonstreerd bij de redactie van het universiteitsblad.632 De Eindhovense 
Studentenvakbond (ESVB) nam een deel van de oplage van het universiteitsblad Cursor in beslag en 
beplakte de bladen met anti-Shellstickers. 
De acties rondom de universiteitsbladen waren onder andere op initiatief van studenten die actief waren 
geweest bij de anti-Shell-spektakelblokkade die plaatsvond in april 1989 in Amsterdam-Noord (zie het 
hoofdstuk over de radicale anti-apartheidsbeweging). Studenten van zeven universiteiten hadden zich 
verenigd in de organisatie Studenten tegen Apartheid (STA). 
In de schaduw van de spektakelblokkade bij het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord protesteerden 
studenten in 1989 tegen het doen van onderzoek door de UvA in opdracht van Shell. In 1989 besloot de 
universiteitsraad van de UvA dat de universiteit geen opdrachten meer mocht verrichten in opdracht 
van Shell en dat onderzoekers die voor Shell werkten verzocht werd hun contacten met het bedrijf te 
verbreken. Het College van Bestuur had dit besluit ontraden.633 
Al met al waren Nederlandse universiteiten, en vooral de studenten, een formidabele bondgenoot in de 
anti-apartheidsstrijd. De acties op de universiteiten werden vaak geïnitieerd en gevoed door de bekende 
anti-apartheidsorganisaties. Met name de AABN was actief op de universiteiten. Tegelijk kregen deze 
acties al heel snel een eigen dynamiek kregen en waren niet afhankelijk van de input van de landelijke 
organisaties. Studenten en universiteitsmedewerkers kozen eigen onderwerpen en slaagden erin op 
basis daarvan een groot gedeelte van de universiteitsbevolking mee te krijgen. De meeste universiteiten 
besloten op een gegeven moment de betrekkingen met Zuid-Afrika te verbreken. Overtredingen van dit 
besluit, en het vastleggen van de precieze implicaties van dit soort besluiten, betekende dat er in de 
jaren erna voortdurend actie te voeren was. De anti-apartheidsstrijd bood de betrokkenen in hoge mate 
een concreet handelingsperspectief. Niet zelden zijn studentenactivisten later (of synchroon) in een 
ander verband actief geworden in andere anti-apartheidskringen. 
 
Culturele boycot 
Hoewel de regering-Den Uyl in 1977 het Cultureel Akkoord had bevroren was de Nederlandse 
overheid niet van plan een volledige culturele boycot jegens Zuid-Afrika uit te vaardigen. Culturele 
contracten tussen beide landen waren nog steeds mogelijk. Alleen de financiering daarvan in het kader 
van het Akkoord was gestopt. In antwoord op een brief van de secretaris van het FNV, schreef de 
nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Van der Klaauw, op 13 december 1978: “In dit verband 
moge ik er tevens aan herinneren dat het beleid van de Nederlandse regering er niet op gericht is de 
kontakten met Zuid-Afrika en de Zuidafrikanen te verbreken, aangezien dit niet in overeenstemming is 
met haar wens kommunikatiekanalen ten behoeve van een dialoog open te houden.”634 In dezelfde brief 
stelde Van der Klaauw dat juist het bezoek van Zuid-Afrikanen de gelegenheid bood hen de kritiek op 
het apartheidssysteem te laten weten. De kritische dialoog moest doorgaan. 
De Nederlandse regering sloot begin jaren tachtig ook niet aan bij VN-resoluties die opriepen tot een 
culturele boycot. Het waren de anti-apartheidsorganisaties, en met name KZA en AABN, die erop 
toezagen dat Nederlandse artiesten contacten met Zuid-Afrika uit de weg gingen. 
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Vooral de bezoeken van schrijvers W.F. Hermans en Gerard Reve aan Zuid-Afrika deden in Nederland 
veel stof opwaaien, ook door de provocerende opmerkingen die zij daar zelf over maakten. Reve’s 
uitspraken gedaan tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika in juni/juli 1984, veroorzaakten tumult in de 
Nederlandse pers. In het Zuid-Afrikaanse dagblad Beeld had Reve, in een interview met Koos Prinsloo, 
verklaard dat apartheid niet gebaseerd was op racisme, maar op christelijke ethiek en dat hij geen 
alternatief voor dit systeem zag. Een uitspraak die enkele dagen later werd aangehaald in Nederlandse 
kranten. NRC schreef: ‘Gerard Reve verdedigt apartheid Zuid-Afrika’. De Volkskrant: ‘Reve toont 
zich voorstander van apartheid’. Het Parool: ‘Reve ziet heil in apartheid’.635 Pas in 1997 publiceerde 
Reve zelf over zijn bezoek aan Zuid-Afrika bij de uitgave van ‘Brieven aan Matroos Vosch 1975-
1992’. Daarin schrijft hij: “Zuid-Afrika heeft gelijk, maar ik heb geen zin me daar in Nederland over 
druk te maken, of iemand proberen te overtuigen. Zonde van de tijd en de moeite.”636 In een interview 
met Boudewijn Büch637 had Reve al eerder Zuid-Afrika een ‘ideaal land’ genoemd.638 
Hermans gaf in maart 1983 een serie gastcollege’s in Zuid-Afrika. Veel aandacht kreeg het feit dat de 
schrijver zijn (Surinaamse) vrouw niet had meegenomen tijdens de tournee. Dit werd uitgelegd als 
lafheid omdat hij daarmee een conflict met zijn Zuid-Afrikaanse gastheren uit de weg had willen gaan. 
Volgens Hermans zelf zouden de Zuid-Afrikanen het juist heerlijk hebben gevonden als zijn vrouw 
was meegekomen, want dan hadden ze kunnen zeggen: “Zie je wel, mijnheer Hermans neemt zijn 
Surinaamse vrouw mee, er is bij ons niets aan de hand.”639 Actievoerders namen Hermans vooral 
kwalijk dat hij liet weten ‘niets gemerkt te hebben van apartheid’ tijdens zijn verblijf. In feite waren de 
uitspraken van Hermans over Zuid-Afrika vooral bedoeld om te provoceren. Hermans had zich wel 
degelijk meerdere keren uitgesproken tegen apartheid, maar was beledigd over de eis van de 
actievoerders dat hij dat nogmaals moest doen. In een interview verklaarde Hermans: “Als dan ene 
meneer Sytse Bosgra van het Komitee Zuidelijk Afrika mij aanspreekt, zal ik antwoorden dat ik mij 
reeds in ’63 publiekelijk heb gedistantieerd van het apartheidsregime in Zuid-Afrika en dat ik geen 
enkele reden zie om die uitspraken nu te herhalen.”640 
Vanwege hun bezoekjes aan Zuid-Afrika belandden Reve en Hermans in 1986, op aangeven van het 
KZA, op de ‘zwarte lijst’ van de Anti-Apartheids Commissie van de VN. Daarmee had het KZA 
gevolg gegeven aan twee VN-resoluties (uit 1980 en 1981) waarin werd besloten tot een boycot van 
kunstenaars en sporters die optraden in Zuid-Afrika en tot het instellen van een zwarte lijst om die 
boycot handen en voeten te geven.  
Berucht werd de controverse tussen ‘anti-apartheidsstad’ Amsterdam en Hermans. Op 1 oktober 1986 
stelde het Amsterdamse PvdA-raadslid Van Dijk schriftelijke vragen aan het college van B&W over de 
toepassing van de notitie ‘Amsterdam en het Zuidafrikaanse apartheidsregime’. Daarin stond: 
“Zuidafrikaanse kunstenaars, alsmede personen voorkomend op de zogenaamde zwarte lijst van de 
Verenigde Naties zijn in Amsterdam niet welkom”.641 Het raadslid wees erop dat Hermans op die lijst 
stond. Vervolgens stelde hij de vraag of de fototentoonstelling van Hermans, die op dat moment in het 
Stedelijk Museum werd gehouden, niet in strijd was met deze notitie. Het college moest toegeven dat 
de tentoonstelling volgens de notitie inderdaad had mogen plaatsvinden. Omdat de tentoonstelling 
enkele dagen later toch afgelopen zou zijn, werd deze zaak verder niet opgeblazen. Maar hiermee was 
het gemeentelijke anti-apartheidsbeleid wel onder de aandacht gebracht van de grote Amsterdamse 
kunstinstellingen. Voor burgemeester Ed. van Thijn was de culturele boycot door Amsterdam 
belangrijk als ‘wisselgeld’ voor de kolenboycot die Amsterdam niet van de grond kreeg. “Ik zei toen: 
dat doen we niet nog een keer, dat we een gemeentelijke ruimte ter beschikking stellen aan iemand die 
de boycot heeft ontdoken.”642 
Kort daarna was Hermans opnieuw in Amsterdam. De schrijver was uitgenodigd door de Stichting 
Literaire Activiteiten in Amsterdam (SLAA) om een lezing te houden in de Amsterdamse Balie. Die 
uitnodiging was niet gemakkelijk tot stand gekomen, vooral vanwege de kwestie Zuid-Afrika. Twee 
van de zeven bestuursleden van SLAA, mevrouw A. Gerritsma en Huub Oosterhuis, konden zich niet 
verenigen met het besluit en stapten op. Ook de hoofdstedelijke PvdA was verdeeld over de zaak. 
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Raadslid Van Dijk was voorstander van een verbod op de komst van Hermans, zijn collega Van der 
Ven maakte een curieus onderscheid tussen scheppende en uitvoerende kunst, waarbij de tweede vorm 
moest worden geboycot en de eerste niet. Weer anderen vonden dat kunst en cultuur helemaal niet 
geboycot mochten worden, maar sport wel, want een culturele boycot zou de uitwisseling van ideeën 
verhinderen en daarom de noodzakelijke mentaliteitsverandering van blanken in Zuid-Afrika 
belemmeren. Overigens waren ook erkende, betrokken tegenstanders van de apartheid, zoals 
bijvoorbeeld schrijver Adriaan van Dis, principieel tegen een culturele boycot. Door Hermans en Reve 
aan te pakken riskeerden KZA en AABN een deel van de Nederlandse achterban tegen zich in het 
harnas te jagen. Het KZA verdedigde zich door te stellen dat de zwarte lijst als drukmiddel ervoor had 
gezorgd dat ‘grote namen’ uit de cultuurwereld in het openbaar verklaard hadden Zuid-Afrika niet 
(meer) te bezoeken, zoals Elton John, Julio Eglesias en Tina Turner.643 De boycot van Zuid-Afrika 
moest totaal zijn, vond het KZA. Deze opvatting had vooral veel gewicht omdat het aansloot bij de 
wensen van het ANC. Bij een bezoek aan Nederland van de cultureel secretaris van het ANC, Barbara 
Masekela, verklaarde deze: “Wij dringen aan op totale isolatie van het racistische regime, economisch, 
politiek, cultureel, wetenschappelijk en sportief (...) er zijn steeds verzoeken om uitzonderingen te 
maken. Dat werkt niet, als we de deur op een kier zetten, komt een golf mensen binnen en is de boycot 
ontkracht. Daarom moet een culturele boycot totaal zijn.”644 
De lezing van Hermans in De Balie verliep tumultueus. Een valse bommelding noopte tot het 
ontruimen van de zaal en Hermans verliet woedend en tierend de hoofdstad. Hij liet weten in het 
vervolg deze stad “waar door de gemeente aangemoedigde met bommen bewapende maniakken 
rondlopen”, te zullen mijden.645 Hermans bleef tot 1993 in Amsterdam persona non grata. In dat jaar 
zette hij weer voet op Amsterdamse bodem, voor de presentatie van het boekenweekgeschenk ‘In de 
mist van het Schimmenrijk’. 
Dat De Balie Hermans een podium had gegeven viel verkeerd bij Zuid-Afrikaanse ballingen. De 
formele opstelling dat De Balie geen ‘censuur’ wenste te plegen op het beleid van de SLAA, maakte 
weinig indruk. Ook de AABN was verbolgen. Lopende gesprekken tussen het bestuur van CASA (de 
door de AABN opgezette campagne Culture in Another South Africa) en De Balie werden door CASA 
afgeblazen. In een brief aan De Balie schreven Conny Braam (de secretaris van CASA) en voorzitster, 
dichteres Mies Bouhuys: “Gezien de emotionele en negatieve reacties in de internationale beweging 
van Zuidafrikaanse ballingen op de formele stelingname van De Balie inzake de lezing van W.F. 
Hermans, hebben wij helaas moeten besluiten af te zien van ons oorspronkelijk verzoek om De Balie in 
te richten als conferentiecentrum.”646 Uiteindelijk werden Braam en Bouhuys voor deze ‘iets te stellige 
brief’647 teruggefloten door mede-bestuursleden Andrée van Es, Jacques Wallage en VVD’er Huub 
Jacobse. 
 
 
 
Zingen tegen apartheid 
Vooral in de laatste tien jaar van de anti-apartheidsstrijd hebben muziek en andere culturele uitingen 
een belangrijke rol gespeeld in het versterken van die strijd. Westerse artiesten werden ingezet in de 
strijd tegen apartheid en tegelijkertijd werd Zuid-Afrikaanse muziek gepopulariseerd.  
In Amerika richtte musicus Steve van Zandt de ‘Artist United Against Apartheid’ op. De single ‘Sun 
City’ en het gelijknamige album, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de ANC-school in 
Tanzania, kwam in 1985 uit. Hoewel de single nooit de nummer 1 positie bereikte in de hitlijsten, 
speelde het toch een belangrijke rol in de verbreding en de popularisering van de beweging. Net zoals 
eerder het nummer ‘Free Nelson Mandela’ van The Special AKA dat uitkwam in april 1984, en het lied 
‘Biko’ van Peter Gabriel uit 1980. 
Vooral vanaf het midden van de jaren tachtig werd de anti-apartheidsstrijd onderdeel van de culturele 
mainstream. Net zoals popmuziek in de jaren zestig een rol speelde in het afwijzen door jongeren van 
de oorlog in Vietnam, zo konden nu, door het simpele consumeren van de ‘anti-apartheidsmuziek’, 
burgers zich verbonden weten aan een internationale, massale beweging. Tegen apartheid zijn was niet 
meer voorbehouden aan activisten, en vereiste niet langer dat men zich verdiepte in wat er 
daadwerkelijk in Zuid-Afrika aan de hand was of wat de betrokkenheid was van het Westen. Er was nu 
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gelegenheid om zich op een aantrekkelijke, eenvoudige manier te verbinden met de anti-
apartheidsstrijd. 
Ontegenzeggenlijk ging de popularisering van anti-apartheidssentimenten gepaard met vervlakking. 
Veel van de mensen die meezongen met The Special AKA of Steve Van Zandt wisten hooguit bij 
benadering wat Sun City was of waarom die Mandela precies gevangen zat. Maar die enorme 
‘passieve’ groep van mensen was door de anti-apartheidsboodschap die doorklonk in de populaire 
cultuur wel ontvankelijker geworden voor de meer inhoudelijke boodschap van de anti-
apartheidsorganisaties en voor hun oproep om meer betrokkenheid te tonen in de strijd tegen apartheid. 
In Nederland hebben artiesten een ruime bijdrage geleverd aan concerten en manifestaties 
georganiseerd door de anti-apartheidsgroepen. Maar anders dan in Amerika ging het initiatief steeds uit 
van de solidariteitsgroepen zelf. Een Nederlandse versie van Steve van Zandt is nooit opgestaan. Het 
inzetten van kunstenaars, musici en andere ‘bekende Nederlanders’ uit het culturele circuit leidde tot 
publiciteit voor de beweging en haar doelen. De concerten en de andere kunstuitingen betekenden 
daarnaast een laagdrempelig handelingsperspectief voor veel mensen. Als mensen eenmaal ‘binnen’ 
waren zouden ze vervolgens benaderd kunnen worden met een meer ingewikkelde boodschap, zo was 
de - overigens zelden geëxpliciteerde – gedachte: de zogenaamde sandwich-formule.  
Een vroege uiting daarvan was het ‘Beat Apartheid’ muziekfestival dat de AABN op zaterdag 13 juni 
1981 organiseerde. Populaire artiesten als Bram Vermeulen, Gruppo Sportivo, Hans Dulfer en Peter 
Tosh traden op in de Edenhal in Amsterdam. Er was opmerkelijk genoeg nauwelijks een ‘inhoudelijk’ 
programma. De inhoudelijke boodschap kwam vooral aan bod via informatiekraampjes achterin de 
zaal. Ondanks de aantrekkelijke lijst van optredende artiesten slaagde de AABN er niet in de zaal 
helemaal vol te krijgen. In plaats van de gehoopte vijfduizend mensen, kwamen er ongeveer 
vierduizend bezoekers. Financieel gezien was het festival daarom geen succes. De AABN moest ruim 
60.000 gulden toeleggen op een totale begroting van zo’n 110.000 gulden. Vooral de ‘grotere’ artiesten 
wilden begin jaren tachtig lang niet allemaal gratis spelen tegen de apartheid. Voor hoofdact Peter Tosh 
moest ruim 26.000 gulden worden betaald en voor de kleinere acts ieder ongeveer 5.000 gulden. 
Hierdoor ontstond er een onmiddellijk liquiditeitstekort bij de AABN. 
Ondanks het financiële debacle van Beat Apartheid organiseerde de AABN, samen met Cultureel 
Centrum De Populier en de Novib, een jaar later opnieuw een cultureel evenement: De Culturele Stem 
van het Verzet. Het grote verschil was dat de AABN deze keer koos voor het presenteren van Zuid-
Afrikaanse cultuuruitingen. Dit was een belangrijk stap in het doen klinken van de culturele stem van 
het ANC in Nederland. De Culturele Stem van het Verzet was in zekere zin het begin van de 
‘solidariteitskunst’ jegens Zuid-Afrika. Voor het eerst werden kunst en cultuur beschouwd als méér dan 
de omlijsting van een politieke activiteit. Hiermee sloeg de AABN een brug naar Nederlandse 
kunstenaars en culturele instellingen die zich lieten inspireren en motiveren door de Zuid-Afrikaanse 
kunstuitingen. De AABN wilde hiermee bovendien een alternatief bieden voor het opgezegde Culturele 
Akkkoord. Over de aandacht van de pers waren de organisatoren tevreden. Vrijwel alle radio-omroepen 
(behalve Avro en EO) besteedden ruim aandacht aan het evenement. Ook de kranten deden verslag van 
de optredens, lezingen en discussies. 
De manifestatie was een vervolg van het congres ‘Art Contra Apartheid’ dat de AABN in mei 1976 in 
De Populier had gehouden, en waarbij een slotverklaring was aangenomen waarin gepleit werd voor de 
oprichting van een ‘Cultureel Bevrijdingscomité’, waarin Zuid-Afrikaanse kunstenaars en mensen van 
het verzet een band zouden aangaan met kunstenaars uit westerse landen.648 Art Contra Apartheid had 
nadrukkelijk als doel het Cultureel Akkoord tussen Zuid-Afrika en Nederland te verbreken. 
Uiteindelijk besloot de Nederlandse regering hiertoe in 1981, een feit dat door de AABN “de 
allereerste geslaagde boycotkampagne” werd genoemd. Tijdens De Stem van het Verzet in 1982 
pleitten de Zuid-Afrikaanse artiesten voor een alternatief cultureel akkoord, een idee dat minister 
Brinkman (CRM) beloofde ‘mee te nemen’. Om zo’n nieuw akkoord in gang te zetten werd snel na de 
conferentie de Stichting Cultureel Alternatief Zuid-Afrika (CAZA) opgericht. Jan Ritsema, de 
burgemeester van Bergen (NH) werd voorzitter van de stichting, Conny Braam secretaris en de 
voorzitter van de FNV-Kunstenbond Hans Boswinkel werd aangesteld als penningmeester.  
De AABN was van mening dat cultuur een belangrijke rol speelde in het ‘bevrijdingsproces’ van Zuid-
Afrika; immers de onderwerping van de zwarte bevolking ging “gepaard met het stelselmatig 
vernietigen van de eigen Afrikaanse cultuur en de vestiging van de overheersing van de Europese 
cultuur.”649 Ook voor het ANC speelde cultuur een grote rol. Het ANC stak veel energie en moeite in 
het opzetten van culturele gezelschappen in de vluchtelingenkampen en de andere plaatsen met veel 
ANC-ballingen.  
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In de jaren zeventig had de AABN goede contacten opgebouwd met verschillende culturele 
organisaties, groepen en gezelschappen in Nederland, onder andere via de Ipi Tombi-acties. Het was 
echter gebleken dat dit soort groepen zonder voortdurende druk van de AABN , de aandacht voor 
apartheid al snel lieten verslappen. Voorbeelden waren de actiegroepen die in 1976 waren opgezet als 
‘Kunstenaars tegen apartheid’ en ‘Schrijvers tegen apartheid’.650 Met de manifestatie De Culturele 
Stem van het Verzet moesten er hechte banden gesmeed worden tussen kunstenaars en artiesten uit 
Nederland en Zuid-Afrika (vooral ballingen): “Hierdoor zouden zij samen een alternatieve invulling 
van het [culturele, RM] akkoord tot stand kunnen brengen...”651 Ook was de culturele focus belangrijk 
om contacten op te bouwen met nieuwe subsidiegevers, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) en de Novib.  
 
De Zuid-Afrikaanse musicus James Phillips speelde een belangrijke rol in het verspreiden van de Zuid-
Afrikaanse strijdcultuur in Nederland. Phillips was in 1954 Zuid-Afrika ontvlucht nadat hij wegens zijn 
vakbondsactiviteiten een banning order had gekregen. Vanuit Londen trad Phillips op tijdens anti-
apartheidsactiviteiten in meerdere Europese landen. In 1982 gaf hij acte de présance tijdens de AABN-
manifestatie De Culturele Stem van het Verzet. Een aantal Nederlandse koren studeerde onder leiding 
van Phillips Zuid-Afrikaanse liederen in. Bij een aantal koren bleven deze liederen ook later onderdeel 
van het repertoire. Eén van de hoogtepunten van het korenproject was het deelnemen van 200 zangers 
aan het CASA-koor tijdens de gelijknamige manifestatie van de AABN in 1987 (zie verder de 
paragraaf ‘Culture in Another South Africa’). Na de CASA-manifestatie besloten de zangers een 
permanente groep te vormen. Iedere derde zaterdag van de maand repeteerde het CASA-koor in de 
kerk ‘De Duif’ in Amsterdam. Naast een muzikale omlijsting bij solidariteitsacties, boden zij aan vele 
honderden Nederlanders een manier om de Zuid-Afrikaanse cultuur te beleven en ‘iets te doen’ met 
anti-apartheidssentimenten. Met optredens tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell in mei 1989 
en tijdens de Shellblokkade in hetzelfde jaar, lieten de leden van het CASA-koor zien dat zij 
daadwerkelijk een bijdrage wilden leveren aan de maatschappelijke beweging tegen apartheid. 
 
Terwijl de AABN De Culturele Stem van het Verzet organiseerde waren het KZA en Kairos actief met 
het opzetten en organiseren van de ‘Stichting Sanctiejaar’ (zie de paragraaf hierover in het hoofdstuk 
over het KZA). Beide initiatieven stonden los van elkaar. KZA en Kairos hadden de AABN geweerd 
uit de organisatie van het Sanctiejaar, naar eigen zeggen om niet verzeild te raken in heilloze politieke 
discussies. Vervolgens had de AABN laten weten hulp van het KZA bij de organisatie van de 
‘Culturele Stem’ niet op prijs te stellen.652 In een voorbereidend bezoek van Conny Braam en Fons 
Geerlings aan het ANC in Londen bleek trouwens dat het ANC, bij monde van Ismael Coovadia, 
voorstander was van een een nationaal coördinatiecomité voor het organiseren van evenementen 
rondom de 70ste verjaardag van de verzetsbeweging. Het uitstralen van eenheid was vooral ook 
belangrijk gezien het thema van het jubileumjaar: Unity in Action. In het verslag van dit bezoek, 
geschreven door Geerlings, staat hoe de AABN’ers, met de spanningen tussen de AABN en KZA op 
het netvlies, reageerden op het voorstel van Ismael: “We hebben achteraf Ismael apart genomen en 
gewezen op het ongelukkige van het idee en verzocht daar niet op terug te komen.”653 De leuze ‘Unity 
in Action’ sloeg kennelijk niet op de AABN en het KZA. 
 
Hoewel de AABN vanaf 1975 zich meer op het culturele terrein begad dan de andere anti-
apartheidsorganisaties, speelde ook het KZA een belangrijke rol in de kennismaking van het 
Nederlands publiek met de zwarte Zuid-Afrikaanse (strijd)muziek. In 1980 bezocht de Zuid-Afrikaanse 
muziekgroep Amandla Nederland voor de eerste keer. Voor Lucia van den Bergh was dit het 
hoogtepunt van haar werk bij het KZA. “Hun komst was echt een revelatie. Ze zagen er goed uit, 
zongen prachtig, droegen schitterende kleding.”654 Bovendien waren de zangers en musici ‘echte’ Zuid-
Afrikaanse vluchtelingen, die in een heus vluchtelingenkamp in Angola hun repertoire hadden 
opgebouwd. Deze authenticiteit zorgde voor extra emoties bij ieder optreden. Gedurende tien dagen 
deed de groep de grotere schouwburg- en concertzalen van Nederland aan, die steevast uitverkocht 
waren. Amandla was in 1978 opgericht, na de uittocht van duizenden jongeren uit Zuid-Afrika richting 
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de ANC-vluchtelingenkampen, die volgde op het geweld na de Soweto-opstand. De drijvende krachten 
achter Amandla waren de Zuid-Afrikanen Jonas Gwangwa, die later ook de muziek zou componeren 
van de film Cry Freedom van Richard Attenborough, en de eerder genoemde James Phillips. De groep 
deed voor het eerst van zich horen tijdens een wereldfestival voor jongeren en studenten. In feite was 
Amandla speciaal daarvoor opgericht. Het grote succes van dat optreden deed de ANC besluiten om de 
jongerengroep tot permanente culturele ambassadeurs van de vrijheidsstrijd te maken. Gwangwe in een 
interview in 1988: “Amandla heeft een enorme hoeveelheid politiek werk verricht over de gehele 
wereld. De groep heeft meer mensen gemobiliseerd voor het ANC dan welke politicus dan ook. In de 
afgelopen tien jaar hebben we tevens gezorgd voor een gigantische hoeveelheid materiële steun voor de 
bevrijdingsstrijd.”655 
KZA’s ‘roving ambassador’, Paul Staal, had de contacten met Amandla in Angola geregeld. Samen 
met Lucia van den Bergh reisde Staal naar Tanzania om Philips en Gwangwa te ontmoeten en de groep 
te beluisteren. Van den Bergh over de tournee in 1980: “Het optreden begon altijd met Nkosi Sikelel’ 
iAfrika: kippenvel. Het resultaat was opmerkelijk: de meeslepende Zuid-Afrikaanse muziek heeft ons 
publiek enorm verbreed. De mensen zagen een andere kant van de anti-apartheidsstrijd. Sietse vond er 
trouwens niet zo veel aan, maar hij wist dat het strategisch een goeie zet was. Ik was speciaal 
aangenomen om acties te organiseren, maar ik had een culturele vooropleiding, dus het lag voor de 
hand dat ik er een culturele draai aan zou geven.” Het KZA organiseerde ook andere concerten van 
Zuid-Afrikaanse artiesten die actief waren in de anti-apartheidsstrijd, zoals Miriam Makeba en 
Abdullah Ibrahim (aka Dollar Brand). Van den Bergh: “Met zijn concerten – ik herinner me een 
fabelachtig concert in het Bimhuis – boorden we een heel nieuw publiek aan. En niet alleen ging dat 
om de mensen die in de zaal zaten, maar dat ging over de pers. Door de komst van Dollar Brand 
schreven jazzrecensenten een stuk op de cultuurpagina in de krant over apartheid. Dat was interessant 
voor ons.” 
Ook Werkgroep Kairos zette cultuur in om de band tussen Nederland en het Zuid-Afrikaanse verzet te 
versterken. Kairos heeft vooral belangrijk werk verricht in het ontsluiten van Zuid-Afrikaanse literatuur 
voor de Nederlanders. Samen met, onder andere, de schrijvers Henk van Woerden en Vernie February 
was Kairos instrumenteel in het opzetten van de ‘Zuid-Afrikaanse Bibliotheek’ bij uitgeverij Podium. 
Kairos zorgde dat Zuid-Afrikaanse boeken vertaald werden in het Nederland en onderhiel nauwe 
banden met schrijvers als Etienne van Heerden en Antjie Krog. Bij uitgeverij Ten Have verscheen in 
samenwerking met Werkgroep Kairos een tiental non-fictie boeken over Zuid-Afrika en de apartheid, 
waaronder drie boeken van predikant/politicus Allan Boesak die in Kampen gestudeerd had.656 
 
Radio Freedom 
De eerste contacten tussen Radio Freedom en de AABN stammen uit 1981. De ANC-radio, met 
zenders in Angola, Zambia, Tanzania, Madagaskar en Ethiopië, had dringend onbespeelde 
geluidsbanden nodig. Het leek een simpel verzoek. Fulco van Aurich benaderde enkele omroepen en 
was verbaasd over het enthousiasme waarmee op het verzoek werd gereageerd in Hilversum. Van 
Aurich: “Het liep gelijk als een trein. We kregen overal hulp: de omroepmensen wisten overal wel wat 
banden vandaan te halen. Binnen de kortste keren konden wij een forse hoeveelheid banden 
versturen.”657 Door het Hilversumse enthousiasme realiseerde Van Aurich zich dat er wellicht meer uit 
deze contacten te halen was. En dat liet hij weten aan de veranwoordelijken bij het ANC. In 1982 
ontving de AABN daarop een nieuw verzoek om steun van Victor Matlou, de baas van Radio Freedom, 
deze keer voor de aanschaf van een opnamestudio. Hiermee ging Van Aurich opnieuw naar de 
omroepen en opnieuw was de reactie positief. 
In het najaar van 1982 werd de ‘Initiatiefgroep Omroep voor Radio Freedom’ opgericht waarin zo’n 
zestig omroepmedewerkers van vrijwel alle omroepen (alleen de EO en de TROS deden niet mee) 
actief waren, waaronder Pia Dijkstra, Maartje van Weegen, Dick Oosterbaan, Boudewijn Klap, Djoeke 
Veeninga, Hans Fortuin, Huub Bammens, Chris Keijne, Catherine Keijl en Ilona Hofstra. Onder andere 
Veronicapresentatrice Ilona Hofstra moest een behoorlijk gevecht voeren om haar anti-
apartheidsactiviteiten te kunnen ontplooien. Vooral de hoogste Veronicabaas Rob Out was weinig 
gecharmeerd van de actie. Ook de anti-apartheidsactivist van het eerste uur, VARA-
buitenlandcommentator Karel Roskam, was betrokken bij de Initiatiefgroep. Eén van de eerste 
activiteiten van de Initiatiefgroep was het verzorgen van een dag lang aandacht voor Radio Freedom op 
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‘Hilversum drie’. Van Aurich: “Ook technici deden mee en dat was heel belangrijk. Bijvoorbeeld 
Willem Scheijgrond, een technicus van de NOS, ging op een gegeven moment naar Madagaskar om 
een studio in te richten.” Na uitvoerige besprekingen met Radio Freedom directeur Matlou besloot de 
Initiatiefgroep geld in te zamelen voor vier professionele radiostudio’s. 
De actie voor Radio Freedom sloeg aan. Het was praktisch, zichtbaar, niet-controversieel, sloeg een 
brug tussen cultuur, propaganda en politiek, en bood de mogelijkheid voor concrete inzamelingsacties. 
Ook de vergelijking met Radio Oranje, de zender van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, werd door de AABN regelmatig en met succes getrokken en uitgebuit. 
Het KZA had eerder al hulp gegeven aan de ANC-radiozender. Het comité was dan ook verbaasd en 
teleurgesteld toen ze in de gaten kreeg dat de AABN plannen had om Radio Freedom een centrale 
plaats te geven in de plannen naar aanleiding van ’70 jaar ANC’. Tot twee keer toe klaagde het KZA 
over dit gebrek aan mededeelzaamheid van de AABN. Onder andere schreef het KZA: “Wij zijn zeker 
niet van plan hiermee te stoppen, en wij kunnen dan ook niet anders concluderen dat jullie (als jullie 
doorgaan met jullie actie) een ongewenste doublure veroorzaken.”658 In een latere brief waarschuwde 
het KZA “dat het voor de lezers van én ‘Amandla’ én ‘Zuidelijk Afrika Nieuws’ verwarring zal geven 
als voor dezelfde dingen door meerdere clubs geld wordt ingezameld.”659 Uiteindelijk gooide het KZA 
de handdoek in de ring en liet de acties voor Radio Freedom aan de AABN. 
 
Radio Freedom was met uitzenden begonnen vanuit een ANC-schuilplaats in Johannesburg. De 
organisatie was net verboden, en met de volgende woorden lanceerde ANC-vice-president Walter 
Sisulu de verzetsradio: “I speak to you from somewhere in South Africa. I have not left the country. I 
do not plan to leave. Many of our leaders of the African National Congress have gone underground. 
This is to keep the organisation in action, to preserve the leadership, to keep the fight going. Never has 
the country, and our people, needed leadership as they do now, in this hour of crisis. Our house is on 
fire.”660 Het duurde echter niet lang of de Zuid-Afrikaanse politie wist te peilen van waaruit de 
uitzendingen plaatsvonden en nam de zender in beslag. Sindsdien operereerde Radio Freedom vanuit 
het buitenland. De herkenningsmelodie van de zender was provocerend: het geluid van een salvo van 
een machinegeweer.  
In 1982 regende het, onder de campagnetitel ‘Stem af op het verzet’, benefietconcerten voor de ANC-
radiozender. Van 24 april tot 23 mei organiseerde de AABN de Radio Freedom Tournee, waarbij een 
mobiele studiobus door het land reed. De tournee werd afgesloten met een concert in Paradiso in 
Amsterdam met onder andere een optreden van de toen razend populaire groep Doe Maar. Maar ook 
later in dat jaar en elders in het land waren er optredens voor Radio Freedom. Van 24 tot 30 december 
vond er bijvoorbeeld een Radio Freedom Christmas Tour plaats, met optredens in Groningen, 
Amsterdam, Zaandam, Apeldoorn, Zoetermeer en Nijmegen. Vaak werden de benefietconcerten min of 
meer spontaan georganiseerd door lokale organisaties zonder directe betrokkenheid van de AABN of 
de Initiatiefgroep. 
Aan het eind van het jaar bleek dat een groot gedeelte van het streefbedrag (ƒ 120.000,-) al opgehaald 
was. In mei 1983 werd de apparatuur naar de studio van Radio Freedom in Madagascar verzonden. 
NOS-technicus Scheijgrond zorgde voor de installatie ter plekke en het inwerken van de medewerkers. 
De steun van de NOS aan Radio Freedom was niet onomstreden. Mocht de NOS als overheidsinstelling 
wel steun bieden aan een verzetsorganisatie? In een vergadering van het NOS-bestuur werd een motie 
van de TROS om dat niet toe te staan ternauwernood verworpen. Uiteindelijk werd Scheijgrond wel 
vrijgesteld door de NOS om in Madagascar de ANC’ers te trainen in het gebruik van de apparatuur, 
maar de rekening voor zijn uren zou worden doorberekend aan de Initiatiefgroep. Scheijgrond liet in 
een interview met het AABN-blad Zuid-Afrika Nieuws weten: “... dan voel je je – als je daar aan het 
werk bent – op z’n zachtst gezegd ‘niet gesteund’ door je hoogste bazen; ietwat in de steek gelaten.”661 
De VPRO liet gelijk weten dat als de NOS de rekening zou doorsturen, dat zij dan het salaris van de 
technicus zouden betalen. 
Ook in de Tweede Kamer was de steun van de NOS aan Radio Freedom onderwerp van gesprek. VVD-
Kamerleden Louk Hermans en Wim Keja stelden Kamervragen over deze rol van de NOS en over de 
ontwikkelingsrelevantie ervan. De VVD’ers behoorden echter tot een minderheid die vond dat de NOS 
en de andere omroepen hun bevoegdheden en taken hiermee te ver oprekten.  
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Iets meer dan een jaar later, in juni 1984, werd een tweede ANC-radiostudio geïnstalleerd, deze keer in 
Lusaka. Twee technici hielpen mee met de installatie en de instructie van de ANC’ers: Huub 
Bammens, technicus van de NOS, en Victor Rakotovou die voor de Wereldomroep gestationeerd was 
in Madagascar om daar het relay zendstation van Radio Nederland Wereldomroep te onderhouden.  
 
Fulco van Aurich besteedde inmiddels een flink deel van zijn werktijd aan de campagne voor Radio 
Freedom. “Het hoogtepunt was een avond in Carré. Aanvankelijk was het de bedoeling gewoon een 
concert te organiseren voor Radio Freedom, om een nieuwe studio te kunnen sturen. We hadden een 
datum, 12 mei 1985, maar nog geen zaal en geen programma. Hennie Vrienten had wel toegezegd om 
mee te doen. Zijn band Doe Maar was net uit elkaar en Hennie had de luwte opgezocht om de fans een 
beetje te ontvluchten. Met Hans Boscher en Mark Stakenburg van de KRO zaten we te praten over hoe 
we het zouden aanpakken. Hans zei: we vragen Freek de Jonge erbij. Hennie belde hem ter plekke. 
Freek zei: ik wil wel, maar ik sta die avond in Carré, dus ik kan niet. Ze praatten nog even door en toen 
deed Freek het aanbod dat hij zijn avond in Carré zou afstaan voor het benefietconcert. Toen hadden 
we dus Freek én Carré. Toen kwam ook al snel presentator Bart Peters erbij en Robert Jan Stips en toen 
ging het vanzelf lopen eigenlijk. De artiesten zochten zelf collega’s erbij. Iedereen wilde meedoen. We 
werden bijvoorbeeld gebeld door Cesar Zuiderwijk, de drummer van Golden Earring, hij had twintig 
drummers bij elkaar gezocht. Koot en Bie meldden zich: of ze nog nodig waren. Welja, zeiden wij. Het 
hield maar niet op. En uiteindelijk leidde dat tot een uitverkocht Carré; rechtstreeks uitgezonden door 
de VPRO. En concreet leverde het genoeg geld op (ƒ 100.000.-) voor een derde radiostudio.” 
Voor Hennie Vrienten was ‘schuldgevoel’ de belangrijkste motivatie om mee te doen, zei hij zelf in 
een interview in Zuid-Afrika Nieuws. “Een schuldgevoel is er omdat ik weliswaar nooit een aktivist 
ben geweest maar er veel te weinig aan doe. Het eerste wat je dan voor jezelf als exkuus aanvoert is 
‘Wat ik ook doe ik kan er toch niks aan doen, het is zo ver weg’. Als dan aan mij gevraagd wordt wat 
mijn vak ermee te maken heeft dan kan er nooit een nee komen. Het schuldgevoel dwingt me om het te 
doen (...) Ik vraag me af of nou iederéén het zo ongelofelijk vind[t] wat er in Zuid-Afrika gebeurt. Dat 
kán helemaal niet meer in deze tijd. Ik verbaas me dat niet de hele wereld ingrijpt om en masse hier wat 
aan te veranderen. Met het Radio Freedom Festival hoop ik in ieder geval mijn steentje bij te dragen.”  
In 1987 werkten Freek de Jonge en voetballer Ruud Gullit samen aan een televisiespotje voor Radio 
Freedom. Met een welgemikte trap schoot Gullit met een voetbal het hoofd af van een kartonnen versie 
van P.W. Botha en De Jonge vroeg daarna het publiek om op soortgelijke manier ‘uit hun slof te 
schieten’ voor Radio Freedom. Een aardig detail was dat er geen volledige foto van Botha te vinden 
was geweest; alleen een portret, zodat uiteindelijk het hoofd van Botha geplakt moest worden op een 
kartonnen lichaam van Michael Gorbatsjov, die ongeveer hetzelfde postuur had als de Zuid-Afrikaanse 
president. De actieweek voor Radio Freedom, in het kader waarvan het spotje werd uitgezonden, 
leverde een miljoen gulden op voor de verzetszender. 
 
In 1991, na de vrijlating van Nelson Mandela, organiseerde de Omroep voor Radio Freedom – het 
woord ‘Initiatiefgroep’ was inmiddels uit de naam geschrapt – samen met de AABN, Radio Freedom 
zelf en de Film and Allied Workers Organisation de conferentie ‘Jabulani - Freedom of the Airwaves’. 
Ruim veertig Zuid-Afrikaanse journalisten, radiomakers en mediadeskundigen praatten over de 
toekomst van de Zuid-Afrikaanse media; een toekomst waarin de staatsomroep SABC zich in de 
aanloop tot de verkiezingen zou moeten openen voor de oppositie (met name het ANC) en zich ‘fair’ 
en ‘onpartijdig’ zou moeten opstellen. Tijdens de conferentie werd ook duidelijk dat de rol voor Radio 
Freedom in het democratische Zuid-Afrika verre van vanzelfsprekend was. De meeste betrokkenen 
zagen meer heil in het ‘openen’ van de machtige SABC dan in het uitbouwen van een door het ANC 
gedomineerde zender.  
Tijdens de conferentie deed Thami Nteteni, de directeur van Radio Freedom, de mededeling dat de 
uitzendingen, gezien de veranderingen die in Zuid-Afrika hadden plaatsgevonden, waren gestaakt. In 
een paper over de rol van radio voor diverse Afrikaanse bevrijdingsorganisaties concludeerden de 
mediadeskundigen Lebona Mosia, Charles Riddle and Jim Zaffiro: “Nteteni's quiet announcement that 
the ANC station had ceased operations ended almost 30 years of radio broadcasting in Africa by 
political groups seeking an end to apartheid and colonialism. Without fanfare, nationalist radio on the 
African continent had signed off.”662 
 
AABN in dood tij 
Ondanks het succes van Radio Freedom, en de grotere aandacht voor Zuid-Afrika in Nederland, moest 
de AABN in de eerste helft van de jaren tachtig het initiatief steeds meer aan anderen laten. Vooral met 
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de olieboycot en de acties tegen Shell domineerde het KZA (samen met het christelijke Kairos) de 
Nederlandse strijd tegen apartheid. Ook diende zich een nieuwkomer aan op het anti-apartheidstoneel: 
in 1984 werd Nederland opgeschrikt door de eerste gewelddadige anti-apartheidsactie actie van de 
Amsterdamse kraakbeweging. Daarover later meer. De relatieve neergang van de AABN had zeker ook 
te maken met de crisis waarin de communistische beweging in Nederland steeds meer terechtkwam. 
Bart Luirink was in die tijd redacteur bij het communistische dagblad De Waarheid. De Waarheid 
stond in het midden van de jaren tachtig aan de rand van de afgrond, vertelt Luirink, en in de strijd voor 
het overleven ging het hard tegen hard. “Mensen zoals Elsbeth Etty en Constant Vecht, maar ook ik, 
wilden het blad opengooien, weg uit het steile communisme. Maar vervolgens werden we door anderen 
voor CIA-ers uitgemaakt. Ik werd er zo stressvol van. Ik wilde weg. En toen bood Conny Braam mij 
een baan aan bij de AABN. Ik werd actiecoördinator.”663 De keuze van Braam voor Luirink was niet 
toevallig: Luirink was vanaf midden jaren zeventig actief geweest tegen apartheid, eerst bij het 
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) en vanaf 1983 als bestuurslid van de AABN.  
Luirink beschrijft het AABN-kantoor aan de Lauriergracht zoals hij het op zijn eerste werkdag in 
februari 1986 aantrof: “Er lag smerig, donker tapijt en ook de muren waren donker geschilderd. De 
asbakken waren overvol. In de kopjes zat koffiedrap. Het was in één woord depressing. Maar de 
mensen waren ‘begeesterd’. Maar tegelijkertijd was de organisatie in diepe crisis. Veel ernstiger dan ik 
gedacht had.”  
Eerder al was er alarm geslagen binnen de gelederen van de AABN. De organisatie liep niet goed. In 
juni 1985 schreef AABN-bestuurslid Rien Cardol een discussiestuk voor één van de roemruchte 
pleno’s van de AABN: “Al langere tijd is er binnen de AABN het bewustzijn dat het niet loopt zoals 
we willen.”664 Vervolgens somde Cardol op wat er scheelde aan de organisatie: “Kern van het 
probleem is een gebrek aan kreativiteit en flexibiliteit in ons werk. De AABN is te zeer 
geïnstitutionaliseerd en geburokratiseerd, de kommunikatie tussen de verschillende geledingen is 
gebrekkig. Stafleden werken op hun eigen eilandjes, de kollektiviteit (samenhang, afstemming, 
gezamenlijke inzet) is weg. (...) De langlopende campagnes moesten niet meer het hart worden van het 
werk, maar actie-punten die we als prioriteit kiezen gegeven de aktuele politieke situatie (in ZA en 
hier) (...) niet meer een campanje-gerichte inzet van stafleden, maar een funktie-gerichte (taakvelden) 
inzet.” 
Ook de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking, de belangrijkste subsidiegever, had door 
dat het niet meer goed zat bij de AABN. De NCO omschreef de situatie als “een droge bedding” en 
stelde “dat de activiteiten wat routinematig worden, deskundig voorbereid, beproefde paden volgend, 
maar dat de ‘verbeelding aan de macht’ zou zijn, nou nee ...”665 Als gevolg daalde de NCO-subsidie 
van ruim 180.000 gulden in 1984 naar nog geen 140.000 gulden een jaar later. In 1986 was de NCO 
financiering nog maar 93.000 gulden en stond er boven de beschikking de omineuze term ‘gedeeltelijke 
afbouw’.666  
De oplossing voor de crisis binnen de AABN moest komen van een reorganisatie, met de bedoeling 
meer samenhang te brengen in het werk. Vooral van Luirink werd nieuw elan verwacht. Luirink 
analyseerde dat de roemruchte geschiedenis van de organisatie eerder een last dan een stimulans 
geworden was: “Er waren in die tijd zes à zeven mensen in dienst. En die deden hun werk op routine. 
Maar toen ik er een paar dagen was wist ik al: dit zijn geen mensen die oog hebben voor kansen. Als je 
met een nieuw idee kwam tijdens één van die eindeloze vergaderingen – die begonnen om half tien en 
gingen door tot vier uur en dan waren ze nóg niet klaar – dan was steevast de reactie: dat hebben we 
vijf jaar geleden al gedaan. De ramen moesten nodig open van die club.”  
 
In zekere zin waren de omstandigheden halverwege de jaren tachtig ideaal voor de anti-
apartheidsbeweging. Dat kwam ten eerste door de toestand in Zuid-Afrika zelf. De blanke regering 
moest steeds meer zeilen bijzetten om het systeem van apartheid overeind te houden. Dit leidde er in 
1985 toe dat de noodtoestand werd uitgeroepen. In Nederland was de actiebereidheid in die tijd groot. 
Er was veel maatschappelijk verzet tegen het saneringsbeleid en de bezuinigingen van het kabinet 
Lubbers, en de neo-liberale agenda’s van Reagan en Thatcher. De maatschappelijke verhoudingen 
waren gepolariseerd. Tegelijkertijd was de vredesbeweging in Nederland over haar hoogtepunt heen. 
De mensen die actief waren geweest in deze beweging zochten een andere uitlaatklep voor hun 
onvrede. Luirink merkte dat een aantal mensen uit de vredesbeweging zich kwam melden bij de 
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AABN. Luirink: “Mensen waren op zoek naar ‘de grote thema’s’. En dat konden ze bij de anti-
apartheidsbeweging vinden.” Zuid-Afrika beheerste voor een flink deel het nieuws; het was in de 
tweede helft van de jaren tachtig waarschijnlijk het meest gecoverde buitenlandnieuws. “Zuid-Afrika 
was bijna dagelijks op het journaal. Dat had een enorme impact. Als we dat goed konden oppakken was 
er een kans voor iets fenomenaals. Zeker voor de AABN die dankzij Radio Freedom zulke goede 
contacten had in de media.” 
Volgens Luirink was het bestuur gefrustreerd dat de staf de vele kansen niet greep. “Achteraf moet je 
concluderen dat de AABN in zichzelf was gekeerd, we zagen de mogelijkheden niet die er lagen. In de 
vormgeving waren we nog wel goed: we maakten prachtige posters en brochures. Daardoor léék het 
meer dan het was. Als de AABN op dat moment niet op een ander spoor was getrokken, had het ook 
geen rol kunnen spelen in de latere geschiedenis.” 
Volgens Luirink was de impasse die de AABN in die tijd beheerste een afgeleide van de veranderingen 
die zich binnen de CPN voltrokken. Daarmee wil Luirink trouwens niet gezegd hebben dat de partij de 
AABN beheerste: “De AABN was zeker géén mantelorganisatie van de CPN. Al zijn er steeds mensen 
geweest die dit ervan wilden maken.” Maar het was wel zo dat de staf en het bestuur gedomineerd 
werden door CPN’ers waaronder Conny Braam, Fons Geerlings, Kier Schuringa, Fulco van Aurich en 
Hansje Galesloot.  
Toen voor het jaar 1987 de NCO opnieuw een forse korting van de subsidie aankondigde, schreef de 
AABN zelfs een brief aan de NCO waarbij de schrijvers (Fons Geerlings en penningmeester Vincent 
Vendel) zich afvroegen of de voortdurende kortingen soms gebaseerd waren op “andere argumenten, 
bij voorbeeld liggend op het terrein van het buitenlands politiek beleid...”.667 Met andere woorden: 
werd de AABN gekort omdat de politieke signatuur van deze organisatie de overheidorganisatie NCO 
niet aanstond? De AABN constateerde dat de gehele bezuiniging op het zuidelijk Afrikabeleid van de 
NCO op het bordje van de AABN werd geschoven. Een jaar later, toen de AABN opnieuw werd gekort 
stapte de organisatie zelfs naar de rechter om de beslissing aan te vechten. 
 
De crisis binnen de communistische beweging leidde ook tot openingen en tot het afwerpen van de 
ideologische banden. Een belangrijke aanjager voor dit proces was het optreden van de nieuwe leider in 
de Sovjet-Unie, Gorbatsjov, die een beleid inzette van glasnost (openheid) en perestrojka 
(hervormingen). Dit vernieuwingsproces ging niet aan de CPN’ers binnen de AABN voorbij. Alles 
kwam ter discussie te staan. De ideologische crisis binnen de communistische beweging betekende een 
verfrissing voor de AABN. De ramen werden opengezet. Dat leidde uiteindelijk tot de succesvolle 
campagne ‘Culture in Another South Africa’. Daarover later meer.  
De frisse wind betekende ook dat de verhouding met het ANC kon veranderen: solidariteit werd steeds 
minder onvoorwaardelijk. Uiteindelijk stond de AABN in de tweede helft van de jaren tachtig in zekere 
zin kritischer tegenover de bevrijdingsbewegingen dan het KZA. Dat werd duidelijk toen de AABN in 
1989 de martelingen door SWAPO in de eigen vluchtelingenkampen, die in mei 1989 bekend werden, 
veroordeelde, terwijl het KZA de onthullingen uit strategische overwegingen negeerde.  
Wel is de AABN lange tijd doorgegaan (evenals andere anti-apartheidsbewegingen) met de steun voor 
Winnie Mandela. De eerste barsten in het imago van de vrouw van de ANC-leider begonnen na de 
bekendwording van haar uitspraken waarin zij het gruwelijke necklacing als middel in de strijd tegen 
apartheid leek te propageren. Op 13 april 1986, tijdens een bijeenkomst in Munsieville, in de buurt van 
Krugersdorp, werd Winnie Mandela als volgt geciteerd: “Together, hand in hand with our boxes of 
matches and our necklaces, we shall liberate this country (...) We have no guns – we have only stones, 
boxes of matches and petrol.” Ook Nederlandse kranten schonken aandacht aan deze oproep van 
mevrouw Mandela tot gruwelijk geweld.668 Juist in dat jaar 1986 werden meer dan driehonderd 
vermeende collaborateurs met het regime op deze manier geëxecuteerd.669 
Nauwelijks een half jaar later ontving Winnie Mandela van de Universiteit Utrecht een eredoctoraat in 
de Rechtsgeleerdheid. Voor pro-apartheidsgroeperingen was het aanleiding om de oproep tot geweld 
van Winnie nogmaals onder de aandacht te brengen. Onder andere de Zuid-Afrikaanse ambassade 
stelde in een open brief dat “Door haar uitlatingen (...) mevr. Mandela nu haar ware aard en die van het 
ANC [heeft] laten zien. Enige illusie over de manier waarop het ANC zich verandering voorstelt, kan 
men nu laten varen.”670 
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Ondanks de kwade reuk die om haar heen hing, is Winnie Mandela in de tweede helft van de jaren 
tachtig door de anti-apartheidsbewegingen naar voren geschoven als boegbeeld van de strijd tegen de 
apartheid. KZA en AABN gebruikten de naam van Winnie Mandela als belangrijkste troef in een 
inzamelingsactie in 1987. In dagbladen verschenen in januari van dat jaar advertenties onder de kop: 
‘Winnie Mandela vraagt uw steun’.671  
Voor het publiek was Winnie Mandela op dat moment nog zeker niet van haar troon gevallen. Dit 
kwam ook omdat de media aanvankelijk voorzichtig waren in het leveren van kritiek op de vrouw van 
de ANC-leider. Kritiek op het ANC en haar leiders was in de tweede helft van de jaren tachtig nog zeer 
problematisch. Het werd vooral gevaarlijk geacht om eventueel het apartheidsbewind in de kaart te 
spelen. De actie met de naam van Winnie Mandela in juni 1987 bracht meer dan een miljoen gulden 
op.  
De gezamenlijke inzamelingsactie was overigens een aanwijzing dat er in de muur binnen de anti-
apartheidsbeweging scheuren waren ontstaan. Langzamerhand waren KZA, maar vooral de AABN in 
minder ideologisch vaarwater gekomen. Hoewel de antagonie tussen beide voorlieden, Braam en 
Bosgra, onverminderd groot was, waren de botsingen tussen beide organisaties minder hevig en minder 
frequent. Bovendien was Conny Braam vanaf 1988 druk bezig met het uitbouwen van het Vula-
netwerk (zie later) en had noodgedwongen iets meer afstand genomen tot het dagelijkse werk van de 
AABN. 
Een hoogtepunt van de nieuwe toenadering tussen beide organisaties was het besluit om beide 
actiebladen, ‘AABN-Speerpunt’ en de ‘Actiebrief’ van KZA, samen te voegen tot een blad met als titel 
‘AABN-KZA informatie over de gezamenlijke acties’. Het eerste nummer verscheen in maart 1988, net 
op tijd om de manifestatie van 11 juni 1988 aan te kondigen, met als inzet: ‘De grootste anti-
apartheidsdemonstratie op de been brengen, ooit in Nederland gehouden.’ 
 
Culture in Another South Africa  
Een belangrijk kantelmoment voor de AABN in de jaren tachtig was de campagne ‘Culture in Another 
South Africa’ (CASA), gehouden tussen 12 en 19 december 1987. Met CASA opende de AABN zich 
voor het brede publiek in Nederland. Het was ook het kristallisatiepunt voor de nieuwe wind die bij de 
AABN waaide, waarbij de ideologische veren waren afgeschud en de hechte banden met de 
communistische beweging waren verbroken. De gedachtegang achter dit grote culturele evenement was 
dat er in het verleden (te) veel tijd en energie was besteed aan het uit Nederland weren van, vaak 
marginale Zuid-Afrikaanse producties, zoals Ipi Tombi en de film Funny People, en het boycotten van 
westerse artiesten die zich in Zuid-Afrika hadden laten fêteren. Fulco van Aurich: “Op een gegeven 
moment wilden we aan deze onnozele culturele uitingen onze energie niet meer verspillen. In plaats 
daarvan besloten we energie te steken in het laten zien van de goede dingen uit Zuid-Afrika.” Dit 
besluit kwam ook voort uit de overtuiging dat de situatie in Zuid-Afrika snel zou veranderen. Vooral na 
het uitroepen van de noodtoestand dachten velen dat het einde van apartheid nabij was. Van Aurich: 
“We wilden ons voorbereiden op een toekomst ná apartheid. CASA was daar de meest concrete uiting 
van.” 
Om CASA te realiseren moest de AABN een quantum leap maken. Ineens ging het om een budget van 
twee miljoen gulden, met optredens in dertig theaters en maar liefst driehonderd buitenlandse gasten 
die moeten worden opgevangen, vervoerd, gevoed, ondergebracht. De aftrap van CASA was in de 
foyer van de stadsschouwburg in Amsterdam. De AABN presenteerde daar de brochure van CASA. De 
AABN, die toch al bekend stond om de fraaie posters en publicaties, had zich met de CASA-
vormgeving extra uitgesloofd. Luirink: “We hadden een Comité van Aanbeveling waarin tweehonderd 
mensen van naam zaten. En de brochure was prachtig, veel andere organisaties waren net de 
stenciltraditie ontstegen. En toen kwamen wij met zoiets. We overhandigden het eerste exemplaar aan 
Walter Etty, de wethouder van Amsterdam. Ik vroeg: gaan jullie het steunen? Etty zei: het ziet er zo 
goed uit, hoe kunnen we weigeren? Uiteindelijk hebben we 1,5 miljoen gulden binnengehaald van 
sponsoren.” 
De opening was in het Muziektheater: een fantastische avond met de top van de Zuid-Afrikaanse 
cultuur, waaronder veel jazzmusici. Ook zakelijk was CASA een succes: vrijwel alle theaters waar 
CASA-activiteiten werden gehouden waren uitverkocht. Nederland stond in het midden van de jaren 
tachtig wagenwijd open voor de anti-apartheidsboodschap en zeker als die gepaard ging met een 
dergelijke opwindende culturele showcase. 
Het culturele karakter van CASA betekende dat er ook makkelijk openingen kwamen naar het politieke 
midden. Ook de AABN was overtuigd geraakt dat hier politieke winst te halen was. Mensen uit vrijwel 
het hele politieke spectrum deden aan CASA mee. In het bestuur zaten, naast usual suspects als Mies 
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Bouhuys, Jacques Wallage en Andrée van Es (PSP) ook de CDA’er Marten Beinema en voormalige 
Tweede-Kamerlid voor de VVD Huub Jacobse.  
CASA duurde twee weken, en was voor alle betrokkenen een eyeopener. Zeker voor de ongeveer 120 
Zuid-Afrikanen uit Zuid-Afrika zelf was het een ontdekking: een eerste contact met mensen die zich 
hun lot aantrokken én met Zuid-Afrikaanse ballingen. Het leidde tot gesprekken over onderwerpen die 
in eigen land taboe waren en tot uitwisseling met mensen die thuis werden doodgezwegen. Maar ook 
de AABN spon garen bij de nieuwe contacten. Luirink: “Het was eigenlijk voor het eerst dat we met 
‘echte’ Zuid-Afrikanen contact hadden. Dat was heel anders dan met de ballingen. Het was vooral dat 
de Zuid-Afrikanen uit Zuid-Afrika zelf meer gefocussed waren op kansen, dan op problemen. Ze 
stonden veel meer open voor nieuwe dingen. De gemiddelde balling was altijd ongelukkig en 
ontevreden: ze ‘zeurden’ altijd dat wij het niet goed deden en eisten een centrale rol in alles wat we 
organiseerden. Als ze dat niet kregen waren ze verongelijkt. Met de mensen uit Zuid-Afrika zelf klikte 
het gelijk veel beter. Na afloop van optredens gingen we naar de Kring en discussieerden tot diep in de 
nacht. Deze mensen waren slim en open en nieuwsgierig naar de rest van de wereld.” 
Met de Zuid-Afrikanen kon de AABN ineens thema’s aansnijden die voor de ballingen taboe waren 
geweest, zoals homorechten, de positie van vrouwen, en vraagstukken zoals prostitutie. Maar ook over 
het thema van vrijheid van meningsuiting kon met de nieuwe contacten veel opener worden gepraat. 
Luirink: “We konden met deze mensen bijvoorbeeld op bezoek bij ‘de Rode Draad’, de 
belangenvertegenwoordiger voor prostituees, of bij een abortuskliniek. Niet dat we bewust dit soort 
thema’s op de agenda wilden zetten bij de Zuid-Afrikanen, maar het was in ieder geval spannender dan 
braaf achter de slogans van het ANC aanlopen.” Voor mensen zoals Bart Luirink betekende dit dat er 
ineens hele nieuwe thema’s konden worden aangeboord en ook nieuwe doelgroepen konden worden 
aangesproken: “De slagkracht van de AABN was ineens enorm toegenomen.” Dat leidde er 
bijvoorbeeld toe dat de AABN in mei 1991 de organisatie Ma Thoko oprichtte, een steungroep voor de 
Zuid-Afrikaanse homobeweging, en de aandacht voor mishandeling van vrouwen in de Zuid-
Afrikaanse samenleving. 
Na CASA zou de AABN nog enkele malen zo’n grote campagne organiseren: Malibongwe, de 
vrouwenconferentie in 1990, later in 1991 Jabulani! - Freedom of the Airwaves, en in 1992 de Ilima-
conferentie over de milieuproblematiek. 
Ineens kon de anti-apartheidsstrijd veel dichter getrokken worden bij thema’s die in Nederland relevant 
waren. Het gaf nieuwe mogelijkheden om solidariteit te betuigen met Zuid-Afrika. 
 
De nieuwe sfeer van openheid en het ventileren van kritiek, bijvoorbeeld op het mensenrechtenbeleid 
van het ANC, zette soms kwaad bloed. Zo dreigde de ANC Women’s League, gevestigd in Lusaka, de 
Malibongwe conferentie te boycotten uit boosheid over de kritiek van de AABN op 
mensenrechtenschendingen in SWAPO-vluchtelingenkampen. Luirink: “Pallo Jordan [toenmalig hoofd 
Informatie en Publiciteit van het ANC in Lusaka, RM] heeft het toen voor ons opgenomen. Hij nam het 
woord tijdens een vergadering van de Women’s League en zei dat het ANC bereid moest zijn de lijken 
in de eigen kast te bekijken. Volgens hem verloor een solidariteitsorganisatie z’n geloofwaardigheid 
zodra ze dit soort dingen ging rechtvaardigen. Het was een loepzuiver argument en de vrouwen lieten 
zich overtuigen en dus kwamen ze.”  
 
Zwarte Nederlanders tegen apartheid 
Een late ‘verbreding’ van de beweging tegen de Apartheid is de oprichting in maart 1985 van de 
organisatie ‘Black People in Holland Against Apartheid’ (BPHAA, later omgedoopt in Stichting Stop 
Apartheid, Racisme, Discriminatie, Kolonialisme, STAR). Initiatiefnemers van de BPHAA waren de 
Surinaamse Nederlanders Orsine Nicol, Luciën Brazil, Henk With en Erwin Nooitmeer. Doel van deze 
organisatie was om zwarte mensen in Nederland te mobiliseren in de strijd tegen apartheid. De 
organisatie legde vooral de link tussen het racisme in de Nederlandse samenleving en de situatie in 
Zuid-Afrika. Het was de bedoeling dat de nieuwe organsatie nauw zou samenwerken met de bestaande 
organisaties. 
Eén van de eerste acties van de BPHAA was een brief aan de fracties van de politieke partijen in de 
Tweede Kamer (met uitzondering van de Centrumpartij, stond er met nadruk bij), waarin de organisatie 
de politiek opriep de strijd tegen de apartheid daadwerkelijk te steunen, bijvoorbeeld door het instellen 
van een investeringsstop en en olie-embargo.672 Enkele dagen later stuurde de organisatie ook een brief 
aan president Botha van Zuid-Afrika, waarin deze van racisme werd beschuldigd. Ook in deze brief 
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stelden de schrijvers het racisme in Nederland aan de kaak, maar benadrukten dat het racisme in Zuid-
Afrika verankerd was in de grondwet.673  
 
Anders dan in de VS hebben zwarte Nederlanders slechts incidenteel hun stem verheven tegen 
apartheid en de rol van Nederland en Nederlandse bedrijven bij het in stand houden van, en zaken doen 
met het apartheidsregime. Wel waren Surinaamse Nederlanders bij de eersten die hun mond 
opendeden. We zagen al dat na ‘Sharpeville’ Surinaamse organisaties direct in actie kwamen. Maar het 
vroege anti-apartheidssentiment leidde niet tot stabiele, langjarige organisaties waarlangs Surinaamse 
Nederlanders hun protest konden kanaliseren. Evenmin sloten Nederlanders van Surinaamse of 
Antilliaanse afkomst zich aan bij de bestaande anti-apartheidsorganisaties. Met uitzondering van, onder 
andere, de Zuid-Afrikaan Esau du Plessis, die in zijn vaderland als ‘coloured’ werd geclassificeerd, was 
de Nederlandse anti-apartheidsbeweging vooral een ‘witte’ beweging. Fulco van Aurich, woordvoerder 
van de AABN, erkende dat zwarten in Nederland de weg naar zijn AABN nauwelijks hebben kunnen 
vinden. “Ik denk dat dit te maken heeft met onze calvinistische houterigheid, met onze lichaamstaal, 
die niet tot communicatie uitnodigt. Dat is dus de les: je kunt elkaar wel met solidariteitsverklaringen 
bestoken, maar dat wil nog niet zeggen dat je werkelijk samen bént.”674 Anderen meenden dat de 
witheid van de beweging niet alleen een kwestie was van culturele verschillen. Vooral de Boycot 
Outspan Actie, onder leiding van Du Plessis, wees consequent op het racisme binnen de Nederlandse 
samenleving én binnen de anti-apartheidsbeweging zelf. Vanaf het midden van de jaren tachtig werd 
door sommigen de relatie gelegd tussen de strijd tegen de apartheid en het bestrijden van racisme in 
eigen land. Voor de anti-apartheidsorganisaties was het racisme binnen de Nederlandse samenleving en 
het feit dat de beweging opmerkelijk wit was, een ongemakkelijke waarheid. De AABN reageerde op 
dit soort redenaties veelal met de opmerking dat de strijd tegen de apartheid vooral gericht was tegen 
de geïnstitutionaliseerde vorm van racisme die binnen het apartheidssysteem was verankerd. Toch 
moest de AABN in het Jaarverslag over 1985/86 erkennen dat de beweging regelmatig ‘met de mond 
vol tanden stond’ wanneer ze geconfronteerd werd met deze aantijgingen. “Temeer daar (onder meer) 
migrantenorganisaties kenbaar maakten dat zij een aandeel willen leveren aan de solidariteit met de 
strijd tegen apartheid, maar zich niet erg aangesproken voel(d)en door de wijze waarop de AABN en 
andere Zuidelijk Afrika groepen aan dat solidariteitswerk gestalte geven.”675  
Surinaamse artiesten gaven regelmatig wel acte de présance tijdens culturele anti-
apartheidsevenementen, zoals bijvoorbeeld tijdens de manifestatie ‘De Culturele Stem van het Verzet’. 
In 1976, tijdens de manifestatie ‘Art Contra Apartheid’, in De Populier, waar het Cultureel Akkoord 
tussen Nederland en Zuid-Afrika aan de kaak werd gesteld, presenteerden een aantal Surinaamse 
artiesten (Gerda Croni, Judith de Kom, Antje Leerdam, Errol Caprino en Rudy Molly) een 
solidariteitsverklaring, waarin onder andere stond: “We, the Surinamese artists, present at the congres 
‘Art Contra Apartheid’, living in Holland; having been colonized by the Dutch about the same time 
when our brothers and sisters underwent similar fate in South Africa, hereby openly express our 
solidarity with our oppressed brothers and sisters in South Africa. We shall do everything on our part to 
promote the liberation of our brothers and sisters in that country.”676  
In de jongerencampagne ‘Apart? Wij zijn het zat’ werkte de AABN samen met de ‘zwarte’ organisatie 
‘Jongeren tegen racisme’. Volgens de AABN leidden de verschillen in aanpak tussen een traditionele 
witte organisatie en een zwarte organisatie tot nogal wat ‘communicatiestoornissen’. In januari 1986 
organiseerden KZA, AABN met de BPHAA een seminar over apartheid en racisme, waarin aandacht 
werd besteed aan de mogelijkheden van samenwerken tussen anti-racismegroepen en de anti-
apartheidsbeweging. Erg veel zou dat niet opleveren. Tot het eind toe bleef de anti-apartheidsbeweging 
in Nederland een witte beweging. 
Op het balkon van de Stadsschouwburg op het Leidseplein, waar Nelson Mandela in 1990 Amsterdam 
begroette, stond onder andere ook Marcel LaRose van de Surinaamse welzijnsvereniging Kwakoe uit 
de Bijlmer. Hij vertelde aan het Algemeen Dagblad dat hij ‘nogal wat druk’ had moeten uitoefenen op 
het ontvangstcomité om een Surinaams orkestje voor de Mandela’s te mogen laten spelen, terwijl als 
vanzelfsprekend werd aanvaard dat het blanke CASA-koor het ‘zwarte’ volkslied Nkosi Sikelele zong. 
In LaRose’s woorden: “De anti-apartheidsstrijd in Nederland is door de jaren heen door blanke 
organisaties gevoerd, en die zijn uitgegroeid tot bolwerken waarin wij moeilijk aan bod komen. Het 
verandert nu een beetje en dat is goed, nu we de laatste fase van de strijd ingaan.”677 

                                                
673 Brief BPHAA aan president Botha van Zuid-Afrika, dd 20-04-1985. Archief KZA, doos 40. IISG. 

674 Geciteerd in: Schoonhoven, Gertjan, van. Solidariteit: een versleten formule. Elsevier, dd 25-09-1993, p 26. 

675 AABN. Jaarverslag augustus 1985 – december 1986. AABN archief, doos 161. IISG. 

676 Surinamese declaration of Solidarity, dd 09-05-1976, archief AABN, doos 65, map ‘Art Contra Apartheid ’76. IISG. 

677 Webdossier, Nelson Mandela en Nederland. Download via: http://socialhistory.org/en/search/node/webdossier 
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Zuid-Afrikanen zelf speelden een bescheiden rol in de Nederlandse anti-apartheidsstrijd. De groep 
Zuid-Afrikanen in Nederland was ook niet zo groot: zelden meer dan 1000 à 1500 man. Het merendeel 
van hen waren blanken met Nederlandse wortels, vaak hierheen gekomen om te studeren, soms via het 
Cultureel Akkoord dat tot eind jaren zeventig bestond tussen Nederland en Zuid-Afrika. Daarnaast was 
er een groep ballingen en vluchtelingen en tenslotte een groep die naar Nederland was gekomen om de 
dienstplicht te ontlopen. Het meest actief en spraakmakend in de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 
waren ongetwijfeld Berend Schuitema en Esau du Plessis. Anderen die actief waren in de Nederlandse 
beweging waren de Zuid-Afrikaanse dienstweigeraar Gerald Kraak die medewerker was van het KZA, 
en de ‘gebande’ CI-medewerker David de Beer, die onder andere betrokken was bij Kairos. Daarnaast 
waren er Zuid-Afrikanen die regelmatig werden gevraag om deel te nemen aan speciale gelegenheden. 
De Zuid-Afrikaanse dichter en wetenschapper Vernie February is één van hen, evenals de in Kampen 
opgeleide Mpho Ntoane die in Rotterdam als pastor werkzaam was. Van de Zuid-Afrikanen die 
tijdelijk in Nederland verbleven en die een rol speelden in de anti-apartheidsbeweging was Allan 
Boesak de meest in het oog springende. Ook Horst Kleinschmidt en Oshadi Phakathi, beide CI-
medewerkers die Zuid-Afrika waren ontvlucht, speelden vanaf 1977 enkele jaren een rol binnen de 
Nederlandse discussie over de strijd tegen apartheid.678 Als groep traden de Zuid-Afrikanen nauwelijks 
voor het voetlicht. 
 
De affaire Klaas de Jonge 
Op maandag 6 juli 1987 stond er in verschillende Nederlandse kranten een curieuze foto: een man, 
leunend uit een raam, met op het raam naast hem een affiche van het ANC. In juli 1987 zat Klaas de 
Jonge precies twee jaar vast in een gebouw van de Nederlandse ambassade in Johannesburg. Maar 
nadere beschouwing laat zien dat verschillende kranten een nét iets andere foto publiceerden. In De 
Telegraaf stond die dag, op pagina drie, een relatief kleine foto, van een somber kijkende man die 
ietwat treurig zwaait naar de fotograaf die zich kennelijk op enige afstand bevindt. ‘Groet van De 
Jonge’, was de kop boven de foto. De Volkskrant ruimde op dezelfde dag een flink stuk van de 
voorpagina in voor vrijwel dezelfde foto: dezelfde man, in dezelfde kleren, achter hetzelfde raam, en 
met dezelfde poster, maar nu steekt de man strijdbaar zijn vuist in de lucht, en hij kijkt breed 
glimlachend in de verte. Het fotobijschrift vermeldt dat de ‘opgewekte antropoloog’ door velen als held 
wordt beschouwd en dat langslopende zwarte Zuid-Afrikanen De Jonge groeten met opgeheven vuist.  
 
De arrestatie van de Nederlander Klaas de Jonge en zijn Belgisch/Nederlandse ex-vrouw Hélène 
Passtoors was in zekere zin een geschenk uit de hemel voor de anti-apartheidsbeweging en speciaal 
voor de AABN. De arrestatie, de ontsnapping, de ‘terugbezorging’, het langdurige verblijf in de 
Nederlandse ambassade en de uiteindelijke vrijlating van Klaas de Jonge leverde de anti-
apartheidsstrijd een onbetaalbare hoeveelheid free publicity op. Nu dat er een Nederlander vast zat in 
Zuid-Afrika kwam de strijd ineens veel dichterbij. In de periode tussen zijn arrestatie en zijn vrijlating 
verschenen in de Nederlandse dagbladen vele honderden artikelen over hem. In de meeste van deze 
artikelen werd ook melding gemaakt van de strijd tegen de apartheid in Nederland. Een bijkomende 
bonus was de aandacht die de zaak De Jonge in Zuid-Afrika trok. Voor veel lokale kranten was de 
Nederlander vooral een terrorist, maar het geval De Jonge en ook Hélène Passtoors bood Zuid-
Afrikanen toch ook inzicht in de internationale solidariteit voor de anti-apartheidsstrijd. Op zijn manier 
hielp De Jonge daaraan mee, door in het raam van zijn appartement in de voormalige kanselarij allerlei 
anti-apartheidsleuzen te hangen en bovendien amusante kat-en-muisspelletjes te spelen met de Zuid-
Afrikaanse agenten die voor de deur een permanente post hadden ingericht.  
 
In Maputo hadden De Jonge en Passtoors de ANC/SACP-prominenten Joe Slovo en zijn vrouw Ruth 
First leren kennen. Passtoors, een linguïste die door een eerder huwelijk ook de Belgische nationaliteit 
had, werkte met een contract van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van 1980 tot 
1985 aan de universiteit in de Mozambikaanse hoofdstad Maputo. De Jonge kreeg een baan bij het 
Mozambikaanse ministerie van Voorlichting en hielp met het opzetten van lokale radiostations. Later 
ging hij ook werken bij het Centrum voor Afrikaanse Studies van de universiteit in Maputo, waar Ruth 
First onderzoeksdirecteur was. 
De bomaanslag, op 17 augustus 1982, waarmee First werd vermoord was een schok voor De Jonge en 
Passtoors en het was een reden om actief te gaan deelnemen aan het verzetswerk voor het ANC. De 
Jonge deed voor het ANC vooral surveillancewerk in Zuid-Afrika zelf, ter voorbereiding van aanslagen 
op raffinaderijen en dergelijke, en transporteerde ook explosieven en wapens van Mozambique naar 

                                                
678 Zie onder andere: Van den Bergh (2000).  
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Zuid-Afrika.679 De Jonge werd gearresteerd op 23 juni 1985 op de grens tussen Zuid-Afrika en 
Botswana. Toen hij later de politie wijsmaakte geheime ANC-wapenschuilplaatsen te zullen laten zien 
in een bepaald kantoorgebouw in Johannesburg wist hij zich los te rukken en vluchtte de Nederlandse 
ambassade in die in dat gebouw gevestigd was. Daar werd hij al snel uitgesleurd door zijn bewakers, 
maar niet voordat een Nederlandse diplomaat polshoogte had genomen en geëist had dat de agenten 
zich legitimeerden. Een diplomatieke rel was het gevolg waarna de Zuid-Afrikanen zich genoodzaakt 
zagen om De Jonge terug te brengen naar de ambassade waar hij in strijd met de diplomatieke regels 
vandaan was gehaald. De Jonge zou uiteindelijk twee jaar in het gebouw blijven. Op 7 september 1987 
kwam hij vrij als resultaat van een gevangenenruil.680 
 
De AABN richtte in augustus 1985 een Stichting Steunfonds De Jonge/Passtoors op, waarin ook 
vertegenwoordigers van het Afrika Studiecentrum, de VARA, de letterenfaculteit van de Leidse 
universiteit en het Comité Nederlandse Juristen voor de Mensenrechten actief waren. In juli 1985, net 
na de arrestatie van De Jonge en Passtoors had de AABN de Nederlandse regering harde verwijten 
gemaakt en beschuldigd van ‘aktieve medeplichtigheid’.681 Waarschijnlijk was het verwijt aan Van den 
Broek niet terecht. Het was eerder zo dat de CDA-minister zijn gebruikelijke terughoudendheid als het 
om Zuid-Afrika ging, met betrekking tot de affaire Klaas de Jonge had laten varen. Het spel om de 
diplomatieke onschendbaarheid van het appartement waar De Jonge zijn toevlucht toe had genomen, te 
handhaven speelde de verguisde CDA-minister hard en onvermurwbaar. In oktober 1985 stuurde Van 
den Broek twee topdiplomaten naar Zuid-Afrika om de onderhandelingen met ‘Pretoria’ te voeren; 
troubleshooter mr H. Wijnaendts, de ambassadeur in Algemene Dienst (AMAD), en het hoofd van het 
bureau Zuid-Afrika in Den Haag, Roeland van de Geer. 
Tijdens de persconferentie na zijn vrijlating erkende ook De Jonge dat Van den Broek wel degelijk 
alles uit de kast had gehaald om hem vrij te krijgen. “Ik heb vaak gezegd dat hij loog als hij zei dat er 
onderhandelingen waren geweest. Ik ben daarin fout geweest. Dat bewijst het feit dat ik hier nu zit.”682 
Na de vrijlating van De Jonge overwoog de Nederlandse regering om hem alsnog in Nederland te 
vervolgen, immers het was voor de regering “geenszins de bedoeling de heer De Jonge, die werd 
beschuldigd van wapensmokkel ten gunste van het daar te lande verboden Afrikaans Nationaal Congres 
(ANC) te onttrekken aan vervolging en eventueel berechting in Zuid-Afrika,”683 maar zag daar al snel 
van af. Zelfs volgens De Telegraaf was het inderdaad een verstandige beslissing om “op geen enkele 
wijze aan de vrijheid van Klaas de Jonge meer te tornen.”684 
 
Na de vrijlating van De Jonge bleef het relatief stil in de Nederlandse media rondom Passtoors die een 
celstraf van tien jaar uitzat. Haar verhaal was minder mediageniek dan dat van haar ex-man. Ook haar 
dubbele nationaliteit zal ervoor gezorgd hebben dat de verantwoordelijkheid om voor haar in de bres te 
springen minder duidelijk bij één land en diens solidariteitsbeweging lag. Ook het feit dat Passtoors een 
vrouw was die door haar principiële stellingname het risico nam langdurig gescheiden te raken van 
haar kinderen bleek voor sommigen moeilijk te verkroppen. Ook de aanklagers in Pretoria deden hun 
best om de verdachte af te schilderen als een ontaarde moeder. In een interview verklaarde Passtoors: 
“Wat ik gedaan heb, was ik aan mijn kinderen verschuldigd. Zij zijn in Afrika geboren. Ze hebben al 
die tegenstellingen meegemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog waren er ouders die de vragen van hun 
kinderen niet konden beantwoorden, ik wil niet dat ze me later vragen: waarom heb jij niets gedaan? 
Op het moment dat ik moeder werd, voelde ik mijn sociale verantwoordelijkheid sterker. Je bent 
verantwoordelijk voor de wereld van je kinderen. Dus die smoes van die arme moeder met die kinderen 
gaat niet op. Er lag altijd een brief voor de kinderen klaar, voor als er iets mis zou gaan.”685 
Het Comité Hélène Passtoors Vrij, waarin naast AABN’er Gea Mulder ook KZA-medewerkster Carla 
Schuddeboom actief was, organiseerde in de jaren dat Passtoors vast zat vele acties om aandacht te 
vragen voor de gevangen actviste, maar nooit werd Passtoors zo’n celebrity case als haar voormalig 
echtgenoot De Jonge. Van de Nederlandse dagbladen besteedde De Waarheid nog het meeste aandacht 

                                                
679 Zie: Jonge, Klaas de. Dagboek uit Pretoria. Van Gennep, Amsterdam, 1987. 
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http://reload1.geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/4404956/ 

681 Open brief AABN aan de minister van Buitenlandse Zaken, dd juli 1985. Archief AABN, doos 115, IISG. 

682 Onder andere: Utrechts Nieuwsblad. Klaas de Jonge: ‘Ik voel me geen martelaar’, dd 09-09-1987. 

683 Brief Ministerie van Buitenlandse Zaken (DAM/ZD-224703) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, dd 07-09-1987. 

Archief AABN, doos 115, IISG. 

684 Commentaar De Telegraaf. ‘Klaas de Jonge vrij’, dd 08-09-1987. 

685 Schaepman, Kees en Ageeth Scherphuis. ‘Wij zijn in de ogen van de zwarten weinig gehard, maar ze vergeven je snel dat 

je niet zo sterk bent’. Vrij Nederland, jaargang 50, 17 juni 1989. 



 158 

aan Passtoors, onder andere met een lange serie ‘open brieven’ aan Hélène Passtoors die tussen 
februari 1988 en april 1989 werden gepubliceerd. Doordat de veroordeling van Passtoors definitief 
was, was er formeel nog maar weinig te doen aan haar situatie. Passtoors was ‘een van de politieke 
gevangenen’, waar soms speciale aandacht voor werd gevraagd. Vanwege de dubbele nationaliteit van 
Passtoors werkte het comité nauw samen met het Vlaamse Steuncomité Hélène Passtoors Vrij en het 
Belgische Aktiekomitee Zuidelijke Afrika. De hoop was gevestigd op een voortijdige vrijlating als 
humanitair gebaar van de Zuid-Afrikanen (vooral gebaseerd op de labiele psychische toestand waarin 
de gevangene zich bevond) of desnoods als onderdeel van een gevangenenruil van het soort waarbij 
ook De Jonge was vrijgekomen. Hiertoe deden vooral de advocaten van Passtoors pogingen om 
Belgische en Nederlandse politici te overtuigen om zich voor de gevangene in te zetten. Diplomatiek 
zaten de onderhandelingen tussen België en Zuid-Afrika muurvast. Uit frustratie besloot minister van 
Buitenlandse Zaken, Leo Tindemans, zelfs drie Zuid-Afrikaanse diplomaten het land uit te zetten.  
Publiciteit was niet automatisch in het voordeel van de zaak Passtoors. Vooral vanaf begin 1988 
gonsden er geruchten dat Passtoors spoedig zou worden vrijgelaten, en moesten de actievoerders op 
eieren lopen. Het juridische team van Passtoors meende dat teveel publiciteit een voortijdige vrijlating 
eerder zou bemoeilijken dan bevorderen, daarom verzocht de advocaat om tijdens de grote anti-
apartheidsdemonstratie van 11 juni 1988 geen speciale aandacht aan de zaak Passtoors te besteden. 
“Mij is ter ore gekomen dat wordt overwogen om in de demonstratie van aanstaande zaterdag leuzen 
mee te voeren waarin de naam van Hélène Passtoors wordt vermeld. Aldus wordt voor een zeer breed 
publiek een rechtstreekse verbinding gelegd tussen Hélène Passtoors en de Anti-Apartheidsstrijd. 
Gezien de huidige omstandigheden waarin Hélène Passtoors verkeert achten wij het meevoeren van 
bovenbedoelde leuzen inopportuun en niet in het belang van Hélène.”686 
Eerder was er al irritatie opgetreden tussen de Nederlands/Belgische advocaten van Passtoors en het 
Comité Hélène Passtoors Vrij. Voor het comité was de zaak Passtoors een belangrijke casus om de 
situatie van politieke gevangenen in Zuid-Afrika aan de kaak te stellen. In dat verband bediende het 
comité zich van een heel ander taalgebruik om de kwestie aan te kaarten dan de advocaten van 
Passtoors, die zich uitsluitend over de positie van hun cliënte hoefden te bekommeren. Op 18 maart 
schreef één van de toen pas aangestelde advocaten van Passtoors, Theo de Roos, een strenge brief aan 
het comité: “... omdat het van mening is dat het in strijd is met het belang van mw Pastoors [tikfout in 
oorspronkelijke brief, RM] dat uw comité activiteiten ontwikkelt inzake onze cliente buiten voorkennis 
en zonder de instemming van mr De Roos. De belangen van Hélène Passtoors dienen slechts vanuit een 
centraal punt te worden behartigd. Dat centrale punt die naar het ons voorkomt de door mevrouw 
Passtoors zelf aangestelde advocaat te zijn (...) Wij verzoeken u om overeenkomstige activiteiten in 
verband met mevrouw Passtoors achterwege te laten ...”687  
Eén van de zaken waarover het comité en de advocaten van mening verschilden was de vraag of er 
‘politieke concessies’ gedaan mochten worden aan het apartheidsregime om Passtoors vrij te krijgen. 
Het comité had onder andere in De Waarheid van 13 februari 1988 verklaard dat iedere concessie uit 
den boze was. In maart 1988 schreef mr. De Roos opnieuw een brief aan het comité: “Het juridische 
team heeft slechts de belangen van Hélène Passtoors in het oog te houden. Bij een eventueel conflict 
met andere belangen, zoals de vrijlating van andere politieke gevangenen, dient derhalve het belang 
van Hélène te prevaleren. In het verlengde daarvan ligt dat de eis dat ‘geen politieke concessie aan het 
apartheidsbewind gedaan behoren te worden’ voor het juridische team geen richtsnoer kan zijn.” Toen 
Passtoors een jaar later vrijkwam bleek zij zelf toezeggingen gedaan te hebben aan het bewind, 
namelijk dat zij zou afzien van ‘vijandige activiteiten’ jegens Zuid-Afrika en noch Zuid-Afrika zelf, 
noch de frontlijnstaten in de toekomst zou bezoeken. Direct na aankomst in België verwierp Passtoors 
haar toezegging met als argument dat zij door chantage tot haar verklaring was gedwongen.  
Direct na de vrijlating van Hélène Passtoors kwam er opnieuw veel aandacht voor de zaak. In eerste 
instantie in België, maar ook Nederlandse media stonden te springen om een interview. Opmerkelijk 
was dat de AABN, die contact was blijven houden met Passtoors de gelegenheid nauwelijks te baat 
nam om de aandacht voor de strijd tegen apartheid te verbreden. In een brief aan Passtoors raadt 
AABN mediaman Fulco van Aurich Passtoors aan alleen met ‘bevriende’ media te spreken, 
journalisten die “in het verleden op positieve, zuivere wijze over jouw zaak, respektievelijk de 
vrijheidsstrijd van het ANC in het algemeen [hebben] bericht.”688 
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Klaas de Jonge werd voor veel mensen het symbool van de Nederlandse anti-apartheidsstrijd; en het 
bewijs dat dit niet alleen een papieren strijd was, maar dat Nederlanders bereid waren persoonlijke 
risico’s te nemen voor hun gevoelens van solidariteit. Voor de anti-apartheidsbeweging pakte de zaak 
De Jonge erg gunstig uit. Dat één van hen vast zat in Zuid-Afrika vergrootte de authenticiteit van hun 
anti-apartheidsboodschap.  
Opmerkelijk was wel dat de AABN een draai had gemaakt. Nauwelijks tien jaar eerder werd een 
voorganger van De Jonge, Berend Schuitema, door de eigen beweging nog verguisd wegens 
vergelijkbare activiteiten als die van De Jonge. Op dat moment was nog niet bekend dat nog een 
prominent deelnemer aan de beweging nauw betrokken was bij illegale, deels gewapende activiteiten 
voor het ANC: Conny Braam. 
 
Operatie Vula 
In 1986 werd AABN-voorzitster Conny Braam door ANC-topmannen Ebrahim Ismael Ebrahim en 
Ronnie Kasrils gevraagd om een rol te spelen in het ‘ondergrondse’ werk van het ANC. Aanvankelijk 
ging het vooral om het vinden van mensen om zogenaamde ANC-safe houses in te richten in, vooral, 
Swaziland en Botswana. Later werd Braam ook gevraagd – door ANC’er Mac Maharaj – om te helpen 
met het vermommen van ANC’ers om zodat zij Zuid-Afrika in konden reizen om contact te leggen 
tussen de gevangen ANC-top en de vrijheidstrijders in Londen en Lusaka. Voor het uitvoeren van 
ondergrondse, illegale activiteiten in Zuid-Adrika zelf recruteerde het ANC, in de persoon van Ronnie 
Kasrils, voorheen vooral Britse jongeren, gelieerd aan de Communistische Partij van Groot-Brittannië 
(CPGB).689 
In Nederland is ‘Operatie Vula’ vooral bekend geworden door het gelijknamige boek dat Conny Braam 
over deze spannende episode van de anti-apartheidsstrijd schreef.690 Braam schetst vooral haar deel van 
het ondergrondse netwerk. Daarmee blijft relatief onderbelicht dat tegelijkertijd vele tientallen anderen, 
vanuit andere netwerken en ‘cellen’ deelnamen aan ondergrondse activiteiten in en rond Zuid-Afruka. 
Uit de beschrijving over het Vula-netwerk valt vooral op dat ‘gewone’ Nederlanders, zonder speciale 
banden met de anti-apartheidsstrijd bereid bleken mee te doen aan de ondergrondse operatie.  
De financiering van het Nederlandse deel van Vula kwam uit Nederland zelf. Dat was een voorwaarde 
geweest van Braam aan de ANC’ers die haar benaderden: de activiteiten moeten vooral niet 
gefinancierd worden door Oost-Duitsland of Rusland. Dat zou, in de situatie waarin Oost en West nog 
lijnrecht tegenover elkaar stonden, enorme politieke risico’s opleveren. De grote hoeveelheden geld die 
aan Vula opgingen – voor huizen, auto’s, vliegtickets, materiaal et cetera – verzamelde Braam door een 
aantal vaste donateurs van de AABN te benaderen. Een grote bijdrage kreeg Braam na een optreden op 
de televisie in de talkshow van Sonja Barend, waarin zij hard werd aangepakt door journalist Willem 
Oltmans. Daags na de uitzending werd Braam gebeld door een oudere dame, wiens vader net was 
overleden en haar geld had nagelaten. Braam: “Ze wilde het bij voorkeur geven aan een politiek doel of 
ondergrondse actie en kwam daarom bij mij terecht.” Het bleek te gaan om een bedrag van ongeveer 
700.000 gulden, vooral in de vorm van aandelen (onder andere in Shell!). Een extra bedrag van 50.000 
gulden aan zwart geld kreeg Braam van dezelfde dame overhandigd in een enveloppe. Als getuige voor 
de transactie had Braam IJsbrand Dijkstra meegenomen, de penningmeester van de AABN.691 
 
Vanwege het geheime karakter van het werk heeft Operatie Vula uiteraard geen rol gespeeld in het 
beïnvloeden van het Nederlandse beleid of het versterken van het draagvlak in Nederland voor de anti-
apartheidsstrijd. Het feit echter dat enkele tientallen Nederlanders ‘ja’ zeiden op de vraag of ze bereid 
waren tot ondergrondse activiteiten voor het ANC, zonder enig perspectief op beloning of publieke 
erkenning, toont aan dat zeker vanaf de tweede helft van de jaren tachtig bij brede lagen van de 
bevolking de strijd tegen de apartheid gezien werd als ‘onze strijd’. Het maatschappelijke risico in 
Nederland om op deze vergaande manier deel te nemen aan de strijd tegen de apartheid was miniem, en 
werd in ieder geval door de betrokkenen als laag ingeschat. Deelname aan die strijd, zelfs het steunen 
van het geheime, gewapende deel ervan, bijvoorbeeld in de vorm van wapensmokkel, gold voor een 
deel van de bevolking als een lovenswaardige houding. Te vergelijken met het ‘in het verzet zitten’ 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor KZA’er Klaas van Twillert, één van de Nederlanders die vanuit 
Zimbabwe betrokken was bij wapensmokkel ten behoeve van het ANC, was de gedachte aan de 
Tweede Wereldoorlog zelfs een belangrijk argument om mee te doen: “Een belangrijke reden voor mij 
om ‘ja’ te zeggen tegen het ANC was omdat mijn vader in de oorlog bij de NSB had gezeten. Ik had 
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erg de behoefte om zijn fout goed te maken en zelf nadrukkelijk de goede keuze te maken.” 
Een andere betrokkene bij Vula, Jaap Geldof, deed mee aan de illegale activiteiten vanuit een algemeen 
gevoel van solidariteit met onderdrukte volkeren. Geldof, in het boek ‘Operatie Vula’ geïntroduceerd 
als ‘Joop’, was als eerste door Braam gerecruteerd om in Swaziland (aanvankelijk Botswana) een safe 
house in te richten. Zoals bijna iedere progressieve Nederlander in de tweede helft van de jaren tachtig 
was Geldof begaan met de strijd tegen de apartheid, maar al te veel wist hij er niet van. Hij had eerder 
meegedaan aan een bouwproject voor de sandinisten in Nicaragua en was actief geweest in 
solidariteitswerk voor het Griekse verzet tegen het kolonelsregime. Meedoen met het Vula-netwerk 
was voor Geldof niet zozeer een keuze voor de strijd van het ANC, maar meer een keuze voor het 
avontuur. “Dit soort dingen dééd je gewoon in de jaren tachtig. Ik was niet eens verbaasd dat Conny 
me benaderde. Nicaragua had dingen bij me losgemaakt. Het actiewezen in Nederland had me weinig 
te bieden. De Nieuwmarkt was voorbij en de kraakbeweging trok me niet. Het had ook een ander land 
kunnen worden.” Voor Geldof werd het een sprong in het diepe: “Ik heb me nauwelijks ingelezen in de 
situatie in Zuid-Afrika. Heb er ook niet met mensen over gepraat. Dat mocht trouwens niet. Ik had het 
gevoel dat ik me er niet in moest verdiepen. Als je je teveel verdiept, dan wordt het niks, dan zie je 
teveel grijstinten.” 
Meedoen aan een illegaal netwerk betekende niet dat Geldof bereid was mee te doen aan gewapend 
verzet. “Ik had wel moeite met het geweld: er waren al door het ANC aanslagen gepleegd in Durban en 
Limpopo. Als ik in de beginfase gelijk mensen had ontmoet die dingen opbliezen, dan had ik niet 
doorgezet, denk ik.” 
Omdat het inrichten van een safe house niet lukte werd Geldof de assistent van Silumko Sikupa, de 
lokale commandant van de gewapende tak van het ANC Umkhonto We Sizwe (MK). Toch realiseerde 
Geldof zich ook dat een besluit het ANC te steunen direct of indirect ook een steun is voor het 
gewapende verzet: “Zelfs al geef je geld voor een kliniekje van het ANC, dan ben je nog 
verantwoordelijk voor het geweld dat door andere delen van de organisatie wordt uitgevoerd. Geld 
vloeit.” 
Wapensmokkel zat overigens niet in het takenpakket van Geldof. De ene keer dat hij wapens (een 
tiental AK-47 machinegeweren en een ‘aardappelzak vol munitie’) vervoerde was zonder dat hij er zelf 
van op de hoogte was. Na twee jaar zat het erop voor Geldof. Berooid kwam hij in mei 1990 terug in 
Nederland. Er was korte tijd sprake van dat Geldof opnieuw ondergronds zou gaan, nu in Zuid-Afrika 
zelf. Daarvoor ontving hij nog een training in ’contra- spionage’ in Londen. Maar uiteindelijk ging het 
niet door omdat in juni 1990 het Vula-netwerk werd verraden en opgerold. Geldof was er uiteindelijk 
niet rouwig om dat zijn tweede tour of duty niet doorging: “Ik dacht: straks word ik gepakt terwijl er 
vredesonderhandelingen gaande zijn. Dan kan ik het schudden, want dan kent niemand me ineens 
meer. Dan is er ook geen internationale solidariteit meer om op terug te vallen.”  
 
Breed Overleg Tegen Apartheid  
In de tweede helft van de jaren tachtig was de anti-apartheidsstrijd de grootste solidariteitsbeweging in 
Nederland geworden. De manifestatie van 11 juni 1988 waar ruim 50.000 mensen op af kwamen, was 
daarvan wellicht de duidelijkste aanwijzing. Niet alleen was het publieke appèl op dit moment 
maximaal, ook de convening power van de beweging was aanzienlijk. De strijd tegen de apartheid in 
Nederland was onderdeel geworden van de mainstream. In het organiserende comité Breed Overleg 
Tegen Apartheid (BOTA) zaten vertegenwoordigers van alle landelijke anti-apartheidsorganisaties 
(minus het Azania Komitee), kerkelijke organisaties (zoals Pax Christi, de Raad van Kerken en de 
Nederlandse Missieraad), de Landelijke Studenten Vakbond, plus de FNV. Voorheen beperkten 
vakbonden en kerkelijke organisaties zich tot het voeren van anti-apartheidsacties gericht op 
zusterorganisaties en op ‘eigen thema’s’. Aan algemene anti-apartheidsorganisaties verleenden ze 
slechts financiële, morele en politieke steun. Met de 11 juni-manifestatie wierpen deze organisaties 
zich voor het eerst op als medeorganisatoren. KZA en AABN noemden deze ontwikkeling “van groot 
belang én een voorwaarde om een zo breed mogelijke mobilisatie op gang te brengen (...) [om] met 
meer effect het regeringsbeleid te kunnen beïnvloeden.”692 Kortom: er werd bewust gekozen voor een 
verbreding van de beweging. De gemeente Amsterdam besloot het ‘Breed Overleg’ te faciliteren: 
BOTA kreeg een kantoorruimte in het stadhuis. 
In de ’actiemaand’ juni 1988 werd in meer dan honderd Nederlandse gemeenten actie gevoerd. Het 
kostte de organisatie van de 11 juni manifestatie weinig moeite om de Amandla Cultural Group, die 
voor de manifestatie naar Nederland kwam, voor de periode rondom 11 juni volledig vol te boeken. 
Van 7 juni tot en met 1 juli 1988 toerde Amandla door Nederland met minimaal één optreden per dag 
en soms wel twee. Nederland leek onverzadigbaar in haar behoefte om de stem te verheffen tegen 
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apartheid. Met de verbreding van de organisatie steeg ook de oplage van het propagandamateriaal. Een 
pamflet verscheen in een oplage van 400.000 exemplaren. Van de bijbehorende poster, ontworpen door 
tekenaar Kafak, met daarop de leuze ‘Nederland loopt te hoop tegen Apartheid’, werden 15.000 
exemplaren gedrukt. De gelijktijdige inzamelingsactie voor het ANC bracht ongeveer 1,5 miljoen 
gulden op. Anderhalf keer zoveel als het jaar ervoor. 
De plaatselijke activiteiten kregen een boost door het internationale karakter van de campagne. In 
dezelfde maand waren er synchroon grote evenementen georganiseerd in de meeste West-Europese 
landen én de VS. Het popgala in Wembley waar toenmalige supersterren als de Dire Straits, Whitney 
Houston en George Michael optraden, werd wereldwijd uitgezonden; in Nederland door de meestal a-
politieke jongerenzender Veronica die daarmee blijk gaf ook een draai te hebben gemaakt (in 1986 had 
Veronicabaas Rob Out zich nog verzet tegen het idee van benefiet-avond tegen apartheid).693 
Tijdens de demonstratie was ook een ‘autonoom blok’ aanwezig. De radicale beweging had zich eerder 
die dag verzameld op de Spuistraat en was met spandoeken en al naar het Museumplein getrokken. De 
bedoeling was als zelfstandige groep in de ‘demo’ mee te lopen om te laten zien dat ook radicale actie 
in de strijd tegen apartheid noodzakelijk was.694 Niet eerder had een activiteit van de anti-
apartheidsbeweging een groter bereik gehad. 
 
De verbreding van de beweging was uitstekend gelukt. Maar wat betekende dit voor de scherpte ervan? 
Alle deelnemende organisaties hadden zich weten te vinden in een gezamenlijke oproep tot 
verdergaande maatregelen tegen het apartheidsbewind. Met het samengaan van zo’n brede groep 
organisaties werd het opstellen van een oproep die op de steun van allen kon rekenen een moeizaam 
proces, tot irritatie soms van lokale groepen die de scherpte misten van eerdere verklaringen. In de 
AABN-KZA actiekrant werd AABN-er Bart Luirink aan het woord gelaten: “... vorig jaar oktober 
hebben we besloten te streven naar ‘breedheid’, dat betekent dus ook eindeloos praten en 
onderhandelen. Als we besloten hadden alleen met het Komitee Zuidelijk Afrika en de Anti-
apartheidsbeweging Nederland deze trein op de rails te zeten, waren we het wel binnen een kwartiertje 
eens geweest. Maar dan hadden we ons doel voorbij geschoten.”695 
De verklaring waar BOTA overeenstemming over bereikte was grotendeels in vage bewoordingen 
gesteld, en daardoor makkelijk te beamen door de regeringspartijen. De enige harde eisen waren 
overgenomen van de Zuid-Afrikaanse oppositie zelf: stop koleninvoer, geen leningen aan apartheid, 
opzeggen luchtvaartverdrag, inperken diplomatieke betrekkingen en strenge visumplicht voor Zuid-
Afrikanen. 
 
Als sprekers tijdens de manifestatie op het Museumplein in Amsterdam waren, naast de Zuid-
Afrikaanse gast Allan Boesak, mensen uit het politieke midden uitgekozen, zoals Johan Stekenburg, 
toenmalig voorzitter van de FNV en Dick Dolman (PvdA), de voorzitter van de Tweede Kamer. 
Daaruit blijkt dat de beweging haar pijlen richtte op een breed, gematigd publiek met, zoals gezegd, 
een gematigde boodschap. Desondanks vonden de eisen die de demonstranten stelden nauwelijks 
weerklank bij de Nederlandse overheid.  
Kennelijk konden de regeringspartijen zonder angst voor verkiezingsverlies de eisen naast zich 
neerleggen. In een evaluatie van de manifestatie klaagde het BOTA dat de onderhandelingen om CDA 
en CNV aan boord te krijgen erg veel tijd hadden gekost en uiteindelijk niets opleverden: CNV zou 
geen deel uitmaken van BOTA en het CDA stelde zich niet achter de eisen.696 
Het inzetten van Zuid-Afrikanen zelf verleende de eisen van actievoerders extra gewicht. Tijdens de 
demonstratie van 11 juni sprak Allan Boesak, een Zuid-Afrikaanse predikant die in Kampen had 
gestudeerd. De beschuldigingen van Boesak aan het adres van de Nederlandse regering logen er niet 
om, maar waren au fond niet veel scherper dan wat Nederlandse actievoerders al meerdere keren 
hadden beweerd: door het niet instellen van boycotmaatregelen steunde de Nederlandse regering het 
apartheidsregime. Boesak gebruikte op 11 juni de term ‘bondgenoot van apartheid’. Uit de mond van 
Sietse Bosgra of Cor Groenendijk hadden deze woorden nauwelijks impact gehad, maar doordat 
Boesak ze uitsprak kwam er gelijk een reactie uit Den Haag. CDA-Kamerlid Harry Aarts achtte de 
uitlatingen van Boesak ‘beledigend’ en verweet hem dat hij zijn kritiek niet had onderbouwd met 
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argumenten. Dit gaf Boesak op zijn beurt opnieuw de ruimte om zich tot Den Haag te richten. 
Tegenover ANP herinnerde Boesak Aarts eraan dat de regering in 1985 had toegezegd de maatregelen 
tegen Zuid-Afrika te verscherpen als de situatie in dat land zou verergeren: “Sindsdien zijn in Zuid-
Afrika talloze mensen zonder verhoor gevangen gezet. Sindsdien worden in Zuid-Afrika kinderen 
gemarteld. Sindsdien wordt de kerk vervolgd. Sindsdien worden geestelijken met de dood bedreigd en 
is er een bomaanslag gepleegd op het gebouw van de Raad van Kerken. Dan vragen wij de 
Nederlandse regering: is dat niet erg genoeg? Jullie hebben maatregelen beloofd en die blijven uit. Mag 
dan niet duidelijk worden gezegd dat wij ons gruwelijk in de steek gelaten voelen?”697 
Dergelijke schermutselingen leidden niet direct tot beleidswijzigingen, maar door de uitgebreide, 
vrijwel uitsluitend positief getoonzette aandacht die de media aan mensen als Boesak schonk werd wel 
de publieke opinie bereikt. Maar de vertaalslag van publieke opinie naar politieke besluitvorming 
ontbrak. In feite was de situatie in 1988 zo dat de strijd tegen de apartheid in alle geledingen van de 
samenleving werd ondersteund, maar dat deze steun toch niet leidde tot beweging in het beleid. De 
politiek zat potdicht. Hoewel een groot deel van de bevolking voor een harde aanpak van Zuid-Afrika 
was, lieten mensen hun stemgedrag er niet van afhangen. De rechtse coalitie kon tamelijk ongestraft 
een terughoudend beleid blijven voeren. Anders dan de massaliteit en frequentie van anti-
apartheidsacties suggereerde waren Zuid-Afrika en de apartheid geen kwesties van belang in de 
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van september 1989. De verkiezingen gingen vooral 
over nationale thema’s zoals het saneringsbeleid van de kabinetten Lubbers. 
De anti-apartheidsbeweging had haar hoop gevestigd op een centrum-links kabinet als opvolger van de 
twee rechtse kabinetten van Ruud Lubbers. Geen van de partijen was echter bereid om de kwestie 
apartheid, ondanks de overduidelijke appeal die deze zaak had bij het publiek, te agenderen. De partij 
die daar het meest voor in aanmerking kwam was de PvdA, de partij van anti-apartheidspromotoren als 
Jacques Wallage en Relus ter Beek. Maar ook voor de PvdA was apartheid geen halszaak. Na acht jaar 
in de oppositie waren de sociaal-democraten hard toe aan regeringsverantwoordelijkheid. De partij 
wilde de beoogde coalitiegenoot, het CDA, niet vooraf van zich vervreemden door het pijnlijke dossier 
Zuid-Afrika nadrukkelijk op de voorgrond te brengen. Tijdens een forumdiscussie, georganiseerd door 
het KZA, bleek dat het CDA (bij monde van Jaap de Hoop Scheffer) en de PvdA (Jacques Wallage) 
elkaar vonden in de noodzaak van nieuwe initiatieven, maar vooral in EG-verband. Eenzijdige 
Nederlandse stappen, die volgens de anti-apartheidsbeweging noodzakelijk waren omdat via de EG 
geen verregaande maatregelen te verwachten waren, daar drong de PvdA niet op aan. En daarmee was 
een beleidswijziging door een nieuw kabinet bij voorbaat al van de baan. 
 
Ondanks het gebrek aan politiek succes was het duidelijk dat de strategie om een breed publiek aan te 
spreken en zich daarmee te richten op concrete eisen richting de gevestigde politiek de dominante lijn 
was geworden in de anti-apartheidsbeweging. Ook de AABN ging daar volmondig in mee. Het Breed 
Overleg Tegen Apartheid (BOTA) werd een belangrijk instrument voor deze strategie. Door 
organisaties als de FNV en ook kerkelijke groepen verantwoordelijkheid te geven in het vormgeven 
van acties hoopten de anti-apartheidsorganisaties op de permanente mobilisatie van een grote 
achterban. Deze achterban zou als scharnierpunt kunnen werken richting de politiek. Tijdens een 
vergadering van BOTA op 12 januari 1989 stelden de AABN en het KZA voor om de eisen van de 
deelnemende organisaties ‘onder de aandacht’ te brengen van de samenstellers van de 
verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen.698  
Tijdens de formatie van het kabinet-Lubbers-Kok probeerden Kairos en KZA in het regeerakkoord de 
passages over zuidelijk Afrika te verscherpen. In een open brief, ondertekend door door zo’n vijftig 
maatschappelijke organisaties en politieke jongerenbewegingen, verzochten KZA en Kairos de 
fractievoorzitters en de kabinetsinformateurs “zelfstandig maatregelen tegen Zuid-Afrika te nemen”, 
als voorbeeld noemden de organisaties: “het verleggen van de luchtvaartverbindingen van Zuid-Afrika 
naar de frontlijnstaten, een stop op de invoer van kolen en stappen bij banken tegen nieuwe 
leningen”.699 Het regeerakkoord van Lubbers III zette vooral in op het afwachten of de veranderingen 
die door de nieuwe president De Klerk waren aangekondigd daadwerkelijk vorm zouden krijgen. Als 
dit niet het geval was, dan zou Nederland in EG-verband streven naar een verbod van de invoer van 
kolen uit Zuid-Afrika. Tot eenzijdige Nederlandse stappen stappen was ook dit kabinet met de PvdA 
niet bereid: “Wanneer een dergelijke uitbreiding op EEG-niveau niet tot stand komt, omdat een enkele 
lidstaat daaraan niet mee wil werken, en de situatie in Zuid-Afrika rechtvaardigt verdere 
drukverhoging, dan zet ons land zich in voor verdergaande sancties met de EG-landen die daaraan wel 
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willen meewerken.”700 
Uiteindelijk zullen we nooit weten of de Nederlandse regering bereid zou zijn geweest om buiten EG-
verband stappen te zetten om de druk op Zuid-Afrika op te voeren. De Klerk bleek inderdaad woord te 
houden en aan te sturen op veranderingen in Zuid-Afrika. De belangrijkste algemene eis van de anti-
apartheidsbeweging, eigenstandige Nederlandse maatregelen tegen het Zuid-Afrikaanse 
apartheidsbewind, was met succes door achtereenvolgende regeringen terzijde geschoven. 
 
Het verschijnsel Mandela 
Eén van de troeven van de anti-apartheidbeweging was de figuur van Nelson Mandela. De ANC-leider 
die sinds 1964 gevangen zat, was, zeker vanaf het midden van de jaren tachtig, voor veel mensen de 
verpersoonlijking van het verzet tegen apartheid en het symbool van de onmenselijkheid van dat 
systeem.  
Tot het eind van de jaren zeventig kreeg de figuur van Mandela eigenlijk nauwelijks méér aandacht dan 
andere ANC-leiders als Luthuli of Tambo. Een ‘Apartheidsquiz’ samengesteld door de BOA en de 
Novib presteerde het zelfs om in 55 pagina’s met 75 vragen en antwoorden de naam van Mandela 
helemaal niet te noemen.701 Ook als het bij de AABN om personen ging, dan betrof het meestal acties 
voor politieke gevangenen die ter dood waren veroordeeld. Dat veranderde pas toen het ANC in 1982 
besloot de campagnes te focussen op Mandela. Wat eerst nog ‘Mandela en de andere politieke 
gevangenen’ heette, werd daarna de ‘Free Mandela Campaign’. Braam: “Voor de internationale 
solidariteitsorganisaties zoals de AABN was er een taak om de figuur van Mandela voor het westerse 
publiek op te bouwen tot een wereldster. En dat was eigenlijk een onmogelijke opdracht, want alles wat 
je nodig hebt om een wereldster te ‘maken’ ontbrak ons. We moesten het doen zonder bewegend beeld, 
zonder aansprekend geluid en zonder recente foto.”702 
Toen het ANC besloot voluit in te zetten op de Mandelakaart, ging de AABN daar in mee, méér dan 
het KZA dat toch iets meer afstand tegenover het ANC in acht hield en bijvoorbeeld vanaf de jaren 
tachtig ook het United Democratic Front steunde. 
Dat Mandela vanaf het midden van de jaren tachtig daadwerkelijk de sterrenstatus had bereikt, verraste 
in zekere zin ook de AABN. Dat bleek bijvoorbeeld bij de actie in 1988 van de AABN om de ANC-
leider een kaartje te sturen voor zijn 70ste verjaardag. Braam: “Eigenlijk hadden we het niet groots 
aangepakt. Het was meer een aardigheid dan een echte campagne. We deden een paar oproepen op de 
radio, en dat was het. Enkele dagen later kwam de postbode ons kantoor binnen met een doosje 
kaarten. Het bleek een grapje van de postbode te zijn, in de gang lag de rest: zes grote postzakken vol 
kaarten, tekeningen, briefjes, van kinderen, bejaarden, schoolklassen, politieagenten, huisvrouwen. 
Mandela bleek gewoon iedereen aan te spreken.” Uiteindelijk zou de AABN meer dan 150.000 kaarten 
ontvangen. De oudste vrijwilligster van de AABN, Dineke Posthumus, reisde met de postzakken naar 
Zuid-Afrika en overhandigde ze aan Winnie Mandela. De KLM had gezorgd voor het vervoer van de 
postzakken, die in totaal zo’n tweehonderd kilo wogen. 
Het hoogtepunt in de Mandelacultus kwam op 11 juni 1988 toen in Amsterdam 50.000 mensen 
demonstreerden voor de vrijlating van de ANC-leider, op dezelfde dag van het ‘Free Mandela concert’ 
in het Wembley stadion in Londen dat wereldwijd door een miljard mensen werd gevolgd. Ook de 
fondsenwerving baseerde zich vanaf de tweede helft van de jaren tachtig op de naam Mandela. In 1987 
zamelde het KZA geld in onder het motto ‘Winnie Mandela vraagt uw steun’. In 1989 was het motto 
van een inzamelingsactie ‘Cadeau voor Nelson Mandela’. Die laatste actie leverde 250.000 gulden op 
die aan Oliver Tambo werd overhandigd. 
En een jaar later kwam de vrijheid voor de ANC-leider. Na een verrassende toespraak van president De 
Klerk waarin deze het verbod op het ANC ophief, werd Mandela op 11 februari 1990 vrijgelaten; 
breaking news dat wereldwijd werd uitgezonden. In Nederland werd de vrijlating gevolgd door een 
grote verzameling anti-apartheidsactivisten op het kantoor van de AABN aan de Lauriergracht in 
Amsterdam. Mensen als Conny Braam en Bart Luirink zagen hoe Nelson Mandela, hand in hand met 
zijn vrouw Winnie de poort van de Victor Verster gevangenis uitliep. Ook aanwezig waren 
oudgedienden als Ed. van Thijn en Stella Hilsum. Van Thijn riep ‘live’ iedereen op voor een spontaan 
feest op de Dam, waar even later duizenden mensen zich verzamelden. In heel Nederland was de 
vrijlating van Mandela aanleiding voor spontane feesten. In Haarlem bijvoorbeeld stroomde de Grote 
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Markt vol voor een in allerijl georganiseerd volksfeest door ‘Haarlem tegen Apartheid’ samen met de 
stiching Bevrijdingspop. In Leeuwarden hesen gemeentelijke bodes de ANC-vlag op het 
Stadhouderlijk Hof en ook in Heerenveen werd de ANC-vlag uitgehangen op het stadhuis. 
Het spontane feestje op de Dam waartoe Van Thijn en Braam hadden opgeroepen werd door 20.000 
Nederlanders bijgewoond. Het werd een feestelijke optocht van de Dam naar het Leidseplein, dat voor 
de gelegenheid één week lang het Nelson Mandelaplein heette. Het was de grootste bijeenkomst ter 
gelegenheid van de vrijlating van Mandela buiten Zuid-Afrika zelf. Een manifestatie op zaterdag 17 
februari, die al eerder was gepland ten bate van Radio Freedom, was overigens stiller dan verwacht. 
Kennelijk zagen de Nederlanders het nut niet van nóg een demonstratie, net zes dagen na de grote dag. 
Tijdens de festiviteiten werd er ook ruim twee ton ingezameld om het ANC een ‘Mandela cadeau’ aan 
te bieden. Deze activiteiten waren georganiseerd door de AABN, uit naam van een speciaal opgericht 
comité waarin, naast de voorlieden van de drie grote anti-apartheidsorganisaties, vooral BN-ers zaten 
zoals Gerda Havertong, Ruud Gullit, Freek de Jonge en Jan Wolkers. Dit comité was de Nederlandse 
versie van het ‘Mandela International Reception Committee’, opgezet door de Britse anglicaanse 
aartsbisschop Trevor Huddleston, waarin Peter Hermes namens Nederland zitting had. 
 
Vier maanden later, op 15 juni, was het Leidsplein opnieuw vol. Nu voor de komst van Mandela zelf. 
De Mandela’s kwamen naar Nederland na bemiddeling van PvdA-leider Wim Kok, die kort ervoor als 
vertegenwoordiger van de Socialistische Internationale Zuid-Afrika had bezocht. Toenmalig 
burgemeester Ed. van Thijn over het legendarische bezoek: “Als de stoet auto’s via de met moeite 
vrijgehouden Marnixstraat aankomt en Nelson Mandela uitstapt, heb ik moeite mijn emoties te 
bedwingen. Met kloppend hart en knikkende knieën stap ik op hem af. ‘Welkom in anti-apartheidsstad 
Amsterdam’, prevel ik. Maar Mandela heeft duidelijk geen behoefte aan plichtplegingen. ‘Where is the 
toilet?’ vraagt hij meteen.”703 Even later zou Van Thijn Mandela vanaf het bordes van de 
stadsschouwburg introduceren aan de tienduizenden op het Leidse Plein: “Daar is-ie dan!” De speech 
die hij had ingestudeerd liet de burgemeester maar achterwege. 
Van Thijn meldt in zijn boek BM niet de irritaties tussen AABN en KZA die de organisatie van het 
bezoek karakteriseerden. De gemeente Amsterdam had voor het clubje ambtenaren dat het bezoek 
moest organiseren ook vertegenwoordigers van de AABN en KZA uitgenodigd. Peter Hermes, op dat 
moment directeur, zat er in namens de AABN: “Amsterdam onderschatte het evenement volkomen. 
Wij kwamen met allemaal dingen waar de ambtenaren niet over hadden nagedacht. Van Thijn zei: 
‘Organiseer het maar, mijn enige voorwaarde is: ík kondig Mandela aan.’ Bij het opstellen van een 
draaiboek vlogen Sietse en Conny elkaar voortdurend in de haren. Van Thijn had er op een gegeven 
moment helemaal genoeg van en zei: ‘Als jullie zo doorgaan laat ik niemand van jullie op het podium 
staan.’ Dat werkte. Uiteindelijk is er toch een draaiboek gemaakt waar iedereen het over eens was. 
Sietse en Conny hielden een verhaal vanaf het bordes, voordat Mandela was gearriveerd. Toen kregen 
we te horen dat Mandela was gearriveerd en op dat moment sprong Sietse uit de rijen, greep de 
microfoon en kondigde de komst van Mandela aan. Van Thijn was laaiend!”704 Bosgra reageert 
laconiek op dit incident: “Ik dacht, dat zeg ik even tegen het publiek, want die staan al zo lang te 
wachten.”705 
Twee dagen voor de grote dag had Hermes een fax gestuurd naar Van Thijn met de mededeling dat 
Conny Braam ‘hevig ongelukkig’ was met het feit dat zij de menigte niet mocht toespreken. Braam zag 
de hele gebeurtenis als “het wegdrukken van de anti-apartheidsbewegingen ten gunste van de 
burgemeester in zijn eentje.”706 
Naast het bezoek aan ‘anti-apartheidsstad’ Amsterdam, bezocht Mandela tijdens zijn korte verblijf in 
Nederland ook de PvdA-partijraad die hij, tot vreugde van Wim Kok, in het Afrikaans toesprak. En 
marge van die bijeenkomst, in Amsterdam-Osdorp, ontmoette de ANC’er talrijke anti-
apartheidsactivisten en anderen die zich ingezet hadden voor zijn bevrijding, waaronder de Vereniging 
Ons Suriname, die hem een boeket overhandigde met een lint met daarop: ‘Jullie strijd tegen apartheid 
is onze strijd tegen racisme’. Mandela en zijn ANC waren inmiddels in Nederland zo onomstreden en 
werden zo breed vereerd dat ook de mensen en organisaties die lange tijd dwars hadden gelegen in de 
strijd tegen apartheid, tijdens het bezoek van de ANC-leider vooraan probeerden te staan. In dagblad 
Trouw van 23 juni 1990 blikten onder andere Peter Hermes en Conny Braam terug op het bezoek. 
Hermes: “Het ANC-kantoor in Nederland had ons gevraagd om te beschrijven wie er zou komen en 
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waar ze staan. Dat hebben we heel neutraal gedaan. Er ging wel wat gelobby aan vooraf over de 
samenstelling van het gezelschap dat met hem zou lunchen. Je denkt wel: ‘Bah, moet hij er nu ook zo 
nodig bij?’ Maar je kunt ook profijt hebben van de aanwezigheid van sommige mensen. Dat spel spelen 
wij gewoon mee.” Braam: “...het ANC is altijd verketterd, dat weet ik als geen ander. Heel grof 
benaderd, arrogant, gezien als een groep van terroristen, als een club van ongeletterde zwarten die 
Moskou achterna rennen. En nu staan zelfs vertegenwoordigers van de rechterzijde kwijlend bij hem op 
het balkon ... Van die Weisglas [VVD Kamerlid Frans Wijsglas, RM] dacht ik echt: ‘gatverdamme, wat 
moet jij hier?’ Die man heeft zich vele jaren ingespannen om het ANC schade te berokkenen met de 
meest schandelijke insinuaties.”707 Bij een eerdere tussenlanding van Mandela op Schiphol hadden 
sommige activisten al de kans gehad Mandela in de VIP-ruimte van het vliegveld te ontmoeten. Peter 
Hermes vertelt: “Dat was een pandemonium. Alleen mensen met een uitnodiging mochten in de VIP-
ruimte komen, alle anderen werden streng gescheiden gehouden. Fons [Geerling, RM] was er 
natuurlijk doorheen geschoten en stond met Mandela te praten. Maar ook Jan Nico Scholten wilde erbij 
zijn, maar stond niet op de lijst. Hij probeerde desondanks de VIP-ruimte binnen te komen, dat leek te 
lukken, maar net toen hij naar Mandela probeerde te sluipen werd hij door de marechaussee in de kraag 
gevat en teruggestuurd naar ‘het gewone volk’. Hij was woedend! ‘Weten jullie wel wie ik ben!’, riep 
hij nog.” 
Braam’s ‘tegenspeler’ bij het KZA, Sietse Bosgra, zou Mandela later nog een keer ontmoeten op 
Schiphol tijdens een tussenlanding. Kennelijk had Mandela de toestanden van zijn eerdere bezoek niet 
vergeten, want deze keer meldde hij zijn komst slechts aan bij het KZA. Bosgra mocht er alleen 
informeel naar toe, maar hij nam wel een fotograaf mee. Een foto van Bosgra en Mandela verscheen de 
volgende dag op de voorpagina van NRC Handelsblad, tot woede van de AABN die er een bevesting in 
zag van de overtuiging dat het KZA de AABN het liefst overal buiten hield.  
  
Het einde van de AABN 
Het besluit van de AABN om zich onmiddellijk na de eerste vrije verkiezingen in Zuid-Afrika op te 
heffen viel slecht bij de andere anti-apartheidsgroepen. Op 21 mei 1992 scheven de voormannen van 
Kairos, KZA en de Eduardo Mondlane Stichting een brief aan het bestuur van de AABN waarin ze de 
AABN verweten dat door de “feestelijk opheffing van de AABN (...) ten onrechte bij de Nederlandse 
bevolking de indruk [wordt] gewekt dat de strijd in Zuid-Afrika nu wel gestreden is.” Ook verweten de 
briefschrijvers de AABN dat de besprekingen tussen de anti-apartheidsorganisaties over hoe verder te 
gaan door deze plotselinge beslissing werden doorkruist. Daardoor was er in de media een discussie 
ontstaan wat nog de rol kon zijn van landenorganisaties, waarbij de aloude tegenstelling tussen KZA en 
AABN nog eens werd geaccentueerd.708 Toch hoefden KZA en Kairos niet al te verbaasd te zijn over 
het besluit van de AABN. Immers twee maanden eerder, op 31 maart, hadden enkele KZA’ers, 
inclusief Bosgra, een gesprek gehad met onder andere Kier Schuringa en Peter Hermes van de AABN. 
Schuringa had tijdens dit gesprek al aangegeven dat er overeenstemming was bij de AABN dat de 
organisatie zou worden opgeheven, en dat de buitenwereld duidelijk te verstaan zou worden gegeven 
dat ‘het karwei is afgerond’.709 En al eerder, in oktober 1990, had AABN’er Bart Luirink in een artikel 
in de Anti-Apartheidskrant gesuggereerd dat de AABN na het aantreden van een democratisch gekozen 
regering in Zuid-Afrika zich zou moeten opheffen. Ook Conny Braam had zich in soortgelijke termen 
uitgelaten.  
Ondanks de plannen voor een feestelijke opheffing was de AABN niet van plan om het hele werk van 
dertig jaar ‘in de Lauriergracht te gooien’, in de woorden van toenmalig directeur Peter Hermes in het 
blad Het Binnenhof.710 Slechts één bestuurslid van de AABN was voorstander van het opheffen zonder 
meer van de organisatie. De meerderheid van de AABN’ers was voorstander van het in stand houden 
van een informatiecentrum gericht op zuidelijk Afrika. “Wij pleiten daarom voor een hele nieuwe 
organisatie met nieuwe mensen, nieuwe gezichten en nieuwe ideeën. Daar willen we graag in opgaan.” 
Hermes liet in het interview met Het Binnenhof overigens weten dat een nieuwe organisatie geen 
hulporganisatie moest worden: “Wij vinden bijvoorbeeld dat je het opzetten van 
ontwikkelingsprojecten moet overlaten aan professionele organisaties als de Novib en dat je daar als 
kleine beweging niet tussen moet gaan zitten.” Daarmee gaf Hermes een sneer aan rivaal KZA, dat zich 
juist steeds meer toelegde op hulp aan zuidelijk Afrika. 
Overigens sprak Hermes voor zijn beurt, want twee maanden later, begin juli 1992, vonden er twee 
discussieavonden plaats bij de AABN over de toekomst van de organisatie. Tijdens deze bijeenkomst 
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concludeerden de AABN’ers dat de veranderingen in Zuid-Afrika onomkeerbaar waren. Kier 
Schuringa stelde onder andere dat het als uitgangspunt nemen van de nog steeds aanwezige problemen 
in Zuid-Afrika, “de installatie van een democratische regering bagatelliseert.”711 Fons Geerlings wordt 
in de notulen aangehaald: “Ik vind de openheid waarmee wij het debat voeren aangenaam, die in zo 
schril contrast staat tot de houding van KZA en Kairos die zich vooral door behoudzucht en hun 
portemonnaie laten leiden.” Tegelijkertijd erkende Geerlings dat het besluit tot opheffen niet goed viel 
bij het ANC. Het ANC werd op dat moment nog ruim (financieel en politiek) gesteund vanuit het 
Westen, en wilde vooral de financiële steun na de omwenteling niet kwijt. 
Het verschil van mening over de toekomst van de beweging tussen de AABN en KZA zit al besloten in 
de namen van beide organisaties. De AABN profileerde zich vooral met lobby, bewustwording gericht 
op de afschaffing van de apartheid, terwijl het KZA zich in principe op de hele regio zuidelijk Afrika 
richtte, met daarbij een steeds grotere aandacht voor materiële hulpverlening. 
De opheffing van de AABN werd gevierd op 15 oktober 1994 met het ‘Gala van de Goede Hoop’ in 
het Amsterdamse Paradiso: de begrafenis werd een feestje. Er werd gezongen en gedanst; maar vooral 
ook met weemoed teruggekeken. Die avond, om klokslag 12 uur, hield de AABN op te bestaan. 
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5. Werkgroep Kairos 
Inleiding 
De Nederlandse kerken waren een belangrijke doelgroep voor de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging. Via de kerken, immers, zouden de middengroepen in de Nederlandse samenleving 
bereikt kunnen worden evenals de invloedrijke christen-democratische partijen. Vooral na 
gebeurtenissen in Sharpeville (1960) was de steun van de Nederlandse gereformeerde en hervormde 
kerken voor het ‘broedervolk’ in Zuid-Afrika steeds minder vanzelfsprekend geworden.  
De kerken in Nederland ondergingen in de jaren zestig, in het kielzog van de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen, grote veranderingen. Het waren jaren van polarisatie en onrust.712 Een 
belangrijke stroming binnen de kerken richtte zich op samenwerking en eenwording. Vooral 
hervormden, gereformeerden en lutheranen zochten elkaar begin jaren zestig op in een proces dat later 
bekend werd als ‘samen op weg’. Maar ook de banden tussen katholieken en protestanten werden 
hechter. De behoefte aan onderlinge kerkelijke samenwerking en eenwording liep synchroon met het 
streven naar eenwording en heelwording in de wereld. Kerkelijke organisaties richtten zich steeds 
vaker op maatschappelijke misstanden, armoede en onderdrukking. In Nederland werd de 
Sjaloomgroep opgericht. Ook XminY en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) werden in deze periode 
gesticht. Pax Christi, de katholieke vredesbeweging, was één van de initiatiefnemers van het IKV. Pax 
Christi ging vanaf de jaren zestig, zeker onder de latere voorman Jan ter Laak, een steeds 
progressievere koers varen. 
Het rassenvraagstuk was één van de kwesties die de kerken in de jaren zestig bezighield. In Nederland 
was deze kwestie nog nauwelijks actueel – behalve de Molukkers die in de jaren vijftig naar Nederland 
waren gekomen, moesten de grote migratiestromen nog op gang komen. Het onderwerp kwam vooral 
op de agenda te staan doordat kerkleiders via de internationale oecumenische beweging in contact 
kwamen met leiders uit de recent onafhankelijk geworden Afrikaanse landen en met zwarte kerkelijke 
leiders uit de VS. Binnen de Wereldraad van Kerken werden de vertegenwoordigers uit Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika een meerderheid. Daarmee kwamen de koloniale verhoudingen en de verhoudingen 
tussen zwart en blank hoog op de agenda te staan. Vooral het eredoctoraat verleend aan Martin Luther 
King door de Vrije Universiteit in 1965 markeerde de veranderingen die in kerkelijk Nederland gaande 
waren. Op grond hiervan kon een herziening van de banden met het Zuid-Afrikaanse broedervolk niet 
uitblijven.  
 
Beyers Naudé en het Christelijk Instituut 
Centraal in de christelijke afwijzing van apartheid binnen Zuid-Afrika zelf stond de Afrikaner dominee 
van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk (NGK), Christiaan Frederik Beyers Naudé. Beyers Naudé 
was telg uit een prominent Afrikaans geslacht. Hij was genoemd naar Christiaan Frederik Beyers 
(1869-1914), een generaal uit de Boerenoorlog. Zijn vader was medeoprichter en eerste voorzitter van 
de geheime Afrikaner Broederbond – de organisatie waar de gehele Afrikaner bestuurlijke top uit werd 
gerekruteerd – en ook Beyers Naudé werd lid van de Broederbond. Zijn afkomst plaatste Beyers Naudé 
middenin de apartheid. De kerk waar hij predikant was had in 1950 vastgelegd:  
“... dat die enigste blywende oplossing van die rassevraagstuk ten opsigte van wit en swart . . . geleë is 
in uiteindelike totale skeiding van blanke en nie-blanke (...) Die beleid van uiteindelike vermenging 
word verwerp omdat dit lei tot onnodige botsings tussen die twee rasse, en tot die ondergrawing van 
die toekoms van die blanke ras en daarmee tot groot nadeel van die ontwikkeling van die Christelike 
beskawing in Afrika.”713  
Na reizen door de Verenigde Staten en Europa in de jaren vijftig begon Beyers Naudé te twijfelen aan 
de bijbelse rechtvaardiging van apartheid. Als vice-voorzitter van de synode van de NGK had hij 
regelmatig contact met predikanten van zwarte dochterkerken. Hij hoorde van hen verhalen over de 
vernederende bepalingen van het apartheidssysteem, hetgeen zijn twijfels deed toenemen. 
Een belangrijk moment in de christelijke kritiek op de apartheid was de publicatie in 1960 van het boek 
‘Delayed Action’ – ‘Vertraagde aksie’ in het Afrikaans – door professor Albert Geyser en tien andere 
Afrikaner kerkleiders.714 De auteurs stelden dat apartheid als onskriftuurlik moest worden beschouwd. 
De schrikreactie van de meerderheid der Afrikaners op dit boek was zo groot dat premier Verwoerd 
tijdens een nieuwjaarstoespraak de leden van de Nasionale Party waarschuwde dat zij werden 
aangevallen door ‘vijanden uit eigen kring’. In deze sfeer werd eind 1960 bovendien de zogenaamde 
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Cottesloe Consultation gehouden. Op deze conferentie, georganiseerd door de Wereldraad van Kerken 
in Cottesloe, een buitenwijk van Johannesburg, ontmoetten leiders van acht Zuid-Afrikaanse kerken 
elkaar om te proberen een gemeenschappelijk standpunt op het gebied van ras en religie te formuleren. 
De verklaring van Cottesloe legde de bijl aan de voet van het apartheidsysteem, onder andere met het 
standpunt dat het recht om mee te doen aan het bestuur van het eigen land onderdeel is van de 
menselijke waardigheid. Ook gemengde huwelijken werden op bijbelse gronden verdedigd evenals de 
uitspraak dat niemand op grond van kleur of ras mag worden uitgesloten van de kerk. Het Cottesloe 
Consultation Report spleet de Zuid-Afrikaanse kerken in een nationalistisch en een niet-nationalistisch 
deel. De Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) verwierp de tekst van Cottesloe volledig. 
Andere kerken, zoals de NGK, de kerk van Beyers Naudé, waren hopeloos verdeeld.715 
In 1962 werd Beyers Naudé hoofdredacteur van het nieuwe blad Pro Veritate, waarin theologische 
analyses ruimte kregen die apartheid op bijbelse gronden veroordeelden. Een jaar later ging Beyers 
Naudé nog een stap verder: hij gaf zijn lidmaatschap van de Broederbond op en speelde geheime 
documenten van de Broederbond door aan Albert Geyser ten behoeve van diens verdediging tegen 
beschuldigingen van hoogverraad.716 Vanaf dat moment had Beyers Naudé zich voor veel Afrikaners 
ontpopt als een verrader.  
Datzelfde jaar richtten 280 kerkelijk geïnspireerde Zuid-Afrikanen, waaronder veel kerkleiders, uit 
behoefte om het kerkelijke verzet tegen apartheid beter te verankeren, het Christelijk Instituut (CI) 
op.717 Beyers Naudé werd de eerste directeur. Daarmee was de breuk tussen Beyers Naudé en de NGK 
een feit. Naudé werd gedwongen te kiezen tussen zijn ambt als predikant van de NGK en zijn baan bij 
het CI. Hij koos voor het laatste en verloor toen zelfs zijn positie als ouderling. Hij bleef wel lid van de 
kerk.  
Hoewel Beyers Naudé lange tijd bleef pleiten voor dialoog tussen voor- en tegenstanders van apartheid, 
volgde het Christelijk Instituut een steeds scherpere lijn tegenover de Zuid-Afrikaanse overheid. Het CI 
kwam daarmee in het blikveld van de Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten. In 1965 deed de Zuid-
Afrikaanse politie voor het eerst een huiszoeking bij het CI en in het woonhuis van Beyers Naudé in de 
hoop daar belastende documenten te vinden. Het was het begin van een lange periode waarin Naudé en 
het CI werden blootgesteld aan intimidatie door de veiligheidsdiensten. 
In 1974 liet Beyers Naudé aan zijn supporters van Kairos weten dat indien het tot een gewelddadig 
conflict tussen de blanken en de zwarten in Zuid-Afrika zou komen, het Christelijk Instituut niet als een 
buffer tussen die twee zou optreden: “Als er oorlog komt, dan zullen we partij kiezen.”718 Ook 
voorspelde Naudé toen dat binnen twee jaar een ‘stadguerrilla’ in Zuid-Afrika zou uitbreken. Deze 
toenemende radicalisering moest wel tot een reactie leiden. In 1977 werd het Christelijk Instituut buiten 
de wet gesteld en kreeg Beyers Naudé een banning order voor een periode van vijf jaar. De banning 
order leidde tot verdere radicalisering van Naudé. Voorheen wees Naudé geweld af als middel tot 
bevrijding, na zijn banning realiseerde bij zich dat de apartheid waarschijnlijk niet zonder slag of stoot 
kon worden afgebroken. Ook het middel van de-investering, waar Naudé aanvankelijk tegen was, 
omarmde hij vanaf de tweede helft van de jaren zeventig. Samen met Zululeider Gatsha Buthelezi deed 
Naudé een verklaring uitgaan waarin hij buitenlandse investeringen ‘devoid of all morality’ noemde719 
(zie hierover de paragraaf ‘Steun aan Buthelezi’). 
In Nederland was het tot het midden van jaren zestig relatief stil rondom de kerkelijke perikelen in 
Zuid-Afrika. Het Comité Zuid-Afrika bemoeide zich nauwelijks met dit deel van de anti-
apartheidsstrijd. De Nederlandse steun voor de kerkelijke dissidenten in Zuid-Afrika begon toen Beyers 
Naudé in mei 1965 naar Nederland kwam en daar in contact kwam met twee mannen: de secretaris van 
de Nederlandse Zendingsraad tevens hoogleraar missiologie, Johannes Verkuyl, en Trouwjournalist Ben 
van Kaam. 
 
Lunteren en de oprichting van Kairos 
Het contact tussen Van Kaam en Verkuyl was tot stand gekomen in het kader van de zogenaamde 
paginaruil tussen Trouw en de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger, waarbij beide dagbladen in december 
1963 en november 1964 in elkaars editie een pagina konden vullen. Van Kaam en Verkuyl deelden een 
interesse in Zuid-Afrika en de zorg voor wat er daar gebeurde. Hun interesse was al vroeg ontstaan. Beide 
mannen hadden in hun jeugd de jongensboeken van Louwrens Penning gelezen en zo een grote sympathie 
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opgevat voor de Zuid-Afrikaanse Boeren en hun voorman, Paul Kruger. De duistere kanten van de 
Boerenbeweging drongen pas later door. Van Kaam zag tijdens de Tweede Wereldoorlog de boeken van 
Penning pontificaal uitgestald in de etalage van een NSB-winkel in zijn geboorteplaats Assen: “Het was 
een schok toen ik in Assen mijn geliefde boeken van Penning zag liggen naast Mein Kampf.”720 
Verkuyl begon later de ontwikkelingen in Zuid-Afrika te zien in het licht van de Nederlandse 
terughoudendheid met betrekking tot de dekolonisatie van Indonesië. 
Verkuyl en Van Kaam schreven samen een artikel in Trouw over het CI, waarin ze een oproep deden 
om het CI en de ‘Bantoekerken’ in Zuid-Afrika te steunen. Het artikel eindigde met een gironummer 
waarop lezers geld konden doneren voor het werk van Beyers Naudé. Verkuyl en Van Kaam kregen 
voor hun actie alle ruimte van Trouw hoofdredacteur en AR-politicus Bruins Slot.721 Het verzoek om 
een donatie aan het Christelijk Instituut was de eerste keer dat de Nederlandse kerken, de kerkelijke 
instellingen en de achterban voor een concrete keuze stonden met betrekking tot hun verhouding met 
de rassenkwestie in Zuid-Afrika, hun gevoelens ten opzichte van het broedervolk en de banden met de 
Zuid-Afrikaanse zusterkerken. De Hervormde Diakonale Raad kwam al snel over de brug met een 
eerste gift van vijfduizend gulden. Een subsidieverzoek van vijftigduizend gulden aan de Nederlandse 
kerken (via de Stichting Oecumenische Hulp, SOH) leidde daar tot verwarring en onenigheid. Veel 
kerken en kerkvoorgangers vreesden met financiële steun aan het CI de kwetsbare relatie met de Zuid-
Afrikaanse zusterkerken op het spel te zetten. Voor een deel kon die vrees omzeild worden door giften 
geheim te houden en deels door ook de traditionele zusterkerken geld te geven voor hun werk onder de 
bantoes, waarmee in zekere zin het geweten kon worden gesust. Wel werd het geld, afkomstig van 
particulieren, dat spontaan bij de kerken binnenkwam voor het Christelijk Instituut, keurig 
doorgestuurd.  
Vanaf het midden van de jaren zestig bezocht Naudé Nederland regelmatig en preekte in 
gereformeerde en hervormde kerken. Veel van deze lezingen waren georganiseerd door Verkuyl, die er 
bij lokale dominees op aandrong Naudé te ontvangen.722 De vele ontmoetingen die Naudé in Nederland 
had en de voordrachten die hij hield vergrootten langzaam maar zeker de bekendheid van het CI in 
kerkelijke kringen in Nederland. Ook de pers besteedde regelmatig aandacht aan de strijd van Beyers 
Naudé. Onder andere werd op de nederlandse televisie een portret uitgezonden van Beyers Naudé 
(Afrikaner buiten de kraal). Een gesprek op de nationale televisie tussen Naudé en de Duitse theologie 
Dorothee Sölle kwam ook op de tv en dat gesprek werd later in boekvorm uitgegeven en bleek een 
bestseller.723 Tijdens zijn bezoeken knoopte Naudé ook banden aan met Nederlandse politieke partijen. 
Het was duidelijk dat de steun voor Naudé in diens strijd tegen apartheid in Nederland toenam. Met 
Naudé had kerkelijk Nederland een aansprekende verpersoonlijking in de strijd tegen de apartheid. 
Naudé was ‘een van hen’: hij leek op de Nederlanders, hij sprak de taal van de Nederlanders en was 
qua woordkeus en toon duidelijk, maar toch verzoenlijk en bijbels. ‘Gewone’ kerkgangers die Naudé 
meemaakten tijdens een preek waren al snel onder de indruk. Maar het ging de vroege anti-
apartheidsactivisten niet in eerste instantie om de aanhang onder ‘gewone’ kerkleden. Van Kaam, 
Verkuyl en de hunnen mikten vooral op een officieel anti-apartheidsstandpunt van de leiding van de 
kerken én op de bijbehorende stappen van de kerken richting de Zuid-Afrikaanse zusterkerken. 
 
In 1968, tijdens de internationale Gereformeerde Oecumenische Synode (GOS), gehouden in Lunteren, 
stond de houding van de gereformeerde kerken jegens apartheid bovenaan de agenda. Kort ervoor had 
de assemblee van de Wereldraad van Kerken besloten tot een programma om racisme met wortel en tak 
uit te roeien. De vraag was of de Gereformeerde Synode de lijn van de Wereldraad zou volgen. De 
GOS was één van de laatste plaatsen waar Zuid-Afrikaanse kerken in openbaar contact stonden met kerken 
elders ter wereld en tot dusverre had de GOS zich nooit uitgesproken over apartheid. 
Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kerken voerden de boventoon in Lunteren. Vanuit Zuid-Afrika was 
Koot Vorster afgevaardigd. Vorster was broer van de premier, en behoorde tot het ‘verkrampte’ deel van de 
Nederduitse Gereformeerde Kerk. Van Kaam en de zijnen moesten in Lunteren bovendien opboksen 
tegen de aanhangers van de Nederlands Zuidafrikaanse Werkgemeenschap die de deelnemers opriep 
apartheid niet te veroordelen. Vóór Lunteren had de NZAW een publicatie uitgebracht: ‘Apartheid in 
Zuid-Afrika een zegen’, waarin enkele tientallen prominente gereformeerden, waaronder A.R-
Kamerlid en oud-verzetsheld Maarten Schakel, Trouw-redacteur J. Klatter en oud-ambassadeur in 
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Zuid-Afrika Jan van den Berg, de apartheid verdedigden en een lans braken voor de witte Zuid-
Afrikaanse zusterkerken.724 Zij betoogden dat apartheid vrede en welvaart in Zuid-Afrika garandeerde 
en dat het gelijkheidsbeginsel ‘onbijbels’ zou zijn en zou leiden tot een bloedbad. Van Kaam en 
Verkuyl besloten alles in het werk te stellen om de besluitvorming van de synode hun kant uit te laten 
vallen. Daartoe werd de Werkgroep Begeleiding GOS opgericht, waar, naast Van Kaam, onder anderen 
ook Cor Groenendijk, Hans Feddema, Ad Zeillemaker en de Zuid-Afrikaanse ballingen Esau du 
Plessis, Thelma Ravell-Pinto en Vernie February deel van uitmaakten. De eerste beschietingen vanaf 
de zijde van de Werkgroep bestonden uit een aanval op de persoon van Koot Vorster die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog lid was geweest van de Ossewa Brandwag, de fascistische organisatie van 
Afrikaander boeren die zich verzetten tegen het Britse imperialisme en tegen de politiek van premier 
Smuts die de zijde van de geallieerden had gekozen. Ook waren de Werkgroepleden betrokken bij een 
expositie in het Anne Frankhuis over de banden tussen nationaal-socialisme en de ideologie van de 
apartheid. Door de link te leggen met het nazisme en de bezetting van Nederland door de nazi’s, 
dachten de werkgroepleden een gevoelige snaar te raken in de Nederlandse samenleving en binnen de 
kerkelijke achterban. Dankzij deze onthullingen kreeg de synode in Lunteren veel meer aandacht van 
de pers dan zo’n bijeenkomst normaal te beurt viel.  
Binnen de synode vond het gevecht over de houding ten opzichte van apartheid vooral plaats binnen 
een speciaal daarvoor samengestelde commissie. Namens de Zuid-Afrikaanse delegatie zaten Vorster 
(NGK) en D.P. Botha (NGSK) in deze commissie. Nederlandse gereformeerde kerken waren 
vertegenwoordigd door Verkuyl en studentenpredikant (later algemeen secretaris van de Nederlandse 
Zendingsraad) Rein Jan van der Veen. Taak van de commissie was een rapport te presenteren ter 
goedkeuring aan de synode. Het rapport dat uiteindelijk werd opgesteld vermeed de termen ‘apartheid’ 
en ‘racisme’ en stelde dat discriminatie naar ras vooral een persoonlijke, morele zaak was, waarmee de 
theologische (en politieke) aanval op apartheid in de kiem gesmoord was. Voor Verkuyl en de zijnen 
was dit rapport onaanvaardbaar en, in samenwerking met de Werkgroep Begeleiding GOS, stelden 
Verkuyl en Van der Veen een ‘minderheidsrapport’ op waarin apartheid scherp werd veroordeeld en 
waarin de synode werd gevraagd racisme te veroordelen als strijdig met het evangelie.  
Uiteindelijk wees de gereformeerde synode het minderheidsrapport af en koos voor het rapport waar 
Vorster cum suis zich in konden vinden. Na afloop van ‘Lunteren’ toonden de Zuid-Afrikanen zich dan 
ook uiterst tevreden over het verloop van de synode. De media deelden de analyse dat de anti-
apartheidsactivisten aan het kortste eind hadden getrokken: ‘Triomf voor Vorster’, schreef het Parool, 
‘Synode ontwijkt veroordeling’, meldde de Volkskrant op dezelfde dag.725  
Lichtpuntjes waren er ook. Het was duidelijk dat de gereformeerde kerken niet meer het 
ondoordringbare bolwerk waren van weleer. Naast de gereformeerden die zich onverminderd achter de 
Zuid-Afrikaanse broeders opstelden kwamen er ook steeds meer gereformeerden die meenden dat de 
kerk zich maatschappelijk diende te engageren. En tussen deze twee uitersten waren er de mensen die 
weliswaar apartheid verwierpen, maar die meenden dat de kerk zich daarover beter niet kon uitspreken. 
Deze tweede groep had in Lunteren de zijde gekozen van de traditionele ‘stamverwantschap’.726 Maar 
het was duidelijk dat er, anders dan vroeger, in dit bastion gaten te schieten waren.  
 
‘Lunteren’ markeerde het begin van het georganiseerde kerkelijk geïnspireerde verzet. Aan de wieg hiervan 
stond opnieuw Beyers Naudé. Naudé schreef naar aanleiding van de GOS een brief aan Verkuyl: ‘Die 
vraag het ook by my opgekom of die tyd nie aangebreek het om die vriende en ondersteuners van die 
Christelike Instituut in Nederland op 'n meer georganiseerde wyse saam te bind en te aktiveer nie.’727  
 
Kairos (oud Grieks voor ‘de hoogste tijd’ of ‘het beste moment’) werd formeel opgericht op 10 maart 1970. 
De hoofddoelen van de organisatie waren: het informeren van het Nederlandse publiek over de situatie in 
Zuid-Afrika, het bewustmaken van Nederlandse kerken over de relaties tussen structuren in de westerse 
samenlevingen en de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid, het mobiliseren van de Nederlandse kerken om 
individuen en organisaties in Zuid-Afrika moreel en financieel te steunen in hun strijd tegen apartheid.  
Vanaf het begin liet Kairos zich in de meeste gevallen leiden door de standpunten, vragen en oproepen van 
het Christelijk Instituut en daaraan gelieerde organisaties, groepen en individuen. Na 1977 – de banning 
van het CI –  richtte Kairos zich voor een groot gedeelte op het ANC. 
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De eerste voorzitter was Johannes Verkuyl, Jone Bos was secretaris en Cor Groenendijk penningmeester; 
andere bestuursleden waren onder andere Van Kaam, Rein Jan van der Veen, journalist Henk Biersteker en 
de Zuid-Afrikaanse ballingen Vernie February en Esau du Plessis. Du Plessis wendde zich later van Kairos 
af: volgens hem richtte de werkgroep zich te exclusief op Naudé en het CI en te weinig op de zwarte Zuid-
Afrikanen. Groenendijk erkent, terugkijkend, dat Kairos aanvankelijk een tamelijk ‘blank’ perspectief had: 
“Beyers Naudé was onze eye-opener. Maar het was wel een vorm van racisme dat we alleen hem zo 
hoog hadden.”728 
De eerste actie van Kairos (later Werkgroep Kairos) was een poging om een VU-eredoctoraat voor Beyers 
Naudé te bewerkstelligen, een actie die een paar jaar later, in 1972, succes had. Volgens Johannes Verkuyl 
was deze titel van belang voor de positie van Naudé in Zuid-Afrika en binnen de kerk: “De Nederduitsch 
Gereformeerde Kerk heeft hem zijn predikantentitel ontnomen. Als je het daar hebt over dominee Beyers 
Naudé of the reverend zeggen ze: u bedoelt zeker meneer Beyers Naudé. Nu moeten ze hem doctor 
noemen. Die titel is in Zuid-Afrika erg belangrijk.”729 De actie voor het eredoctoraat voor Naudé paste 
binnen de achterliggende doelstelling van de Werkgroep om Nederland te informeren over het Christelijk 
Instituut en om morele en financiële steun voor het CI te werven. Dat werkte in zoverre dat het eredoctoraat 
voor Naudé een stroom aan berichten in de Nederlandse dagbladen opleverde, vrijwel zonder uitzondering 
positief over het verzet tegen de apartheid en de positie van Naudé daarin. Daarbij speelde ongetwijfeld 
mee dat Naudé zich in diverse interviews strijdbaar, maar gematigd opstelde en bijvoorbeeld zijn 
principiële geweldloosheid keer op keer herhaalde. Zo stelde hij in een interview dat “iemand, die een 
standpunt inneemt tegen gewelddadigheid in sommige opzichten moediger kan zijn dan iemand, die 
gewelddadigheid kiest als de kortste en gemakkelijkste weg.”730 
Daarnaast besloot Kairos zich te richten op de ‘witte’ kerken in Nederland en Zuid-Afrika. Ook in eigen 
kring was werk te doen, want een aantal betrokkenen bij Kairos bleek lid van de NZAV. Deze organisatie 
was weliswaar niet zo rabiaat pro-apartheid als de NZAW, maar was toch het instrument waarmee de 
migratie naar Zuid-Afrika werd geregeld en bovendien uitvoeringsorganisatie voor het Cultureel Akkoord 
met Zuid-Afrika; twee zaken waartegen door de anti-apartheidsbeweging werd geageerd. Kairos-
bestuursleden Cor Groenendijk, Hans Feddema, Esau du Plessis en Vernie February bleken lid van de 
NZAV.731 Volgens Groenendijk was het lidmaatschap niet zozeer een erkenning van de doelstellingen van 
de NZAV, maar kwam vooral voort uit pragmatische overwegingen. Het NZAV was in die tijd, het begin 
van de jaren zeventig, verreweg het beste adres voor informatie over Zuid-Afrika.  
De bijzondere band met de kerken en andere organisaties op christelijke grondslag in Nederland én in 
Zuid-Afrika verzekerde de bijzonder rol van Kairos binnen de anti-apartheidsbeweging. Kairos was een 
belangrijke trait d’union richting het politieke midden en de brede bevolking die nog steeds kerkelijke 
banden had. Vooral in de jaren tachtig belandde Kairos voor een gedeelte in de schaduw van andere 
organisaties, en met name van het KZA dat zich eind jaren zeventig aansloot bij de Kairos campagne 
voor een olieboycot. 
Naast de activiteiten ontplooid samen met andere anti-apartheidsorganisaties, zette Kairos eigen acties 
op, al dan niet samen met kerkelijke organisaties. Zo startte Kairos een campagne tegen de gedwongen 
deportatie van zwarte Zuid-Afrikanen naar de thuislanden en verspreidde daarover onder andere 
100.000 kopieën van een rapport. Ook voerde Kairos actie voor politieke gevangenen, en tegen de 
vernietiging van de illegale wijk Crossroads bij Kaapstad.732  
De kracht (en de beperking) van Kairos was de directe link met kerkelijk Nederland. Diakonieën, 
parochies, geloofsgemeenschappen en kerkraden werden benaderd met de bedoeling dat deze 
organisaties vervolgens hun achterban zouden bewustmaken en enthousiasmeren voor de annt-
apartheidsstrijd. Lokale Kairosgroepen zijn om deze reden nooit opgezet. Van groot belang waren de, 
vaak door Kairos georganiseerde, bezoeken van Zuid-Afrikaanse kerkelijke leiders, zoals (uiteraard) 
Beyers Naudé, aartsbisschop Tutu, Frank Chikane, Allan Boesak aan Nederland. 
Vanaf het midden van de jaren zeventig professionaliseerde Kairos. Dit kwam ook dankzij subsidies 
van de NCO die het mogelijk maakten enkele vaste krachten in dienst te nemen. Vanaf 1975 kreeg 
Kairos subsidie van de NCO. Het begon met 15.000 gulden en dat groeide tot bijna 85.000 in 1980. Tot 
en met 1989 bleef de NCO-bijdrage steeds boven de 85.000 gulden. Daarnaast bleven ook de kerken 
geld aan Kairos geven. Dit geld kon voor een gedeelte gebruikt worden voor de organisatie en het 
uitvoeren van campagnes in Nederland. Vooral na 1985 gaven de kerken gul aan Kairos, in 1987 
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bijvoorbeeld een bedrag van ruim twee ton. Aangevuld met de gratis arbeid van vrijwilligers en enkele 
dienstweigeraars betekende dit dat de organisatie van het kantoor ter hand kon worden genomen. Eind 
jaren tachtig had Kairos vier fulltime medewerkers, één fulltime dienstweigeraar en één parttime kracht 
in dienst.733 En vooral was er Cor Groenendijk die, naast een volledige baan als accountant, lange 
avonden vulde met werk voor Kairos, eerst als penningmeester, later als voorzitter. Erik van den Bergh, 
bij Kairos begonnen als dienstweigeraar, droeg vanaf de tweede helft van de jaren zeventig het 
Kairoskantoor in Utrecht en versterkte het beeld van Kairos als een gedegen, betrouwbare organisatie. 
Die gedegenheid werd ook weerspiegeld in het blad dat Kairos uitgaf. In ‘Kairos Berichten’ trof de 
lezer meestal gedegen analyses aan van ontwikkelingen in Zuid-Afrika zelf, inclusief de complete tekst 
van correspondentie en toespraken van betrokkenen. Maar ook hele lijsten met de namen van politieke 
gevangenen in Zuid-Afrika inclusief de datum van detentie. Daarmee was het blad een relevante en 
betrouwbare bron van informatie voor onder andere kranten, maar ook politici. Later werd Kairos 
deelnemer in het blad Amandla (samen met het KZA en de BOA), de artikelen van Kairos in Amandla 
onderscheidden zich ook toen door de degelijkheid. Naast de informatie die Kairos verspreidde via het 
eigen orgaan en via de speciale publicaties (rapporten, brochures) was de werkgroep ook een bron voor 
incidentele informatie voor politici, journalisten, maatschappelijke organisaties, kerken, studenten en 
onderzoekers. Wekelijks stuurde Kairos tientallen knipsels naar sleutelfiguren binnen en buiten de 
beweging. 
 
Kairos kiest voor het ANC 
Hoewel opgericht als steungroep voor het Christelijk Instituut, verklaarde Kairos vanaf 1977 haar steun 
aan het ANC als vertegenwoordiger van het Zuid-Afrikaanse volk. Deze wending was een direct 
voortvloeisel van de banning van het Christelijk Instituut door de Zuid-Afrikaanse overheid op 19 
oktober 1977. Op 26 oktober liet Kairos een persbericht uitgaan, waarin gesteld werd dat het er “...voor 
christenen in het Westen (...) nu meer dan ooit op aan komt te tonen aan wélke kant zij staan (...) 
Daarom scharen wij ons achter een verzoek van het Christelijk Instituut in Europa voor steun aan het 
A.N.C.”734  
Voorheen zou een openlijke steunbetuiging aan het ANC door Kairos de positie van het Christelijk 
Instituut in gevaar hebben kunnen brengen. Toen het CI zelf buiten de wet werd gesteld was er geen 
belemmering meer voor Kairos om steun uit te spreken voor het ANC. Dit ook omdat de kerkelijke 
contacten in Zuid-Afrika (Boesak, Chikane en ook Naudé) steeds nadrukkelijker wezen op het ANC als 
ware vertegenwoordiger van het Zuid-Afrikaanse volk. Horst Kleinschmidt, de medewerker van Beyers 
Naudé die vóór de banning van het Christelijk Instituut al naar Europa was gevlucht en in Nederland 
een Europese vestiging van het Instituut had opgericht, zei in een interview met het nieuwe blad 
Amandla: “We hebben nu geen andere keus dan het lijden van de zwarte meerderheid te bekorten door 
het A.N.C. te steunen. Alle mensen die zich tot nu toe achter Beyers Naudé verscholen hebben, zijn 
hun schild kwijt. Die moeten nu ook kiezen, zowel hier als in Zuid-Afrika.”735 In de Veiligheidsraad 
stelde Kleinschmidt dat het ANC beschouwd moest worden als de bovendrijvende organisatie die 
geroepen was tot het monopolie van de macht.736 Het was onduidelijk hoe Beyers Naudé, op dat 
moment onderworpen aan een banning order die de communicatie met hem zo goed als onmogelijk 
maakte, over deze steunbetuiging dacht. Volgens sommigen ‘desavoueerde’ Beyers Naudé het optreden 
van Kleinschmidt. Anderen meenden dat hij juist in naam van Naudé sprak.737 
Met de keuze van Kairos voor het ANC was de Nederlandse anti-apartheidsbeweging vrijwel geheel 
een steunbeweging voor het ANC geworden. De enige krachten binnen de beweging die niet 
onvoorwaardelijk achter het ANC stonden waren het Azania Komitee dat formeel alle 
bevrijdingsbewegingen steunde, maar feitelijk vooral gecharmeerd was van het PAC, en de Buthelezi-
aanhangers in Nederland, die zich (nog) niet binnen een organisatie hadden verenigd, en die vooral 
gezocht moesten worden in de kringen van de PPR en het CDA. Voor deze laatste groep speelde vooral 
mee dat het ANC geweld als methode van bevrijding niet uitsloot.  
Het belangrijkste argument dat de tegenstanders van de keuze voor het ANC verenigde was dat de 
Nederlandse anti-apartheidsbeweging daarmee koos voor één groep binnen het pallet van de Zuid-
Afrikaanse oppositiekrachten. Zo’n keuze zou voorbehouden moeten zijn aan de Zuid-Afrikanen zelf. 
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Eén van de mensen die pleitte voor een bredere aanpak was Oshadi Phakathi, de voormalig Transvaalse 
directeur van het Christelijk Instituut die in mei 1977 naar Nederland was gevlucht. Volgens Phakathi 
zaaiden de solidariteitsorganisaties die kozen voor één enkele beweging om te steunen verdeeldheid. 
Daarbij keek ze vooral naar Kairos: “Kairos heeft het christelijke platform verlaten, Caesars verdeel-
en-heers-politiek aangenomen en is nu bezig de strijd te schaden.”738 Volgens Phakathi was een 
zuiverder positie voor de Nederlandse anti-apartheidsbeweging het bieden van ‘een platform voor 
eenheid’ waaronder alle Zuid-Afrikaanse bevrijdingsgroepen gesteund konden worden.  
Het bestaan van een communistische factie binnen het ANC lag gevoelig binnen Kairos. Cor 
Groenendijk herinnert zich dat hij bij ANC’ers of mensen van de vakbeweging SACTU soms 
uitspraken hoorde dat ze het Oost-Europese communisme zo aantrekkelijk vonden: “Ik zei dan: maak 
alsjeblieft je eigen fouten, herhaal niet de fouten die anderen al gemaakt hebben.” Ook de 
communistisch geïnspireerde teksten in het ANC-blad Sechaba verontrustten sommige Kairos-mensen. 
De nadrukkelijke omschrijving was dat Kairos het ANC steunde ‘van het Freedom Charter’.  
Groenendijk: “We hebben veel gepraat over deze keuze. Dit soort besluiten zijn moeilijk.” De keuze 
van Kairos voor het ANC was ook niet vanzelfsprekend omdat binnen het CI ook de Black 
Consciousness Movement van Steve Biko populair was, aanvankelijk zelfs populairder dan het ANC. 
Het PAC zat vervolgens ideologisch weer dichter bij de BCM dan het ANC. Dus ideologisch gezien 
was het ANC in zekere zin derde keus. Groenendijk: “Het was een strategische beslissing: we moesten 
van de apartheid af en iedere analyse die we hoorden luidde dat het ANC de organisatie was die dat 
kon doen. We hebben ook het PAC op bezoek gehad. Ik had best sympathie voor iemand als Sobukwe, 
maar ik kon hen toch niet steunen.” 
 
Met de nieuwe koers werd het verschil tussen Kairos en de andere anti-apartheidsorganisaties kleiner. 
Immers met de speciale aandacht voor het Christelijk Instituut onderscheidde Kairos zich van de 
AABN en het KZA. De agenda van Kairos was nu dezelfde als die van beide, grotere organisaties. 
Toch bleef de positie van Kairos bijzonder. De speciale band met de kerken verloor Kairos niet nadat 
zij zich tot het ANC bekeerde. De nieuwe koers vergemakkelijkte de samenwerking met de AABN en 
het KZA. Kairos slaagde erin om gedurende de hele periode met vrijwel de gehele anti-
apartheidsbeweging op goede voet te blijven. Daarmee konden vooral Groenendijk en Erik van den 
Bergh bij tijd en wijle een bemiddelende rol spelen tussen de opgewonden standjes van met name de 
AABN en het KZA. 
 
De meest invloedrijke tegenstander van de nieuwe koers van Kairos was haar medeoprichter en 
erevoorzitter Johannes Verkuyl. Verkuyl meende dat Kairos niet meer handelde “in de lijn van de 
oorspronkelijke werkformule en gebruikt haar naam in oneigenlijke zin. Kairos gaat haar 
bevoegdheden te buiten door als een buitenlandse organisatie vooruit te lopen op een keuze die t.z.t. het 
volk van Zuid-Afrika zelf moet doen als de wending komt.”739 In plaats daarvan moest Kairos, volgens 
Verkuyl, “een pluralistisch netwerk van relaties” opbouwen en trachten contact te onderhouden met 
ANC, PAC, de Black Consciousness Movement, vluchtelingen, vakbonden, zwarte studenten et cetera. 
Daarbij zou Kairos bij al deze organisaties aandacht moeten vragen voor mensenrechten. 
Verkuyl was ook niet gelukkig met de samenwerking die Kairos na 1976 aanging met het KZA, onder 
andere door gezamenlijk het blad Amandla uit te geven. 
In de uitgebreide correspondentie met Cor Groenendijk spuwde Verkuyl op diverse momenten zijn gal 
over de koers van Amandla, over de keuzes van het KZA en over de persoon Sietse Bosgra. 
Bijvoorbeeld toen Bosgra in Amandla een artikel publiceerde tegen Mobuto schreef Verkuyl aan 
Groenendijk: “In zo’n situatie probeert Sytze Bosgra zo’n regering een steek in de rug te geven. Ik 
moet zeggen dat ik zo’n houding diep-verachtelijk vind. Er is op Mobuto’s regering veel aan te 
merken, maar dat zal door het volk van Zaïre moeten gebeuren en niet door instrumenten van Moskou 
en Havana en hun journalistieke handlangers.”740 Volgens Verkuyl stelde de samenwerking van Kairos 
met het KZA de steun van de kerkelijke achterban in de waagschaal. In een brief van 24 oktober 
waarschuwde Verkuyl zelfs dat hij zich publiekelijk zou verzetten “[a]ls Kairos op de manier van het 
Comité Zuidelijk Afrika zonder meer de kerken en kerkleden oproept om geld te storten voor het 
A.N.C. (...) Vooral nu Bey [Beyers Naudé, RM] zelf niet meer publiek spreken kan, zal ik op mijn 
hoede zijn, dat onze monddood gemaakte vriend niet wordt gemanipuleerd.”741 En in 1978: “Ook de 
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eenzijdige oriëntatie op het A.N.C. ten aanzien van Zuid-Afrika vervult me met zorg.”742 En op 6 juni 
1978: “Ik heb het laatste nummer van ‘Amandla’ gelezen. Ik vind dat zo schandelijk eenzijdig. Het is 
duidelijk een poging (...) om zo hard mogelijk aan het A.N.C. een monopoliepositie te geven (...) er is 
geen enkele reden voor Kairos om zich geheel te laten gebruiken door Sytze Bosgra c.s. voor deze 
unfaire en verschrikkelijk eenzijdige propaganda.”743 Kennelijk hadden de brieven van Verkuyl effect, 
want in augustus 1978 deed Groenendijk een voorstel aan het bestuur van Kairos om uit Amandla te 
treden, “maar er was er niet één, die mijn voorstel steunde.”744 
De onvrede van Verkuyl vervulde de Kairosleden met zorg. Op 11 juli 1979 schreef Jone Bos aan 
Verkuyl een brief om hem te bewegen Kairos niet de rug toe te keren. “Ik denk dat wij het er over eens 
zijn dat het ANC, hoe je het ook wendt of keert, de leidende kracht voor de bevrijding van Zuid-Afrika 
is. Ik vind niet dat het daarvan het monopolie toegekend moet worden. Er zijn andere bewegingen, die 
evenzeer legitieme bevrijdingsbewegingen zijn en voorzover zij zich niet richten op verzwakking van 
de bevrijdingsstrijd maar integendeel op versterking, verdienen zij onze steun (...) Ik heb niet de 
overtuiging dat Kairos, aan de wieg waarvan jij en ik ook hebben gestaan, eenzijdig mikt op het 
monopolie van het ANC. Mannen als Cor Groenendijk blijven toch bewust zoeken naar God’s wil in de 
samenleving van Zuid-Afrika. Ik kan me voorstellen dat je een grotere distantie zou wensen tussen 
Kairos en het KZA; in een recente diskussie met Kairos in het Hervormd Werelddiakonaat viel mij 
inderdaad ook op dat Cor om redenen van persoonlijke sympathie tot de mensen van KZA weinig 
politieke distantie in acht nam. Dat is een zaak waar Kairos ook naar mijn mening voortdurend op moet 
blijven letten (...) alles gelezen en overwogen hebbende, wil ik dan ook toch nog eens een ernstig 
beroep op je doen om met alle twijfels die je hebt, je toch niet te keren – althans niet in het openbaar – 
tegen de mannen en vrouwen van Kairos.”745  
Dit soort brieven hielpen vermoedelijk om de fricties bespreekbaar te houden, maar het betekende niet 
dat beide partijen dichter bij elkaar kwamen. En het betekende ook niet dat Verkuyl voortaan zou 
zwijgen over wat hem dwars zat. 
Begin jaren tachtig ontstond er opnieuw wrijving tussen Werkgroep Kairos en Verkuyl. Ook nu ging 
het over de band tussen Kairos en het ANC. In het Gereformeerde Weekblad van 12 februari 1982, 
stelde Verkuyl dat solidariteit met verdrukten geen onvoorwaardelijke solidariteit mocht zijn. Immers 
sommige bevrijdingsbewegingen (waaronder het ANC) werden volgens Verkuyl – die de 
communistische invloeden op het ANC duidelijk kon waarnemen dankzij zijn abonnement op het blad 
Sechaba, het in de DDR gedrukte partijorgaan van het ANC – beïnvloed door de Sovjet-Unie en Oost-
Duitsland. Letterlijk noemde Verkuyl de organisatie die hij ooit zelf had opgericht een 
“propagandabeweging voor het ANC.”746 Volgens Verkuyl moest Kairos meer afstand bewaren 
tegenover het ANC. Diverse kranten besteedden aandacht aan de opvattingen van Verkuyl.747 De 
kwestie werd onmiddellijk opgepikt door de NZAV en de NZAW en in hun bladen (resp. ‘Zuid-Afrika’ 
en ‘Zuid-Afrika nú’) werd Verkuyl met instemming becommentarieerd. In het Gereformeerd Weekblad 
van 5 maart 1982 reageerde de Rotterdamse predikant dr. H.M. Matter op het artikel van Verkuyl. 
Volgens Matter was steun aan het ANC en de gewapende bevrijdingsstrijd terecht, “want het is nu 
duidelijk dat er geen andere wegen meer open zijn.”748 De Werkgroep Kairos zelf liet in een 
commentaar weten dat zij weliswaar het ANC steunden, maar niet zo eenzijdig als bijvoorbeeld het 
KZA. “En natuurlijk wil de Werkgroep Kairos in de geest van het Christelijk Instituut de apartheid 
bestrijden.”749 
 
Later werd Verkuyl iets milder over de keuze van Kairos voor het ANC. In een brief aan Beyers Naudé 
in oktober 1985 drong hij aan op contact van het Christelijk Instituut met het ANC (“binnen het kader 
van de vorming van een personele infrastructuur”), maar ook met andere bevrijdingsbewegingen én 
Inkatha. Volgens Verkuyl dienden in een periode van omwenteling bevrijdingsorganisaties contact te 
hebben met ‘coöperatoren’, dat zijn organisaties die nog in contact staan met de machthebbers: 
“Ontstaat er geen communicatie, dan loopt het uit op afslachten.”750  
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In een brief van 28 oktober 1988 hekelde Verkuyl opnieuw het gebrek aan kritische discussie binnen de 
anti-apartheidsbeweging over het ANC: “... in Kairos [Verkuyl bedoelt waarschijnlijk het blad 
Amandla, RM] krijgen alleen ruimte die mensen die kritiekloos achter het ANC staan (...) Waarom 
kunnen mensen als jij en ik niet publiekelijk discussieerden over de vraag welke strategieën de juiste 
zijn en de meest verantwoord coram Deo? Waarom kan een discussie zoals die met Beyers in het 
kantoor van Kairos niet ronduit en openlijk worden gevoerd tussen degenen die vanuit Nederland 
strijders tegen de apartheid zijn vanaf het eerste uur?”751 
 
Steun voor Buthelezi 
Christen-democraten hadden een alternatief voor het ANC. De Inkatha Freedom Party van Zululeider 
Gatsha Buthelezi werd gesteund door christen-democratische en conservatieve partijen in een aantal 
Europese landen, waaronder Duitsland en Engeland. Hoewel Buthelezi nauwe contacten met de blanke 
Zuid-Afrikaanse regering niet schuwde, moet zijn organisaties toch gerekend worden tot de Zuid-
Afrikaanse oppositie tegen het systeem van apartheid. In Nederland is de steun voor Inkatha vooral 
beperkt gebleven tot een kleine minderheid van mensen van PPR-huize en enkele CDA’ers. 
De Inkatha Cultural Liberation Movement werd opgericht in 1923 als een culturele organisatie door 
Zulukoning Solomon. In het begin van de jaren zeventig werd de organisatie door Gatsha Buthelezi, 
neef van de Zulukoning, nieuw leven ingeblazen en omgevormd tot een politieke massabeweging met 
hemzelf als president. In 1977, met de ‘onafhankelijkheid’ van KwaZulu, werd Buthelezi minister-
president van het ‘thuisland’ van de Zulu’s. Vanaf dat moment groeide de Inkatha Freedom Party als 
politieke beweging. Het lidmaatschap ontwikkelde zich van 30.000 in 1976 naar 300.000 in 1980, tot 
ruim een miljoen in 1985. De aanhang was grotendeels, maar niet volledig, beperkt tot Zulu’s uit 
KwaZulu-Natal.752  
Met Inkatha wilde Buthelezi vooral de politieke ruimte innemen die het ANC wegens haar gedwongen 
verblijf in het buitenland had opengelaten. Het ANC zag in Inkatha en in Buthelezi – zelf een 
voormalig ANC-jeugdlid – aanvankelijk een politieke bondgenoot. Het ANC onderhield 
vriendschappelijke betrekkingen met Buthelezi en ANC-aanhangers in Zuid-Afrika werden door de 
ANC-leiding opgeroepen zich aan te sluiten bij Inkatha. Inkatha was bedoeld als een binnen Zuid-
Afrika opererende bevrijdingsbeweging. In de jaren zeventig benadrukte de Zululeider zijn sterke 
banken met het ANC en presenteerde zich nogal eens als de binnenlandse afdeling van het ANC.753  
De verwijdering ontstond pas toen Buthelezi zich steeds meer uitsprak tegen economische sancties 
tegen Zuid-Afrika en voor buitenlandse investeringen. Als leider van thuisland KwaZulu-Natal was het 
duidelijk dat zijn belang lag bij economische ontwikkeling van zijn gebied. Hiermee verwierf hij de 
steun van de blanke zakenwereld en conservatieve politici, maar de kloof met het ANC groeide. 
Tijdens een bijeenkomst in Londen, in 1979, bedoeld om de onderlinge spanningen te verlichten, 
beschuldigde Buthelezi het ANC van hypocrisie en van het in de steek laten van het Zuid-Afrikaanse 
volk. Ook zou het ANC proberen om Inkatha in te lijven.754  
Voor het ANC was Inkatha aan het eind van de jaren zeventig een rivaal geworden. Volgens sommigen 
was Inkatha in deze periode de belangrijkste politieke stroming in Zuid-Afrika.755 Vooral vanaf 1980 
presenteerde Inkatha zich als nationaal alternatief voor het ANC. In officiële publicaties werd het 
woord ‘Zulu’ steeds vaker vervangen door ‘zwart’, waaruit moest blijken dat de partij van Buthelezi 
zich niet alleen meer richtte op de Zulu’s, maar op alle zwarte Zuid-Afrikanen.  
De claim to power van Buthelezi was nog niet eens zo gek. Inkatha had in het midden van de jaren 
tachtig zo’n miljoen leden; voornamelijk, maar niet uitsluitend, Zulu’s. Ter vergelijking: het ANC had 
in die jaren tweeduizend leden in Zuid-Afrika en negenduizend wereldwijd.756 Anderzijds zijn de 
aantallen vanwege de illegaliteit van het ANC nauwelijks vergelijkbaar. Opiniepeilingen gedaan in de 
eerste helft van de jaren tachtig geven aan dat het ANC inmiddels beduidend populairder was dan 
Inkatha. Zo liet dagblad The Star in september 1981 een enquête uitgaan met als vraag wat mensen 
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zouden stemmen als er die dag algemene verkiezingen waren. Daarbij koos 40 procent van de zwarte 
ondervraagden voor het ANC en slechts 21 procent voor Inkatha. Zelfs in Durban, de thuisbasis van 
Inkatha, koos een groter percentage respondenten voor het ANC. Overigens valt de betrouwbaarheid 
van dit soort verkiezingsonderzoeken te betwijfelen.  
Volgens Buthelezi had het ANC door haar gedwongen ballingschap het zicht op de dagelijkse gang van 
zaken in Zuid-Afrika verloren. Nadat bespreking met ANC-leider Oliver Tambo over verdere 
samenwerking tussen ANC en Inkatha waren mislukt, dreven beide organisaties snel uit elkaar. 
Volgens Buthelezi verloochende de ANC-leiding de oude principes van geweldloosheid van de 
oprichters van het congres, en was zijn Inkatha partij daarmee de feitelijke erfgenaam van het ANC-
gedachtengoed.  
Met de oprichting, in 1983, van het United Democratric Front (UDF) door Allan Boesak, verplaatste de 
strijd tussen Inkatha en ANC zich naar Zuid-Afrika zelf. Het ANC was weliswaar formeel niet 
betrokken bij het UDF, maar onderhield wel nauwe banden met deze legale organisatie. Al snel 
ontaardde de strijd tussen IFP en UDF/ANC om de steun van de zwarte bevolking in felle onderlinge 
gevechten. Hoewel beide organisaties zich uitspraken tegen apartheid, verschilden ze in de manier 
waarop apartheid bestreden moest worden. Volgens Buthelezi was een militaire zege van de 
bevrijdingsbewegingen ‘not even remotely possible in the foreseeable future’ en was het zaak om via 
onderhandelingen te streven naar vreedzame veranderingen.757 Daarbij verzette Buthelezi zich ook 
tegen confrontatiestrategieën zoals wilde stakingen en wegblijfacties van scholieren.758 Buthelezi’s 
afwijzing van dit soort acties kostte hem veel aanhang bij de snel radicaliserende jeugd van Zuid-
Afrika. Voor Buthelezi was het UDF opportunistisch, ongedisciplineerd en ineffectief. Omgekeerd 
vond Allan Boesak Buthelezi een ‘sell-out’ en weigerde ook maar iets met Inkatha van doen te 
hebben.759 Het weerhield Buthelezi er niet van om midden jaren tachtig opnieuw een 
toenaderingspoging te doen tot het ANC. Een verzoenende telex aan het hoofdkantoor in Lusaka werd 
echter door Tambo afgewezen. In 1986 benaderde Buthelezi Mandela zelf en verzocht om een gesprek. 
Mandela liet weten dat hij Buthelezi weliswaar dankbaar was voor diens bemoeienissen om hem vrij te 
krijgen, maar dat het tijdstip om te praten pas zou komen zodra hij een vrij man was.760 
 
De, beperkte, steun in Nederland voor chief Buthelezi en zijn Inkatha Freedom Party werd vanaf 1984 
georganiseerd door het Information Centre on South Africa, gevestigd in Amsterdam en geleid door 
Reina Steenwijk. Steenwijk, actief in de Gereformeerde Kerk, was medewerkster geweest van de 
Tweede Kamerfractie van de PPR. Mede door haar invloed droeg de PPR Buthelezi een relatief warm 
hart toe. Het toenmalige PPR-Kamerlid Henk Waltmans was betrokken bij het Information Center en 
was fan van Buthelezi. Maar ook de conservatieve CDA-Europarlementariër Jim Janssen van Raaij was 
betrokken bij het Information Center. Janssen van Raaij beschreef zijn eerste ontmoeting met Buthelezi 
in het Europees Parlement in Straatsburg: “Ik zag daar in het restaurant een torenhoge, pikzwarte 
meneer, chief Buthelezi, leider van de Zulu’s. Een imponerende man, die een hele stam achter zich 
heeft staan, wat bijvoorbeeld iemand als bisschop Tutu hem niet na kan zeggen.”761  
Als een van de eerste daden van het Centrum stuurde Steenwijk de anti-apartheidsorganisaties in 
Nederland de brochure ‘Constitutional Development in South Africa – a Black Perspective’ op. Ook 
stelde Steenwijk voor dat de anti-apartheidsorganisaties informatie met het nieuwe centrum zouden 
uitwisselen.762 De belangrijkste taak van het Information Centre was het onder de aandacht brengen 
van de opvattingen van Buthezi in Nederland. Regelmatig stuurde Steenwijk papers van Buthelezi naar, 
onder andere, de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Als Steenwijk c.s. verwacht hadden 
dat de steungroep voor Buthelezi in Nederland kon aanschuiven bij de anti-apartheidsbeweging, dan 
kwamen zij daarin bedrogen uit. De Zululeider werd door de Nederlandse anti-apartheidsgroepen 
weggezet als een opportunist en een collaborateur met het apartheidsbewind. De Nederlandse 
steungroep werd veelal genegeerd. 
Steenwijk beklaagde zich meermaals over de beperkte aandacht en de kritiek die Buthelezi in 
Nederland te beurt viel. Zij zette dit tegenover de steun die het ANC kreeg. Volgens Steenwijk ontving 
het ANC jaarlijks zo’n 60 tot 80 miljoen dollar van westerse donoren, nog afgezien van de militaire 
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hulp die de organisatie kreeg. Het Westen koos daarmee, volgens Steenwijk, voor een gewapende 
revolutie in Zuid-Afrika.763  
Regelmatig reageerde Steenwijk op artikelen in het blad Amandla over Buthelezi. Bijvoorbeeld op de 
aantijging, gedaan in Amandla van mei 1984, dat Buthelezi verantwoordelijk zou zijn geweest voor de 
veroordeling van ANC-activiste Dorothy Nyembe, in 1969. Volgens Steenwijk beschreef Amandla 
“zoals gewoonlijk” de halve waarheid.764 Ze citeerde vervolgens uit een toespraak van Buthelezi 
gedaan in het Jabulani-stadion in Soweto, waarin deze stelde dat hij Nyembe juist beschermd zou 
hebben en daarmee zelf gevaar had gelopen door de Zuid-Afrikaanse veiligheidsdienst gearresteerd te 
worden. Zelden werden de brieven van Steenwijk geplaatst. Ook niet als zij Inkatha zelf liet reageren 
op artikelen in Amandla. Zoals de secretaris-generaal van Inkatha, Oscar Dhlomo, die de ‘blatant lies’ 
en ‘mischievous distortions’ van Amandla hekelde: “Amandla is obviously pushing a political line, but 
in this article it is printing untruths and we insist on the right to be heard.”765 Ook in andere gevallen 
protesteerde Inkatha, al dan niet gesouffleerd door Steenwijk, tegen de kritiek uit Nederland. Na een 
ingezonden brief van KZA-voorman Sietse Bosgra in de Volkskrant766, waarin Bosgra Buthelezi 
beschuldigde van gewelddadigheden jegens zwarte Zuid-Afrikanen die zijn leiderschap niet wilden 
aanvaarden, diende Buthelezi een klacht in bij de Nederlandse officier van Justitie. Buthelezi voelde 
zich, aldus de klacht, beledigd en vond dat zijn goede naam was aangetast.767 Uiteindelijk werd de zaak 
geseponeerd.  
Maar in haar pogingen om Buthelezi salonfähig te maken ving Steenwijk niet alleen bot bij de anti-
apartheidsbeweging. Ook bij de Nederlandse overheid, bij de politiek en bij de leiding van 
maatschappelijke instellingen waren Buthelezi en zijn Nederlandse aanhangers zelden welkom. Terwijl 
de deur van hooggeplaatste Nederlanders steeds meer openstond voor ANC-leiders zoals Oliver 
Tambo, zo werd Buthelezi steeds meer gemeden door de Nederlandse elite. Volgens bankier en 
Buthelezi-fan Hein Roskam is in het midden van de jaren zeventig geprobeerd om Buthelezi door 
koningin Beatrix te laten ontvangen, maar volgens Roskam was dat uitgesloten: “Het is niet gelukt. 
Meneer Tambo kon wel ontvangen worden, maar Buthelezi niet. Bij Buitenlandse Zaken zeiden ze dat 
de koningin niet wilde, en mensen die voor de koningin werkten zeiden dat Buitenlandse Zaken het niet 
wilde. Dus Buthelezi werd in Nederland echt gediscrimineerd, terwijl hij voor een rechtvaardige zaak 
stond.”768 
Ook bij de kerken zat de deur dicht. Steenwijk deed haar beklag hierover in een ingezonden brief in het 
blad Hervormd Nederland: “Al spoedig na 1983 klonk in de Zuid-Afrika Commissie van de 
Gereformeerde Kerken het woord ‘verraad’ als het om Inkatha en Chief Buthelezi ging en werd ik door 
vertegenwoordigers van de kerk ook uitgemaakt voor verrader. Sindsdien scheen de jacht vrij.”769 
Steenwijk weet de afwijzende houding van de kerken aan Werkgroep Kairos die “praktisch iedere 
week een aanval op Inkatha [lanceert], vaak ongenuanceerd of met grove onwaarheden. Verdedigen ten 
opzichte van Amandla is niet mogelijk; het accepteert geen ingezonden brieven.” In een toespraak voor 
de Inkatha Vrouwen Brigade, in 1982, las Steenwijk voor uit een brief die zij had ontvangen van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Volgens Steenwijk vreesden de kerken verlies van geloofwaardigheid 
bij andere anti-apartheisorganisaties als zij Inkatha zouden steunen: “The relationship between Inkatha 
and all other Liberation Forces within and outside South Afrika is so strained that support of Inkatha by 
an outside agency will not be understood and work divisively.”770 Wel verklaarden de kerken dat zij 
niet zouden meedoen aan negatieve publiciteit rondom Inkatha. 
 
Toch was er, zeker in het begin, binnen de kringen van Kairos ook sympathie en zelfs bewondering 
voor Buthelezi te vinden. In een ‘open brief’ van onder andere Kairoslid Hans Feddema aan de 
Wereldraad van Kerken werd Buthelezi de “huidige Loethoeli van de zwarten in Zuid-Afrika” 
genoemd.771 Johannes Verkuyl, de grand old man van Kairos, pleitte tot ver in de jaren tachtig voor 
toenadering tot de Zululeider. Zo schreef hij in 1985 een brief aan Beyers Naudé en Allan Boesak 
waarin hij hen opriep de contacten met Buthelezi te herstellen: “In elke omwenteling is er altijd de 
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spanning tussen ‘coöperatoren’, die nog een beetje samenwerken met de bestaande instanties en non-
coöperatoren. Ze kunnen niet zonder elkaar (...) Ik zou beslist aanraden het contact met Inkatha niet 
volstrekt uit te sluiten, hoewel ik ook begrijp waar de bezwaren liggen.”772  
En dagblad Trouw schreef over Buthelezi: “De Botha’s en de Vorsters moeten tandenknarsend toezien, 
dat Boethelezi niet alleen bij Zoeloe’s gezag heeft, maar bij alle zwarte Zuidafrikanen hoog staat 
aangeschreven. Er zijn er die hem niet radikaal genoeg vinden, omdat hij nog steeds bereid is met de 
blanken te praten en het geweld schuwt.” Volgens Trouw stelde Buthelezi “op een indrukwekkende 
manier het discriminerende karakter van de grote apartheid aan de kaak.”773 
In de jaren zeventig gold de Zululeider in Zuid-Afrika als een, zij het gematigde, medestrijder in de 
strijd tegen de apartheid. Op 11 maart 1976 gaven Beyers Naudé en Buthelezi een gezamenlijke 
verklaring uit over buitenlandse investeringen in Zuid-Afrika. In die verklaring spraken beide leiders 
duidelijke taal: “alleen door een fundamentele herverdeling van de rijkdom, de grond en de politieke 
macht, zal men kunnen komen tot de vorming van een stabiele en zedelijk verantwoorde samenleving 
in Zuid-Afrika.”774 Buitenlandse investeringen werden ‘devoid of all morality’ genoemd. Volgens het 
tweetal was er een nationaal beraad nodig waarbij de zwarte Zuid-Afrikaan zich naar eigen inzicht kon 
uitspreken over de kwestie van de buitenlandse investeringen. Naar aanleiding van de verklaring 
schreef dagblad Die Vaderland dat beide leiders door de regering werden beschouwd als ‘opruiend.’775  
Toch zag Kairos toen al redenen om te twijfelen aan de oprechtheid van Buthelezi. De redactie van 
Kairos Berichten noemde de verklaring van Buthelezi “zonder enige twijfel een weloverwogen 
politieke stap met het doel meer duidelijkheid te brengen in de niet altijd even duidelijke plaats, die 
deze thuislandleider innam tegenover de apartheidspolitiek van de blanke elite.”776  
In 1975 verzette Kairos zich tegen een bezoek van de Zululeider aan Nederland. Buthelezi was 
uitgenodigd door Kerk en Vrede. Volgens Kairos, in een brief die mede was ondertekend door het IKV, 
de AABN en Pax Christi, zou de komst van Buthelezi “gebruikt worden om de activiteiten van de 
Wereldraad van Kerken te ondergraven” en “zijn aanwezigheid zal uitgespeeld worden tegen de 
solidariteit met de bevrijdingsbewegingen”. De briefschrijvers gaven de overweging mee om “al deze 
problemen aan de heer Buthelezi zelf te berichten zodat aan hem de eer wordt gelaten om te bedanken 
voor de uitnodiging.”777  
Het wantrouwen van Kairos was begrijpelijk. De opstelling van Buthelezi met betrekking tot 
buitenlandse investeringen en het economische systeem in Zuid-Afrika was op z’n minst ambivalent. 
Nog geen jaar vóór zijn gezamenlijke verklaring met Naudé had Buthelezi een investering van het 
Nederlandse bedrijf Akzo Chemie in Kwazulu een ‘constructieve investering’ genoemd.778 Later werd 
de Zululeider uitgesproken in zijn verdediging van het kapitalisme in Zuid-Afrika en dat leverde hem 
de steun op van wereldleiders als Helmut Kohl, Margaret Thatcher en Ronald Reagan. De 
laatstgenoemde ontving Buthelezi in het Oval Office. Zij zagen in de IFP een alternatief voor het ANC. 
De Konrad Adenauer Stiftung, verbonden aan de Duitse christen-democraten, financierde de IFP. De 
Nederlandse ambassademedewerker in Pretoria, G.J. Boudewijnse stelde dat Buthelezi zich steeds 
meer opwerkte als “de aanvaardbare vertegenwoordiger van de zwarten”.779 
Bij Kairos was in het midden van de jaren tachtig weinig meer te bespeuren van de aanvankelijke 
sympathie voor Buthelezi. In januari 1984 weigerde Kairos zelfs een gesprek met 
Inkathavertegenwoordigers die Nederland bezochten.780 En in 1985 ageerde Buthelezi openlijk tegen 
de desinvesteringscampagne van de anti-apartheidsgroepen. 
De anti-apartheidsactivisten in Nederland waren vooral bevreesd voor contacten van Nederlandse 
christen-democraten met Buthelezi. De exclusieve steun voor het ANC mocht niet in gevaar komen. 
Zelfs na 1990 probeerde de anti-apartheidsbeweging iedere aanzet tot contact tussen het CDA en 
Buthelezi in de kiem te smoren. Zo schreef Sietse Bosgra een woedende ingezonden brief in dagblad 
Trouw naar aanleiding van een aangekondigde lezing van Buthelezi bij de christen-democratische 
fractie in het Europees Parlement over ‘Democratie en ontwikkeling’: “De Europese Christen-
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democraten zijn een verklaring verschuldigd voor deze uiterst curieuze uitnodiging.”781 Europees 
parlementariër Ria Oomen-Ruijten reageerde dat ook ANC’er Aziz Pahad de bijeenkomst zou 
bijwonen en beschuldigde Bosgra van het verspeiden van ‘grove onzorgvuldigheid of bewuste 
desinformatie’.782 Waarop Bosgra liet zien dat de uitnodiging voor de bijeenkomst alleen de naam 
bevatte van Buthelezi en niet van enig ANC-vertegenwoordiger.  
Vooral na de vrijlating van Mandela, en in het licht van de oplaaiende gevechten tussen aanhangers van 
het ANC en de IFP, was Kairos bezorgd over de mogelijk groeiende positie van Buthelezi en de zijnen. 
In juni 1990 schreef Erik van den Bergh een aantal Europese ambassades in Nederland aan met de 
vraag of de regeringen van die landen steun gaven aan Inkatha. Alleen de Italianen en de Britten lieten 
weten beperkte steun te geven aan Buthelezi en/of projecten in diens thuisland KwaZulu-Natal.783 Ook 
stuurde Kairos in dezelfde periode een informant naar de opleidingskampen van Inkatha in Zuid-
Afrika: Bart de Boer, metselaar in Kampen, verbleef onder het mom van een studiereis in 1990 drie 
weken in een IFP-opleidingskamp. In het blad Hervormd Nederland rapporteerde De Boer dat hij tot 
twee keer toe met Buthelezi had gegeten waarbij vooral blanken aanwezig waren “onder wie Reina 
Steenwijk, de vertegenwoordigster van Buthelezi in Nederland”.784 
Op 19 oktober 1985 was het kantoor van Steenwijk in Amsterdam zelfs het doelwit van een aanslag 
met een brandbom. De aanslag werd opgeëist door het ‘Benjamin Moloise Commando’, genoemd naar 
een ANC-activist. Deze naam paste in de verzameling bloemrijke namen waar Nederlandse radicale 
groepen zich vanaf het midden van de jaren tachtig van bedienden (zie het hoofdstuk over de radicale 
anti-apartheidsbeweging). In Zuid-Afrika riep de naam echter verwarring op, en dachten sommigen dat 
het ANC achter de aanslag op de Buthelezi steungroep zat. De Nederlandse aanslag op een Nederlands 
kantoor werd zo het onderwerp van toenemende spanningen tussen het ANC en Inkatha. In november 
1985 stuurde secretaris-generaal van Inkatha, Oscar Dhlomo, een telex aan Alfred Nzo, de secretaris-
generaal van het ANC: “Inkatha Information Office in Amsterdam recently targeted by ANC Benjamin 
Moloise Commando. Perturbed by ANC act of aggression against Inkatha which has the cumulative 
effect of intensifying black-on-black conflict and plays into the hands of racist oppressors...”785 
Uiteindelijk kon het ANC Dhlomo ervan overtuigen dat zij geen weet hadden gehad van de aanslag en 
dat de bom geplaatst was door Amsterdamse krakers.  
 
Programme to Combat Racism 
Een belangrijk doel van Kairos was het bewegen van de kerken om in woord en daad stelling te nemen 
tegen apartheid. Daarbij sloot Kairos aan bij de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad had zich reeds 
vroeg en opmerkelijk helder tegen apartheid en racisme uitgesproken. Maar toen de resoluties werden 
vertaald in een concreet programma voor steun aan de slachtoffers van apartheid en racisme 
(Programme to Combat Racism, PCR) kwam vanuit de meer behoudende kerken verzet tegen deze 
voorhoedefunctie. Het PCR werd in 1968 opgericht en had als doel oecumenisch beleid uit te stippelen 
én uit te voeren om slachtoffers van racisme te steunen. Een van de meest in het oog springende 
instrumenten van het PCR was het Special Fund, opgericht in 1970, van waaruit betalingen werden 
gedaan aan slachtoffers van racisme en hun organisaties. De Wereldraad stortte gelijk uit eigen 
middelen 200.000 dollar in dit fonds, de bedoeling was dat aangesloten kerken dit bedrag zouden 
verhogen tot een half miljoen dollar.  
In principe was het PCR bedoeld voor slachtoffers in alle delen van de wereld, maar in de praktijk richtte 
het Special Fund zich vooral op zuidelijk Afrika. De financiële steun aan de bevrijdingsbewegingen (zoals 
SWAPO en ANC) kreeg ook verreweg de meeste aandacht van de buitenwereld. De Wereldraad 
benadrukte dat het geld bestemd was voor humanitaire, educatieve, medische en informatieve doeleinden 
en dus niet voor het militaire deel van de bevrijdingsstrijd, maar dat verhinderde niet dat vanuit Zuid-
Afrika woedend werd gereageerd op deze koers van de Wereldraad. Immers door het ANC te steunen 
droeg de Wereldraad willens en wetens bij aan geweld en terrorisme, stelden veel Zuid-Afrikanen. 
Richting het ‘publiek’ en de kerkelijke achterban benadrukte de Wereldraad de geweldloosheid van de 
aanpak. In een speciale uitgave van het blad Hervormd Nederland ter gelegenheid van de Vredesweek, in 
1970, schreef studentenpredikant Rein Jan van der Veen: “Inmiddels mag iedereen weten, dat de 
Wereldraad van meet af aan heeft besloten, dat alleen gelden mochten worden overgedragen aan 
organisaties wanneer duidelijk was dat daarmee doelstellingen zouden worden nagestreefd die niet in strijd 
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zouden zijn met de doelstellingen van de Wereldraad zelf (...) alle zogenaamde bevrijdingsbewegingen 
hebben moeten toezeggen en aannemelijk maken dat de gelden niet voor militaire doeleinden zouden 
worden besteed.”786 
 
De steun van de Wereldraad aan bevrijdingsbewegingen die niet altijd geweldloos opereerden of in 
ieder geval het geweld niet onomwonden afzweerden, viel in veel kerkelijke kringen in Nederland 
verkeerd. De vraag of geweld geoorloofd was om bevrijding te bewerkstelligen was onderwerp van 
heftige theologische discussies. De Wereldraad riep de kritiek min of meer over zich af door het ANC 
geen strikte richtlijnen te geven in de besteding van de giften. In plaats van het geld te oormerken voor 
humanitaire doelen meende de Wereldraad dat het belangrijk was ‘op voet van vertrouwen’ met het 
ANC om te gaan en geen eisen te stellen. Overigens kwam het ANC zelf – ongevraagd – met een 
verantwoording van het kerkgeld, waaruit bleek dat het inderdaad besteed was aan humanitaire doelen. 
Voor het ANC was het belangrijk om een goede band te hebben met de gevers. Andere inkomsten, 
bijvoorbeeld vanuit de communistische landen, konden veel makkelijker besteed worden aan wapens of 
aan de opbouw van de gewapende tak van het ANC, Umkhonto We Siswe. Zo was er vanuit het ANC 
sprake van een zekere strategie in het benaderen van de internationale solidariteit voor hun strijd. 
Naast de kwestie van het geweld, zorgde het PCR ook voor ophef omdat het voor de eerste keer om 
meer ging dan woorden alleen: gewone mensen kregen een handelingsperspectief. Door geld te geven 
konden mensen meedoen. De kerkelijke anti-apartheidsbeweging kwam daarmee in een nieuwe 
versnelling. De oproep tot desinvesteren, in 1972, droeg bij aan dat effect. Naast het 
handelingsperspectief van het benaderen van Nederlandse bedrijven, kwam daarmee ook het eigen 
maatschappelijke systeem – het internationale kapitalisme – ter discussie te staan. De strijd tegen de 
apartheid kreeg een binnenlands karakter, de Nederlandse verhoudingen werden onderdeel van het 
vraagstuk. 
Vooral bij de gereformeerde ‘mannenbroeders’ was steun aan het PCR omstreden. In 1972 besloot de 
gereformeerde synode, hoewel vanaf 1970 aangesloten bij de Wereldraad van Kerken, het PCR niet te 
steunen. Men wilde de relatie met de blanke geloofsgenoten in Zuid-Afrika niet verstoren. Tegen dit 
besluit werd door een deel van de kerk protest aangetekend. Werkgroep Betaald Antwoord (zie 
verderop de paragraaf over Betaald Antwoord) zette onder andere een kritische advertentie in dagblad 
Trouw, waarin de werkgroep stelde dat “de synode zijn goede bedoelingen omtrent leniging van 
lichamelijke en geestelijke nood vertaald[t] in naïeve besluiten die, zij het ongewild, de politieke en 
kerkelijke structuren van het racisme niet voldoende doorzien, en daardoor bevestigen.”787 Betaald 
Antwoord riep gereformeerden op tot ‘spijtgiften’ aan het PCR. Hoezeer de gereformeerden worstelden 
bewijst het feit dat, na alle kritiek, in 1974 toch maar werd besloten tot steun aan het PCR, een besluit 
dat, na woedende reacties uit Zuid-Afrika, schielijk weer werd ingetrokken. Pas in 1978, na Soweto, de 
dood van Biko en de banning van de CI, nam de Gereformeerde Synode het definitieve besluit tot steun 
aan het PCR.  
De Hervormde Kerk was eerder in het innemen van een formele, kritische positie tegenover de 
apartheid, dan de gereformeerden. In 1971 al besloot het hervormde moderamen (de kerkelijke 
bestuursraad) tot steun aan het PCR en werd kerkleden gevraagd geld te geven aan het Special Fund. 
Hoewel het standpunt in de top van de Hervormde Kerk tamelijk snel genomen werd, was het ook bij 
deze kerk niet onomstreden.788 Iemand die zich bijvoorbeeld hoogst ongelukkig voelde met de steun 
aan ANC en SWAPO was de secretaris van de sectie Internationale Hulp van de Generale Diakonale 
Raad van de Hervormde Kerk, Hebe Kohlbrugge, voormalig verzetsstrijdster en tevens bestuurslid van 
Kairos. In een brief aan Boudewijn ‘Baldwin’ Sjollema, de Nederlandse directeur van het Programme 
to Combat Racism, liet Kohlbrugge weten ‘wat wij hier denken’. Het stak Kohlbrugge vooral dat het 
PCR voorbij ging aan ‘Het oer-euvel van het racisme – het antisemitisme’: “Eén woord over het 
huidige antisemitisme in de USSR en jullie hele daad was geloofwaardiger geworden. Door het 
weglaten van dit feit wordt de daad in plaats van een evangelisch appèl een politieke stunt.” 789 
De bezwaren van Kohlbrugge waren ogenschijnlijk voornamelijk strategisch van aard. Volgens 
Kohlbrugge was de steun aan ‘liberation movements’ - Kohlbrugge noemde het ANC niet bij naam – 
onverenigbaar met steun aan het Christelijke Instituut dat legaal opereerde. Steun aan het ANC zou 
Naudé immers in een lastig parket brengen. “Beide gelijktijdig [steunen] zou verraad zijn aan Beyers 
Naudé en die is onze eerste loyaliteit – niet vanwege zijn blank zijn, maar vanwege zijn geweldloze 
verzet samen met vele niet-blanken (...) Wie wind zaait zal storm oogsten. Jullie hebben gekozen voor 
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verzet met geweld.”790 Behalve zorg om de positie van Naudé vloeide de positie van Kohlbrugge echter 
ook voort uit haar felle anti-communisme, gevoed door de contacten die zij uit hoofde van haar werk 
had met Oost-Europese dissidenten. De banden van het ANC met communistische partijen en regimes 
leidden bij mensen als Kohlbrugge tot diep wantrouwen. De koers van de Hervormde Kerk om het 
PCR te steunen werd versterkt toen Albert van den Heuvel, tot dan toe perschef van de Wereldraad van 
Kerken, in 1972 werd gekozen tot secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk.  
Centraal in de discussie over steun aan het ANC stond de aloude vraag of geweld een aanvaardbaar 
middel tot bevrijding was. En in hoeverre was een keuze voor geweldloosheid begrensd? Mag een 
dictatuur met geweld omver geworpen worden? In een dictatuur staan immers per definitie geen 
democratische middelen tot verzet ter beschikking. Kohlbrugge stond in deze discussie recht tegenover 
het bestuur van de Hervormde Kerk (het moderamen) en vooral ook tegenover Rein Jan van der Veen. 
Zowel de gereformeerde als de hervormde kerken namen de oppositie in eigen kring tegen de steun aan 
de Wereldraad zeer serieus. Zo werd tot op het laatst de financiering van het PCR niet opgenomen in de 
publieke lijst met te steunen projecten van beide kerken. Mensen die het PCR wilden steunen moesten 
gebruik maken van speciale gironummers, waar bovendien weinig reclame voor werd gemaakt. 
Tijdens een bijeenkomst in augustus 1972 van de Wereldraad van Kerken, in Utrecht, werd een nieuw 
element toegevoegd aan het PCR, namelijk het aan de kaak stellen van de betrokkenheid van 
bedrijfsleven en kerken bij het economisch in stand houden van de minderheidsregimes in zuidelijk 
Afrika. De Wereldraad drong er bij alle aangesloten kerken en individuele christenen op aan om al hun 
invloed aan te wenden om bedrijven ertoe te brengen investeringen in Zuid-Afrika terug te trekken.791 
Dit hernieuwde de discussie binnen de Hervormde Kerk – én binnen Kairos – over de rol van geweld, 
want desinvesteren zou leiden tot economische teruggang in Zuid-Afrika en, zo was de analyse, een 
gewelddadige doorbraak forceren. Bovendien zouden vooral de zwarte Zuid-Afrikanen te lijden hebben 
van een economische boycot van hun land. 
De tegenstanders van boycots en desinvesteren vonden dat veranderingen moesten plaatsvinden door 
Nederlandse bedrijven met investeringen in Zuid-Afrika ertoe te bewegen de arbeidsomstandigheden in 
hun vestigingen te verbeteren en de apartheidswetten in hun bedrijfsvoering te negeren. Dit werd de 
‘polaroid-methode’ genoemd naar het Amerikaanse bedrijf Polaroid dat hiermee haar aanwezigheid in 
Zuid-Afrika rechtvaardigde.  
 
De oproep van het PCR tot desinvesteren verdeelde ook de Werkgroep Kairos. Tot 1972 verdedigde 
Kairos in discussies met bijvoorbeeld de AABN de polaroid-methode.792 Daarmee stonden beide 
organisaties lijnrecht tegenover elkaar. Tegelijkertijd waren er wel initiatieven om de dialoog tussen 
beide organisaties in stand te houden. In 1972 schreef de AABN een ‘discussiestuk over de 
investeringsstop in Zuid-Afrika, “bedoeld voor een dialoog tussen de AABN en de Werkgroep Kairos.” 
In de inleiding schreef de auteur: “Dit stuk is bedoeld om een gesprek op gang te brengen tussen de 
AABN en Kairos over de middelen die gewenst en nuttig zijn bij de bestrijding van de Zuid Afrikaanse 
apartheid. Het is de bedoeling dat dit gesprek intern wordt gevoerd, om naar buiten niet de indruk te 
wekken, dat er verdeeldheid bestaat binnen het front dat zich met de bestrijding van de apartheid bezig 
houdt.”793 
In een vergadering in maart 1972 van Kairos waar ook Esau Du Plessis en Berend Schuitema aanwezig 
waren, bleek dat de afstand tussen AABN en Kairos wat betreft de kwestie van de investeringsstop niet 
makkelijk wat te overbruggen.794 Bij monde van Johannes Verkuyl stelde Kairos zich achter de politiek 
van ‘constructive engagement’ zoals in die tijd gepropageerd door, onder andere, Beyers Naudé. Een 
totale investeringstop zou vooral ook de zwarten treffen en bovendien worden Nederlandse bedrijven 
dan gelijk opgevolgd door Japanse bedrijven waarmee geen dialoog mogelijk zou zijn. Volgens Kairos-
secretaris Cor Groenendijk moesten Nederlandse vestigingen in Zuid-Afrika juist bezocht worden door 
activisten om ze te dwingen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een idee dat door Berend 
Schuitema als ‘naïef’ werd afgedaan, omdat de Zuid-Afrikaanse regering eenvoudigweg de visa voor 
activisten zou weigeren. Kairos liet in de vergadering aan Schuitema weten dat er via de kerken en de 
CNV gezocht zou worden naar manieren om bijvoorbeeld via de pensioenfondsen ‘een vuist te maken’. 
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Samenwerking met de AABN zou daarbij niet voor de hand liggen.795 Later zouden Shell en andere 
Nederlandse bedrijven trouwens dezelfde argumentatie gebruiken als Kairos richting de AABN: de 
sociale praktijk in hun bedrijven zou aan de Zuid-Afrikaanse samenleving een alternatief laten zien 
voor het systeem van apartheid. 
Ook speelde de vraag of de zwarten in Zuid-Afrika zelf wel aandrongen op een boycot. Kairos vroeg 
zich bijvoorbeeld af of boycots van Zuid-Afrikaanse goederen wel de steun hadden van de zwarte 
vakbeweging in Zuid-Afrika. Groenendijk ziet ook nu nog dat Zuid-Afrikaanse vakbonden niet altijd 
voorstander waren van de maatregelen waar zijn organisatie twintig jaar lang om gevraagd heeft: 
“Voor hen spelen andere overwegingen. Zij zien alleen hun eigen situatie, want er kwam nauwelijks 
informatie het land binnen. Voor hun was het belangrijk dat de arbeidsomstandigheden verbeterden. 
Dus zij waren lang niet altijd voor een boycot als instrument om de apartheid te bestrijden.”796 De 
positie van het ANC was duidelijker: vóór economische maatregelen jegens Zuid-Afrika. Boudewijn 
Sjollema, de Nederlander die zo’n belangrijke rol speelde in de Wereldraad, stelde: “Het gaat er niet 
om de onderdrukking comfortabel te maken, maar om ze te vernietigen.”797  
Kairos moest schipperen tussen de twee richtingen. Aan de ene kant stond het PCR, ‘kindje’ van de 
Wereldraad van Kerken, dat duidelijk aanstuurde op desinvesteren en op direct contact met de 
bevrijdingsbewegingen. Deze koers werd gevolgd door Betaald Antwoord onder leiding van Rein Jan 
van der Veen (die ook lid was van het Algemeen Bestuur van Kairos). Aan de andere kant stond stond 
het Christelijk Instituut dat in het begin van de jaren zeventig nog pleitte voor constructive engagement 
en dialoog en dat, als legaal opererende organisatie, geen contacten kon propageren met illegale 
organisaties zoals het ANC. Johannes Verkuyl gold als belangrijkste vertegenwoordiger van deze 
stroming. Als steuncomité voor het Christelijk Instituut volgde Kairos aanvankelijk de keuzes die door 
Beyers Naudé werden gemaakt, maar er klonk ook steeds meer begrip voor het meer radicale PCR-
standpunt. In de tweede helft van 1973 kwam het tot een felle confrontatie tussen beide stromingen. 
Tijdens een vergadering van het Dagelijks Bestuur, op 4 juli, spitste de discussie zich toe op de vraag 
hoe Shell te benaderen: moest er druk op het oliebedrijf komen om Zuid-Afrika te verlaten óf moest de 
rol van de kerkelijke organisaties vooral gericht zijn op het verbeteren van de omstandigheden in de 
Zuid-Afrikaanse Shellvestigingen? Men vond elkaar tijdens deze vergadering op de formule ‘multiple 
approach’, waarbij groepen binnen Kairos en rond Betaald Antwoord het bedrijf zowel kon benaderen 
op de door de Wereldraad geadviseerde manier (desinvesteren), als op de wijze die Beyers Naudé toen 
nog voorstond (hervormen). Op die manier zouden beide stromingen binnen Kairos naast elkaar 
kunnen bestaan en zou Kairos zich ook kunnen verhouden richting de meer radicale club Betaald 
Antwoord: “Als stelregel door Kairos geformuleerd kan het volgende gelden: a. Voorstanders van 
desinvestering oefenen in het openbaar geen kritiek op voorstanders van de Reformbeweging (en 
omgekeerd), b. Aanhangers van beide stromingen ‘schrijven geen artikelen tegen elkaar’. Uitgangspunt 
hierbij is dat het front ter bestrijding van apartheid gesloten moet blijven!”798 Hiermee was voor de 
radicalere deelnemers van Kairos in ieder geval de weg geopend om onder andere Shell aan te pakken. 
In mei 1973 was Cor Groenendijk de eerste die de Shell aandeelhoudersvergadering toesprak, waarmee 
een campagne werd gestart die tot het begin van de jaren negentig zou duren. Tot 1977 was Kairos de 
voornaamste kracht in de strijd tegen Shell en vóór een olie-embargo van Zuid-Afrika. Halverwege 
1977 sloot het nieuwe KZA zich bij de campagne aan en nog later voegden Pax Christi en de Novib 
zich daarbij. Daarmee kon de anti-Shellcampagne een veel breder deel van de bevolking aanspreken 
(meer hierover in het hoofdstuk over de Shellboycot). 
 
De strategie van het ‘onder het tapijt vegen’ van de verschillen binnen Kairos explodeerde door een 
open brief aan de Wereldraad geïnitieerd door Kairoslid Hans Feddema en ondertekend door, onder 
andere, Jan Buskes, Ds. F.H. Landsman (voormalig secretaris-generaal van de Hervormde Kerk), prof. 
dr. H.N. Ridderbos (gereformeerd hoogleraar theologie in Kampen) en Allan Boesak, de Zuid-
Afrikaanse predikant die op dat moment in Kampen promoveerde. Volgens de brief zou desinvesteren 
de onderdrukten in Zuid-Afrika “een ongewenst en uitzichtloos lijden op (...) dringen.”799 De brief 
werd opgepikt door dagblad De Telegraaf dat op 7 september 1973 de krant opende met de kop: ‘Felle 
kritiek op Z. Afrika-politiek van Wereldraad’.800 
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Overigens distantieerde Boesak zich later van de open brief en liet weten dat zijn naam er zonder zijn 
toestemming onder was gezet. Boesak schreef: “Ik heb hem [nl. Feddema, RM] geholpen met de 
Engelse vertaling daarvan, en hij heeft mij om advies gevraagd en ik heb hem dat gegeven. Maar ik heb 
hem nooit toestemming gegeven mijn naam te gebruiken.”801 Apartheidsoudgediende Jan Buskes 
verklaarde zijn steun aan de brief van Feddema in een radio-interview tijdens het IKOR-programma 
‘Bijdragen onderweg’: “Ik ben niet tegen het PCR. Mijn bezwaar is dat men kiest voor de weg van de 
Verelendung in Zuid-Afrika: de niet-blanken worden het slachtoffer. De massa kan dat niet verdragen, 
dat mag je ze niet aandoen. En ik denk dat het terugtrekken ook niet zal gebeuren. Het is niet effectief. 
En als het dat wel is, versterkt het het geweldselement, waar ik als geestverwant van Martin Luther 
King mijn bezwaren tegen heb.”802 Verkuyl had, getrouw aan de afspraken binnen het Kairosbestuur, 
zijn naam niet onder de brief gezet, maar was het er wel mee eens.803  
Voor Kairos betekende de brief een lelijke streep door de rekening. De verschillen binnen de beweging 
lagen op straat. De open brief leidde tot het voorstel om Hans Feddema te royeren als lid van Kairos, 
waar al eerder de gereformeerde zakenman Ernst van Eeghen uit was opgestapt.804 Ook Van Eeghen 
ging de steun aan ANC en de oproep tot desinvesteren te ver. Het royement van Feddema zou 
uiteindelijk, op voorspraak van onder andere Hans Achterhuis en Kohlbrugge, worden omgezet in een 
tijdelijk terugtrekken van Feddema uit het algemeen bestuur van Kairos. In die tijd volgde Cor 
Groenendijk Johannes Verkuyl op als voorzitter. Na de overname door Groenendijk bleef Verkuyl wel 
betrokken bij Kairos en werd benoemd tot erevoorzitter.  
Cor Groenendijk voelde als jongere uit een gereformeerd nest affiniteit met de Boeren in Zuid-Afrika 
ten tijde van Paul Kruger. Zijn bekering tot de anti-apartheidsstrijd kwam na het lezen van een artikel 
in dagblad Trouw waarin werd opgeroepen tot steun aan het Christelijk Instituut. Groenendijk bleef tot 
het laatst actief bij Kairos. Zijn ijver en vasthoudendheid werden legendarisch. 
Samen met Beyers Naudé radicaliseerde Kairos onder Groenendijk snel, en uiteindelijk schaarde ook 
Kairos zich volmondig achter de oproep van de Wereldraad/PCR, ondanks de oppositie in eigen kring. 
Feddema bleef binnen Kairos pleiten voor een radicale afwijzing van (ook bevrijdend) geweld en 
kwam daarmee steeds meer geïsoleerd te staan binnen de organisatie. Uiteindelijk werd Feddema in 
1976 alsnog uit de werkgroep gestoten.805 Na 1976 bleef Feddema in de openbaarheid de koers van 
Kairos bekritiseren. In Trouw van 22 juni 1978 hekelde hij de steun van Kairos aan het ANC. Kairos 
zou met die steun aan een ‘ondemocratische’ organisatie een ‘reuzezwaai’ gemaakt hebben en zich 
afgewend hebben van geweldloosheid en daarmee andere groepen in de steek hebben gelaten. En 
vooral zouden de geweldloze groepen in Zuid-Afrika zelf, waaronder vooral Buthelezi, hiermee in de 
kou gezet zijn.806 
 
Voor de Nederlandse kerken ging de desinvesteringsoproep van het PCR in 1972 nog te ver. Wel 
spraken de kerken zich uit tegen arbeidsmigratie richting Zuid-Afrika. Daarbij speelde mee dat de 
Zuid-Afrikaanse overheid aan Nederlandse migranten standaard de vraag voorlegde of ze wel van 
‘suiwer blanke afkoms’ waren. Dat deed vooral de gereformeerde kerken denken aan de 
‘ariërsverklaringen’ uit de Tweede Wereldoorlog.807  
De kwestie Zuid-Afrika leidde al snel tot spanningen binnen lokale kerkelijke gemeenschappen. 
Verschillende kerkenraden zagen er geen been in om banden met Zuid-Afrika aan te halen, in weerwil 
van de steeds duidelijker taal die aan de top van de kerk werd gesproken. Zo bezocht in juli 1975 het 
gereformeerde Jeugdkoor Combo Studio ’72 Zuid-Afrika. Een bezoek dat Johannes Verkuyl “een 
hachelijk soort kerkelijk toerisme” noemde.”808  
Het duurde tot 1978 alvorens de Nederlandse Raad van Kerken zo ver was als de Wereldraad in het 
oproepen tot een veroordeling van het apartheidsregime en bedrijven te vragen zich terug te trekken. En pas 
in 1982 namen de hervormde en gereformeerde kerken de besluiten van de RvK over. Ook de lutherse kerk 
volgde na lange beraadslagingen de lijn van de RvK. Maar ook daar waren flinke minderheden die die 
koers van de RvK afwezen. Binnen de Remonstrantse Broederschap werd eind jaren zeventig de 
vereniging ‘Waakt en Weegt’ opgericht die zich verzette tegen iedere steun aan de bevrijdingsbewegingen 
in zuidelijk Afrika. Vooral de nauwe banden tussen het ANC en de Communistische Partij van Zuid-Afrika 
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waren een doorn in het oog van Waakt en Weegt die zich onder andere beriep op een belijdende uitspraak 
van de Broederschap uit 1935 waarin de leerstellingen en de gewelddadige methoden van totalitaire 
ideologieën werden verworpen.809  
In 1978 zette de Hervormde Kerk een volgende grote stap toen, op initiatief van Van den Heuvel, de 
kerk rechtstreekse contacten met het ANC en andere bevrijdingsbewegingen mogelijk maakte. Daarbij 
speelde een doorslaggevende rol dat door de banning in oktober 1977 van Naudé, het Christelijk 
Instituut, de Black Conciousness Movement én delen van de zwarte pers, de financiering door de 
Nederlandse kerken van – legale – projecten van deze organisaties onmogelijk was geworden. Kairos 
riep na de banning van het CI de kerken op steun te verlenen aan de zwarte bevrijdingsbewegingen en 
mee te werken de investeringen en handel van Nederlandse bedrijven met Zuid-Afrika te beëindigen: 
“Het is de plicht van de Christenen de onderdrukten in hun gerechtvaardige strijd te helpen en daarbij 
doelmatig te werk te gaan. Het A.N.C. is in staat om op betekenisvolle wijze verzet te bieden.”810 
 
De christelijke vakbeweging CNV wees de koers van de Wereldraad af: “Economische emancipatie 
met behulp van investeringen leidt op de duur naar sociale verbeteringen”811, zo verwoordde CNV-
secretaris Arie Hordijk het standpunt van de christelijke vakbond tijdens een door de AABN 
georganiseerde bijeenkomst over een investeringsstop richting Zuid-Afrika. Anders dan Kairos zou het 
CNV deze positie tot diep in de jaren tachtig volhouden. Wel was ook het CNV voor een einde aan de 
migratie richting Zuid-Afrika. Op 7 juni 1973 spraken NVV, NKV en CNV over de mogelijkheden van 
acties jegens Zuid-Afrika. Weliswaar stelden de drie bonden dat directe en indirecte investeringen in 
zuidelijk Afrika “een bijdrage geleverd hebben aan en daardoor op z’n minst mede-verantwoordelijk 
zijn voor het welslagen van de apartheidspolitiek”,812 maar de bonden vermeden een uitspraak over de 
wenselijkheid van een investeringsstop. Volgens de bonden mochten investeringen in zuidelijk Afrika 
alleen plaatsvinden “onder erkenning van gelijkwaardigheid van alle bevolkingsgroepen in de 
arbeidsverhoudingen binnen de onderneming.”813 
 
Betaald Antwoord 
Begin jaren zeventig was de werkgroep Betaald Antwoord de belangrijkste pleitbezorger van het 
Programme to Combat Racism in Nederland. Betaald Antwoord was het geesteskind van de 
gereformeerd predikant, en voormalig verzetsman Rein Jan van der Veen.814 Doelstelling van Betaald 
Antwoord was het bevorderen van de deelname van Nederlandse zijde aan het PCR. Betaald Antwoord 
begon als een actie opgezet door de ‘Werkgroep Nederland van het Oecumenisch Programma tot 
bestrijding van het Racisme’, om geld in te zamelen voor het PCR. In een folder vroeg Betaald 
Antwoord een ‘vrije gift’ aan mensen met een ‘nauwelijks toereikend inkomen’, mensen met een 
‘matig inkomen’ werd verzocht om 25 gulden, mensen die zich ‘iets konden permitteren’ zouden 
honderd gulden kunnen betalen en mensen die zich ‘tot de bevoorrechten mochten rekenen’ werd 250 
gulden of meer gevraagd.815 De actie Betaald Antwoord zou aanvankelijk aflopen op 1 juli 1971, maar 
al snel raakte de aangekondigde einddatum uit zicht: de eenmalige actie werd een organisatie met 
blijvend karakter. 
Eind december 1970 begon Betaald Antwoord met een inzamelingsactie voor het Speciale Programma 
van de PCR. Gelijk waren verschillende kerkelijke instellingen bereid om geld te geven. Op 8 januari 
1971 stelde de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) 25.000 gulden ter beschikking. Op 18 januari 
betuigde de bisschoppenconferentie van de katholieke kerk haar instemming met het PCR en gaf 
bovendien een ‘symbolische bijdrage’ van 10.000 gulden aan het PCR. Het breed moderamen van de 
generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk besloot op 16 januari 1971 dat het zich achter 
het PCR stelde, daarbij was het moderamen overigens van oordeel “dat het niet in de eerste plaats op de 
weg van de kerk ligt direkt of indirekt steun te verlenen aan gewapend verzet, zonder dit overigens 
direct als zodanig zonder meer te veroordelen.”816 De Gereformeerde Kerk stelde zich begin 1971 niet 
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officieel achter het PCR. Toch kwamen er van gereformeerde zijde wel degelijk giften binnen op het 
gironummer van Betaald Antwoord.  
Het breed moderamen van de Hervormde Kerk had zich laten adviseren door de Generale Diaconale 
Raad. Die had met op één na algemene stemmen positief geadviseerd (ondanks “de critische en 
afwijzende nota’s van de heer van Eeghen en mej. Kohlbrugge...”), en daarbij vooral over de 
geweldsvraag gediscussieerd. In hun brief aan het breed moderamen schreef de Diaconale Raad: “De 
vergadering kwam tot de conclusie dat de bijdragen gevraagd en bestemd zijn voor niet-gewelddadige 
activiteiten en dat daarin elke censuur die de Westerse Christelijke Kerken zouden uitoefenen of 
bewegingen die het geweld niet principieel verwerpen het karakter van onwaarachtigheid hebben 
zolang de kerken in het Westen zich niet openlijk distantiëren van alle bewegingen (bijv. in de NATO-
sfeer) die belangen verdedigen en doeleinden nastreven met machtsoverwicht op basis van 
gewelddadige middelen.”817 Betaald Antwoord functioneerde als katalysator voor de kerkelijke 
opstelling ten aanzien van apartheid, maar ook als geweten van de kerken.818 
Via de kerken wist Betaald Antwoord veel mensen te bereiken. De folder van Betaald Antwoord werd 
onder andere verspreid onder 450 vrouwengroepen van de Hervormde Kerk. Zelfs in behoudende, a-
politieke media, zoals bijvoorbeeld het blad ‘Prinses’, werd welwillend over de inzameling geschreven. 
Een van de mensen die gehoor gaven aan de oproep was Koningin Juliana. Op 11 februari 1971 meldde 
de Rijksvoorlichtingsdienst dat de koningin uit eigen middelen geld had gegeven aan het Speciale 
Fonds (via Betaald Antwoord).819 Daarvoor had zij geen toestemming aan de regering gevraagd, omdat 
zij de gift had gedaan als lid van de kerk en niet als staatshoofd. Toch moest de regering zich 
verantwoorden voor de koninklijke gift. In een commentaar schreef De Volkskrant dat de regering 
gepoogd had het effect van de gift af te zwakken door te benadrukken dat de gift moest worden 
beschouwd als een privé-actie van het staatshoofd.820 In Zuid-Afrika leidde de gift van Juliana 
desondanks tot soortgelijke protesten als na de ‘ton van Luns’. Nederlandse immigranten 
demonstreerden voor de Nederlandse vertegenwoordiging in Pretoria en Kaapstad.821 The Cape Times 
kopte: “Queen Juliana’s bombshell”,822 en Die Transvaler meldde dat Juliana ‘geld gaf aan 
moordenaars’,823 terwijl de Nederlandse regering juist benadrukte dat het geld bedoeld was voor 
humanitaire doeleinden.824  
Over de precieze hoogte van de gift is lange tijd onduidelijkheid geweest. De leiding van Betaald 
Antwoord hield het bedrag geheim. “Hare majesteit heeft door haar gift op geen enkele wijze een 
financieel engagement van Nederland overbodig gemaakt”, schreef Rein Jan van der Veen aan Trouw-
hoofdredacteur Bruins Slot in februari 1971.825 Van der Veen gaf voor zijn dood inzicht in de omvang 
van het bedrag, dat ongeveer tweeduizend dollar moet zijn geweest.826 In ieder geval veel minder dan 
de zevenhonderduizend dollar die het persbureau Associated Press noemde. Belangrijker dan de omvang 
van de gift was de publicitaire waarde ervan. Dit wordt onderstreept door het feit dat Nelson Mandela 
vele jaren later, in 1999, tijdens een staatsbezoek aan Nederland aan deze gift refereerde in zijn toast 
tijdens een staatsbanket. Volgens Mandela was het deze ‘commitment to freedom and justice’ die zo 
veel gewone Nederlanders ertoe had gebracht zich tegen apartheid teweer te stellen.827 Na de 
koninklijke gift zagen Van der Veen en de zijnen de bijdragen dubbel zo hard binnen komen. De strijd 
tegen de apartheid was door de daad van Juliana voorzien van een predikaat van Koninklijke Goedkeuring. 
Vooral in de Hervormde Kerk – de huiskerk van de Oranjes – woog dit zwaar. Op 30 juni 1971 was er 
ruim honderdduizend gulden bijeengebracht (exclusief de bijdragen van de kerken en de officiële 
kerkelijke instellingen). Inmiddels was besloten de actie voort te laten duren tot september om de 
inzameling te koppelen aan de jaarlijkse Vredesweek van het Interkerkelijk Vredeberaad (IKV). En na de 
Vredesweek werd de actie, op 1 januari 1972, nogmaals verlengd. Half oktober 1973 liet Betaald 
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Antwoord weten dat er inmiddels 240.000 gulden was overgemaakt aan het PCR (naast directe steun van 
de kerken voor het PCR ter waarde van 130.000 gulden en een gift van de XminY beweging van 150.000 
gulden). De Nederlandse kerkelijke organisaties waren hiermee de grootste donateur van het PCR, ruim 
voor de VS en Duitsland.828  
Eind 1973 maakte minister Jan Pronk bekend dat ook de Nederlandse regering een half miljoen gulden aan 
het PCR zou overmaken. Aan de besteding van dat geld waren geen voorwaarden verbonden.829 De gift 
van Buitenlandse Zaken kwam trouwens na een concreet verzoek hiertoe van het het IKV aan minister 
Pronk.830 Ook in de jaren daarna steunde het Nederlandse ministerie voor ontwikkelingssamenwerking het 
PCR, in 1975 opnieuw met een half miljoen, in de jaren daarna werd dat verhoogd tot 550.000 gulden. De 
steun van Pronk leidde opnieuw tot protesten, nu vooral in Nederland. In De Telegraaf schreef adjunct-
hoofdredacteur Jan Heitink – tevens lid van de NZAW – verontwaardigde stukken over deze “steun aan 
terroristen”.831 In Trouw verscheen een paginagrote advertentie met als grote kop ‘Het Sjollema 
Syndroom’ (naar de Nederlandse directeur van het PCR, Boudewijn Sjollema). Volgens de advertentie 
werd de Wereldraad bevolkt door “een permanente staf van functionarissen, die ieder zinvol contact met 
het kerkelijke leven verloren hebben.”832 Het PCR werd in de advertentie ‘moordfonds’ genoemd. Ook in 
het NRC verschenen grote advertenties waarin het PCR en de Raad van Kerken werden beschuldigd van 
steun aan terroristen en aan ‘Afrikaanse guerrillero’s’. Deze advertenties werden ondertekend door de tot 
dan toe onbekende ‘Club of Ten’, met een adres in Londen. De Club of Ten wekte de indruk een initiatief 
te zijn van tien Britse zakenlieden met een liefde voor Zuid-Afrika. Later bleek dat deze organisatie was 
opgezet en gefinancierd door een voormalig medewerker van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag, 
Eschel Rhoodie (zie ook de paragraaf ‘Muldergate’ in het hoofdstuk over de AABN).833 In dagblad Trouw 
plaatste enkele jaren later de organisatie ‘Comité Overleg Zuid-Afrika’ (COZA) een grote advertentie in de 
vorm van een ‘Open brief aan de Wereldraad van Kerken ter attentie van de heer Baldwin Sjollema’, 
waarin Sjollema werd beschuldigd “het wereldcommunisme” en “zwart rassisme” te steunen: “Daarom 
ontbreekt in Uw brief aan de kerken de barmhartigheid en de liefde.”834 Voorzitter van COZA was J. Boot, 
voormalig burgemeester van Hilversum en auteur van enkele boeken waarin apartheid werd verdedigd. 
Tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika, in oktober 1976, had Boot op de Zuid-Afrikaanse radio verkondigd 
dat COZA in Nederland een achterban had van 200.000 personen.835 De uitspraak van Boot leidde tot 
nogal wat publiciteit in Zuid-Afrika zelf, de Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie (SAUK) maakte naar 
aanleiding ervan melding van “toenemende solidariteit in Nederland met Zuid-Afrika.”836 
Bekender dan de Club of Ten en het latere COZA was de stichting ‘Geen Kerkgeld voor Geweld’, 
“sprekend namens tienduizenden verontruste lidmaten van de gereformeerde kerken in Nederland en 
andere gezindten”. In advertenties riep deze stichting onder andere op om “geen gehoor te geven aan de 
oproep van ‘Betaald Antwoord’ (...) tot het geven van een bijdrage [aan het PCR, RM].”837 Ook COZA en 
‘Geen Kerkgeld voor Geweld’ ontvingen voor hun werk geld uit Zuid-Afrika van Eschel Rhoodie. 
 
Betaald Antwoord en de desinvesteringen 
Vanaf augustus 1972 stelde Betaald Antwoord zich achter de oproep tot desinvestering van de 
Wereldraad van Kerken. Namens de Nederlandse Zendingsraad was Van der Veen nauw betrokken bij 
de commissie in de Wereldraad die het plan opstelde om de westerse investeringen in zuidelijk Afrika 
aan te pakken. Op 5 april 1973 benaderde Betaald Antwoord kerkelijke organisaties in Nederland, met 
de oproep vijftien grote Nederlandse bedrijven onder druk te zetten om zich terug te trekken uit Zuid-
Afrika. De Nederlandse bedrijven waar Betaald Antwoord zich op richtte waren uitgekozen door de 
Wereldraad die in december een lijst publiceerde van enkele honderden bedrijven wereldwijd die zaken 
deden met Zuid-Afrika. De vijftien Nederlandse bedrijven op die lijst waren: AKZO, Berkel’s Patent, 
Blydenstein-Willink, Bos Kalis, Grasso, Heineken, Hollandsche Beton, Internatio/Müller, Lindeteves-
Jacoberg, Mulder’s Rollend Materieel, Ned. Scheepvaart Unie, Nijverdal-Ten Cate, Philips, Unilever, 
V.R.G. - Papier. Shell/Koninklijke Olie ontbrak op deze lijst. 
                                                
828 Zie bijvoorbeeld Trouw, dd 29-10-1974. 
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Ook Nederlandse banken stonden niet op de lijst van de Wereldraad. Toch besloot Betaald Antwoord 
zich vooral op de Nederlandse banken te richten door hen op te roepen hun leningen aan Zuid-Afrika te 
staken. Vooral de AMRO Bank werd het doelwit. Deze bank zat, onder andere, sinds 1970 in een 
consortium van banken dat ruim 200 miljoen dollar had geleend aan Zuid-Afrika. In 1975 riep Betaald 
Antwoord Nederlanders op hun rekening bij de AMRO Bank op te zeggen. Hierbij volgde Betaald 
Antwoord de Wereldraad van Kerken die in november besloot dat geen van haar fondsen nog zou 
worden ondergebracht bij de AMRO Bank (daarnaast werden vijf andere Europese banken door de 
Wereldraad in de ban gedaan).838 Na de acties tegen Zuid-Afrikaans fruit, vooral uitgevoerd door de 
BOA, was dit de tweede poging om een consumentenboycot als wapen in te zetten in de strijd tegen 
apartheid. En ook nu bleek dit wapen scherp en effectief.  
Volgens Betaald Antwoord ontkende de AMRO Bank “alle verantwoordelijkheid of mede-
verantwoordelijkheid voor de effecten van uw handelen in een extreme situatie als die in Zuid-
Afrika...”839 Om het opzeggen te vergemakkelijken leverde Betaald Antwoord aan klanten van de 
AMRO Bank een simpele handleiding over hoe de betaalrekeningen en verzekeringen bij de AMRO 
Bank te beëindigen, inclusief een modelbrief te richten aan de betreffende vestiging. De boycot werd 
onder andere gesteund door de politieke partijen PvdA, PPR en PSP. PvdA-minister van Financiën 
Duisenberg was trouwens tegen. In een brief aan het partijbestuur van de PvdA schreef hij dat: “ ... dit 
soort acties op een willekeurige, volmaakt ongecontroleerde en qua omvang onvoorziene wijze 
belangen van bedrijven schaden.”840 Vanuit zijn positie als minister van Financiën had Duisenberg in 
zoverre een punt dat het massaal terugtrekken van geld door cliënten van de AMRO Bank zou kunnen 
leiden tot het omvallen van de bank en tot grote onrust in de financiële sector. Dat was echter vooral 
theorie, want zo massaal werd aan de oproep geen gehoor gegeven. In totaal ontving Betaald Antwoord 
zo’n 1500 verzoeken voor standaardbrieven voor het opzeggen van de rekening. Hoeveel mensen 
daadwerkelijk bij de AMRO Bank zijn vertrokken heeft Betaald Antwoord niet bijgehouden. In 
augustus 1976 liet de AMRO Bank zelf weten dat 97 mensen hun rekening hadden opgezegd, 
daarentegen hadden twintig mensen de bank benaderd dat ze juist nu een rekening wilden openen, en 
nog eens twintig mensen lieten weten dat ze juist hun rekening zouden opzeggen als de bank zich zou 
terugtrekken uit Zuid-Afrika.841 Maar dit was voordat de acties intensiveerden. Samen met, onder 
andere, de AABN, XminY, BOA, Kairos en de landelijke vereniging van Wereldwinkels, werden er 
tijdens een speciale campagne op 16 en 17 september 1976 gecoördineerde acties gevoerd in tachtig 
Nederlandse gemeenten. Eind september was het aantal opzeggingen bij de AMRO opgelopen tot 
ongeveer 200, zo verklaarde Barkey Wolf, onderdirecteur van de AMRO in een interview.842  
Dat het standpunt van de Wereldraad en Betaald Antwoord plus de boycotacties door de AMRO Bank 
zeer serieus werden genomen, blijkt uit het feit dat de bank in twee grote advertenties in Nederlandse 
dagbladen haar eigen positie omstandig uitlegde. Ongetwijfeld speelden de gebeurtenissen in Zuid-
Afrika zelf hierbij een rol: na ‘Soweto’ was in Zuid-Afrika de vlam in de pan geslagen. Vrijwel 
dagelijks berichtten Nederlandse kranten over de repressie door leger en politie in dat land. Hoewel de 
advertenties van de AMRO Bank overwegend verdedigend waren, werd snel duidelijk dat de bank 
bereid was haar positie tegenover Zuid-Afrika te heroverwegen. In het jaarverslag over 1976 schreef de 
bank: “Ook heeft de discussie ons op nuttige wijze in aanraking gebracht met het steeds belangrijker 
wordende vraagstuk van de verhouding tussen maatschappij en onderneming.”843  
Sneller dan verwacht kon de boycot van de AMRO Bank worden afgeblazen. In maart 1977 liet de 
bank weten geen leningen meer aan de Zuid-Afrikaanse overheid te verstrekken “zolang deze aan de 
rassenwaan een wettige basis blijft geven”. In een radio-interview met het programma Kenmerk zei 
Roelof Nelissen, lid van de Raad van Bestuur van de AMRO, dat “maatschappelijke factoren een rol 
(...) spelen bij het niet meer geven van dat soort zuivere financieringsleningen.”844 Wel kondigde de 
AMRO Bank aan dat zij betrokken zou blijven bij de financiële afwikkeling van transacties van andere 
bedrijven in en met Zuid-Afrika.  
Inmiddels had Betaald Antwoord ook een boycot van de ABN Bank afgekondigd. Ook de ABN 
kondigde snel daarna aan geen leningen meer aan de Zuid-Afrikaanse regering te zullen verstrekken: 
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“This implies that, in our view, a real solution must be found for the present racial discrimination, 
before South Africa will prove an acceptable debtor again, from a political as well from an economic 
point of view.”845 Het afzien door de banken van directe financiering van de Zuid-Afrikaanse overheid 
was een belangrijke, psychologische overwinning voor Betaald Antwoord en de rest van de anti-
apartheidsbeweging.  
Behalve de banken kregen ook de Holland Beton Groep, Bos Kalis en Philips te maken met Betaald 
Antwoord. Daarbij werd het wapen van de consumentenboycot, die in het geval van de banken zo 
effectief bleek, niet gebruikt. Betaald Antwoord pleitte tijdens aandeelhoudersvergaderingen voor het 
terugtrekken uit Zuid-Afrika. Daarbij werden de aandeelhouders niet ingezet als mogelijke 
medestanders; particuliere aandeelhouders noch institutionele beleggers werden door Betaald 
Antwoord aangeschreven of benaderd. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen richtte 
Betaald Antwoord zich tot de bedrijfsleiding zelf en sprak daarbij namens bisdommen en congregaties 
die Rein Jan van der Veen hadden gemachtigd om als hun woordvoerder op te treden. Vooral tijdens de 
aandeelhoudersvergadering van Philips van 1975 (op 24 april) leidden de vragen van Rein Jan van der 
Veen tot tumult. Tijdens deze vergadering vroeg Van der Veen of het bedrijf bereid was haar 
aanwezigheid in Zuid-Afrika opnieuw te overwegen “nu gebleken is wat een uiterst representatieve 
groep van zwarten zelf daarover denkt.”846 Die ‘uiterst representatieve groep’ was een vergadering van 
320 zwarte Zuid-Afrikaanse leiders, genaamd de Zwarte Renaissance Conventie, bijeengeroepen door 
onder andere het Christelijk Instituut en de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken. Frits Philips zelf, een 
voorstander van zekere vormen van apartheid (zie paragraaf ‘De AABN als speurhond’), had het jaar 
ervoor Zuid-Afrika bezocht en was door zwarte leiders gecomplimenteerd over de goede sociale 
omstandigheden in de Philipsfabrieken ter plaatse. Zijn gesprekspartners hadden zich juist uitgesproken 
tegen boycots en tegen de acties van de Wereldraad. Philips reageerde fel en geëmotioneerd op de 
woorden van Van der Veen: “Wij geven geen geld meer aan kerkelijke instellingen die 
bevrijdingsbewegingen steunen (...) U moet zelf eens naar die landen gaan, en praten met de mensen 
daar, en niet met die christelijke oproerkraaiers.”847  
Uit de confrontatie tussen Frits Philips en Rein Jan van der Veen vloeide een schriftelijke 
correspondentie voort. Aanvankelijk communiceerde Frits Philips, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, zelf met de actievoerders, maar na een paar brieven nam zijn zwager, Henk van 
Riemsdijk, op dat moment bestuursvoorzitter van Philips, het stokje over. De correspondentie spitste 
zich vooral toe op de vraag of Philips Eindhoven verantwoordelijkheid kon nemen voor het beleid van 
Philips Zuid-Afrika. Die vraag werd ontkennend beantwoord door Van Riemsdijk: “Ten aanzien van de 
gedragingen en het handelen van Philipsvestigingen over de gehele wereld geldt principieel het 
uitgangspunt dat men ter plaatse de nationale wetten, politiek en economische en sociale doelstellingen 
van het gastland op dezelfde wijze eerbiedigt als een ‘good citizen’ van het land dat doet ...”848 Om dit 
uitgangspunt te bediscussiëren vroeg Betaald Antwoord om een ‘niet vertrouwelijk’ gesprek tussen de 
top van Philips en de (kerkelijke) anti-apartheidsorganisaties. Dit weigerde Philips echter met als 
voornaamste argument dat het een ‘gangbare procedure’ was inlichtingen naar aanleiding van vragen 
van aandeelhouders “om practische redenen zoveel mogelijk schriftelijk te geven.”849 Het was duidelijk 
dat Philips niet van plan was de anti-apartheidsactivisten ruimte te gunnen. 
Betaald Antwoord kwam niet verder in de beschietingen van het Philipsbolwerk dan de AABN enkele 
jaren ervoor. Philips kon de eisen van de actievoerders makkelijk naast zich neerleggen. Dit kwam ook 
omdat Betaald Antwoord geen drukmiddelen inzette. De opstelling van Philips inzake Zuid-Afrika 
werd op geen enkel moment onderwerp van een publieksactie of zelfs van een campagne gericht op de 
politiek. Zoals gezegd werden ook de aandeelhouders niet bij de actie betrokken. Ook de publieke 
opinie werd niet bewerkt, er kwamen nauwelijks gerichte ingezonden brieven in kranten en journalisten 
schreven nauwelijks over de betrokkenheid van Philips in Zuid-Afrika. 
Op een gegeven moment werd de correspondentie tussen de Philipstop en Betaald Antwoord wel 
vertaald en ter beschikking gesteld van de Wereldraad van Kerken, maar ook hieruit vloeiden geen 
pogingen voort om het Philipsconcern onder druk te zetten. Er klonk geen oproep om bijvoorbeeld een 
consumentenboycot op te zetten rondom de Philipsproducten in Nederland, zoals er wel concrete actie 
werd gevoerd tegen de banken, tegen Zuid-Afrikaans fruit, tegen krugerrands en kaapse wijn. Dit 
kwam ook omdat vanaf het einde van de jaren zeventig, in de taakverdeling tussen KZA/Kairos aan de 
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ene kant en de AABN aan de andere kant, Philips toeviel aan de AABN. En de AABN heeft nooit 
gebruik willen maken van het, vaak zo effectief gebleken, wapen van de consumentenboycot. Philips 
bleef gespaard.  
 
Steunt uw geld apartheid? 
Op het hoogtepunt van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging, in de tweede helft van de jaren 
tachtig, deden de kerkelijke organisaties een nieuwe poging om de Nederlandse zakelijke en financiële 
betrokkenheid bij Zuid-Afrika aan de kaak te stellen. In februari 1986 startte een bundeling van 
kerkelijk georiënteerde organisaties, waaronder de Bisschoppelijke Vastenactie, het Centraal Missie 
Commissariaat, de Hervormde en Gereformeerde Zending en Werelddiakonaat, maar ook Werkgroep 
Kairos, Pax Christi en Vrouw Kerk 2/3 Wereld, een informatie- en actiecampagne onder de titel ‘Steunt 
uw geld apartheid?’ (SUGA).  
De doelstelling was drieledig: toerisme naar Zuid-Afrika ontmoedigen, boycot van Zuid-Afrikaanse 
producten en desinvesteringen. De bedoeling was de oproep uit 1972 van de Wereldraad van Kerken 
tot desinvestering te verbreden naar plaatselijke gemeentes en parochies. Op 22 februari ging de 
campagne van start met een manifestatie in de Janskerk in Utrecht. Daar spraken onder andere Vernie 
February, Erik Andriessen (de voorzitter van ‘Steunt uw geld apartheid’), ANC-vertegenwoordiger 
Godfrey Motsepe, Marc Sweet van de SACTU en Thabi Shange, een medewerkster van de RK 
Bisschoppenconferentie in Zuid-Afrika. Het CNV had laten weten niet aan de manifestatie te willen 
deelnemen omdat de enige vertegenwoordiger van de vakbeweging die aanwezig was, van de SACTU 
was.850 De SACTU was immers aangesloten bij de ‘communistische’ World Federation of Trade 
Unions. 
In totaal verspreidde Steunt uw Geld Apartheid 45.000 kranten om het publiek op de hoogte te brengen 
van de actie. SUGA organiseerde acties met onder andere Philips en Shell als doelwit. Ook schreef 
SUGA een brief aan minister Van den Broek om de bijdrage aan Nederlanders die in Mozambique 
werken in Nederlandse regeringsdienst voor een ‘recuperatieverlof’ in Zuid-Afrika niet meer te 
vergoeden.851 Maar vooral richtte SUGA zich op het toerisme richting Zuid-Afrika. 
In september 1985 schreef de organisatie een serie brieven aan reisorganisaties met het “dringende 
verzoek (...) alle activiteiten te beëindigen die gericht zijn op de bevordering van het toerisme naar 
Zuid-Afrika.”852 Holland International, de ANWB, V&D, Arke Reizen, NBBS, Broere Reizen, D 
Reizen, Perry Sport, Bontour en Travelloyd en vele andere ontvingen een dergelijk verzoek. In het 
kader van de toerisme-actie reageerden 25 reisbureau’s positief op de verzoeken van Kairos om geen 
reizen naar Zuid-Afrika aan te bieden. Zes reisbureau’s lieten weten niet aan het verzoek te willen 
voldoen. 
Veel reisbureaus lieten weten toch al geen reizen meer naar Zuid-Afrika te verkopen, vaak naar eigen 
zeggen om ‘principiële redenen’. Maar sommige lieten ook weten naar aanleiding van de brief met 
deze activiteiten te stoppen. Dat gold bijvoorbeeld voor het Arnhemse reisbureau Nijenhuis853, en voor 
reisbureau Alferink met vestigingen in diverse Nederlandse plaatsen.854 In januari 1986 behaalde 
SUGA een succes toen vier reisbureau’s besloten dat ze, op aandringen van SUGA, op de 
‘vakantiebeurs ‘86’ in de Utrechtse Jaarbeurs, geen toeristische reizen naar Zuid-Afrika zouden 
aanbieden.855 
Een van de reisorganisaties die zich aanvankelijk verzette tegen de acties was A-reizen te Mijdrecht. 
Bij A-reizen waren eerder, in maart 1985, vernielingen aangericht, door de groep ‘Amsterdammers 
tegen Apartheid’, wegens het aanbieden van reispakketten naar Zuid-Afrika. Het verzoek namens de 
kerken, een half jaar later, viel daarom niet goed bij directeur-eigenaar Bernd Schötz: “Wie bent u, die 
door middel van dwingende verzoeken het zakendoen van Nederlandse organisaties wil doen 
beïnvloeden? Reeds in maart van dit jaar hebben vandalen ‘huisgehouden’ in ons hoofdkantoor in 
Mijdrecht en door middel van amok voor zo’n ƒ 80.000,- aan schade aangericht.”856 Aanvankelijk 
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schakelde Schötz een advocaat in, maar liet vervolgens, na rijp beraad, via het ANP weten dat ook A-
reizen, “vanwege de recente ontwikkelingen en de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika”857 geen reizen 
meer naar Zuid-Afrika zou aanbieden. 
De Zuid-Afrikaanse ambassadeur David Louw noemde de toerisme-actie van de kerken ‘in wezen 
fascistisch’, en werd daarover, na aansporing van Kamerleden Ria Beckers (PPR) en Jacques Wallage 
(PvdA) op het matje geroepen bij minister Van den Broek.858 
Volgens onder andere De Telegraaf en het OSL waren de positieve reacties vanuit de reiswereld 
gemotiveerd door de brandstichting bij oliehandelaar John Deuss in januari 1985 (zie het hoofdstuk 
over de radicale anti-apartheids groepen). Het OSL schreef eind november 1985 een persbericht waarin 
stond: “Uit uw beslissing geen reizen meer naar Zuid-Afrika te organiseren blijkt dat U eieren voor Uw 
geld hebt gekozen, omdat U – zo niet uit ervaring dan op grond van gebeurtenissen die plaatsvonden – 
wel weet, dat een afwijzende reactie acties zal uitlokken. Want zo gaat dat in Nederland. Wie niet doet 
wat actievoerend Nederland eist zal hiervoor moeten boeten.”859  
 
De slagkracht van Steunt Uw Geld Apartheid? werd enigszins onderuit gehaald door het feit dat de 
kerkelijke afzenders van de acties ook geen schone handen bleken te hebben. Het blad De Tijd kwam 
in februari 1986 met berichten dat er nogal wat kerkelijke instellingen waren met beleggingen in 
bedrijven met Zuid-Afrikaanse banden. In totaal hadden, volgens De Tijd, kerkelijke pensioenfondsen 
zo’n 70 miljoen gulden belegd in bedrijven met Zuid-Afrikaanse belangen, zoals Akzo, Bols, 
Heineken, Nationale Nederlanden, Philips en Unilever. De directeur beleggingen van de Hervormde 
Kerk, Theo van Vliet, liet in het Reformatorisch Dagblad weten dat “een beetje belegger niet (...) 
zonder deze bedrijven [kan].”860 In De Tijd werd Van Vliet ook geciteerd: “De basisverplichting van de 
stichting is het zekerstellen van de pensioenen. De gelden moeten belegd worden met maximale 
rendementen. En dat verdraagt zich nu eenmaal slecht met bepaalde ethische uitgangspunten. Ik ga niet 
afwegen welk bedrijf wat waar doet. Ik kan mij niet verdiepen in wat Shell in Zuid-Afrika doet.”861  
De achterban van SUGA werd opgeroepen de synodes te benaderen om deze aandelen af te stoten.862 
Door de kerkelijke beleggingen rakelde de discussie over apartheid en de rol van de kerken weer 
helemaal op. “Als het belijden geen invloed heeft op het beleggen, dan zijn alle grote woorden geen 
cent waard”, zo stelde de secretaris van de Raad van Kerken, ds W.R. van der Zee, tijdens een speciale 
werkdag ‘Belijden en Beleggen’ op 1 november 1986 in Utrecht. De geformeerde synode sprak zich in 
oktober 1986 uit tegen beleggingen van kerkelijk geld in bedrijven, waarmee steun zou worden 
gegeven aan het apartheidsbewind. Maar dit betekende nog niet dat de bestaande aandelen zouden 
worden afgestoten. De gereformeerden worstelden wat te doen met de aandelen. Verkopen zou al te 
makkelijk zijn, meende ds A. Velthoen tijdens de synode van 7 oktober te Lunteren, “Wat moet je 
daarmee doen? Verkopen? Met als gevolg dat je een ander aanzet tot het kwade?”863 Uiteindelijk 
besloot de synode tot een jaar uitstel van de beslissing, na dat jaar zouden, aldus ds B.J.W Schelhaas, 
“onze woorden eens vlees moeten worden. En die zullen ook in ons eigen vlees snijden. Of zijn de 
centen ons te machtig geworden?”864  
Ook de hervormden worstelden met de vraag wat te doen met de besmette aandelen. Het breed 
moderamen schreef: “Stel dat uw verzoek ingewilligd zou worden, haalt dit in werkelijkheid iets uit? 
Als de beleggingen van de raad zouden worden teruggenomen, wordt dan het ‘gat’ dat ontstaat, niet 
door een andere belegger opgevuld?”865 Hiermee herhaalden de kerkmensen ongemerkt de argumenten 
die door bedrijven als Shell werden gebruikt om zich te keren tegen terugtrekking uit Zuid-Afrika. 
De Vereniging voor Christelijk Onderwijs, de formele eigenaar van de Vrije Universiteit, had ook 
aandelen in ‘foute’ Nederlandse bedrijven waaronder Philips, Océ van de Grinten en Dortsche 
Petroleum (onderdeel van Shell). In totaal ging het om een aandelenbezit ter waarde van ongeveer twee 
miljoen gulden (op een totale aandelenportefeuille ter waarde van twintig miljoen).866 De Vereniging 
weigerde deze aandelen van de hand te doen, hetgeen haar kwam te staan op de weigering van Allan 
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Boesak – op advies van Kairos – om in oktober 1987 een lezing te houden aan de VU.867 Naast de 
‘boycot’ door Boesak werd de VU-Vereniging belaagd met verontwaardigde brieven van onder andere 
oudgediende Ben van Kaam en van het Werelddiakonaat van de Hervormde Kerk.  
Aan katholieke zijde organiseerden de organisatie CMC en het Centraal Missionair Beraad Religieuzen 
eind mei 1986 een aantal studiedagen voor de besturen van alle ordes en congregaties in Nederland. 
Naar aanleiding van deze studiedagen schreef het CMBR een brief aan de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie met de mededeling dat de ordes en congregaties “niet wensen dat hun geld 
apartheid steunt” en de vraag of de bisschoppen “onze geloofsgemeenschap zult vragen om solidariteit 
met Zuidafrikaanse medechristenen uit te drukken via een veelvoud van ekonomische middelen die de 
val van het apartheidsregine kunnen bespoedigen.”868 De bisschoppen lieten daarop weten dat zij het 
beëindigen van (onbedoelde) economische relaties met Zuid-Afrika via aandelen van Nederlandse 
bedrijven met banden in dat land ‘een complexe zaak’ vonden, maar dat het zeker “niet de bedoeling 
van de bisschoppen is om op enigerlei wijze het apartheidsregime te steunen.”869 
De zaak van de kerkelijke beleggingen droeg zeker bij aan het besef in Nederland van de eigen 
verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het voortduren van apartheid, maar het verminderde 
ook de kracht van de acties gericht tegen het bedrijfsleven zelf. Die konden achterover leunen terwijl 
de activisten bezig waren het eigen straatje zo schoon mogelijk te vegen.  
 
Kerken en apartheid 
De kerken speelden een dubbele rol in de Nederlandse beweging tegen de apartheid. Aan de ene kant 
waren de kerken het ‘doelwit’ van anti-apartheidsgroepen zoals Kairos, Betaald Antwoord en ook Pax 
Christi en Justitia et Pax, maar aan de andere kant waren de kerken in min of meerdere mate zelf ook deel 
van de anti-apartheidsbeweging. Dat is een dubbelrol die we ook zien bij, bijvoorbeeld, de vakbonden. De 
grenzen van de anti-apartheidsbeweging waren fluïde. Veel van de organisaties die een rol speelden in het 
veranderen van het Nederlandse beleid ten gunste van de bestrijding van apartheid, stonden op hun beurt 
ook onder druk van andere groepen om verder te gaan in de eigen opstelling ten aanzien van de anti-
apartheidsstrijd. Dat proces van duwen en geduwd worden strekte zich uit tot en met de Nederlandse 
overheid, waarbij gemeentelijke en provinciale overheden probeerden de nationale overheid tot verdere 
stappen te verleiden. En de nationale overheid, op haar beurt, deed soms pogingen om ‘Europa’ of andere 
bondgenoten te winnen voor grotere druk op Zuid-Afrika.  
De gereformeerde en hervormde kerken in Nederland hadden een verschillend tempo in hun beleid ten 
aanzien van apartheid. Aan het eind van de jaren zestig stelde de Hervormde Kerk zich duidelijk achter het 
Christelijk Instituut, zowel in woord als in daad (financieel). De Gereformeerde Kerken, daarentegen, 
waren eind jaren zestig hopeloos verdeeld. Naast enkele fervente pleitbezorgers voor een anti-
apartheidskoers, zoals natuurlijk Verkuyl, had de gereformeerde kerk ook enkele van de meest verstokte 
aanhangers van apartheid onder haar dak, waarvan AR-Kamerlid Maarten Schakel misschien wel het meest 
uitgesproken was evenals synodevoorzitter P.G. Kunst, die in Zuid-Afrika had gewoond en grote 
sympathie had voor het blanke broedervolk. 
Cor Groenendijk omschrijft het verschil tussen de Gereformeerde en de Hervormde Kerk als volgt: 
enerzijds gingen de hervormden eerder en radicaler ‘om’ terwijl de gereformeerden heel lang 
weerstand bleven bieden tegen de roep om een veroordeling van apartheid. Anderzijds, toen dat 
standpunt eenmaal was aangenomen, gaven de gereformeerden er meer gevolg aan dan de hervormden 
deden. “Een synodebesluit van de hervormden, daar wordt kennis van genomen en dat was het dan wel. 
En àls de gereformeerden uiteindelijk een besluit nemen, dan gaan ze daarin veelal verder dan de 
hervormden. Dat zag je ook in WO-II toen gereformeerden vaak in het verzet zaten.”870 In de praktijk 
kwam het verschil er vaak op neer dat de Hervormde Kerk snel een relatief progressief standpunt 
bepaalde ten aanzien van de apartheid waarna er vervolgens langdurig werd gediscussieerd door voor- 
en tegenstanders van het besluit. Bij de gereformeerden kwam de discussie eerst en werd veel later pas 
een besluit genomen.  
Meijers (2008) constateert dat in de loop van de jaren zestig binnen de Hervormde Kerk vooral de top 
een fel anti-apartheidsstandpunt innam. Lokale gemeentes waren over het algemeen behoudender dan 
de kerkleiding. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de kerkleiding in direct en persoonlijk contact 
stond met de Zuid-Afrikaanse tegenstanders van apartheid zoals Beyers Naudé en vooral de zwarte 
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Zuid-Afrikaanse predikanten die steeds vaker Nederland aandeden.871 Een probleem bij de (soms) 
heldere afwijzing van apartheid door de (vooral hervormde) kerk is dat de woorden niet altijd gevolgd 
zijn door daden. De consequenties van verregaande uitspraken zijn lang niet altijd getrokken. Op dat 
moment wreekte zich namelijk dat de hervormde achterban vaak nog niet zo ver was als de kerkelijke 
top. In een persoonlijke brief aan Ben Bavinck stelde Cor Groenendijk dat je apartheid kunt 
beschrijven in termen van racisme en klassenstrijd, “maar het is ook een Hervormd/gereformeerd 
familiedrama.”872  
 
Vooral richting de politiek zijn zowel de Gereformeerde als de Hervormde Kerk vaak terughoudend 
geweest in hun uitspraken: “Het kerkelijke spreken is nog vaak mompelen”, zo stelde Kairos-
bestuurslid Erik Andriessen nog in 1985.873 Overigens legde juist Kairos vanaf het begin van de jaren 
zeventig veel nadruk op het belang van vergaande uitspraken van de Raad van Kerken en van 
kerkbesturen inzake apartheid: Kairos stuurde daarmee eerder aan op grote woorden dan op kleine 
daden.874 
Hoewel de kerken vaak minder ver gingen dan de anti-apartheidsbeweging wilde – getuige ook 
bovenstaande uitspraak van Andriessen – zijn de Nederlandse kerken vanaf 1970 toch ook ver 
gekomen in hun afwijzing van apartheid. Zo hadden zowel de Hervormde als de Gereformeerde Kerk 
een aanbeveling gedaan voor terugtrekking van investeringen uit Zuid-Afrika en hadden de 
synodevoorzitters van beide kerken bij het CDA aangedrongen op economische maatregelen tegen 
Zuid-Afrika. “Wie had dat 10 jaar geleden verwacht?”, zo schreef Kairos-voorzitter Cor Groenendijk 
aan Rein Jan van der Veen in 1983. In deze persoonlijke brief memoreerde Groenendijk dat er in de 
afgelopen tien, vijftien jaar veel was bereikt in de opstelling van de kerken.875 De wellicht meest 
vergaande positie namen de Nederlandse kerken in tijdens een speciale consultatie van de Raad van 
Kerken in Amersfoort, van 28 tot 30 november 1985. In een verslag van deze consultatie, getiteld ‘Het 
uur van de waarheid’, worden Shell en Philips met name genoemd als de harde kern van het 
Nederlandse bedrijfsleven wat betreft steun aan de apartheid. Tegen beide bedrijven moesten, volgens 
de RvK, ogenblikkelijk acties worden ondernomen, onder andere door het van de hand doen van 
aandelen van beide bedrijven. Ook erkende de RvK het ANC “als de belangrijkste beweging in de 
bevrijdingsstrijd van Zuid-Afrika (...) en hebben we volledig begrip voor de weg die het gaat. De 
beslissing geweld te gebruiken is de beslissing van het ANC, dat jarenlang zonder resultaat geweldloos 
tegen de apartheid heeft gestreden.”876  
De kerken speelden, soms op de achtergrond, een belangrijke rol in de verbreding van de anti-
apartheidsbeweging. Zij waren voor Kairos een ‘doorgeefluik’ richting de samenleving. De kerken 
legitimeerden de eisen, ze financierden tal van acties en campagnes, ze gaven politiek gewicht aan de 
organisaties. Vooral dankzij de kerken is de financiële steun van medefinancieringsorganisaties op 
gang gekomen: zij zorgden voor het klimaat waarin die steun vanzelfsprekend werd.  
Maar er zat ook een bovengrens aan de mate waarin de kerken mee konden gaan met Kairos. Binnen 
vrijwel alle kerken bestond een, soms luidruchtige, minderheid die het kerkelijke activisme jegens de 
apartheid niet zag zitten.  
Veel van de aandacht die Kairos aan de kerken heeft besteed was gericht op het ‘om’ krijgen van de 
kerkbesturen. Dat verhult een beetje de actieve rol die kerken gespeeld hebben in het zelf actie voeren 
tegen apartheid. Het is ontegenzeggelijk zo dat veel van het draagvlak in de Nederlandse samenleving 
voor de strijd tegen apartheid ‘via de kerkbankjes’ liep. Soms gebeurde dat letterlijk zo omdat er vanaf 
de jaren zeventig in preken regelmatig aandacht werd besteed aan het  onrecht en de on-christelijkheid 
van apartheid. Zeker in het begin waren de (gast)preken van Beyers Naudé in veel Nederlandse kerken 
van belang. Naudé heeft ongetwijfeld op de meest directe manier vele kerkelijke Nederlanders de ogen 
geopend. Later speelden andere dominees zoals Boesak en Ntoane een soortgelijke rol. Vanaf 1970 
hebben zo’n honderd Zuid-Afrikanen in Kampentheologie gestudeerd.877 Veel van hen legden en 
marge van hun studie contacten met kerkelijk Nederland. Vele tientallen bekende en onbekende Zuid-
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Afrikaanse predikanten en andere kerkelijke leiders hebben gedurende de anti-apartheidsstrijd een 
groot gedeelte van gelovig Nederland bereikt. Zij speelden een onschatbare rol in het beïnvloeden van 
het kerkelijke debat over apartheid. De Zuid-Afrikanen verleenden de kracht van authenticiteit aan de 
boodschap. Dankzij hun optredens in Nederlandse kerken en tijdens openbare spreekbeurten was het 
niet meer alleen ‘praten over’ onderdrukking, maar kreeg onderdrukking een gezicht. De stem van de 
onderdrukte was letterlijk te horen en kon door de kerkelijke achterban niet genegeerd worden. 
 
Katholieken tegen apartheid 
De katholieke kerk speelde in de anti-apartheidsstrijd een minder prominente rol dan de protestantse 
kerken. Een belangrijke reden was wellicht dat katholieken in Zuid-Afrika een kleine minderheid 
vormden. Ook had de katholieke kerk zich niet aangesloten bij de Wereldraad van Kerken zodat de 
discussies over apartheid die daar vanaf de jaren zestig gevoerd werden aan de katholieke kerkelijke 
instituties grotendeels voorbij gingen.  
De Nederlandse bisschoppen lieten zich inzake apartheid naar eigen zeggen leiden door de bisschoppen 
in Zuid-Afrika zelf. Pas toen de bisschoppen daar zich uitspraken, bijvoorbeeld voor een 
investeringsstop, deden hun Nederlandse collega’s dat, mondjesmaat, ook. Op zich was er wel iets te 
zeggen voor zo’n afhankelijke opstelling. Immers, wie wisten beter wat er tegen aparheid moest 
gebeuren dan de Zuid-Afrikanen zelf? Het belangrijkste tegenargument was echter dat de Zuid-
Afrikaanse bisschoppen gebonden waren door de restrictieve Zuid-Afrikaanse wetgeving. Pleiten voor 
sancties betekende last krijgen met de overheid. Dat gold zelfs voor bisschoppen. Juist vanuit het 
buitenland was een meer radicale opstelling mogelijk. Door zich te verschuilen achter hun Zuid-
Afrikaanse collega’s, lieten de Nederlandse bisschoppen zich in zekere zin het zwijgen opleggen door 
de Zuid-Afrikaanse repressie. 
Sommige Nederlandse katholieke organisaties gingen veel verder dan de bisschoppen in Nederland. 
Ten eerste waren er verschillende ordes en congregaties die vele jaren lang de anti-apartheidsstrijd 
moreel en financieel hebben ondersteund. Zo stelden diverse congregaties hun spreekrecht (op grond 
van aandelenbezit) bij aandeelhoudersvergaderingen ter beschikking van anti-apartheidsorganisaties 
die bedrijven wilden aanspreken op hun belangen in Zuid-Afrika. Ook waren sommige ordes en 
congregaties bereid om de anti-apartheidsstrijd op een bijzondere manier te financieren, zoals 
bijvoorbeeld de Zusters van Schijndel die geld gaven voor ‘de stille fondsen’ van Beyers Naudé (zie 
paragraaf Bevrijdingsfonds). Ook een bijzonder actieve rol speelde Pax Christi, de organisatie die 
samen met het KZA, Kairos en de Novib voor een belangrijk deel in de jaren tachtig de anti-Shell 
campagne vorm gaf. 
Maar op andere momenten stond katholiek Nederland vooral op de rem. In 1982 weigerde bijvoorbeeld 
bisschop Simonis van Rotterdam zijn naam te verbinden aan de groep Rotterdam tegen Apartheid, naar 
eigen zeggen omdat hij de naam niet gelukkig gekozen vond. “Ik ben liever vóór iets. ‘Rotterdam vóór 
naastenliefde’ had mij beter geleken.”878  
 
Pas toen de Zuid-Afrikaanse clerus zich in de tweede helft van de jaren tachtig steeds meer begon te 
roeren stelden de Nederlandse bisschoppen zich ook iets progressiever op. In mei 1986 had de Zuid-
Afrikaanse bisschoppenconferentie, na lange aarzeling en onder grote druk, vastgesteld dat overgegaan 
moest worden tot economische druk op Zuid-Afrika als laatste geweldloze middel in de strijd tegen 
apartheid. Later ontstond er echter weer onduidelijkheid over deze uitspraak omdat een Zuid-
Afrikaanse bisschoppelijke commissie liet weten dat economische druk, bedoeld om een einde te 
maken aan de apartheid, een averechts effect zou hebben. Voor de Nederlandse bisschoppen was dit 
aanleiding om een eigen standpunt opnieuw op te schorten. Pas in 1988 drongen de Nederlandse 
bisschoppen er bij de Nederlandse regering op aan om, onder andere, de import van Zuid-Afrikaanse 
kolen stop te zetten. 
Zowel vanuit Pax Christi als vanuit Justitia et Pax klonk vanaf de jaren zeventig het verwijt dat de 
Nederlandse bisschoppen zich verscholen achter hun collega’s in Zuid-Afrika “wier handen op hun rug 
gebonden zijn en die tot het uiterste zijn gegaan.”879 Jan ter Laak, secretaris van Pax Christi, liet 
tegenover de KRO-radio weten: “Ik zal er als lid van Justitia et Pax op aandringen dat nu de 
bisschoppen alsmaar uitstellen, Justitia et Pax zelf maar de ontwerpverklaring (...) moet uitgeven.”880 
Waarop bisschop Bär geïrriteerd antwoordde dat Justitia et Pax natuurlijk een eigen 
verantwoordelijkheid had, maar dat “de geloofsgemeenschap daar het beste is gediend met wat de 
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bisschoppen daar vragen. Als je nu ontwerp-verklaringen gaat publiceren, zaai je verwarring. En dat 
kan de bedoeling van zelfstandigheid toch niet zijn.”881 Feit was dat de Nederlandse bisschoppen niet 
overtuigd waren van het nut van economische sancties en meer heil zagen in het aloude polaroid-
model, waarbij buitenlandse bedrijven door hun sociale beleid de apartheid van binnenuit zouden 
uithollen. Volgens het bisdom van Rotterdam zou de kerk zich beter achter het EG-tweesporenbeleid 
kunnen scharen: beperkende maatregelen aan de ene kant en positieve maatregelen (zoals hulp voor 
slachtoffers) aan de andere kant.882 
Begin jaren tachtig werd het Breed Overleg Zuidelijk Afrika (BOZA) van katholieke organisaties 
opgericht. Daarin zaten, naast Kairos, Cebemo, het Centraal Missie Beraad religieuzen (CMBR), het 
Centraal Missie Commissariaat (CMC), Justitia et Pax, Mensen in Nood, Nederlandse Missieraad, Pax 
Christi en Vastenaktie. BOZA had tot doel druk op de (katholieke) kerken en kerkelijke organisaties uit 
te oefenen om een kritischer anti-apartheidsbeleid te voeren. Vooral in de tweede helft van de jaren 
tachtig richtte BOZA zich op ‘foute’ beleggingen van katholieke organisaties (zie ook paragraaf 
‘Steunt uw geld apartheid?’). Als reactie op het uitblijven van een helder standpunt van de Nederlandse 
bisschoppen publiceerde BOZA een eigen ‘actieplan’, waarbij vooral kerken en kerkelijke organisaties 
werden benaderd om hun aandelen in bedrijven met Zuid-Afrikaanse banden af te stoten. Uitspraken 
van de bisschoppenconferenties maakte het voor groepen als BOZA ook makkelijker om te pleiten 
voor desinvesteringen door Nederlandse bedrijven en instellingen. Zoals bijvoorbeeld tegenover de 
katholieke onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus.883 
 
De strijd om het CDA 
Gedurende vrijwel de gehele periode van de anti-apartheidsstrijd was de opstelling van het CDA de 
sleutel in het bereiken van een politieke meerderheid om verdergaande Nederlandse maatregelen tegen 
Zuid-Afrika te bereiken. De strijd om het CDA, als grootste (midden)partij was voor de anti-
apartheidsbeweging van vitaal belang. Christen-democraten hadden vanaf de Tweede Wereldoorlog 
onafgebroken deel uitgemaakt van de regering. Ondanks de secularisering die vanaf de jaren zestig 
inzette, bleven de christelijke partijen – vanaf 1980 verenigd in het CDA – een centrale positie innemen 
in ieder kabinet. 
De strijd om het CDA beheerste de anti-apartheidsbeweging gedurende een flink deel van de jaren 
zeventig en de gehele jaren tachtig. Soms haalden de anti-apartheidsgroepen kleine overwinningen, 
maar meestal bleven de christen-democraten vasthouden aan een behoedzame koers met betrekking tot 
de apartheid. Als organisatie met een kerkelijke achtergrond was Kairos de meest aangewezen 
organisatie om het CDA te bestoken. Dat kon direct, maar vaak ook verliep de druk op het CDA via de 
kerken. 
Het CDA-verkiezingsprogramma van 1977, ‘Niet bij brood alleen’, was kort over Zuid-Afrika. Het enige 
dat erin stond was dat het CDA apartheid afwees, dat de resoluties van de Veiligheidsraad werden gesteund 
en dat oplossingen langs vreedzame weg moeten komen.884 Kwantitatief week het CDA niet af van andere 
middenpartijen. Ook de PvdA was in 1977 – zelfs na de opstand van Soweto dus – summier over de 
apartheid. Maar in ieder geval hadden de sociaal-democraten enkele concrete maatregelen in het 
programma staan: geen medewerking van de overheid aan investeringen in Zuid-Afrika, en de principiële 
bereidheid “politieke, financiële en economische consequenties te verbinden” aan het afwijzen van 
apartheid.885  
Tot het moment dat de kwestie van de olieboycot politiek explosief werd, bleef de druk vanuit de anti-
apartheidsbeweging op het CDA vooral beperkt tot schriftelijk commentaar. In mei 1977 stuurde Kairos 
een telex naar het bestuur van het CDA om de teleurstelling uit te spreken over de reactie van deze partij op 
de actie van het KZA ‘partij kiezen voor Zuidelijk Afrika’. Volgens het CDA moest de steun aan de 
bevrijdingsbewegingen zich beperken tot het verzachten van de gevolgen van apartheid en 
rassendiscriminatie en tot het gebruik van opvoedkundige middelen. In geen geval mocht de hulp “worden 
gebruikt voor de aanschaf van wapenen”.886 Kairos vroeg zich retorisch af waarom het pacifisme van het 
CDA zich beperkte tot Zuidelijk Afrika: “voor Nederland en West-Europa wilt u legers, uitgerust met 
moderne wapens met inbegrip van nucleaire wapens.” Vervolgens wierp Kairos het CDA voor de voeten 
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dat een geweldloos middel als een economische boycot bovendien werd afgewezen. “Uw antwoorden 
stellen ons wederom teleur”, zo eindigde de telex.887 
 
Toch luidde het jaar 1977 een periode in waarin er meer dan ooit ruimte was om bij het CDA voet aan de 
grond te krijgen. Na de verkiezingen van 1977 had een minderheid in de CDA-fractie een sterke 
voorkeur voor doorregeren met de PvdA. Toen Van Agt en Wiegel uiteindelijk het rechtse kabinet Van 
Agt I formeerden gingen deze christen-democraten – op één na allemaal afkomstig uit de ARP – -
schoorvoetend akkoord en beloofden zich loyaal jegens de regering te zullen opstellen, maar hielden 
zich het recht voor om ieder voorstel van het kabinet te toetsen aan hun principes. Voor deze 
‘loyalisten’ was de kwestie van de olieboycot jegens Zuid-Afrika een uitgelezen mogelijkheid om de 
eigen positie tegenover het kabinet te markeren. De goede banden van loyalist Jan Nico Scholten met 
de anti-apartheidsbeweging zorgden ervoor dat Scholten tegenover zijn medestanders een sterke ‘zaak’ 
kon opbouwen voor eenzijdige Nederlandse stappen jegens Zuid-Afrika.  
Scholten werd daarmee een spil in de strijd om het CDA. Gedurende zijn Kamerlidmaatschap voor het 
CDA (later werd hij senator voor de PvdA) was Scholten de belangrijkste pleitbezorger van de anti-
apartheidsbeweging in de Tweede Kamer. Zelfs zijn collega’s bij de PvdA, zoals Relus ter Beek en 
Jacques Wallage, hadden zich niet zo vastgebeten in dit ‘dossier’ als Scholten. De gereformeerde 
Scholten was van ver gekomen. Tot halverwege de jaren zestig vond hij rassenscheiding nog een goede 
oplossing voor de problemen in Zuid-Afrika. “De verandering is in ’66 gekomen. In dat jaar maakte ik 
een reis naar Zuid-Afrika (...) we zagen de exploitatie van zwart in naam van het christendom, de 
tegenstelling tussen de gigantische huizen van suikerboeren en de kraalhutten van hun werknemers. De 
concentratie van wereldonrecht. Het betekende een ommekeer.”888 Een tweede sleutelmoment beleefde 
Scholten tijdens een bezoek, samen met PvdA-collega Relus ter Beek, aan Guinee-Bissau waar beide 
parlementariërs in een bombardement door Portugese luchtstrijdkrachten terecht kwamen.889 Die 
ervaring sterkte beide politici in hun afwijzen van het Portugese optreden in Afrika. Vooral Scholten 
radicaliseerde en dat had gevolgen voor zijn opstelling jegens Zuid-Afrika. 
Het hoogtepunt van de strijd van Scholten binnen zijn partij voor een verdergaand standpunt in de strijd 
tegen de apartheid waren ongetwijfeld de Kamerdebatten tussen 1979 en 1981 over een mogelijke 
eenzijdige olieboycot door Nederland (meer daarover in het hoofdstuk over Shell en de olieboycot). Dit 
gevecht eindigde met een nederlaag voor Scholten: toen puntje bij paaltje kwam vonden teveel 
CDA’ers de strijd tegen de apartheid geen politieke crisis waard. De kans om via de parlementaire weg 
een doorbraak te forceren was daarmee voor lange tijd verkeken. De CDA-fractie zocht en vond 
manieren om de rijen te sluiten. 
 
Ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 presenteerde de beweging een ‘Zuidelijk 
Afrika programma’ waarin 32 beleidsaanbevelingen stonden voor de politieke partijen op het gebied 
van sancties tegen het apartheidsregime (onder andere een olieboycot, koleninvoer tegengaan, 
tegengaan verkoop van Zuid-Afrikaans goud, Zuid-Afrikaanse producten verplicht als zodanig labelen 
en het stoppen van leningen), hulp aan de bevrijdingsbewegingen, en Nederlandse initiatieven op het 
internationale toneel om Zuid-Afrika te isoleren. Alle partijen in de Tweede Kamer werden benaderd 
met dit programma. De enige partij die niet reageerde was het CDA.  
Er waren binnen het CDA nog steeds stemmen, naast die van Scholten, die pleitten voor een 
voorhoedepositie in de strijd tegen de apartheid. In het CDA partijblad CDActueel stond in 1981 een 
‘commentaar’ waarin volmondig werd opgeroepen tot het voorlopen van Nederland in het uitvaardigen 
van een economische boycot en andere “krachtiger maatregelen tegen de regering van Zuid-Afrika”.890 
Tegelijkertijd ontspon zich in dat blad een discussie over het CDA-partijprogramma dat volgens 
sommigen te veel anti-Zuid-Afrika was en volgens anderen juist een belangrijke steun betekende aan 
(vreedzame) veranderingen in dat land. Zelfs de teneur van de officiële CDA-partijlijn was dat de 
regering in Pretoria harder bestreden diende te worden. In het CDA-program ‘Om een zinvol bestaan’ 
stond dat onverkort gestreefd diende te worden naar economische sancties, “bij voorkeur met andere 
westerse landen”, waarmee vooral de EG werd bedoeld.891 Maar voor een meerderheid in de fractie 
plus het CDA-smaldeel in het kabinet was het optreden in EG-verband méér dan een voorkeur. Het was 
een harde voorwaarde. Een voorhoedepositie of laat staan een alleengang van Nederland was voor de 
CDA’ers die de macht uitoefenden uitgesloten. 
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Fractieleider Bert de Vries was één van de CDA-fractieleden die bereid was verder te gaan dan de 
stellingname die Van den Broek in een nota van mei 1983 had neergelegd. In het partijblad CDActueel 
stelde De Vries dat hij “een gevoel van teleurstelling niet [kon] onderdrukken, toen minister Van den 
Broek met een keur aan argumenten betoogde dat noch een olieboycot, noch een beperking van de 
koleninvoer, noch een investeringsregeling volkenrechtelijk mogelijk is (...) Het CDA is het aan 
zichzelf, aan zijn kiezers verplicht om alsnog na te gaan of eenzijdige economische maatregelen van 
Nederland tegen Zuid-Afrika mogelijk zijn.”892 Maar zelfs De Vries kon niet verhelen dat de 
verhoudingen in de Tweede Kamer in 1983 anders waren dan in 1980. De meer progressieve 
Kamerleden van CDA-huize hadden na de verkiezingen van september 1982 (de kabinetten van Agt II 
en III bleven in totaal slechts één jaar overeind waardoor er nieuwe verkiezingen noodzakelijk waren) 
grotendeels het veld geruimd. In het Kamerdebat over de nota bleef Van den Broek makkelijk overeind 
met, zelfs naar eigen zeggen ‘gratuite’,893 opmerkingen over de mogelijkheid dat het bedrijfsleven 
vrijwillig maatregelen kon nemen om de betrekkingen met Zuid-Afrika te verminderen.  
In december 1983 trok de meest fervente strijder tegen de apartheid binnen het CDA, Jan Nico 
Scholten, zijn conclusies uit het toenemende isolement dat hij binnen de fractie ondervond en scheidde 
zich, samen met Dijkman af van de fractie. De anti-apartheidsbeweging zag zich beroofd van haar 
belangrijkste aanspreekpunt binnen de christen-democratie. Sterker nog: na het vertrek van Scholten 
bleef binnen het CDA een grote antipathie achter jegens Scholten zelf, maar ook jegens de anti-
apartheidsbeweging (meer over de positie van Scholten in het hoofdstuk over de campagne tegen 
Shell). 
Met het verdwijnen van de loyalisten uit de Kamer had het CDA weinig meer te duchten van de 
linkerflank. En daarmee kon het CDA het ‘hoofdpijndossier’ Zuid-Afrika van de agenda afvoeren. 
Tijdens een vertrouwelijk gesprek tussen David de Beer en Cor Groenendijk van Kairos met CDA-
voorzitter Piet Bukman, op 12 april 1983, erkende Bukman dat het CDA door de kiezer zou worden 
beoordeeld op basis van de kwestie Zuid-Afrika. Volgens Bukman was er wat betreft Zuid-Afrika bij 
het CDA een pauze ingetreden.894 Kairos signaleerde inderdaad afnemende betrokkenheid: CDA-
Kamerleden gaven minder dan voorheen acte de présance bij Zuid-Afrikaanse gasten, ze stelden 
minder Kamervragen over Zuid-Afrika en hielden zich vaker afzijdig tijdens Kamerdebatten waarin de 
apartheid aan de orde kwam.895 Wel had het CDA een ad hoc werkgroep Zuid-Afrika ingesteld. Deze 
werkgroep werd echter gedomineerd door conservatieve CDA’ers zoals de Kamerleden Aarts en 
Gualtérie van Weezel, aangevuld met CNV’er Arie Hordijk. Vertegenwoordigers van de anti-
apartheidsbeweging hadden geen toegang tot deze commissie. 
CDA-Europarlementariër Jean Penders verklaarde dat het CDA wat betreft eenzijdige Nederlandse 
maatregelen jegens Zuid-Afrika was ‘uitgediscussieerd’. De reden hiervoor lag, aldus Penders, ten 
eerste in ‘het trauma JNS’, ten tweede in het feit dat ook voor Buitenlandse Zaken de kous af was, en 
ten derde werd de commissie die het standpunt van het CDA moest voorbereiden voor de verkiezingen 
van 1986 gedomineerd door figuren die tegen eenzijdige maatregelen waren (daarbij noemde Penders 
met name CNV’er Arie Hordijk).896 Zelfs het grootste anti-apartheidskanon dat Kairos ter beschikking 
had, Beyers Naudé, kon de zaak niet keren. Op 10 juni 1985, op de vooravond van een nieuw debat in 
de Tweede Kamer, sprak Naudé met een vertegenwoordiging van de CDA-top. In dat gesprek stelde 
Naudé dat de tijd voor (vrijwillige) codes voorbij was en dat alle tekenen van de Zuid-Afrikaanse 
oppositie wezen in de richting van desinvesteringen als enige methode om druk op de ketel te zetten.897 
Maar ook Naudé slaagde er niet in de apartheidskwestie bij het CDA tot leven te wekken. 
 
Halverwege de jaren tachtig regeerde ‘no nonsense’ Nederland. De politieke agenda werd beheerst 
door de heersende economische crisis, de oplopende werkloosheid en de saneringsmaatregelen van de 
regering Lubbers. De kwestie van de apartheid was, politiek gezien, dood. 
In de aanloop tot de verkiezingen van 1986 stelden de gezamenlijke anti-apartheidsgroepen, op 
initiatief van het KZA, een reeks eisen op voor de komende regering. De kernboodschap was dat 
Nederland zich solidair diende te verklaren met de bevrijdingsbewegingen. Andere eisen waren: het 
verbreken van de handelsbetrekkingen met Zuid-Afrika, het stoppen van de directe 

                                                
892 CD Actueel, dd 14-05-1983. 

893 Geciteerd in: Rozenburg (1986), p 90. 

894 Verslag gesprek Kairos met Bukman, dd 12-03-1983. Archief Kairos, doos 1.40. IISG. 
895 Brief Kairos aan Moderamen Gereformeerde Kerken, dd 31-01-1985. Archief Kairos, doos met opschrift ‘Correspondentie 

Gereformeerde kerken 1.35’. IISG. 

896 Verslag gesprek Sietse Bosgra met Jean Penders, dd 15-05-1985. Archief Kairos, doos 9.4. IISG. 

897 Verslag gesprek Beyers Naudé met CDA, dd 10-06-1985. Archief Kairos, doos 9.4. IISG. 



 197 

luchtvaartverbinding tussen Nederland en Zuid-Afrika, verbod op elke betrokkenheid bij 
olieleveranties, verbod op gebruik van Zuid-Afrikaanse producten bij overheidsdiensten, geen nieuwe 
investeringen, afstoten door het ABP en andere fondsen van aandelen in bedrijven met belangen in 
Zuid-Afrika. Daarnaast moest Nederland de steun aan het ANC vergroten en de status van de 
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Zuid-Afrika verlagen. Tenslotte zou Nederland haar 
stem moeten verheffen om voortgang te boeken in internationale sancties tegen Zuid-Afrika in de EG 
en de VN. Maar de schrijvers van dit eisenpakket geloofden er eigenlijk zelf al niet meer in dat langs 
deze weg succes te behalen was. Sietse Bosgra schatte in dat het zeker tien jaar zou duren voor er weer 
openingen zouden zijn bij de politiek. Esau du Plessis pleitte voor een strategie waarbij eerst het 
bewustzijnsniveau van het Nederlandse publiek aangepakt zou worden.898 Het is echter zeer de vraag of 
daar wel het probleem lag: waarschijnlijk was de bereidheid bij de bevolking om zich actief tegen de 
apartheid te keren groter dan ooit ervoor. Het aantal acties in Nederland piekte in 1986 (zie figuur 1.) 
en ook internationaal was er beweging in de opstelling tegenover de apartheid. Het conservatieve 
Amerika onder Reagan, bijvoorbeeld, was overgegaan op de boycot van een aantal grondstoffen uit 
Zuid-Afrika, zoals het strategisch belangrijke steenkool. Amerikaanse multinationals, waaronder de 
giganten IBM en General Motors, besloten zich uit het land terug te trekken. 
In Nederland was er sprake van een pat-stelling. Voor- en tegenstanders herhaalden hun argumenten. 
Enerzijds waren er de mensen die meenden dat eenzijdige Nederlandse stappen geen effect zouden 
hebben en bovendien de eigen economie schade zouden kunnen berokkenen (omdat andere landen 
zouden inspringen waar Nederland zich zou terugtrekken, én omdat Zuid-Afrika zou kunnen 
terugslaan). Anderen meenden juist dat eenzijdige, Nederlandse sancties een groot psychologisch effect 
zouden hebben op Zuid-Afrika en gevolgd zouden worden door andere landen – nog los van het feit dat 
het sowieso moreel verwerpelijk was om zaken te doen met het apartheidsregime.   
 
De meer conservatieve koers die het CDA in het midden van de jaren tachtig, onder leiding van het duo 
Lubbers/Van den Broek, maakte voor de formulering in het CDA-verkiezingsprogramma van 1986 
weinig uit. De nadruk bleef op sancties in EG-verband. Dat was ook al de bottom line van het 
programma in 1981. Bij uitblijven van multilaterale maatregelen zou Nederland zich kunnen scharen 
achter initiatieven van ‘relevante landen’, of zou daartoe zelf initiatieven kunnen nemen. Onduidelijk 
bleef wanneer geconcludeerd zou moeten worden dat EG-sancties uitbleven en Nederland dus eigen 
initiatieven kon ontplooien.899  
Formeel was het beleid dat Nederland zou proberen de EG-code te versterken. Het tweesporenbeleid 
dat onder minister Van den Broek werd gevolgd (zie het hoofdstuk over het KZA) was ook het beleid 
dat het CDA voorstond: opvoering van de externe politieke en economische druk gecombineerd met 
steun aan met name de zwarte vakbeweging in Zuid-Afrika. Het CDA stelde zich daarbij meestal 
achter de maatregelen die Van den Broek in het kader van het eerste spoor bereid was te nemen, 
hoewel die grosso modo minder ver gingen dan de CDA-Kamerfractie, althans publiekelijk, voorstond. 
Bijvoorbeeld toen Van den Broek in 1986 terugkwam uit de EG-ministerraad zonder een verbod op de 
invoer van kolen uit Zuid-Afrika, ging de CDA-fractie hiermee akkoord ondanks het feit dat de fractie 
het ontbreken van een kolenmaatregel ‘betreurde’. De Europese ministers hadden wel besloten tot een 
verbod op de invoer van ijzer, staal en gouden munten alsmede een verbod op nieuwe investeringen. 
“Het huidige pakket is echter, in ieder geval, meer dan vorig jaar verwacht mocht worden. Bovendien 
was dit resultaat zonder de inzet van minster van den Broek niet mogelijk geweest”, zo stelde de CDA 
Tweede Kamerfractie genoegzaam vast.900 In 1987 stelde het CDA dat Nederland “aan de grens [stond] 
van wat wij kunnen doen om apartheid te laten verdwijnen.”901 
 
De druk op het CDA kwam soms direct uit de anti-apartheidsbeweging en met name vanuit de 
Werkgroep Kairos. Vaak ook schakelde Kairos de kerken in om het CDA te bewerken. Op 7 juni 1983 
spraken de CDA-buitenlandwoordvoerders aangevuld met fractievoorzitter Bert de Vries met 
vertegenwoordigers van de Nederlandse missieraad, Justitia et Pax, Pax Christi, het Centraal Missie 
Commissariaat, ontwikkelingsorganisatie Cebemo en de Commissie Missionaire Beweging 
Religieuzen (CMBR). Daarbij stelden deze katholieke organisaties onomwonden dat zij het 
“noodzakelijk achten dat er sanctiemaatregelen en met name in de economische sfeer, getroffen moeten 
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worden.”902 De organisaties vonden het ‘onbegrijpelijk’ dat er niets van het CDA-
verkiezingsprogramma was terug te vinden in een recente nota van Van den Broek over Zuid-Afrika. 
De organisaties waarschuwden de CDA-Kamerleden dat als er geen sancties kwamen, zij de kerken 
tegenover zich zouden vinden.903 Het was een dreigement dat de kerkleiders slechts in beperkte mate 
gestand konden doen.  
In een gesprek met de CDA-top (onder leiding van voorzitter Bukman) in maart 1985 pleitte het 
gereformeerd moderamen voor Nederlandse initiatieven om een olieboycot tot stand te brengen evenals 
een beleid gericht op desinvesteringen. Het bleek onder andere dat het moderamen van mening 
verschilde met het CDA over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika zelf. Volgens het CDA waren er wel 
degelijk verbeteringen in Zuid-Afrika te constateren, zoals de opkomst van een zwarte vakbeweging en 
enkele versoepelingen door de regering Botha van de apartheidswetgeving. Volgens de gereformeerde 
kerkleiders echter, stevende Zuid-Afrika af op een bloedbad als er niet snel diepgravende 
veranderingen kwamen in het apartheidssysteem.904  
Medio 1985 schreef Kairos brieven aan verschillende kerkelijke organisaties waarin gesteld werd dat 
het CDA concept-verkiezingsprogramma wat betreft de paragraaf over Zuid-Afrika ‘heel teleur’ stelde. 
Kairos spoorde de kerken aan druk te blijven uitoefenen op het CDA. “Bij het CDA-bestuur en de 
Tweede Kamer-fractie weet men wel, dat de kerken economische sancties tegen Zuid-Afrika willen, 
maar deze CDA-colleges trachten dit verschil van inzicht in het openbaar te bemantelen (...) Uiteraard 
deden en blijven wij ook ons best doen om op de houding van het CDA invloed uit te oefenen. 
Gesprekken werden gevoerd met drs P. Bukman en drs. H. Aarts (...) hopelijk geeft deze confrontatie U 
aanleiding om zich publiekelijk tot het CDA te wenden.”905 Verschillende organisaties volgden het 
verzoek van Kairos. Zowel Pax Christi en Justitia et Pax als de Nederlandse Hervormde Kerk schreven 
eind juni 1985 brieven aan het CDA-partijbestuur waarin het ontwerp verkiezingsprogramma wat 
betreft de paragraaf over Zuid-Afrika scherp werd bekritiseerd. Zij constateerden dat het 
verkiezingsprogramma “een wezenlijke stap terug”906 vergeleken met het programma in 1981. In feite 
waren de veranderingen marginaal, en ging het er meer om dat de kerken gefrustreerd waren dat er 
geen schot zat in de opstelling van het CDA. In het antwoord van de CDA-programcommissie aan 
Justitia et Pax bleek dat er bij het CDA geen ruimte was voor eenzijdige sancties. “Eenzijdige door 
Nederland tegen Zuid-Afrika genomen maatregelen in de economische sfeer zullen volgens het kabinet 
echter geen reëel effect hebben op de situatie Zuid-Afrika.”907  
De kritiek van kerkelijke zijde irriteerde de CDA-partijleiding. De spanning tussen het CDA en 
sommige kerken kwam onder andere tot uitdrukking tijdens een pastoresconferentie georganiseerd door 
de Raad van Kerken. Er ontstond een felle discussie tussen de secretaris van de RvK, Herman Fiolet en 
CDA-voorzitter Bukman, waarin Bukman Fiolet ijzig toevoegde dat de “Kerken (...) terughoudend 
[moeten] zijn in het doen van uitspraken over te hanteren politieke instrumenten bijvoorbeeld het 
aanprijzen van een olieboycot ter bestrijding van de apartheid.”908  
 
Begin september 1988 opende Allan Boesak de aanval op het beleid van het CDA. Tijdens een 
bijeenkomst in de Amersfoortse Sint-Joriskerk, bijgewoond door zo’n duizend mensen, stelde Boesak dat 
de onderdrukte bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika totaal geen steun hadden te verwachten van de 
Nederlandse regering onder het CDA: “Het moet uit zijn met het vinden van excuses, of uw regering moet 
ophouden zich een christelijke regering te noemen.”909 Tijdens de grote manifestatie in Amsterdam in juni 
1988 had Boesak al gezegd: “Dat Nederland er stilzwijgend bij staat terwijl zwart Zuid-Afrika doodbloedt 
en vergeefs om solidariteit roept en nog steeds niet gehoord wordt in Den Haag, dat lijkt mij, is politiek 
vandalisme. Dat Nederland steeds maar zegt: we kunnen niks doen, want we wachten op mevrouw 
Thatcher of meneer Kohl en op landen in de EG, terwijl de nood in Zuid-Afrika ten hemel schreit, dát is 
politiek vandalisme.” Vooral CDA-Kamerlid Harry Aarts en de minister van Ontwikkelingssamenwerking 
Piet Bukman reageerden woedend op de uitspraken van Boesak. Aarts vroeg zich af of Boesak zich door 
zijn vele reizen misschien vergist had in het land waar hij zich bevond. De aanvaring tussen Boesak en het 
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CDA was aanleiding voor een felle strijd via de opiniepagina’s van de dagbladen. Jan Nico Scholten 
betoogde, onder andere, dat Nederland in Europa op het gebied van anti-apartheidsmaatregelen de 
achterhoede vormde samen met Duitsland en Engeland. Zeven van de twaalf EG-landen zouden volgens 
Scholten verdergaande beleidsmaatregelen tegen Zuid-Afrika hebben genomen dan Nederland. En sterker 
nog: Nederland profiteerde van de boycotmaatregelen genomen door andere landen, zoals de boycot van 
kolen door Frankrijk en de luchtvaartboycot door landen als de VS, Spanje en Denemarken.910 
Maar in 1989 leek er uiteindelijk toch iets verschoven te zijn bij het CDA. In april van dat jaar kwam 
het CDA met een nieuwe beleidsnotitie over Zuid-Afrika, getiteld ‘Zuid-Afrika; mensenrechten en 
buitenlands beleid’.911 De notitie was geschreven door een speciaal samengestelde commissie onder 
leiding van de Groningse hoogleraar algemene economie (en later Kamerlid) Henk de Haan. In het 
rapport stelde het CDA dat economische maatregelen zo hard mogelijk moesten aankomen bij de Zuid-
Afrikaanse regering en dat daarom de EG het aangewezen kader was om dergelijke maatregelen te 
nemen. Het terugtrekken van investeringen van Nederlandse bedrijven uit Zuid-Afrika was, volgens de 
CDA-commissie, een zaak van deze bedrijven zelf, maar omdat het onderhouden van 
dochterondernemingen in Zuid-Afrika ook een zekere verantwoordelijkheid inhield, kon van deze 
bedrijven verwacht worden dat zij in Zuid-Afrika “haarden zijn van alternatief sociaal beleid”. Daartoe 
moest de gedragscode van de EG worden verscherpt. Daarmee bood het rapport eigenlijk weinig 
nieuws. Volgens De Haan zelf was de “het onverbloemde pleidooi (...) voor voortgaande sancties”912 
wel nieuw, vooral ook gezien de samenstelling van de commissie waarin werknemers en werkgevers, 
progressief en conservatief vertegenwoordigd waren. Feitelijk betekende het CDA-rapport een 
bevestiging van het regeringsbeleid, waarbij alleen maatregelen in EG-verband als effectief en haalbaar 
werden gezien. Duidelijk was ook dat het Verenigd Koninkrijk onder Thatcher niets voelde voor 
economische maatregelen jegens Zuid-Afrika. De Haan: “Als je de grote landen niet meekrijgt moet je 
gewoon zeggen: laten we het vergeten. Dat volgt uit ons standpunt. Dan zit je alleen maar met de 
unilaterale schade.”913 Daarbij vergat De Haan dat sommige landen wel degelijk verder waren gegaan 
dan Nederland in sancties jegens Zuid-Afrika, maar dat de mogelijkheid om zich daarbij aan te sluiten 
zelf niet in het rapport werd genoemd.  
De CDA-rapport van De Haan cum suis werd geprezen vanwege de ‘toon’ en de degelijkheid van de 
studie. Kairoslid Marnix van der Sijs noemde de Zuid-Afrika-notitie van het CDA zelfs een “steun in 
de rug voor Boesak en de zijnen”.914 Sommigen zagen zelfs verscherpingen in het CDA-standpunt op 
basis van deze studie. Die verscherping gold vooral de opstelling jegens het ANC. Hoewel het ANC 
zeker niet werd omarmd, is wel duidelijk dat de opstellers van het rapport de bevrijdingsbeweging 
erkenden als de belangrijkste vertegenwoordiger van het Zuid-Afrikaanse volk. Inkatha, de favoriet van 
‘geestverwanten’ Kohl en Thatcher, werd veel kritischer bejegend. In deze expliciete keuze voor het 
ANC ging het CDA zelfs verder dan het laatste rapport van de PvdA over Zuid-Afrika, uit 1980.915 
Mogelijk was dit de invloed van Kairos die, in de persoon van oud-bestuurslid Ted Strop-von 
Meijenfeldt, in zekere zin vertegenwoordigd was in de commissie die het rapport had geschreven.  
De lichte verschuivingen in de opstelling van de partij rechtvaardigde de opgetogen reacties uit het 
anti-apartheidskamp nauwelijks. Het positieve commentaar vanuit de anti-apartheidshoek was 
trouwens afgesproken werk. In een overleg waarin onder andere de FNV, Kairos, KZA, ICCO en 
Cebemo deelnamen werd besloten het nieuwe CDA-beleidstuk “positief te benaderen”.916 Het CDA 
slaagde echter niet voor de lakmoesproef voor een radicaal anti-apartheidsbeleid: namelijk te pleiten 
voor een Nederlandse voorhoedepositie. Maatregelen dienden volgens de christen-democraten 
uitsluitend genomen te worden in internationaal (EG) verband. En dat betekende in de praktijk dat er 
weinig tot niets van de grond zou kunnen komen. Er waren wel twee nieuwe elementen in de plannen 
van de christen-democraten. Ten eerste noemde het programma enkele concrete maatregelen die (in 
EG-verband) geregeld diende te worden: een verbod op invoer van kolen uit Zuid-Afrika, een 
stopzetting van de vliegverbindingen tussen de EG-landen en Zuid-Afrika, en een stop op nieuwe 
leningen aan Zuid-Afrika en op het verstrekken van exportkredietgaranties. Dit waren allemaal 
elementen afkomstig uit het nieuwe rapport van professor de Haan cum suis. Ten tweede werd voor het 

                                                
910 De Volkskrant, dd 29-09-1988 

911 Wetenschappelijk Bureau voor het CDA. Zuid-Afrika – Mensenrechten en buitenlands beleid. Maart 1989. Ter inzage o.a. 

bij Archief kairos, doos CDA Rapporten. IISG. 

912 CDActueel, dd 13-05-1989. 

913 CDActueel, dd 13-05-1989. 

914 VU-magazine, juni 1989. 

915 Van Ojik, Bram, D. du Toit, H. Feddema en H. Ruitenberg. Om de bevrijding van Zuid-Afrika. Twee visies. Wiardi Beckman 

Stichting, Amsterdam, 1980. 

916 Notulen POIP-verleg, dd 15-03-1989. Privéarchief Sietse Bosgra. 
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eerst de naam van het ANC (als enige) genoemd als partij waarmee de Zuid-Afrikaanse regering in 
dialoog diende te gaan.  
Opmerkelijk was dat de tekst in het PvdA-verkiezingsprogramma van 1989 juist minder radicaal van 
toon was dan drie jaar eerder. In feite week het nauwelijks af van de oude CDA-tekst. Eenzijdige 
Nederlandse stappen zag de PvdA van 1989 pas zitten bij het “uitblijven van verdere maatregelen van 
de EG tegen Zuid-Afrika”. En dat was vrijwel letterlijk dezelfde bewoording als het CDA had gebruikt 
in 1986. Bij alle aandacht voor de positie van het CDA had de anti-apartheidsbeweging mogelijk 
verzuimd ook de PvdA scherp te houden. Weliswaar waren PvdA’ers trouwe bondgenoten als het ging 
om bijvoorbeeld het ondertekenen van petities of het gezamenlijk opzetten van acties op lokaal niveau, 
maar de activisten realiseerden zich niet dat na zoveel jaar in de oppositie de sociaal-democraten 
hongerden naar regeringsdeelname. Hongerig genoeg om oude principes eventjes te parkeren. 
 
De laatste jaren 
Vooral aan de eind van de jaren tachtig kwam Kairos in de knel. De strijd tegen de apartheid was op 
dat moment op z’n breedst. Vooral de organisaties die zich op een algemeen publiek richtten en zij die 
extreme actiemethoden uitkozen kregen de aandacht. Het kerkelijk georiënteerde Kairos hoorde bij 
geen van beide. Wel trok de organisatie de aandacht uit minder gewenste hoek. Op 22 november 1989 
moest de explosievenopruimingsdienst een brandbom onschadelijk maken in het kantoor van Kairos. 
De medewerkers van Kairos troffen die ochtend in het kantoor een rugzak aan met twee Shellflessen en 
een tijdmechanisme. Ze waarschuwden de politie die vervolgens de EOD waarschuwde. De EOD 
stelde vast dat de flessen een explosief benzinemengsel bevatten. Het tijdmechanisme was defect 
geraakt. Het pakket was binnen een uur onschadelijk gemaakt. De afzender van de brandbom is nooit 
achterhaald. Volgens de politie lag het voor de hand aan te nemen dat het om een extreem-rechtse 
groepering ging.917 
De relatieve stilte rondom Kairos had ook financiële consequenties. In 1989 bedroeg het tekort op de 
jaarrekening ongeveer 90.000 gulden. Een belangrijke reden was, aldus een verslag van het algemeen 
bestuur, dat “Kairos te weinig [was] geprofileerd – het grote publiek wordt nauwelijks bereikt. Voor 
Zuidelijk Afrika-activiteiten wordt door veel organisaties geld gevraagd.”918 Direct na de vrijlating van 
Mandela beraadde Kairos zich op haar toekomst. De financiële positie van de organsatie was zorgelijk, 
de achterban was slinkend, maar van opheffing kon nog geen sprake zijn; immers de apartheid was nog 
niet ten einde. Volgens Kairos rekende de toenmalige blanke minderheidsregering nog met een 
overgangstermijn van tien jaar. Daarbij tekende Kairos aan dat de zwarte meerderheid zeker niet zo 
lang zou willen wachten: “... misschien duurt het nog vijf jaar voordat er een meerderheidsregering 
komt.”919  
Ondanks de penibele financiële situatie hield Kairos zich afzijdig van de besprekingen over een 
eventuele fusie van de diverse landelijke anti-apartheidsorganisaties. Aansluiten bij de rest van de 
beweging zou de (financiële) steun van de kerken op het spel zetten, zo vreesde men. Na de 
verkiezingen in Zuid-Afrika, in 1994, presenteerde Kairos (met als nieuwe naam: Kairos - 
Oecumenisch Advies- en Informatiecentrum Zuid-Afrika) een nieuwe koers voor de toekomst.920 Die 
toekomst moest zeker duren tot 1999. Na consultatie van de ‘Zuid-Afrikaanse partners’ had Kairos 
besloten zich te richten op de enorme kloof in de Zuid-Afrikaanse samenleving die het gevolg was van 
het jarenlange apartheidsbeleid. Onder andere wilde Kairos de hulp kanaliseren via de ‘zwarte 
onafhankelijke kerken’, waar miljoenen arme Zuid-Afrikanen bij aangesloten waren. Daarnaast moest 
landhervorming een thema worden voor Kairos. Kairos meende dat de belangstelling voor haar 
informatie en de adviezen, vanwege het toenemend aantal contacten tussen Nederland en Zuid-afrika, 
eerder zou toe- dan afnemen. In 1997 stopten de Nederlandse kerken echter met de financiële steun aan 
Kairos. Daarmee viel de bestaanszekerheid van de organisatie weg. In 2002 sloot Kairos definitief de 
deuren. 
 

                                                
917 Zie bijvoorbeeld: NRC Handelsblad, dd 22-11-1989. 

918 Verslag a.b. vergadering Kairos, dd 20-02-1990. Archief Kairos, doos 3.2. IISG. 

919 Notitie ‘Kairos en de toekomst’, door Cor Groenendijk, dd 27-02-1990. Archief Kairos, doos 3.2. IISG. 

920 Zie onder andere: Amandla, dd september 1994. 
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6. Het olie-embargo; acties tegen Shell 
 
Inleiding 
In 1972 deed de Wereldraad van Kerken een oproep aan haar leden om multinationale ondernemingen 
te vragen zich uit Zuid-Afrika terug te trekken. Werkgroep Kairos besloot aan deze oproep gehoor te 
geven. Maar op welke bedrijven zou de organisatie zich moeten richten? De keuze voor Shell als eerste 
en voornaamste doelwit lag voor de hand. Olie was een vitaal product voor Zuid-Afrika; het was één 
van de weinige strategische producten waar het land zelf niet over beschikte. Shell was sinds het begin 
van de twintigste eeuw betrokken bij de olievoorziening aan Zuid-Afrika, bovendien was Shell het 
enige mondiaal opererende energiebedrijf dat (deels) in Nederlandse handen was. Ook speelde mee dat 
Shell in Nederland, maar ook internationaal, de aandacht trok en tot de verbeelding sprak. Acties bij 
Shell zouden niet snel onopgemerkt blijven. Maar ook andere argumenten werden genoemd. De 
energieproductie en -handel was relatief arbeidsextensief, een vertrek van Shell uit Zuid-Afrika zou 
daarom weinig negatieve gevolgen hebben voor de (zwarte) arbeiders, zo analyseerden de leden van 
Kairos. Toenmalig secretaris van Kairos, Cor Groenendijk daarover: “Ik weet wat werkloosheid is: 
mijn vader is lange tijd werkloos geweest, dat is afschuwelijk voor het gezin. Daarom speelde het voor 
mij een rol dat er bij Shell relatief weinig zwarte werknemers waren, Unilever in Zuid-Afrika had veel 
meer zwarten in dienst.”921 
Shell vond het oneerlijk dat de kwestie van de apartheid vooral op het bordje van ‘de Koninklijke’ 
terecht kwam. Gerrit Wagner, bestuursvoorzitter en later president-commissaris van Shell, zei daarover 
in een interview in de Volkskrant: “In het kader van onze normale bedrijfsvoering zijn wij, Shell, 
onderhevig aan tegenstrijdige instructies, die elk voor zich wettig zijn. Als ze tot een botsing leiden 
zitten wij er tussen in. Maar dan mag men de moeilijkheden daarvan, van het ontbreken van 
internationale overeenstemming, niet op ónze stoep leggen.”922 Daarbij doelde Wagner op de 
tegenstrijdigheid tussen de internationale afwijzing van apartheid en de druk die de regeringen van 
Zuid-Afrika en Rhodesië uitoefenden op bedrijven om zich te voegen naar de lokaal geldende 
wetgeving. 
Wat betreft de lokale wetgeving was er volgens Wagner voor bedrijven geen ruimte voor het opzoeken 
(en oprekken) van de marges: “Een strikte loyaliteit aan de wetten van het land moet de grondwet zijn 
van elk bedrijf; ook van een internationaal bedrijf in al zijn onderdelen. Wanneer men zich daar niet 
aan houdt, verliest men eigenlijk zijn bestaansrecht. De meest scrupuleuze inachtneming van de lokale 
voorschriften is vereist en de ondernemer moet naar mijn mening zorg betrachten om zelfs niet de 
schijn te wekken, dat hij zich in het land waar hij mag werken beweegt in de marge van het 
toelaatbare.”923 De mogelijkheden voor het bedrijf om daarmee van binnenuit de apartheid te 
bestrijden, zoals na de tweede helft van de jaren tachtig het beleid en het argument zou worden van 
Shell, werden aan het eind van de jaren zeventig nog niet onderkend.  
 
In de campagne tegen Shell zijn drie fasen te onderscheiden.924 Een eerste fase van 1972 tot 1979 
waarin vooral de dialoog met Shell werd gezocht. De tweede fase loopt van 1979 tot 1985. Daarin werd 
de campagne naar een nationaal niveau getild. Er kwamen landelijke acties; het publiek werd bij de 
campagne betrokken en ook kwam er toenemende druk op de politiek. Toen duidelijk werd dat er 
politiek geen winst te behalen viel, zakte de campagne aan het eind van deze fase iets in. De derde fase 
begon rond 1985 en bestond enerzijds uit een verharding/radicalisering van een deel van de beweging, 
met de vernielingen van Shellpompen en de zogenaamde spektakelblokkade als markeringspunten (zie 
hierover het hoofdstuk over de radicale anti-apartheidsbeweging). Anderszijds bestond de derde fase 
uit een voorgenomen internationalisering van de Shellcampagne. Vooral een boycot van de 
Amerikaanse consument zou indruk maken op Shell, zo was de verwachting van de meer traditionele 
anti-apartheidsgroepen. In feite kwam een echte internationalisering van de campagne slechts 
mondjesmaat van de grond, ondanks de pogingen daartoe en de toenemende contacten met 
(bijvoorbeeld) de Amerikaanse vakbonden.  
 
Gesprekken met Shell 
In totaal sprak Kairos (aangevuld met vertegenwoordigers van de kerken) tussen 1973 en 1976 drie 
keer met Shell. Het voorstel tot zulke gesprekken was tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1973 
gedaan door Cor Groenendijk en Gerrit Wagner was daarmee akkoord gegaan. Groenendijk: “Het 
                                                
921 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 15-04-2010. 

922 De Volkskrant, dd 28-06-1977. 

923 Seumeren, H. van. Gerrit A. Wagner, een loopbaan bij de Koninklijke. Uitgeverij Veen, Utrecht, 1989. 

924 Zie ook: Van Riemsdijk (1994). 
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eerste gesprek ging wel goed. Wagner beklemtoonde dat hij apartheid afwees. Dat heeft hij vijf jaar 
lang herhaald. Maar tegelijkertijd zette Shell advertenties in Zuid-Afrikaanse bladen met de boodschap: 
‘Ons woon ook hier’. Daarmee benadrukte Shell dus eigenlijk hun band met het Zuid-Afrika van dat 
moment.”925  
De belangrijkste argumenten van Wagner om te blijven waren dat bij vertrek de Shell infrastructuur 
plus de werknemers zouden achterblijven. Degene die de operaties zou overnemen zou ongetwijfeld 
minder goede arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in petto hebben. Ook stelde Wagner dat het 
bedrijf door te blijven druk kon uitoefenen op de Zuid-Afrikaanse samenleving om de apartheid te 
verlichten. Daarbij voelde het bedrijf zich echter gehouden aan de uiterst smalle marges die er binnen 
het Zuid-Afrikaanse systeem bestonden om de apartheid te bekritiseren. Het hoofdpunt was echter dat 
Shell vreesde dat, door toe te geven aan de eisen van de anti-apartheidsbeweging, het bedrijf in politiek 
vaarwater zou komen. Toegeven zou het hek openzetten voor andere groepen die bezwaar zouden 
kunnen maken tegen de aanwezigheid van Shell in tal van andere landen waartegen politieke of 
maatschappelijke bezwaren bestonden. Daarbij tekende de directie van de Shellgroep aan dat Shell 
Zuid-Afrika voor een groot gedeelte vrij was in de manier waarop het bedrijf lokaal opereerde. De 
steunbetuigingen van Shell aan het apartheidsbewind kwamen uit de koker van het lokale bedrijf en 
moesten niet toegeschreven worden aan het hoofdkantoor, zo benadrukten Wagner en zijn opvolgers. 
De vrijheid van dochters om het eigen beleid te voeren werd natuurlijk wel begrensd door de strikte 
Zuid-Afrikaanse wetgeving. 
 
Een constante in de gesprekken met Shell was dat de informatie van de actievoerders en Shell erg 
verschillend was. Tijdens de gesprekken strooide Shell met informatie en cijfermateriaal waaruit zou 
blijken dat hun aanwezigheid juist gunstig was voor de arbeiders en voor het ondermijnen van 
apartheid. Voor de activisten waren deze gegevens moeilijk controleerbaar. Kairos had daarom 
behoefte aan gedetailleerde eigen gegevens over de rol van Shell. Groenendijk zegt daarover: “Je zit 
altijd met de bewijslast. Je moet concrete gegevens hebben om ze te kunnen aanspreken.” Daarom gaf 
Kairos, ter voorbereiding van het derde gesprek met Shell dat plaats zou vinden op 3 mei 1976,926 aan 
het Oecumenisch Studie- en Actiecentrum (Osaci) opdracht om de rol van Shell in Zuid-Afrika in kaart 
te brengen. Osaci was opgericht door het IKV, Pax Christi, Kairos, Betaald Antwoord en de werkgroep 
Kerk en Ontwikkelingssamenwerking. Vooraf stuurden de actievoerders het Osaci-rapport naar Shell. 
Deze keer zouden ze zich niet laten overbluffen. 
Hoewel de studie Shell prees om de relatief hoge lonen en de gunstige werkomstandigheden, speelde 
Shell toch een wezenlijke rol in de instandhouding van apartheid in Zuid-Afrika, zo stelde het rapport. 
Olieconcerns als Shell voorzagen in de aanwezigheid van de onmisbare energie en grondstof voor de 
industrie; ze leverden de brandstof voor het leger en andere onderdrukkende instituties in Zuid-Afrika; 
ze creëerden de voorwaarde voor economische ontwikkeling en droegen zo bij aan het handhaven van 
de politieke en economische macht van de blanke heersende klasse in Zuid-Afrika, aldus het Osaci-
rapport.927 Alleen door te vertrekken uit Zuid-Afrika zou Shell bijdragen aan het afschaffen van 
apartheid, was de impliciete conclusie. 
Uiteraard was Wagner het niet eens met deze analyse. Hij stelde dat het terugtrekken van Shell uit 
Zuid-Afrika juist zou leiden tot een verharding van de positie van de blanken. Wagner verzocht Kairos 
dan ook om geen publieke actie tegen Shell te beginnen, want dat zou niet in het voordeel van de 
plaatselijke bevolking zijn. Groenendijk cum suis wierpen tegen dat de aanwezigheid van de 
buitenlandse bedrijven door de zwarte Zuid-Afrikanen werd beschouwd als deel van het probleem. 
Daarbij verwezen ze naar de recente verklaring van Naudé en Buthelezi over de rol van buitenlandse 
investeringen (zie ook de paragraaf over Buthelezi in het hoofdstuk over Kairos).928  
In een interview in Vrij Nederland, in 1986, zei Wagner dat hij ervan overtuigd was dat Shell alles 
deed dat in zijn vermogen lag om apartheid te beëindigen, maar dat dit niet veel was. “Als het niet veel 
is moet je je afvragen, is het zedelijk verantwoord te werken in een land met een volstrekt verwerpelijk 
regime? ’t Is een afweging, tussen het belang van mensen waar het om gaat en je geweten. Het lijdt 
geen twijfel dat het eigen personeel hoopt dat we daar blijven zitten, als we weg zouden gaan zouden 
die mensen er niet op vooruit gaan. Anderen zeggen dat ze dat offer willen brengen, mag jij dan voor 
hen beslissen?”929  

                                                
925 Citaten van Groenendijk zonder verdere bronvermelding zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 15-04-2010. 

926 Brief Cor Groenendijk aan o.a. J. Bos en A, v.d Heuvel, geen datum. Archief Kairos, doos 1.7. IISG. 

927 Kairos/Osaci. Shell in Zuid-Afrika. Utrecht, 1976. 

928 Beyers Naudé en Gatsha Buthelezi: Foreign Investments in South Africa. Ongedateerd (ws maart 1976). Archief Kairos, 

doos 5.7. IISG. 

929 Vrij Nederland, dd 20-12-1986. 
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Na het derde gesprek was het voor Kairos duidelijk dat beide partijen niet dichter tot elkaar zouden 
komen. Bovendien verhardde de positie van beide partijen: voor de actievoerders was ‘Soweto’ een 
teken om er een schepje bovenop te doen. Bij Shell maakte de toegankelijke Wagner als president-
directeur plaats voor de ongenaakbare Dirk de Bruyne. In plaats van de gesprekken met Kairos ging 
Shell nu gesprekken aan met vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, die door Kairos waren 
gevraagd om zich uit te spreken over de aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika. 
Op 3 november 1977 en 6 februari 1978 spraken vertegenwoordigers van de RvK in Nederland met de 
top van Shell. Namens de kerken waren onder anderen Marga Klompé, Albert van den Heuvel, Harry 
de Lange en Rein Jan van der Veen bij het gesprek aanwezig. Namens Shell waren dat president-
directeur De Bruyne, F.W.A. Goes, hoofd van de juridische afdeling van Shell, E.C.G. Werner, 
directeur van Shell Nederland, en L. Wesseling, hoofd public affairs van Shell Europa. De gesprekken 
waren grotendeels een herhaling van zetten, waarbij Shell volhield een gunstige invloed uit te oefenen 
op de situatie in Zuid-Afrika. Ook stelde Shell dat het bedrijf zich aan de Zuid-Afrikaanse wetten 
diende te houden en daarbij gehouden was aan geheimhouding over de herkomst van olie en de 
levering aan bijvoorbeeld leger en politie. Ook de vermeende olieleverantie van Shell aan Rhodesië 
kwamen ter sprake. Anders dan tegen Zuid-Afrika hadden de VN jegens Rhodesië wel een bindend 
olie-embargo afgekondigd (zie paragraaf Aandacht op Rhodesië). Volgens de kerken echter spande 
Shell zich onvoldoende in om de VN-sancties na te leven, daarmee zou het bedrijf de apartheid in heel 
zuidelijk Afrika bestendigen. 
Ook de Raad van Kerken wist Shell geen toezeggingen te ontlokken. Uiteindelijk ontstond zelfs een 
grimmige sfeer tussen de kerkelijke vertegenwoordigers en de Shelltop omdat De Bruyne keihard 
volhield dat het Nederlands/Engelse bedrijf niets wist van enige betrokkenheid bij olieleveranties aan 
Rhodesië. Korte tijd later onthulde het Engelse Binghamrapport dat Shell wel degelijk olie leverde aan 
het regime van Ian Smith. Volgens Albert van den Heuvel zei Marga Klompé letterlijk tegen De 
Bruyne: ‘U jokt’. Van den Heuvel: “Dat kwam aan als Marga iets dergelijks tegen je zei.”930 
 
Nadat het Angola Comité zich had omgevormd tot Komitee Zuidelijk Afrika (zie hoofdstuk Komitee 
Zuidelijk Afrika) besloten Bosgra en de zijnen om zich aan te sluiten bij de oliecampagne van Kairos. 
Met een korte brief liet Kairos op 30 augustus 1977 aan het nieuwe KZA weten dat de werkgroep 
inging op het verzoek van KZA “om samen te werken inzake de Kon. Shell-groep.”931 Beide 
organisaties sloten prima op elkaar aan. Ten eerste was er enige mate van geografische spreiding. Het 
KZA was in Amsterdam gevestigd en Kairos had haar secretariaat in Utrecht. De achterbannen sloten 
ook goed aan: KZA was centrum-links seculier en Werkgroep Kairos richtte zich op het meer 
progressieve deel van de kerken. Ook belangrijk was dat beide organisaties nauwelijks met elkaar 
concurreerden op het gebied van fondsenwerving (Kairos deed weinig aan fondsenwerving bij het 
brede publiek) en dat beide organisaties zich richtten op een ander deel van de Zuid-Afrikaanse 
oppositie. Het KZA zat vooral op de lijn van het ANC, terwijl Kairos was opgericht als steungroep 
voor het Christelijk Instituut.  
Later sloten ook Pax Christi en de Novib zich aan bij de Shellcampagne. 
 
Aandeelhoudersacties 
Van 1973 tot 1990 bezochten anti-apartheidsactivisten jaarlijks de Shell-aandeelhoudersvergadering. 
Door aandelen te kopen kregen zij stemrecht tijdens de vergadering en werden vertegenwoordigers 
gemachtigd om tijdens de vergadering het woord te voeren. De allereerste actievoerder tijdens de Shell-
jaarvergadering was, in 1973, Cor Groenendijk: “Ik had een aandeel van vijftig gulden gekocht en een 
nette brief geschreven aan Shell dat ik het woord wilde voeren tijdens de aandeelhoudersvergadering. 
Ik zei tegen de aandeelhouders dat een Engels bouwbedrijf zich had teruggetrokken uit Zuid-Afrika, 
dus waarom Shell niet? De zaal reageerde verbaasd op mijn optreden. Met Wagner viel op zich wel te 
praten. Wagner zei: apartheid is dom en inhumaan. Nou, daarin waren we het eens, maar dus niet over 
wat met die opvatting te doen.” 
Aanvankelijk waren de aandeelhoudersacties vooral bedoeld om in dialoog te komen met Shell over de 
aanwezigheid van het bedrijf in Zuid-Afrika. In 1978 werd voor het eerst een resolutie ingediend 
waarin het bedrijf werd aangespoord zich uit Zuid-Afrika terug te trekken.  
Het was duidelijk dat Shell met de jaarlijkse verstoring van de vergadering steeds meer in de maag zat. 
Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 18 mei 1979, verklaarde topman De Bruyne: “De 
actievoerders aarzelen niet in pamfletten en bijeenkomsten een beeld van Shell neer te zetten waarin 

                                                
930 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 07-07-2010. 

931 Brief Kairos aan KZA, dd 30-08-1977. Archief Kairos, doos 6.23A. IISG. 
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onze onderneming zoal niet medeplichtig, dan toch verantwoordelijk voor terreur en moord zou 
zijn.”932 Als middel waren de aandeelhoudersacties inventief en doeltreffend, in ieder geval om de 
kwestie van de apartheid te agenderen. Wettelijk was het Shell niet toegestaan de actievoerders de 
toegang tot de vergadering te weigeren. Ook mocht hen geen spreekrecht worden geweigerd. Anders 
dan een beetje hinderen kon Shell weinig tegen de actievoerders doen. Zo weigerde de directie in 1978 
om de resolutie van Kairos en Pax Christi ter stemming te brengen omdat deze niet op de 
voorgeschreven wijze was ingediend. Een jaar later werd een soortgelijke resolutie geweigerd omdat 
die ‘te politiek’ zou zijn.  
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1980 stemde ongeveer 15% van de aanwezige 
aandeelhouders voor het terugtrekken van Shell uit Zuid-Afrika; een kleine minderheid, maar kennelijk 
voldoende voor Shell om maatregelen te nemen. Een verandering van de statuten schiep de 
mogelijkheid voor grote aandeelhouders om meer stemmen uit te brengen, waardoor het moeilijker 
werd voor de actievoerders om met het laten opdraven van veel kleine aandeelhouders de 
stemverhouding te laten kantelen. Voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van 1981 bedacht 
Shell nog een trucje om de ‘overlast’ van de actievoerderende aandeelhouders te beperken: het 
spreekrecht voor kleine aandeelhouders werd ernstig beperkt.  
De respons van de ‘reguliere’ Shell-aandeelhouders bleef in de gehele periode minimaal. Kennelijk 
werkten de acties niet om de aandeelhouders in het anti-apartheidskamp te krijgen. De stemmingen 
tijdens de aandeelhoudersvergaderingen leverden steeds een kleine minderheid op die bereid was het 
beleid van Shell af te wijzen. De meeste proteststemmen kwamen in 1978 en 1979 van het NVV-
beleggingsfonds dat in Shell had belegd. Het was duidelijk dat via deze stemmingen het beleid van 
Shell niet zou worden afgewezen. KZA en Kairos hebben dan ook nooit een strategie gevoerd om 
tijdens de vergaderingen daadwerkelijk een meerderheid te krijgen. Later deed de FNV haar aandelen 
Shell van de hand, waarmee de kans op het aannemen van een resolutie van de anti-
apartheidsbeweging nog verder werd verkleind. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig werden 
‘progressieve’ beleggers (zoals pensioenfondsen van predikanten) aangespoord hun aandelen Shell van 
de hand te doen. Daarmee vielen ook zij af als mogelijke bondgenoten tijdens de 
aandeelhoudersvergaderingen. 
Gewone aandeelhouders werden vooral als tegenstander gezien, en niet als potentiële medestanders in 
de campagne om Shell tot inkeer te brengen. Er is geen campagne opgezet om bijvoorbeeld de grote 
institutionele beleggers, zoals bijvoorbeeld de pensioenfondsen, aan te spreken op hun 
beleggingsportefeuilles. Wel zetten de actievoerders vanaf 1978 in de dagen voorafgaand aan de 
aandeelhoudersvergadering grote advertenties in NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant en De 
Nieuwe Linie, waarin de aandeelhouders werden opgeroepen zich uit te spreken tegen de aanwezigheid 
van Shell in Zuid-Afrika (en in Namibië en Rhodesië) en de resoluties van de actievoerders te 
ondersteunen. 
 
Ondanks de tegenmaatregelen van Shell, en de geringe bijval van de aanwezigen, bleven de 
aandeelhoudersvergaderingen een interessant podium voor de anti-apartheidsactivisten om zich in het 
openbaar direct te richten tot de hoogste leiding van Shell. Om het gewicht van de proteststem 
zwaarder te laten wegen nodigden Kairos, Pax Christi en KZA vanaf 1978 steeds speciale gasten uit 
om het woord te voeren tijdens de vergaderingen. In 1979 bijvoorbeeld nam ex-minister Trip, 
voorzitter van Pax Christi, het woord. Hij las de resolutie voor die Kairos en Pax Christi als 
aandeelhouders van Shell hadden opgesteld en die door Shell niet op de agenda was gezet. Misschien 
meer nog dan Trip sprak de aanwezigheid van de ZANU-vertegenwoordiger Didymus Mutasa uit (toen 
nog) Rhodesië tot de verbeelding. Mutasa verklaarde dat Shell het enige olieconcern was dat de 
benzine voor de militaire vliegtuigen van de regering van Ian Smith leverde: “Deze vliegtuigen 
bombardeerden onze moeders en kinderen die in vluchtelingenkampen in Zambia en Mozambique zijn. 
Jullie helpen direct en indirect het racistische regiem in ons land.”933 Andere gasten die namens de anti-
apartheidsbeweging het woord voerden waren onder andere: Beyers Naudé, Jacques Wallage, 
Marjanne Sint, Lolle Nauta, Sean McBride en Simon Jelsma. 
Gedurende de hele jaren tachtig was de Shell-aandeelhoudersvergadering een vast item op de agenda 
van de anti-apartheidsbeweging. Media-aandacht was hierbij een belangrijk doel. KZA, Kairos en Pax 
Christi maakten zich dan ook zorgen dat de aanwezigheid bij de aandeelhoudersvergadering steeds 
minder nieuwswaardig zou worden.934 Dus moesten de acties rondom de aandeelhoudersvergadering 

                                                
932 Verklaring drs D. De Bruyne over de Kairos/Pax Christi ontwerpresolutie, dd 17-05-1979, archief KZA, doos 16. IISG. 

933 De waarheid, dd 19-05-1979. 

934 Zie bijvoorbeeld: Voorstel Pax Christi voor de te volgen strategie t.a.v. de Shell aandeelhoudersvergadering 1981, dd 28-

09-1981. Archief KZA, doos 17. IISG. 
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geïntensiveerd worden, meenden de activisten. De vergadering van 1980 was vooral opmerkelijk 
omdat deze keer zo’n zeshonderd activisten met Shellaandelen de vergadering bezochten. Daarmee was 
ongeveer de helft van de aanwezigen betrokken bij de anti-apartheidsbeweging. In stemkracht leverde 
dit de activisten, zoals eerder aangegeven, slechts 15% op. De kwestie Zuid-Afrika domineerde hoe 
dan ook de vergadering. 
De vergaderingen werden voor Shell steeds minder beheersbaar. Beperkten de acties zich eerst tot wat 
jongeren die pamfletten uitdeelden en een voorzichtige interruptie tijdens de vergadering, de 
vergadering van 1982 was bijna niet meer in de hand te houden door voorzitter Wagner. De reguliere 
aandeelhouders van Shell moesten zich kreten als ‘moordenaars’ en ‘leugenaars’ laten welgevallen.935 
Het personeelsblad van Shell, Shell Post, maakte melding van de emoties die tijdens deze 
aandeelhoudersvergadering aan de oppervlakte waren gekomen: “Voorzitter Wagner moest de 
ongeveer honderd aandeelhouders die met de boycotactie sympathiseerden herhaaldelijk tot kalmte 
manen – trouwens ook de andere aandeelhouders die over het verloop van dit deel van de vergadering 
hun ongenoegen luidkeels kenbaar maakten.”936 
De acties waren in zoverre effectief dat het officiële karakter van de vragen die werden gesteld door de 
actievoerende maar desondanks formele aandeelhouders de Shelldirectie noopten tot een reactie. Zo 
stelde Kairos voorzitter Cor Groenendijk tijdens de aandeelhoudersvergadering van 19 mei 1982 
namens de actievoerders elf specifieke vragen aan Shell, waar bestuursvoorzitter Van Wachem op 29 
juni een uitgebreid antwoord op gaf. Shell voelde zich genoodzaakt om in het antwoord vooral 
omtrekkende bewegingen te maken en zich te verschuilen achter spitsvondigheden, zoals de gescheiden 
verantwoordelijkheid van de diverse Shellonderdelen, en de opmerking dat niet verwacht kon worden 
dat het bedrijf antwoord zou geven op vragen naar de operationele gang van zaken binnen het 
bedrijf.937  
 
In het midden van de jaren tachtig verhardden de actiemethoden van de ‘traditionele’ actievoerders 
jegens Shell. Het KZA was daarbij bereid om verder te gaan dan Kairos. Dit noopte Kairos voorzitter 
Groenendijk in 1985 om een waarschuwende brief te schrijven aan het KZA: “In het kort komt onze 
mening er op neer, dat Kairos niet meedoet met jullie voorgestelde aktie én dat we er ernstige bezwaren 
tegen hebben als jullie in deze vorm aktie willen voeren tijdens de vergadering van Shell.”938 Daarbij 
herinnerde Groenendijk het KZA eraan dat het KZA indertijd verzocht had zich te mogen aansluiten bij 
het Kairos initiatief en dat Kairos hierin had toegestemd op voorwaarde dat er rekening gehouden zou 
worden met de wensen van de kerkelijk geïnspireerde groep. Kairos was bang dat hardere acties het 
draagvlak van Kairos bij de middengroepen zou doen afbrokkelen. 
 
In 1986 noopte het tumult tijdens de aandeelhoudersvergadering president-commissaris Wagner om de 
ordedienst en de politie te hulp te roepen om de actievoerende aandeelhouders te verwijderen. “Ik wil 
het woord Zuid-Afrika niet meer horen”, verzuchtte Wagner tijdens de vergadering. De aandeelhouders 
die vervolgens werden verwijderd schakelden de rechter in om de daarna genomen besluiten van de 
aandeelhoudersvergadering te laten vernietigen, een eis waar de rechter niet aan toegaf.939 
De aandeelhoudersvergadering van 1989 verliep luidruchtig, maar verder zonder incidenten. Ongeveer 
200 actievoerders waren dat jaar, op donderdag 11 mei, op komen dagen bij het Congresgebouw in 
Den Haag. Ze werden daar opgewacht door een handjevol aanhangers van de Nederlands 
Zuidafrikaanse Werkgemeenschap. De discussie over Zuid-Afrika tijdens de vergadering duurde 
ongeveer een uur waarbij alleen Beyers Naudé erin slaagde om de zaal geheel stil te krijgen. In zijn 
repliek verwees bestuursvoorzitter Van Wachem naar het geweld dat inmiddels de anti-apartheidsstrijd 
in Nederland beheerste: “Alleen in Nederland hebben wij te maken met crimineel geweld van mensen 
die ons uit Zuid-Afrika willen zien vertrekken. Nergens anders, zeker niet in Zuid-Afrika.”940 
In 1991 was het voorbij. Op donderdag 16 mei 1991 konden de Shell-aandeelhouders voor de eerste 
keer in 18 jaar vergaderen zonder die hinderlijke actievoerders. “Eindelijk zijn we van dat gezeur af”, 
zo noteerde dagblad Trouw uit de mond van een aandeelhouder. Anderen vonden het maar 
‘angstwekkend rustig’ en zeiden dat de spanning er af was.941 Een dag voor de 
aandeelhoudersvergadering hadden KZA, Kairos, Pax Christi en Novib een gezamenlijke verklaring 

                                                
935 De Volkskrant, dd 22-05-1982. 
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939 Zie onder andere: brief advocaat Germ Kemper aan KZA, dd 17-10-86. Archief KZA, doos 18, IISG. 

940 Geciteerd in Algemeen Dagblad, dd 12-05-1989. 

941 Zie Trouw, dd 17-05-1991. 
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uitgegeven dat “de organisaties die gezamenlijk tekenden voor de organisatie van de aandeelhouders-
protesten” dat jaar verstek zouden laten gaan: “De vier organisaties hebben – na overleg met hun 
partners in Zuid-Afrika – besloten tot bijstelling/aanpassing van de kampagne waarin Shell gevraagd 
werd alle banden met Zuid-Afrika te verbreken (...) Het was voor ons geen gemakkelijke beslissing (...) 
Wel naar de aandeelhoudersvergadering gaan zou de indruk wekken dat er volgens ons niets in Zuid-
Afrika verandert. Niet gaan wekt de indruk dat in Zuid-Afrika nu alles geregeld is.”942  
 
Aandacht op Rhodesië 
Aan het eind van de jaren zeventig richtte de aandacht van de anti-apartheidsbeweging zich voor een 
belangrijk deel op de betrokkenheid van Shell bij (verboden) olieleveranties aan Rhodesië. In 1965, als 
reactie op de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring door premier Ian Smith, kondigde Engeland een 
olie-embargo af tegen Rhodesië. Een jaar later besloot de VN Veiligheidsraad tot een mandatoir olie-
embargo. Om aan te tonen dat Shell dit embargo schond maakten Kairos en KZA gebruik van Britse 
publicaties en onderzoeken. In voormalig moederland Engeland speelde de kwestie Rhodesië meer dan 
in Nederland. Een belangrijk onderzoek was dat van de Engelse rechters Thomas Bingham en Marius 
Gray. Het zogenaamde Bingham Report943 toonde aan dat oliemaatschappijen BP, Mobil en Shell 
doorgingen met olieleveranties aan Rhodesië en daarmee het olie-embargo schonden. Deze 
onthullingen boden aan KZA en Kairos ammunitie om zowel de Nederlandse politiek als Shell aan te 
pakken. De status van het rapport (geschreven door twee onafhankelijke rechters in opdracht van de 
regering van het Verenigd Koninkrijk) maakte dat de beschuldigingen daarin geuit niet zomaar konden 
worden ontkend door Shell. Om het Nederlandse publiek verder te informeren verzorgden het KZA en 
Kairos een Nederlandse uitgave van het boek ‘Oilgate’ van de Britse journalist Martin Bailey.944 Bailey 
stond in regelmatig contact met het KZA en Kairos (Sietse Bosgra en Cor Groenendijk werden met 
nadruk bedankt in het voorwoord van Baileys boek), en dat maakte dat hij extra geïnteresseerd bleef in 
de Nederlandse aspecten van het ‘olieschandaal’. Hierover publiceerde Bailey met enige regelmaat in 
weekblad Vrij Nederland.945  
Aanvankelijk richtte de aandacht zich op de rol van oliemaatschappijen in Zuid-Afrika in de doorvoer 
van olie naar Rhodesië. Deze kwestie had een Nederlands tintje.946 In 1974 was Berend Schuitema, de 
toenmalige voorman van de AABN, in contact gekomen met Tony Kirk (codenaam Oliver), een 
employee van oliebedrijf Mobil in Rhodesië. Kirk beschikte over bewijzen hoe de olie, via diverse 
tussenbedrijven, illegaal naar Rhodesië werd verscheept. Hij wilde zijn bewijzen niet aan journalisten 
overleggen, maar uitsluitend aan een organisatie die het effect van de documenten ten volle zou kunnen 
uitbuiten. Volgens Martin Bailey wist Schuitema Kirk ervan te overtuigen dat hij opereerde onder 
auspiciën van het ANC. Pas later bleek dat Schuitema van plan was het materiaal te laten publiceren 
door zijn omstreden Okhela-initiatief (zie paragraaf ‘Okhela en de val van Berend Schuitema’, in het 
hoofdstuk over de AABN). Onderzoeker Dick de Graaf ontmoette Kirk, in opdracht van Schuitema, in 
Londen waar deze hem een stapel documenten overhandigde waarin inderdaad de betrokkenheid van 
Mobil bij de illegale leveranties uit de doeken werd gedaan. Volgens De Graaf had het ANC kennelijk 
lucht gekregen van de contacten van Schuitema. De Graaf: “Toen ik met de documenten thuis kwam 
zat daar Johnny Makatini van het ANC. Makatini eiste de documenten op. Ik aarzelde want het was 
niet mijn opdracht. Maar heb ze uiteindelijk toch gegeven. Berend was er niet blij mee, hij had gehoopt 
dat het de eerste publicatie van Okhela kon worden en dat hij daarmee zich zou bewijzen tegenover het 
ANC.” 
Mobil was voor de Nederlandse actievoerders minder interessant dan Shell. Zowel het Bingham Report 
als de onthullingen van Martin Bailey leverden echter voldoende materiaal op om het ook Shell lastig 
te maken. Vooral de naam van Shell topman Dirk de Bruyne viel geregeld in de Engelse documenten. 
De Bruyne was, voordat hij eerste man werd bij Shell, regiodirecteur van Shell in zuidelijk Afrika 
geweest. Daarmee was hij direct betrokkene bij de aanwezigheid van Shell in Rhodesië en Zuid-Afrika. 
Dit maakte het voor De Bruyne lastig om zich te verschuilen achter gebrek aan kennis over de 
specifieke omstandigheden. Het maakte de Shell topman tot een perfect doelwit. Op een gegeven 
moment deden het KZA en Kairos zelfs pogingen om De Bruyne voor de rechter te krijgen op 

                                                
942 Gezamenlijke verklaring, dd 15-05-1991, archief KZA, doos 28, IISG. 

943 Bingham, T.H. en S.M. Gray. Report on the supply of petroleum products to Rhodesia. London, 1978. 

944 Bailey, Martin. Oilgate - the Sanctions Scandal. London, Coronet Books, 1976. Nederlandse bewerking: KZA, Kairos. Het 

Olieschandaal 1965-1980. Hoe de westerse regeringen en oliemultinationals het blanke minderheidsregime in Rhodesië in het 

zadel hielpen en de sancties van de Verenigde Naties torpedeerden. Amsterdam, Utrecht, 1980. 

945 Onder andere: Bailey, Martin. Oilgate: liever doofpot dan recht. Vrij Nederland, dd 12-01-1980. 

946 Het onderstaande is gebaseerd op: Bailey (1978) en een interview van de auteur met Dick de Graaf, dd 23-08-2008. 
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beschuldiging van het illegaal leveren van olie aan Rhodesië. De naam van De Bruyne kwam voor op 
een lijst van verantwoordelijken van Shell en BP die volgens het Bingham Report vervolgd zouden 
kunnen worden. Zo’n honderd Nederlandse rechtsgeleerden drongen, op initiatief van KZA en Kairos, 
aan op berechting van de Shell topman in Nederland, maar die beslissing wilde het openbaar ministerie 
niet nemen. Ook in Engeland zag het openbaar ministerie af van vervolging van De Bruyne en andere 
topmensen van Shell en BP die op de lijst van Bingham en Gray stonden. De procureur-generaal in 
Engeland, Sir Michael Havers, betoogde in het Lagerhuis dat het materiaal van het Bingham Report 
onvoldoende grond voor vervolging opleverde, naast het feit dat het onderzoek te veel tijd en geld zou 
kosten.947 Uiteindelijk verschenen alleen enkele lager geplaatsten voor de rechter. 
Shell zelf reageerde ook op het Bingham Report en stelde dat het rapport de beschuldiging ontkrachtte 
dat Shellmaatschappijen zouden hebben samengespannen “met het oogmerk de eenzijdige 
onafhankelijkheidsverklaring door Rhodesië te bevorderen” en dat het bedrijf “de regering van dit land 
niet heeft toegezegd dat de olieleveranties doorgang zouden blijven vinden.”948 Hoewel de bewijslast 
voor een daadwerkelijke rechtsgang jegens de betrokken Shell medewerkers onvoldoende werd geacht, 
twijfelden weinigen eraan dat Shell wel degelijk betrokken was geweest bij olieleveranties aan 
Rhodesië en dat Shell topman De Bruyne, als toenmalige vertegenwoordiger van ‘de Koninklijke’ in 
Rhodesië, van deze leveranties geweten moet hebben. De affaire droeg daarmee bij aan het aantasten 
van de reputatie van Koninklijke Shell als onkreukbaar boegbeeld van het Nederlandse bedrijfsleven. 
Bij het afscheid van De Bruyne als bestuursvoorzitter van Shell presenteerden Kairos en KZA een 
‘bruinboek’ waarin de betrokkenheid van De Bruyne bij Shell in zuidelijk Afrika nogmaals uit de 
doeken werd gedaan. Om de tekst kracht bij te zetten vroegen de organisaties Nederlandse 
rechtsgeleerden of deze publicatie op hun instemming kon rekenen. 120 Nederlandse juristen, 
waaronder oud procureur-generaal bij de Hoge Raad G.E. Langemeyer, ‘mensenrechtenjurist’ Theo 
van Boven en de hoogleraar staats- en administratief recht Henc van Maarseveen, verklaarden met de 
tekst in te stemmen. Op zich een curieuze actie omdat het boekje slechts voor een zéér beperkt gedeelte 
ging over het juridische vakgebied, namelijk een eventuele strafbaarheid van De Bruyne, en de 
gevraagde juristen nauwelijks kennis konden hebben gehad van het optreden van Shell in zuidelijk 
Afrika of de eventuele betrokkenheid van De Bruyne daarin. De auteurs van het bruinboek 
concludeerden overigens dat de Shell topman “niet strafbaar [was] voor de Nederlandse wet.”949 
Volgens Albert van den Heuvel heeft Marga Klompé er indertijd bij koningin Beatrix op aangedrongen 
dat De Bruyne bij zijn afscheid geen koninklijke onderscheiding zou ontvangen. Toch kreeg De Bruyne 
in 1982 het commandeurschap in de orde van Oranje Nassau. In een telex protesteerden Novib, Pax 
Christi, KZA en Kairos tegen dit eerbewijs aan de man die, volgens hun zeggen, “een kwalijke rol 
heeft gespeeld”.950 
 
De aanvallen van KZA en Kairos over de betrokkenheid van Shell bij het verplichtte olie-embargo van 
Rhodesië, leidden tot beperkte maatschappelijke of politieke verontwaardiging. Kranten berichtten 
weliswaar met enige regelmaat over de beschuldigingen aan het adres van Shell, maar politieke 
consequenties werden daar niet aan verbonden. De Tweede Kamer verzocht de regering om onderzoek 
te doen naar de eventuele Nederlandse betrokkenheid bij de leveranties, maar toen de regering 
weigerde daarmee in te stemmen, besloot de Kamer om een eigen parlementaire onderzoekscommissie, 
onder leiding van CDA’er Jan Nico Scholten, in te stellen om de relaties tussen Shell en Rhodesië te 
onderzoeken.  
Voor Kairos, KZA, Pax Christi en Novib (de organisaties die vanaf 1978 de Shell-campagne 
vormgaven) bood de ‘Commissie Rhodesië Boycot’ alle ruimte voor lobby. Vooral ook omdat de 
Commissie werd voorgezeten door Scholten, die in nauw contact stond met zowel het KZA als Kairos. 
De anti-apartheidsorganisaties brieften de Commissie bijvoorbeeld dat een hooggeplaatste 
Shellmedewerker, op 8 oktober 1965, vóór de onafhankelijkheidsverklaring met het Rhodesische 
regering had gesproken, en daarbij onder andere had toegezegd dat Shell ook na een eenzijdige 
onafhankelijkheidsverklaring olie aan Rhodesië zou blijven leveren.951 Deze Shellmedewerker zou de 
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latere president-directeur Dirk de Bruyne zijn geweest. Jaren later verklaarde Ian Smith, de premier van 
Rhodesië, dat hij zonder de verzekering dat de olie zou blijven toestromen, nooit de stap tot 
onafhankelijkheid had durven zetten. 
De Commissie Rhodesië Boycot deed vooral onderzoek bij de betrokken ministeries (Buitenlandse 
zaken en Economische zaken). De Commissie constateerde in een eerste verslag in oktober 1979 dat er 
na 1965 veel contacten waren geweest tussen Shell Nederland en Rhodesië en dat Shell inderdaad 
betrokken was bij olieleveranties vanuit Zuid-Afrika naar Rhodesië. Vooral na 1981 kreeg de 
Commissie extra impuls toen een groot aantal Mozambikaanse douanedocumenten werd vrijgegeven 
waarin de betrokkenheid van Nederlandse partijen in de uitvoer naar Rhodesië werd aangetoond. Het 
uiteindelijke rapport van de Commissie, gepubliceerd in maart 1982, stelde vast dat tussen 1966 en 
1976 zeker 64 Nederlandse tankers olie hadden vervoerd naar Mozambique en dat (een deel van) deze 
olie met medeweten en instemming van de leveranciers was doorgevoerd naar Rhodesië. Naast Shell 
bleken ook de Stoomvaart Maatschappij Oostzee en Caltex-Nederland een rol gespeeld te hebben in de 
leveranties. Nederland was, volgens de Commissie, op de hoogte van deze illegale leveranties en had 
de verplichting gehad om ertegen op te treden. Dat had Nederland niet gedaan. Hoewel deze conclusies 
er niet om logen, verdween de Commissie Rhodesië Boycot al snel in een politiek vacuüm. Inmiddels 
was de Nederlandse politiek in rep en roer geweest door de kwestie van een Nederlandse olieboycot 
van Zuid-Afrika, waarbij het kabinet langs de rand van de afgrond scheerde (zie paragraaf ‘De 
olieboycot en de politiek’). Voor nieuw gekrakeel over een ‘oude zaak’ voelde de meerderheid van de 
Tweede Kamer weinig. 
De betrokkenheid van Shell bij de illegale olieleveranties aan Rhodesië en later de – strikt genomen 
niet verboden, maar wel omstreden en verhulde – Shelltankers die olie losten in de Zuid-Afrikaanse 
havenstad Durban, betekenden een smet op het blazoen van ‘de Koninklijke’. Het geschonden imago 
van Shell was voor de anti-apartheidsbeweging een motivatie om door te gaan met de acties. Volgens 
Kairos was de prijs die Shell, sinds het begin van de acties, voor de aanwezigheid in Zuid-Afrika moest 
betalen aanmerkelijk hoger geworden, daarom was er “reason for some cautious optimism.”952 In 
gesprekken met Shell-employees, politici en vakbondsvertegenwoordigers merkte Kairos dat de trots 
die mensen vroeger voelden voor ‘de Koninklijke’ langzaam maar zeker was omgeslagen in een zekere 
gêne.953 Het geschonden blazoen van Shell vormde de basis voor de latere consumentenboycot. 
 
Gezamenlijke campagne voor een olieboycot 
Met de actualiteit van het parlementaire onderzoek naar Rhodesië op de achtergrond besloten Kairos en 
KZA tot een gezamenlijke nationale actie om druk uit te oefenen op de Nederlandse regering om te 
komen tot een sluitende wetgeving voor een internationale olieboycot van Zuid-Afrika. Nederland zou 
als voorbeeld een verbod moeten uitvaardigen op de uitvoer vanuit Nederland van olieproducten naar 
Zuid-Afrika.  
De casus Zuid-Afrika was niet zo helder als die van Rhodesië. In 1975 riep de Algemene Vergadering 
van de VN weliswaar op tot een olie-embargo van Zuid-Afrika, maar dit embargo was niet mandatoir. 
Alleen de VN Veiligheidsraad heeft het mandaat om verplichte embargo’s af te kondigen. Met hun 
vetorecht hebben de VS en Engeland steeds mandatoire embargo’s jegens Zuid-Afrika geblokkeerd. 
Overigens bood het niet-mandatoire VN-olie-embargo individuele landen wel degelijk het recht om 
eenzijdig een verplichtend embargo af te kondigen. In 1973 besloten de meeste olieproducerende 
landen inderdaad tot zo’n embargo van Zuid-Afrika. Dit had echter weinig effect zolang Iran bleef 
voorzien in zo’n 90% van de Zuid-Afrikaanse oliebehoefte. Na de val van de Sjah, in 1979, sloot Iran 
zich bij het embargo aan en begon het net rondom Zuid-Afrika zich daadwerkelijk te sluiten.954 Zuid-
Afrika werd steeds meer afhankelijk van leveranciers die het niet zo nauw namen met internationale 
regelgeving. Voor de anti-apartheidsbeweging in Nederland werd het daarom relevant na te gaan welke 
Nederlandse partijen betrokken waren bij de omstreden olieleveranties aan het apartheidsbewind. 
 
Op 23 januari 1979 organiseerden KZA en Kairos een voorbereidende landelijke bijeenkomst bestemd 
voor organisaties die een rol zouden kunnen spelen in de campagne voor een olieboycot. Aanwezig 
waren vertegenwoordigers van onder andere de FNV, de Evert Vermeer Stichting, CNV, PSP, 
Wereldwinkels, de Hervormde Kerk, Betaald Antwoord, Novib, Kerk en Vrede, het Oecumenisch 
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Vrouwencontact, PvdA/Jonge Socialisten en Pax Christi. Tijdens de bijeenkomst stelden KZA en 
Kairos drie eisen voor als rode draad in de campagne: de Nederlandse regering diende te ijveren voor 
een effectief internationaal olie-embargo, de Nederlandse regering diende als voorbeeld zelf een verbod 
op uitvoer van olie uit te vaardigen, en ten derde diende Shell zich terug te trekken uit Zuid-Afrika.955 
De nationale actie ging van start op 21 maart 1979 (de dag van ‘Sharpeville’). Shell deed z’n beklag 
over de actie, omdat de actievoerders inspeelden op de leuze van het bedrijf: Shell Helpt, waarvan 
gemaakt was: ‘Shell Helpt apartheidsterreur in Zuidelijk Afrika’. Shell toonde zich ook ontstemd dat 
deze actie tot stand was gekomen met overheidsubsidie (via de NCO). In een brief aan Kairos liet de 
president-directeur van Shell Nederland, J.A.P. Montijn, weten dat indien de actievoerders zich niet 
zouden houden aan de “vereiste zorgvuldigheid (...) terzake een beroep op de rechter” zou worden 
gedaan.956 
Vanuit de politiek kwam er steun van de kleine linkse partijen, maar ook van de PvdA en D’66 voor de 
drie geformuleerde eisen.957 Het was duidelijk dat de sleutel lag bij het CDA. Steun voor de actie 
verdeelde de christen-democraten. 
 
Vooral vanaf 1980 werd de Shellactie bewust gevoerd op twee niveaus: enerzijds werd ‘de politiek’ 
bestookt met informatie en concrete eisen, anderzijds werd steeds meer ook ingezet op het genereren 
van druk van onderaf. Het was duidelijk dat de apartheid massaal werd afgewezen, nu kwam het erop 
aan om de publieke opinie om te zetten in concrete steun voor de strategieën die door de actievoerders 
waren uitgedacht. Daarbij ging het vooral om het instellen van (desnoods eenzijdige) Nederlandse 
sancties jegens Zuid-Afrika en een (liefst totaal) isolement van dat land. Het KZA riep lokale 
organisaties op om plaatselijk na te gaan of er grootverbruikers van Shellproducten binnen de 
gemeentegrenzen gevestigd waren. Deze grootverbruikers zouden onder druk gezet moeten worden om 
de band met Shell te beëindigen. Op 22 maart 1980 organiseerden de organisaties een informatieactie 
bij alle Shellpompen. Daarbij riepen Kairos en KZA nadrukkelijk niet op tot een boycot van 
individuele Shellpompen. Dat zou, volgens beide organisaties ‘onbegrip oproepen bij pomphouder en 
automobilist’.958 
Shell waarschuwde de pomphouders voor de acties van Kairos en KZA. Onder andere liet Shell de 
pomphouders weten dat ze niet hoefden toe te staan dat er op hun terrein actie zou worden gevoerd. 
“Als dit ondanks Uw bezwaren toch zou gebeuren, adviseren wij U een passieve houding aan te nemen 
en in geen geval geweld te gebruiken. Indien naar Uw mening de uitoefening van Uw bedrijf ernstig 
wordt verstoord kunt U ‘t beste de politie inschakelen.” Als de acties de aandacht zouden trekken van 
radio, TV of pers adviseerde Shell de pomphouders de brochure ‘Shell en Zuid-Afrika’ aan de 
journalisten te geven “zodat ze in ieder geval ook Shells argumenten onder ogen krijgen.”959 
 
De andere anti-apartheidsorganisaties (naast initiatiefnemers KZA en Kairos) waren niet bij de 
landelijke bijeenkomst aanwezig geweest. De BOA schaarde zich later wel achter de eisen en het 
actieprogramma. De AABN deed niet mee. De AABN onderschreef weliswaar de drie eisen van het 
KZA en Kairos, maar ondersteunde met nadruk niet het hele ‘program van aktie’. Onder andere 
argumenteerde de AABN dat de campagne voor een olieboycot gezien zou kunnen worden als een 
alternatief voor de guerrillastrijd van de bevrijdingsbeweging ANC en daarmee groepen in Nederland 
“die tegen de gewapende strijd en/of een boycot van Zuid-Afrika zijn” in de kaart zou spelen.960 In feite 
was het afwijzen van de AABN van de Shellcampagne gevolg van het feit dat het ANC verdeeld was 
over nut en noodzaak van een olieboycot. De ANC’ers waar de AABN meer voeling mee had, in casu 
vooral de leden van de SACP, waren minder geporteerd van een oliecampagne dan de ANC’ers waar 
het KZA zich thuis bij voelde.  
Een aantal andere organisaties onderscheef de oproep wel (volledig), zoals het Medisch Comité 
Angola, de VARA, de PvdA (maar later niet als regeringspartij), de CPN, het Interkerkelijk 
Vredesberaad (IKV). 
Hoewel de Raad van Kerken de anti-apartheidscampagne van Kairos steunde, sloot de organisatie zich 
aanvankelijk niet aan bij de actie voor een olieboycot. De voornaamste reden was dat de RvK in 
dialoog wilde blijven met zowel de Nederlandse regering als de Shelldirectie. Synchroon schreef de 
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RvK een brief aan premier Van Agt én aan Shell. Daarin werd de regering opgeroepen het initiatief te 
nemen om de westerse landen tot een boycot van Zuid-Afrika te bewegen. Bij wijze van voorbeeld zou 
Nederland zelf op eigen initiatief een uitvoerverbod moeten instellen van olieproducten naar Zuid-
Afrika. Daarmee herhaalde de RvK dus wel degelijk de belangrijkste eisen van KZA en Kairos. Aan de 
Shelldirectie schreef de RvK: “Wij hebben ons als Raad van Kerken niet willen aansluiten bij de actie, 
die vanuit een aantal organisaties gevoerd wordt tegen Uw bedrijf, mede omdat wij nog met U in 
gesprek zijn.’961 
Toch concludeerde Kairos in 1982 tevreden dat de Nederlandse kerken op een aantal momenten 
belangrijk hadden bijgedragen aan de acties tegen Shell en voor een olieboycot. Zo had de synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk zich in 1980 uitgesproken voor een Nederlandse olieboycot van Zuid-
Afrika, hadden de kerken meebetaald aan advertenties waarin de rol van Shell werd bekritiseerd en 
opgeroepen werd tot een olieboycot, en hadden diaconale bureaus meebetaald aan de oprichting van het 
Shipping Research Bureau (zie paragraaf over het SRB).962 
Zeker zo belangrijk als het informeren en meekrijgen van het kerkelijke kader, was het om ‘gewone’ 
kerkleden in actie te krijgen voor een olieboycot. Kairos organiseerde, samen met het gereformeerde 
secretariaat voor ontwikkelingssamenwerking, een bijeenkomst in Apeldoorn in september 1979. 
Honderden vertegenwoordigers van kerkelijke groepen werden hier geïnformeerd over hoe ze de 
kerkelijke gemeente mee konden krijgen in een actie voor gerechtigheid in Zuid-Afrika. Via deze 
kerkelijke actiegroepen verspreidde Kairos ansichtkaarten die verstuurd konden worden aan 
parlementariërs en waarin zij werden opgeroepen voor een olieboycot te stemmen. CDA-
parlementariër Mommersteeg klaagde over de honderden briefkaarten die hij ontving.963 
 
De anti-Shellcampagne draaide voor een gedeelte ook om de werknemers van het oliebedrijf. Zowel de 
actievoerders als Shell zelf probeerden het Shellpersoneel te overtuigen. Naar aanleiding van de actie 
‘Shell helpt apartheid-terreur’ in 1979, meende Shell dat het goed was alle werknemers te laten weten 
dat juist het blijven van Shell in Zuid-Afrika de apartheid geleidelijk zou opheffen. “Het getuigt 
daarom niet van werkelijkheidszin dat de actievoerders in hun publiciteit Shell tot mikpunt hebben 
verkozen. Bovendien gebeurt dit op een wijze, die niet alleen door vele van onze medewerkers als zeer 
kwetsend wordt ervaren, maar die daarnaast in zijn vormgeving (onder ander door misbruik te maken 
van de ‘Shell Helpt-publiciteit’) de naam van Shell in diskrediet tracht te brengen.”964 Acht dagen later 
riposteerden KZA en Kairos met een huis-aan-huis brief aan ‘alle werknemers van Shell’ waar beide 
groepen hun standpunten uiteen zetten, “Maar wij moeten constateren dat de directie tot nu toe niet 
openstaat voor redelijke discussie.”965 Ook stelden beide organisaties dat het terugtrekken van Shell uit 
Zuid-Afrika geen gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland hoefde te hebben. 
Ook later bleef Shell zich zorgen maken over hoe het personeel zou denken over de betrokkenheid van 
het bedrijf in Zuid-Afrika. Het interne bedrijfsblad Shell Spiegel publiceerde in 1986 een interview van 
zes pagina’s met president-directeur Leo van Wachem dat helemaal ging over Shell in Zuid-Afrika. 
Opmerkelijk was dat Van Wachem daarin niet met zoveel woorden ontkende dat Shell olie leverde aan 
Zuid-Afrika. Hij stelde wel dat Shell Zuid-Afrika niet aan het hoofdkantoor liet weten waar de olie 
vandaan kwam: “Shell Zuid-Afrika is een Zuidafrikaanse maatschappij. Zij moet zich gedragen naar de 
wetten in dat land. Dat betekent onder andere, dat zij, noch haar employees aan iemand anders mag 
vertellen waar Shell Zuid-Afrika haar olie vandaan krijgt. Zij doet dat dus ook niet, en wij weten het 
dan ook niet.” Maar of andere Shellbedrijven actief waren in de leveranties, liet Van Wachem in het 
midden. Hij benadrukte alleen maar dat strikt genomen dergelijke leveranties niet strafbaar waren.966 
 
Opvallende afwezige in de lijst met ondersteunende organisaties was het CNV.967 Het CNV had moeite 
met twee van de eisen die tijdens de campagne werden gesteld. De eenzijdige boycot door Nederland 
zag het CNV als irreëel en zou vooral weerstanden oproepen bij het publiek. Ten tweede zou 
terugtrekken van Shell uit Zuid-Afrika volgens internationaal secretaris Arie Hordijk betekenen dat het 
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sociale beleid van Shell in Zuid-Afrika ten einde zou zijn. Bovendien zouden andere bedrijven de rol 
van Shell overnemen.968 Een maand later liet het CNV formeel weten dat het niet zou meedoen aan de 
campagne.969 Algemeen was het CNV geen voorstander van (eenzijdige) economische sancties jegens 
Zuid-Afrika.970 Daarin stond de christelijke vakbeweging regelrecht tegenover de anti-
apartheidsbeweging: een Nederlandse voorlopersrol was juist de essentie van de eisen van KZA en 
Kairos. In 1982 concludeerde Cor Groenendijk dat: “Aan de kerken werd het verwijt wel eens gemaakt, 
dat zij geen duidelijke standpunten innamen op het gebied van de sociale vragen. Nu zijn de kerken 
duidelijk, en nu kan uitgerekend de christelijke vakbeweging de aanbevelingen van de kerken niet of 
maar gedeeltelijk ondersteunen.”971 De terughoudendheid van het CNV duurde tot het einde voort. De 
leden bij Shell van de Industrie- en Voedingsbond CNV namen in 1988 nog stelling tegen de oproep 
van de Wereldraad tot een boycot van Shell. Volgens de leden waren economische maatregelen alleen 
zinvol als ze gebaseerd waren op bindende wetgeving. En in ieder geval zou een boycot alleen zinvol 
zijn in het kader van een internationale aanpak: “De uitspraak zoals uw raad die nu heeft gedaan werkt 
slechts polariserend en daarnaast belemmerend voor een werkelijke discussie.”972 
De weigering van de CNV om zich aan te sluiten bij de campagne was een streep door de rekening. De 
steun van de vakbeweging in het opvoeren van de druk op Shell was essentieel; al was het maar 
vanwege de grootte van de achterban van de bonden en hun directe toegang tot werknemers van Shell. 
Zeker voor Kairosvoorman én CNV-lid Cor Groenendijk was het onverteerbaar dat ‘zijn’ bond de eisen 
niet onderschreef. De FNV (en haar voorganger de NVV) zat meer op de lijn van de beweging. In ieder 
geval waren bij de NVV/FNV soms geluiden te horen die in het straatje pasten van de anti-
apartheidsbeweging. Op 12 maart 1978, bijvoorbeeld, verklaarde de bedrijfsledengroep van de 
Industriebond NVV Shell Pernis zich solidair met de strijd van de zwarte arbeiders in Zuid-Afrika 
tegen de apartheid.973 Toch was het was het voor FNV’ers bij Shell lastig om een positie te bepalen met 
betrekking tot het terugtrekken van Shell uit Zuid-Afrika. De Centrale Contact Commissie (CCC) van 
de Industriebond FNV bij Shell sprak zich bij herhaling uit tegen het beleid van Shell in Zuid-Afrika. 
In een artikel in het blad ZIN – weekkrant voor de leden van de Industriebond FNV – in mei 1982 
verklaarde het CCC dat zij “ernstig verontrust (is) over de rol van de Koninklijke Shell groep in Zuid-
Afrika.”974 Ook stelde het CCC dat Shell zich daadwerkelijk moest inzetten voor een verandering in 
Zuid-Afrika “die leidt naar een samenleving die strookt met de beginselen van de rechten van de 
mens.” Volgens het CCC liet het sociale beleid van Shell in Zuid-Afrika te wensen over: de wil zou 
ontbreken om zich daadwerkelijk op te stellen als een tegenstander van apartheid. Maar ondanks deze 
kritiek op het feitelijke beleid van Shell in Zuid-Afrika werd ook impliciet (en later expliciet) duidelijk 
dat de CCC zich niet schaarde achter de eis van de anti-apartheidsbeweging tot volledige terugtrekking 
omdat dit niet viel niet te verkopen aan de Shellmedewerkers. Bij een gesprek tussen CCC en 
KZA/Kairos op 14 december 1982 erkende Industriebond FNV-bestuurslid Piet Scheele dat er relatief 
weinig te verwachten viel van de Shellmedewerkers: “Meer dan een voorzichtig gesteld pamfletje 
uitdelen is heel moeilijk”. Shell maakte het zo goed als onmogelijk voor personeelsleden om actie te 
voeren, stelde Scheele: “Mensen zien Shell nog altijd als ‘hun bedrijf’ en hebben al genoeg zorgen over 
hun baantje.”975 De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Shell blokkeerde, volgens het CCC, iedere 
poging om de kwestie Zuid-Afrika te agenderen “met de opmerking, dat het personeel van Shell 
Nederland alleen bevoegd is te spreken over kwesties, die betrekking hebben op Nederland.”976 In 
december 1985 schreef de CCC (inmiddels CKK) van Shell een brief aan het hoofdbestuur met het 
verzoek “om het zaken doen in en met Zuid-Afrika aan een grondige heroverweging te 
onderwerpen.”977 Maar veel verder ging de druk niet van de Shellwerknemers op het eigen bedrijf. 
 
Gedurende de gehele campagne voor een olieboycot hebben de anti-apartheidsorganisaties 
volgehouden dat juist de zwarte Zuid-Afrikanen, bij monde van hun vertegenwoordiger, het ANC, 
vroegen om een boycot. Tegenstanders van een boycot werden niet moe om zwarte leiders, zoals 
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bijvoorbeeld Buthelezi en andere leiders van thuislanden, het woord te geven die juist tegen een boycot 
waren. Maar ook zwarte leiders met ANC-profiel waren tegenover westerse politici lang niet altijd zo 
consequent als tijdens gesprekken met de internationale solidariteitsbeweging. Zo kon minister Van 
den Broek tijdens de ministerraad van 25 januari 1985 triomfantelijk berichten over een gesprek met 
aartsbisschop Tutu waarin deze hem had medegedeeld dat hij zeer content was met de Nederlandse 
houding tegenover Zuid Afrika, “en vraagt niet om intensivering daarvan.”978 Daarmee sprak Tutu zich, 
zo impliceerde Van den Broek, uit tegen een boycot. In feite was zelfs het ANC verdeeld over nut en 
noodzaak van een olieboycot.979 In ieder geval was duidelijk dat een olieboycot niet de eerste prioriteit 
was van het ANC. Weliswaar richtte Oliver Tambo in 1978 een speciale ANC-eenheid op die vanuit 
Londen voor een olieboycot moest ijveren, maar deze eenheid, geleid door Frene Ginwala, raakte 
gaandeweg steeds meer geïsoleerd binnen het ANC. Het aanvankelijk enthousiasme ebte weg, aldus 
Sietse Bosgra.980 Nog afgezien van de prioriteit van een olieboycot, kwamen de belangen en de insteek 
van het ANC en de solidariteitsgroepen lang niet altijd overeen. De vraag was wie nou zeggenschap 
had over de strategie en de koers van de campagne. In de communicatie richting de samenleving 
benadrukten de anti-apartheidsorganisaties dat hun eisen dezelfde waren als die van de 
bevrijdingsbewegingen en dus van de vertegenwoordigers van de zwarte meerderheid, maar richting 
het ANC moesten er soms wel plooitjes worden gladgestreken. Dat gold bijvoorbeeld de aandacht die 
het ‘onderzoeksbureau’ van de Shellcampagne, het Shipping Research Bureau, besteedde aan de niet-
westerse overtreders van het olie-embargo. Volgens het ANC zouden de anti-apartheidsgroepen zich 
moeten beperken tot het aan de kaak stellen van het handelen van westerse landen. “Het ANC kan de 
steun van het Oostblok, de Arabische wereld en de Afrikaanse landen niet zomaar in de waagschaal 
stellen.”981 
 
De aandacht voor de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de strategisch zo belangrijke 
energievoorziening van Zuid-Afrika ging niet alleen over olie, maar ook over kolen. De acties voor een 
kolenboycot van Zuid-Afrika wordt, zoals vermeld, niet behandeld in dit boek. Toch had deze 
campagne ook opmerkelijke successen. Zo liet in november 1979 de Provinciale 
Electriciteitsmaatschappij van Gelderland weten dat dit bedrijf geen kolen meer zou betrekken uit 
Zuid-Afrika. In de ministerraad werd dit besluit door een aantal ministers met afkeuring begroet. 
Minister Andriessen liet weten dat wanneer de energiemaatschappij door het besluit een extra 
financiële bijdrage nodig zou hebben van het Rijk “een dergelijk verzoek zal moeten worden 
afgewezen.”982 De liberaal Van Aardenne stelde dat de uitspraak van het provinciale energiebedrijf een 
argument was om “nationalisatie van elektriciteitsmaatschappijen te overwegen”. Alleen minister 
Gardeniers (CDA) had begrip voor het besluit van het Gelderse energiebedrijf. Zij wees er op dat de 
kolen uit Zuid-Afrika goedkoop waren “omdat dit land gebruik maakt van goedkope, zwarte 
arbeidskrachten.”983 
 
 
Shipping Research Bureau  
De discussies met Shell maakten duidelijk dat de anti-apartheidsbeweging, om het de Koninklijke écht 
moeilijk te maken, over degelijke informatie diende te beschikken over de productie, het vervoer en de 
leveranties van olie. Daartoe richtten KZA en Kairos in 1980 een dochterorganisatie op: het Shipping 
Research Bureau (SRB). Het in Amsterdam gevestigde SRB bracht tussen 1980 en 1993 tientallen 
rapporten uit waarin de lekken in het olie-embargo met cijfermateriaal werden gedocumenteerd. 
Rapporten van het SRB werden door anti-apartheidsorganisaties en andere clubs overal ter wereld 
gebruikt om zicht te krijgen op olieleveranties aan Zuid-Afrika.984 Het SRB droeg daarmee aanzienlijk 
bij aan het prestige van KZA en Kairos binnen de internationale anti-apartheidsbeweging en aan de 
relevantie van beide organisaties binnen de Nederlandse discussie over een olie-embargo. 
De oprichting van het SRB, met KZA’er Frank Janzen als eerste directeur, was een direct antwoord op 
de conclusie van een door de VN gesponsorde conferentie in Amsterdam (in maart 1980) over de 
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mogelijkheden van een olie-embargo. In het slotdocument van deze conferentie werd opgemerkt dat 
een effectief onderdeel van een olieboycot “is the creation of a machinery to monitor all shipments of 
oil to South Africa.”985 Het SRB kon bouwen op het werk dat eerder was verricht door de Engelse 
onderzoekers Bernard Rivers en Martin Bailey. Rivers en Bailey hadden een jaar eerder met de 
Amerikaan Mike Tanzer en de Canadese Terisa Turner samengewerkt binnen de ‘Sanctions Working 
Group’. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze Sanctions Working Group zich zou ontpoppen tot 
een wereldwijd ‘clearing house’ met betrekking tot de olieleveranties aan Zuid-Afrika. Gaandeweg 
nam het SRB echter de positie over van de Working Group als meest invloedrijke bron op dit gebied. 
Waarbij het SRB zich concentreerde op de rol van Shell en van Rotterdam als doorvoerhaven. In hun 
boek ‘Embargo’ concluderen SRB-betrokkenen Hengeveld en Rodenburg dat het SRB boven kwam 
drijven omdat zij meer contacten onderhielden en samenwerkten met het ANC (en de SWAPO). De 
Working Group, met hoofdkwartier in New York, werkte meer samen met de Organization of African 
Trade Union Unity. Deze Afrikaanse vakbondsfederatie zat meer op de lijn van het Pan-Afrikanisme en 
zat daarmee meer in het kamp van de PAC dan het ANC. Hengeveld en Rodenburg stellen dat de 
informatie vanuit de Working Group (later omgedoopt tot International Oil Working Group) vaak 
onbetrouwbaar bleek te zijn.986 
 
Omdat het olie-embargo vrijwillig was waren vooral de gegevens relevant waaruit bleek dat bedrijven 
als Shell aan Zuid-Afrika olie leverde die afkomstig was uit landen die het vrijwillige VN-embargo 
jegens Zuid-Afrika wél wensten te handhaven en daartoe zelf een eenzijdig verplicht embargo hadden 
ingesteld. Al in het eerste jaar na de oprichting kon het SRB een succes boeken. Tijdens de 
aandeelhoudersvergadering van mei 1980 had Shell verzekerd dat het bedrijf zich zou houden aan de 
‘bestemmingsbeperkingen’ die olieproducerende landen oplegden aan de geproduceerde olie. Het SRB 
haalde echter boven tafel dat diverse, voor Shell varende olietankers olie onder andere uit Oman 
rechtstreeks naar Durban vervoerden.987 In Durban stond een Shell raffinaderij. Oman had een 
beperking afgegeven dat de olie uit dit land niet aan Zuid-Afrika geleverd zou mogen worden.  
Een zwakte in het rapport was dat de leveranties niet keihard bewezen konden worden. Het bewijs 
bestond eruit dat de tankers afkomstig waren uit havens van olieproducerende landen en zonder 
tussenstop voeren naar Kaapstad of Durban en vervolgens doorvoeren naar een olieproducerend land. 
De omstreden leveranties waren daarmee zéér waarschijnlijk, maar een echt ‘smoking gun’ ontbrak. En 
daarmee was niet 100 procent aangetoond dat, bijvoorbeeld, CDA-fractievoorzitter Ruud Lubbers een 
onwaarheid had gesproken bij zijn uitspraak tijdens het Tweede Kamerdebat over de olieboycot in juni 
1980 dat Shelltankers géén olie naar Zuid-Afrika brachten.988 Ook soortgelijke ontkenningen van 
Shelltopman De Bruyne konden niet met volledige zekerheid gelogenstraft worden. Op 20 maart 1981 
ontkende De Bruyne dat de tankers die door het SRB waren geïdentificeerd olie naar Zuid-Afrika 
hadden vervoerd “in strijd met een daarop rustende bestemmingsbeperking.”989 De gegevens van het 
SRB waren echter zo gedetailleerd dat eigenlijk niemand aan de juistheid van de conclusies van het 
bureau twijfelde. Janzen stelde trots: “We were certainly a little bit proud that we had proven ourselves 
capable of delivering work that was so solid it could not easily be called into question as mere 
campaign propaganda.”990  
Overigens is er weinig bekend van enig protest van olieproducerende landen, zoals Oman, tegen deze 
schending van hun embargo. Kairos en het KZA hadden met het ANC afgesproken dat het SRB niet al 
te zeer zou focussen op de rol van landen als Algerije en Oman die formeel een embargo jegens Zuid-
Afrika hadden afgevaardigd, maar niet al te scherp letten op de naleving ervan.991 In plaats van de 
aandacht te richten op de landen van herkomst die hun eigen embargobeslissing niet serieus namen, 
focuste het SRB op de rol van de olie-multinationals. 
Voor de anti-apartheidsorganisaties waren de onthullingen een extra argument om te pleiten voor een 
Nederlandse eenzijdige olieboycot van Zuid-Afrika. Immers met deze leveranties door Nederlandse 
bedrijven kon niet meer beweerd worden dat een eenzijdige Nederlandse boycot louter symbolisch zou 
zijn: Nederlandse bedrijven waren een belangrijke leverancier van olie aan Zuid-Afrika en verlichtten 
daarmee het isolement van de apartheidsregering. Het daadwerkelijk naleven door Shell van een 
Nederlandse boycot van Zuid-Afrika zou, volgens de anti-apartheidsactivisten, de Zuid-Afrikaanse 
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regering dwingen op zoek te gaan naar andere leveranciers; een zoektocht die steeds moeilijker werd en 
in ieder geval het land met nóg hogere kosten zou opzadelen. 
Wat de rapporten van het SRB in ieder geval bereikten was dat Shell de olieleveranties aan Zuid-Afrika 
nog beter moest verbergen dan ze voorheen deed. Het SRB kon na 1981 steeds minder makkelijk 
vaststellen langs welke wegen Zuid-Afrika aan z’n olie kwam. De directe betrokkenheid van Shell bij 
leveranties kon steeds minder makkelijk worden vastgesteld. SRB-medewerker Jaap Rodenburg: “De 
meest voorkomende truc van een reder om aan onze aandacht te ontsnappen is een valse vaarroute van 
het schip opgeven. Een schip dat geladen is met olie voor Zuid-Afrika geeft bijvoorbeeld op dat het 
naar Singapore vaart. Vlak voordat het in de Zuid-Afrikaanse haven Durban aankomt laat het weten 
Singapore binnen te varen. Dan valt ineens het radio-contact uit, wat later verklaard wordt als een 
storing. Via de radio wordt er vervolgens contact gezocht met Durban. Het lossen van de olie gebeurt 
enkele kilometers van de kust bij een aparte boei en daar wordt het schip dan heen geloodst.”992 
 
Olieleveranties aan Zuid-Afrika werden door het speurwerk van de anti-apartheidsbeweging zo 
omstreden en onderdeel van een schimmig spel dat ‘gerenommeerde’ bedrijven daar beter niet mee 
geassocieerd konden worden. Dat bood ruimte aan handelaren met minder scrupules. Een daarvan – de 
belangrijkste leverancier van olie aan de apartheidsstaat – was de Nederlander John Deuss en zijn 
bedrijf Transworld Oil. Het rapport van het SRB over Deuss verscheen in januari 1985. Luttele dagen 
later vernielde een brandbom de villa van John Deuss in Berg en Dal, waarmee een nieuwe fase in de 
anti-apartheidsstrijd een aanvang nam (zie hoofdstuk over de radicale beweging). 
Maar naast ‘cowboy’ Deuss bleef ook Shell in het geheim actief. In 1984 kwam Shell onder vuur te 
liggen door een bericht in de Engelse krant The Observer dat zich baseerde op een uitgelekt rapport van 
de Zuid-Afrikaanse inlichtingendienst. Volgens The Observer had niet alleen Transworld Oil, maar ook 
Shell honderden miljoenen guldens van de Zuid-Afrikaanse regering ontvangen om olieleveranties aan 
dit land voort te zetten. In plaats van de officiële wereldmarktprijs van 26 dollar per vat ruwe olie, 
betaalde Zuid-Afrika 36 dollar per vat. Deze extra betalingen werden gedaan vanuit een Compensatie 
Fonds, ingesteld door de Zuid-Afrikaanse regering, om de maatschappijen te compenseren voor de 
extra kosten van ‘procurement’ om de olie in Zuid-Afrika te krijgen. Procurement kan in dit geval 
begrepen worden als ‘het leggen van een rookgordijn om de herkomst van de olie verborgen te 
houden’. Het zou hierbij voor een groot gedeelte gaan om olie uit Oman, een land dat zich achter het 
olie-embargo van Zuid-Afrika had gesteld. Deels betrof dit dezelfde informatie die eerder door het 
SRB boven tafel gehaald was. Het bericht uit de Engelse krant werd overgenomen door de Nederlandse 
media waarbij De Telegraaf het bericht belangrijk genoeg vond om er de krant van 6 augustus 1984 
mee te openen.993 Shell ontkende opnieuw alle aantijgingen. 
 
Kamerdebat over de olieboycot 
Op 20 november 1979 nam de Tweede Kamer de motie Scholten aan (met 111 tegen 39 stemmen), 
waarin de regering tot 1 juni 1980 de tijd kreeg om andere EG-landen bereid te vinden om samen met 
Nederland een olieboycot jegens Zuid-Afrika in te stellen. Als dit niet zou lukken zou Nederland 
zelfstandig moeten aansluiten bij de boycot ingesteld door een aantal olie-exporterende landen.994  
De poging van CDA-Kamerlid Scholten en enkele andere parlementariërs om via een Kamermotie te 
komen tot een (desnoods eenzijdige) Nederlandse olieboycot van Zuid-Afrika vond voor een belangrijk 
gedeelte z’n oorsprong in de anti-apartheidsbeweging. KZA en Kairos hadden in de maanden vóór dit 
debat Scholten en andere bevriende parlementariërs gevoed met informatie en argumenten. Zo stuurde 
Sietse Bosgra op 25 oktober een telex naar Jan Nico Scholten met concrete informatie over 
olieleveranties aan Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld dat er geen formele boycot van de OPEC van Zuid-
Afrika bestond en dat Iran tot de val van de sjah openlijk olie aan Zuid-Afrika bleef leveren. Ook liet 
Bosgra Scholten weten dat het niet-mandatoire VN-embargo van Zuid-Afrika al had geleid tot de 
situatie dat Zuid-Afrika 80% boven de wereldhandelsprijs moest betalen voor olie-importen en dat de 
situatie in het land zo nijpend werd dat op doorgaande wegen een maximumsnelheid van 70 km was 
ingesteld. Ook stelde Bosgra Scholten gerust dat het niet waarschijnlijk was dat Zuid-Afrika 
tegenmaatregelen zou nemen bij een eenzijdige Nederlandse boycot: “de politiek van Zuid-Afrika is 
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juist gericht op het openhouden van alle mogelijke vormen van samenwerking en het tegengaan van de 
toenemende isolering.”995 
Maar ook via het Nederlandse publiek voerde de beweging de druk op het parlement op om werk te 
maken van zo’n olieboycot. Op 21 oktober organiseerde het KZA een (uitverkochte) landelijke 
manifestatie in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht waarbij onder andere Joop den Uyl en CDA’er 
Hans de Boer het woord voerden, naast Oliver Tambo van het ANC en Robert Mugabe van de 
Rhodesische verzetsorganisatie ZANU (PF). De brochure ‘Shell helpt – deel 13’ werd verspreid in een 
oplage van 1 miljoen en een speciale anti-apartheidsuitgave van Vrij Nederland kwam terecht in ruim 
honderdduizend brievenbussen. In de dagen voor de Kamerdebatten werden Kamerleden bestookt met 
informatie. Kamervoorzitter Dolman (PvdA) kreeg onder andere een groot schilderij aangeboden met 
de olieboycot als onderwerp. 
 
Het kabinet Van Agt zat met de motie Scholten in de maag. De CDA-VVD regering was tegen 
eenzijdige Nederlandse stappen jegens Zuid-Afrika. In de ministerraad was al eerder besproken wat de 
gevolgen zouden zijn van sancties jegens Zuid-Afrika. Volgens minister Van Aardenne (Economische 
Zaken) waren de risico’s zowel economisch als politiek. Zijn meest opvallende argument was het 
gevaar dat door de toenemende polarisatie “Zuid-Afrika verloren gaat voor de westelijke wereld.”996 
Kennelijk werd Zuid-Afrika, ook na de gebeurtenissen in Soweto, nog steeds vooral gezien als 
bondgenoot. Daarnaast wees Van Aardenne op de directe belangen van het belemmeren van het 
handelsverkeer met Zuid-Afrika. Deze belangen waren weliswaar beperkt, maar er waren toch een 
aantal invloedrijke bedrijven en bedrijfstakken bij betrokken, stelde de minister. Principiëler was het 
argument dat met handelssancties het principe van vrij economisch verkeer werd belemmerd. 
Nederland was als handeldrijvende natie bij uitstek gebaat bij onbelemmerde internationale handel. 
Tenslotte speelde het risico van isolement van Nederland binnen de EG en van eventuele schade aan de 
ontwikkeling van de landen rondom Zuid-Afrika. De conclusie was dat eenzijdige sancties niet in het 
belang waren van Nederland, zo oordeelden de ministers. Eventuele sancties zouden alleen in overleg 
met andere landen genomen kunnen worden. 
Het Nederlandse beleid op dit gebied was vastgelegd in de notitie ‘De rechten van de mens en het 
buitenlands beleid’ uit 1979.997 Volgens deze notitie waren economische drukmiddelen aan een aantal 
strikte voorwaarden gebonden. Het moest ten eerste een laatste redmiddel zijn; het moest effectief zijn; 
het moest in lijn zijn met andere beleidsmaatregelen; het mocht de belangen niet schaden van de 
inwoners van het betreffende land; het mocht geen buitenproportionele schade toebrengen aan 
Nederlandse belangen; en tenslotte moesten economische sancties in gezamenlijkheid worden genomen 
met een voldoende aantal andere landen. Een Nederlandse olieboycot van Zuid-Afrika voldeed aan een 
aantal, maar niet alle onderdelen van deze notitie. 
 
In mei 1980 werd duidelijk dat het kabinet geen andere landen bereid had gevonden voor een 
gezamenlijke boycot, zoals gevraagd in de motie Scholten. Minister Van der Klaauw argumenteerde 
dat de frontijnstaten (de landen die grenzen aan Zuid-Afrika) geen voorstander waren van een boycot 
en liever onderhandelden met Zuid-Afrika. Een meerderheid van de Kamer was echter van mening dat 
Van der Klaauw vooral naar argumenten had gezocht om vooral géén sancties in te hoeven stellen.  
In de ministerraad van 6 juni 1980 liet Van der Klaauw zijn collegaministers weten dat er een 
Kamerdebat aan de olieboycot gewijd zou worden en dat Scholten hem had verzekerd dat er “grote 
moeilijkheden zullen ontstaan als het in diens motie neergelegde verlangen van een eenzijdige 
olieboycot door Nederland niet door de regering wordt gesteund.” 998 Van der Klaauw maakte duidelijk 
dat hij desondanks niet van plan was het verlangen van Scholten te steunen. Op 18 juni 1980 nam de 
Tweede Kamer een tweede motie van Scholten aan waarin de regering werd opgedragen ‘thans’ een 
olieboycot jegens Zuid-Afrika in te stellen.999 In de ministerraad van 20 juni werd deze motie 
besproken. Van der Klaauw liet, ten overvloede, weten tegen de nieuwe motie van Scholten de grootst 
mogelijke bezwaren te hebben, met als nieuw argument dat de nieuwe regering van Zimbabwe, dat 
haar olie grotendeels via Zuid-Afrika betrok, hierdoor in de problemen zou kunnen komen: “Afsluiting 
van de olietoevoer betekent dat de toch al niet sterke positie van minister-president Moegabe wordt 
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verzwakt.”1000 Minister Albeda, overigens toen nog lid van Kairos, meende dat hierin wellicht een 
uitweg uit de impasse gevonden kon worden: als de regering de motie Scholten aanvaardde, dan 
zouden de te verwachten problemen van Zimbabwe een reden kunnen zijn om de motie uiteindelijk 
toch niet uit te voeren.1001 Belangrijk was dat de Zuid-Afrikanen het niet uitvoeren van de motie 
vervolgens niet mochten beschouwen als een overwinning. Dit curieuze voorstel van Albeda werd 
gesteund door de CDA-ministers Beelaerts van Blokland, Gardeniers en De Ruiter. De meerderheid 
van de ministerraad meende echter dat het kabinet een meer principiële stelling moest betrekken en de 
motie naast zich neer moest leggen. Drie dagen later, op 23 juni 1980, wijdde het kabinet nog een 
aparte kabinetsvergadering aan de situatie. Daarin werd besloten in zoverre aan de Kamer tegemoet te 
komen dat de bereidheid zou worden overgebracht van de regering om, in de woorden van premier Van 
Agt: “...iets te doen waaruit de afkeer van Nederland voor de huidige situatie in Zuid-Afrika duidelijk 
blijkt...”1002 Maar de motie zelf legde het kabinet naast zich neer. Het kabinet koos daarmee voor een 
ramkoers met de Kamer. Vooral in de CDA-fractie werd woedend gereageerd op het besluit van 
minister Van der Klauw met betrekking tot ‘hun’ motie. Scholten zelf bezocht premier van Agt in het 
Catshuis: “Ik zei: ‘Dries, dit zet ik door. Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik wijk niet af.’ Dries incasseerde 
dit.”1003  Een verzoeningsvoorstel van Van Agt om met Scandinavische en/of Beneluxlanden tot een 
olieboycot van Zuid-Afrika over te gaan, werd de volgende dag al door Noorwegen van tafel geveegd. 
Van der Klaauw die de Noren had benaderd liet weten dat de Noren wel iets zagen in een gezamenlijke 
investeringsstop. De Tweede Kamer, maar ook de anti-apartheidsbeweging zelf, was op dit moment te 
zeer gefocust op een olie-embargo om de mogelijkheid van een investeringsstop serieus te bekijken.  
Een volgende motie van de PvdA en de PPR riep het Kabinet op de motie van Scholten volledig uit te 
voeren. De loyalisten konden niet anders dan deze motie van de oppositie steunen omdat deze immers 
uitvoering vroeg van hun eigen motie. Maar het kabinet weigerde ook deze motie uit te voeren, waarop 
oppositieleider Den Uyl een motie van afkeuring indiende. Deze motie zou, indien aangenomen, het 
onherroepelijke einde van het kabinet hebben betekend. Nu zou moeten blijken of alle druk en 
lobbywerk van de anti-apartheidsbeweging voldoende waren geweest. 
Tijdens een tumultueus debat op 26 juni sprak Lubbers ferme taal richting het kabinet: “Kabinet, bezin 
u!”1004 Van te voren was echter duidelijk geworden dat de meerderheid van de CDA-Kamerleden niet 
bereid zou zijn het spel hard te spelen. Fractieleider Lubbers had vooraf aangegeven deze zaak geen 
kabinetscrisis waard te vinden. Volgens Lubbers was een eenzijdige boycot van Nederland jegens 
Zuid-Afrika meer een signaal dan dat er werkelijk effect van uitging: “Voor een signaal moet je geen 
kabinetscrisis riskeren.”1005 Het was duidelijk dat de toekomst van het kabinet afhing van de 
ruggengraat van een handjevol dissidente CDA’ers. KZA en Kairos wisten dat een eventueel besluit tot 
een Nederlandse boycot een dubbeltje op z’n kant was. In de weken voorafgaand aan de debatten werd 
alles op alles gezet. Lijsten met namen en adresgegevens van CDA-parlementariërs (inclusief hun 
stemgedrag tijdens eerdere apartheidsmoties in de Kamer) werden verspreid onder de lokale groepen 
met de oproep dat “mensen met een christelijke levensovertuiging via een brief of telefonisch contact 
zouden opnemen met een van de (CDA) Kamerleden.”1006 
Werkgroep Kairos plaatste op de dag van het debat paginagrote advertenties in NRC Handelsblad, 
Haagse Courant, Parool, Trouw, de Volkskrant en De Waarheid, waarin het kabinet werd opgeroepen 
‘echte moed te tonen’. Het Breed Moderamen van de Hervormde Synode schreef aan de vooravond van 
het debat een brief aan regering en parlement waarin werd benadrukt dat de synode zich in november 
1979, vóór het eerste Kamerdebat, al voor een olie-embargo jegens Zuid-Afrika had uitgesproken.  
Het Kamerdebat van 26 juni duurde dertien uur en werd herhaaldelijk geschorst voor overleg. De druk 
op de dertien CDA’ers die eerder de motie van de PvdA/PPR hadden gesteund (Faber, Van 
Houwelingen, De Kwaadsteniet, Lansink, Scholten, Veerman, Beinema, Hans de Boer, Joep de Boer, 
Borgman, Buikema, Couprie en Dijkman) vanuit de rest van de fractie was enorm. Uiteindelijk 
bezweken zeven van hen onder de druk. Alleen Scholten, Van Houwelingen, Hans de Boer, Buikema, 
Couprie en Dijkman bleven bij hun eerdere stellingname. Het was niet genoeg voor een meerderheid. 
De motie van afkeuring werd met 72 tegen 74 stemmen verworpen. Het kabinet was gered. 
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Terugkijkend stelt Jan Nico Scholten dat de motie van wantrouwen een strategische misser was 
geweest. “CDA is een bestuurderspartij, die kiezen niet snel voor een kabinetsbreuk. Wat we hadden 
moeten doen was de zaak bij de regering laten, hen dwingen tot actie. Omdat de motie van een 
partijgenoot kwam hadden ze er iets mee moeten doen. Nu werd het ineens partijpolitiek. Toen de 
motie van wantrouwen werd afgestemd was het kabinetsbeleid eigenlijk gesanctioneerd. Daarmee werd 
het een nederlaag.” 
 
Scholten nam de nederlaag hoog op. Op een gegeven moment ging hij zelfs verhaal halen bij minister 
Van der Klaauw: “Zij eindigde met een ruzie in mijn kamer, waarbij Scholten dreigde mij politiek, 
maar ook ambtelijk, kapot te maken, als ik mij niet voor een eenzijdige olieboycot zou uitspreken. Ik 
heb hem de deur gewezen,” zo noteerde Van der Klaauw in zijn memoires.1007  
In zijn memoires probeerde Van der Klaauw ook zijn gelijk te halen voor zijn opmerking dat zelfs de 
frontlijnstaten tegen een boycot van Zuid-Afrika waren, een uitspraak die tijdens het debat door de 
Kamer met hoongelach was ontvangen. Tijdens een conferentie in Maputo op 26 november 1980, wist 
Van der Klaauw zijn ambtgenoten uit enkele frontlijnstaten ertoe te bewegen tegenover de meegereisde 
Nederlandse pers te verklaren dat zij inderdaad geen voorstander waren van een boycot.1008 Van der 
Klaauw verzuimde in zijn memoires te vermelden dat zijn vreugde van korte duur was geweest. Een 
paar dagen later verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van Botswana en van Mozambique 
dat hun landen té afhankelijk waren van Zuid-Afrika om zelf een geloofwaardige boycot van dat land 
te kunnen afkondigen, maar dat zij, in tegenstelling tot de bewering van Van der Klaauw, wel degelijk 
voorstander waren van een westerse boycot van Zuid-Afrika.1009 Ook vermeldde Van der Klaauw niet 
dat de frontlijnstaten steeds consequent voor een boycot hadden gestemd bij de VN en de Unie voor 
Afrikaanse Eenheid (alleen de vrijwel door Zuid-Afrika ingesloten staatjes Lesotho en Swaziland 
onthielden zich regelmatig van stemming). 
 
Na het Kamerdebat 
De nederlaag in de Kamer op 26 juni betekende niet dat KZA en Kairos de hoop op een Nederlands 
olie-embargo meteen opgaven. Alleen zou de kwestie nooit meer zo prominent in het centrum van de 
parlementaire politiek komen te liggen. De tegenstanders van een boycot realiseerden zich hoe kantje-
boord het was geweest. De kwestie van de olieboycot bleef een potentiële splijtzwam binnen de CDA-
fractie, vandaar dat Lubbers en Van Agt alles in het werk stelden om het onderwerp niet snel nog een 
keer aan de orde te laten komen in de Kamer. Zo verzuimde Van der Klaauw de Kamer te informeren 
over zijn pogingen om de Scandinavische en de Benelux-landen achter een boycot te krijgen, om 
daarmee een nieuw debat te voorkomen. Kairos en KZA protesteerden tegen deze politiek van uitstel 
van de minister.1010 Volgens de actiegroepen “draaide de vertragingsmachine van het kabinet Van Agt 
op volle toeren.”1011 Om ook vanuit de samenleving de druk op te voeren verspreidden KZA en Kairos 
in de periode rondom de Kamerdebatten 800.000 exemplaren van actiekrant ‘de laatste druppel’, 
waarmee de organisaties in totaal 3,5 miljoen mensen wilden bereiken. 
Met de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1981 in het vooruitzicht stelden KZA en Kairos, samen 
met de BOA en de AABN, een lijst op van 32 concrete maatregelen om voor te leggen aan de politieke 
partijen om deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. De maatregelen gingen om het 
verbreken van de economische betrekkingen (waaronder een olieboycot), het verscherpen van het 
wapenembargo, een culturele en sportieve boycot, steun aan de frontlijnstaten, vergroting van de steun 
aan de bevrijdingsbewegingen, ruimere toegang tot Nederland van Afrikaanse vluchtelingen en 
tenslotte een actief Nederlands beleid om ook internationaal steun te krijgen voor maatregelen jegens 
Zuid-Afrika.1012 
Lokale groepen werd gevraagd om de plaatselijke afgevaardigden naar partijcongressen onder druk te 
zetten om de eisen van de anti-apartheidorganisaties in te brengen. Ook zouden plaatselijke groepen 
brieven moeten schrijven aan politieke partijen en (aspirant) Kamerleden. De anti-apartheidsstrijd 
moest ook bij lokale verkiezingsbijeenkomsten op de agenda komen.1013 
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Op dat moment leek het momentum nog gunstig. Het CDA kwam voor de verkiezingen van 1981 met 
een relatief vergaand standpunt jegens Zuid-Afrika. De ontvankelijkheid voor een deel van de eisen 
van de anti-apartheidsbeweging was de winst die in ieder geval geboekt was door de inspanningen van 
de loyalisten en de prijs die het CDA-establishment moest betalen voor de nederlaag die de loyalisten 
in de Kamer hadden geleden. In het zogenaamde ‘Akkoord van Zestienhoven’ sprak de CDA-top (Van 
Agt, Lubbers en minister Jan de Koning) met Kamerleden Jan Nico Scholten en Joep Mommersteeg 
(voormalig staatssecretaris van Defensie in het kabinet Den Uyl) de loyalisten af dat, in ruil voor de 
toezeggingen, de kwestie Zuid-Afrika tot de verkiezingen niet tot nieuwe conflicten zou leiden.1014 Het 
Beleidsplan Zuidelijk Afrika, geschreven ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma van 1981 op 
initiatief van Scholten en Mommersteeg, stoelde op drie elementen: afschaffing van de apartheid, 
onafhankelijkheid voor Namibië en steun aan de frontlijnstaten. Onder andere moest Nederland 
zelfstandig overgaan tot een verbod op nieuwe investeringen en beperking van de import uit Zuid-
Afrika: “Ook op grond van zelfstandige verantwoordelijkheid wordt door Nederland op het terrein van 
de economische betrekkingen met Zuid-Afrika de druk opgevoerd met name met gebruikmaking van 
onderstaande drie instrumenten: Nederland neemt (...) op de meest effectieve wijze deel aan het 
bestaande vrijwillige olie-embargo tegen Zuid-Afrika als primair instrument; Nederland voert een 
investeringswet in à la Zweden; en Nederland beperkt bepaalde importen uit Zuid-Afrika, bijvoorbeeld 
kolen.”1015 
In het uiteindelijke verkiezingsprogramma ontbraken deze concrete maatregelen overigens weer. Het 
CDA stelde in het verkiezingsprogramma1016 wel onomwonden dat de apartheid een “wezenlijke 
bedreiging is voor de internationale vrede en veiligheid” en dat de partij streefde naar economische 
sancties jegens Zuid-Afrika, “bij voorkeur met andere westerse landen”. Daarnaast wilde het CDA de 
EG-gedragscode voor Europese bedrijven aanscherpen. Maar ook bleef de partij vasthouden aan 
contacten met Zuid-Afrika “die een reële mogelijkheid bieden om de apartheid aan de orde te stellen.” 
De balans werd gezocht door de Nederlandse anti-apartheidsbeweging de gelegenheid te geven de 
verzetsbewegingen te steunen: “Dit om aan hun mening bij het vaststellen van het beleid m.b.t. 
Zuidelijk Afrika een belangrijk gewicht toe te kennen.” 
Onder invloed van de Kamerdebatten gaven ook andere politieke partijen behoorlijke ruimte in hun 
verkiezingsprogramma’s aan de kwestie Zuid-Afrika.  
Zelfs de VVD behandelde de kwestie Zuid-Afrika uitgebreid in haar programma van 1981.1017 Dit in 
tegenstelling tot de programma’s van 1977 en 1986 waarin de liberalen geen woord aan de apartheid 
vuil maakten. Uiteraard veroordeelde de VVD de apartheid en moest ons land “maatregelen nemen en 
ondersteunen die de beëindiging van het apartheidsstelsel ten doel hebben.” Ook ondersteunde de VVD 
de EG-gedragscode, maar veel verder wilden de liberalen niet gaan. Vooral moest ons land de dialoog 
met Zuid-Afrika openhouden en zich verre houden van eenzijdige, economische maatregelen.  
De PvdA viel enigszins uit de toon en had in het programma voor 1981 slechts één zinnetje opgenomen 
over Zuid-Afrika: “Nederland neemt het initiatief tot een volledige ekonomische en militaire boycot 
van Zuid-Afrika en binnen EG (Europese Gemeenschap)-verband het initiatief om de Gedragskode te 
vervangen door een gezamenlijke boycot.”1018 De kwestie Zuid-Afrika had tijdens het partijcongres een 
conflict opgeleverd tussen het bestuur en de leden. Het zinnetje dat uiteindelijk in het programma 
terecht kwam was opgenomen op initiatief van het congres dat een eerdere, zwakkere formulering van 
het partijbestuur afwees. Tijdens het congres had het bestuur van de PvdA de scherpere versie 
ontraden, met de verzekering dat de oude formulering tot stand was gekomen in overleg met het 
Komitee Zuidelijk Afrika. In het blad Amandla stelde Sietse Bosgra dat dit onwaar was: “Van een 
dergelijk overleg is echter nooit sprake geweest en het Komitee heeft alle waardering voor de scherpere 
formulering.” Maar zelfs de scherpere bewoording die in het programma terecht was gekomen liet 
ruimte voor interpretatie. Er stond dat Nederland het initiatief moest nemen tot een volledige 
economische en militaire boycot, maar in welk verband moest dat initiatief plaatsvinden? Wie moesten 
zich erbij aansluiten? Was de PvdA bereid tot een onmiddellijk eenzijdig (olie)embargo van Zuid-
Afrika? Dat was de crux van het anti-apartheidsdebat, en de PvdA sprak zich er niet over uit. 
Binnen de partij woedde op dat moment een discussie over wat men van Zuid-Afrika moest denken. 
Het gebrek aan een gemeenschappelijke analyse over de apartheid verhinderde een scherpe politieke 
opstelling. Het meningsverschil was vooral terug te voeren op de vraag of in Zuid-Afrika een strijd 
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gaande was tussen kapitaal en arbeid, of dat de strijd tegen apartheid gezien moest worden als een 
bijzondere vorm van koloniaal conflict waarin de verhouding zwart-blank centraal stond.1019 
Ook D66 sloot in het verkiezingsprogramma van 1981 een eenzijdige Nederlandse olieboycot van 
Zuid-Afrika niet uit: “Nederland moet (…) desnoods de volgende eenzijdige maatregelen nemen: een 
olieembargo voor Zuid-Afrika.” Maar ook de democraten waren daarbij niet helemaal helder: wat 
moest er volgens deze partij gebeuren voordat het woordje ‘desnoods’ van kracht werd? 
Het kortstondige kabinet Van Agt II (september 1981 tot mei 1982), bestaande uit CDA, PvdA en D66 
nam de passages uit het CDA-beleidsplan in grote lijnen over. In de termen van het kabinet ging het 
over de ‘voorwaardelijke bereidheid tot zelfstandige economische sancties’. In de korte tijd dat het 
kabinet bestond bleek echter al dat zelfs de relatief vergaande teksten uit het regeerakkoord voldoende 
voorwaarden en ‘mitsen’ bevatten om daadwerkelijke stappen door Nederland in de kiem te smoren. 
Feitelijk waren dezelfde argumenten die geformuleerd waren in het beleidsstuk van Buitenlandse 
Zaken uit 1979 nog steeds van kracht. De vooruitgang die was geboekt, was vooral retorisch.  
 
De nederlaag die de beweging in juni 1980 in het parlement had geleden zorgde voor een terugslag, en 
een tijdelijke vermindering van de actiebereidheid. Actievoerend Nederland werd in het begin van de 
jaren tachtig beziggehouden door de kwestie van de kernwapens. Voor de anti-apartheidsbeweging was 
het zaak om zich te herpakken, om de banden met de politieke en maatschappelijke elite van Nederland 
opnieuw te versterken en verder te werken aan het creëren van draagvlak binnen de Nederlandse 
samenleving. KZA en Kairos waren begin 1981 desondanks nog optimistisch dat Nederland 
uiteindelijk zou besluiten tot een boycot. In een brief aan lokale groepen en contactpersonen schreven 
beide organisaties stellig: “1981 moet het jaar worden, waarin we een olie-embargo tegen Zuid-Afrika 
tot stand brengen. Als dit kabinet het niet doet, zal een volgende regering ertoe overgaan.”1020 Met de 
formatie van het centrum-linkse kabinet Van Agt II leken de omstandigheden gunstig. 
KZA en Kairos lieten al tijdens de formatie van zich horen, onder andere met een telexbericht aan de 
informateurs Lubbers en De Koning, en de betrokken fractievoorzitters Den Uyl, Van Agt en Terlouw, 
dat het voorgenomen regeerakkoord over Zuid-Afrika op een belangrijk punt afweek van het CDA-
standpunt. In het ontwerp regeerakkoord stond dat Nederland ernaar moest streven een olieboycot van 
Zuid-Afrika af te kondigen. De betrokken partijen hadden voorafgaand aan de verkiezingen gesteld dat 
Nederland onverwijld zou moeten deelnemen aan het bestaande (niet-mandatoire) VN-olie-embargo 
van Zuid-Afrika. Ook Van Agt had zich enkele dagen voor de verkiezingen nog akkoord verklaard met 
de formulering in het verkiezingsprogramma van het CDA dat een aanzienlijke verscherping betekende 
van het tot dan toe geldende kabinetsbeleid, waar Van Agt voor een groot deel voor verantwoordelijk 
was.1021 Voorheen hadden de actievoerders over het juiste moment om de beïnvloeding in te zetten 
contact gehad met ‘bevriende’ politici Relus ter Beek, Jan Nico Scholten en Laurens Jan Brinkhorst. 
In de praktijk bleek het kabinet niet bereid door te pakken. In plaats van nieuwe voorstellen om 
sancties in gang te zetten, besloot de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, tot 
een interdepartementale stuurgroep die onderzoek moest doen naar de mogelijkheden van Nederland 
om mee te doen aan de vrijwillige boycot waar de VN toe had opgeroepen. De vertragingsstrategie van 
het vorige kabinet werd voortgezet. De vertraging was ook ingegeven door het besef dat er binnen het 
CDA nog bepaald geen overeenstemming bestond over eenzijdige sancties. Maar ook Van der Stoel 
was geen voorstander van eenzijdige Nederlandse stappen: “Eenzijdige sancties leveren niets op, 
behalve dan misschien een voorbeeldfunctie. Ik vond gezamenlijkheid essentieel.”1022 
 
Ondanks de uitgebreide campagnes van de anti-apartheidsgroepen was er in de Nederlandse bevolking 
op dat moment, medio 1981, geen duidelijke meerderheid te vinden voor een eenzijdige olieboycot. 
Volgens een NIPO-enquête1023 was 23 procent van de Nederlanders voor een olieboycot door 
Nederland, 28 procent was tegen en 49 procent kon het niet schelen of had geen mening. Zelfs binnen 
de PvdA-aanhang was geen meerderheid te vinden voor een boycot: slechts 34 procent van de sociaal-
democraten was voor een eenzijdige boycot, 20 procent was tegen en 46 procent kon het niet schelen of 
had geen mening. Ruim 80 procent van de Nederlanders meende bovendien dat een olieboycot door 
Nederland weinig of geen effect zou hebben op de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. 
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De politieke verhoudingen met betrekking tot Zuid-Afrika waren kennelijk een redelijke afspiegeling 
van de opvattingen die leefden bij de Nederlandse bevolking. De close finish van het boycotdebat was 
op dat moment waarschijnlijk het hoogste wat men had kunnen verwachten.  
 
Het interdepartementale rapport, in gang gezet door Van der Stoel, liet zo’n twee jaar op zich laten 
wachten. In het rapport, dat in 1983 onder het rechtse kabinet Lubbers I (CDA-VVD) verscheen, 
werden alle eenzijdige economische sanctiemaatregelen als onmogelijk en/of niet effectief afgewezen. 
Een olie-embargo was volgens de notitie in strijd met het GATT, het Beneluxverdrag en het EG-beleid. 
Ook de Nederlandse Sanctiewet uit 1977 zou eenzijdige stappen van Nederland in de weg staan.1024 
Ook waarschuwde de minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek in een begeleidende brief 
voor eventuele ‘retaliërende’ maatregelen van Zuid-Afrika. Hoewel Zuid-Afrika geen 
vergeldingsmaatregelen had ingevoerd jegens andere landen die het land met een boycot troffen, was 
het volgens Van de Broek niet uitgesloten dat jegens Nederland Zuid-Afrika wel zou vergelden, juist 
vanwege de historische banden tussen beide landen. 
Opmerkelijk was trouwens dat premier Lubbers in dezelfde periode in de ministerraad liet weten dat hij 
persoonlijk voorstander was van een totaal investeringsverbod naar Zuid-Afrika, “ondanks de daaraan 
verbonden bezwaren, maar gelet op de politieke samenstelling van het kabinet en het reeds gevoerde 
overleg, is het nu gekozen model van een kritische dialoog voor hem acceptabel.”1025 
Opnieuw deden de anti-apartheidsorganisaties pogingen om het debat te beïnvloeden. Op 6 juni 1983 
organiseerde het KZA in het parlement een hoorzitting over de regeringsnota. Een aantal prominente 
docenten internationaal recht kwam tot de conclusie dat de argumenten van de regering, op basis van 
het interdepartementale rapport, “geen inhoudelijke belemmering vormen voor het nemen van 
eenzijdige maatregelen tegen Zuid-Afrika ter bestrijding van apartheid.”1026 Pikant was dat een latere 
opvolger van Van den Broek, professor Peter Kooijmans, deel uitmaakte van de groep rechtsgeleerden. 
In een reactie op de nota van Van den Broek liet het ANC, daartoe aangespoord door het KZA, weten 
‘shocked’ te zijn door de stelling van de Nederlandse regering dat economische sancties jegens Zuid-
Afrika niet effectief zouden zijn.1027 
Het laatste grote Tweede Kamerdebat over Zuid-Afrika vond plaats op 22 juni 1983. Scholten was 
opnieuw de CDA-woordvoerder, maar nu opereerde hij onder strikte fractiediscipline. Deze keer pleitte 
Scholten zelf voor uitstel: Nederland moest haar zetel in de Veiligheidsraad maar gebruiken om te 
komen tot een verplicht olie-embargo. Moties die het regeringsbeleid afkeurden haalden het niet. 
GPV-parlementariër Schutte vatte drie jaar Kamerdebatten over de kwestie van de sancties tegen Zuid-
Afrika treffend samen: “Debatten in deze Kamer over de Nederlandse houding ten opzichte van Zuid-
Afrika hebben enigszins het karakter gekregen van een feuilleton. Elke keer is het weer spannend en na 
afloop weet je dat er een vervolg zal komen. Wij debatteren weliswaar met de Minister van 
Buitenlandse Zaken, maar het onderwerp Zuid-Afrika heeft voornamelijk een binnenlandspolitieke 
betekenis gekregen.”1028 
Voor de anti-apartheidsbeweging gold vooral dat met het rapport eens te meer duidelijk werd gemaakt 
dat het de opeenvolgende regeringen vooral ontbrak aan politieke wil om tot sancties te komen: de 
argumenten om sancties af te wijzen wisselden voortdurend. 
 
Na de Kamerdebatten had het CDA het helemaal gehad met de anti-apartheidsactivisten én de 
progressieve kerkvertegenwoordigers die deels verantwoordelijk werden gehouden voor de spanningen 
binnen de partij. In 1982 bedankte zelfs Wil Albeda als lid van Kairos. In een brief aan Cor 
Groenendijk schreef Albeda dat hij zich steeds meer stoorde aan “de alleen maar negatieve benadering 
van uw werkgroep, een benadering waaraan naar mijn gevoel echt doordenken en bezinning 
ontbreekt.”1029  
Kamerlid Stef Dijkman werd als gevolg van zijn halsstarrigheid hard aangepakt door zijn politieke 
stroming, de KVP, die weliswaar was opgegaan in het CDA, maar toch nog niet volledig was 
opgeheven. Om de gevolgen voor Dijkman te verlichten riep Kairos de hulp in van katholieke coryfee 
Marga Klompé.1030 Ook Scholten kreeg het later zwaar te verduren. Eind 1983 vergaderde het CDA 

                                                
1024 Brief Minister BZ aan Voorzitter Tweede Kamer, dd 03-05-1983. Zitting 1982-1983, 17895. 

1025 Notulen ministerraad, dd 29-04-183. Inv nr 3756. 

1026 Commentaar van docenten internationaal recht op de notitie van de minister van BZ, dd 02-06-1983. Archief Kairos, 

doos 6.35 IISG. 

1027 Statement of the African National Congress of South Africa, dd 10-05-1983. Archief Kairos, doos 6.35. IISG. 

1028 Geciteerd in: Koole en Soetendorp (1983), p 91. 

1029 Brief W. Albeda aan Kairos, dd 23-08-1982. Archief Kairos, doos 1.12. IISG. 

1030 Brief Kairos aan Marga Klompé, dd 29-08-1980. Archief Kairos, doos 1.39. IISG. 



 221 

over het optreden van Scholten en Dijkman. Op 7 december 1983 liet het partijbestuur weten dat als 
Scholten en Dijkman voortgingen met het in het openbaar verkondigen “dat zij de enige juiste politieke 
opvattingen vanuit het CDA verkondigen (...) een goed samenwerkingsverband slechts met zeer grote 
moeite realiseerbaar is.”1031 Een dag later besloten Dijkman en Scholten, maar ook het CDA zelf, dat 
het genoeg was. Scholten werd het woordvoerderschap buitenlandse zaken ontnomen, waarna hij en 
Dijkman zich afsplitsten van de CDA-fractie en verder gingen als Groep Scholten/Dijkman. 
 
Internationale campagne 
In oktober 1985 was het duidelijk dat de kans om in Nederland een formele olieboycot van Zuid-Afrika 
voor elkaar te krijgen in ieder geval op middellange termijn verkeken was. Ook moesten de 
actievoerders constateren dat de onvolledige olieboycot Zuid-Afrika weliswaar op kosten dreef, “maar 
echt bijten doet het niet.” Met de deur naar de politiek stevig dicht, richtten KZA en Kairos hun blik 
weer op de oude tegenstander: Shell. Maar dit keer moest de campagne breder gevoerd worden. Het lag 
voor de hand, zo meenden beide organisaties, om een multinational ook multinationaal aan te 
pakken.1032 Een internationale aanpak van Shell was ook de insteek van de Wereldraad van Kerken. De 
Wereldraad verzocht Kairos en het KZA de mogelijkheden te onderzoeken om de acties tegen Shell 
naar internationaal niveau te tillen. Vooral Engeland (het tweede ‘moederland’ van Shell) en Amerika 
(de grootste afzetmarkt) leken interessant. In een oriënterend gesprek tussen betrokkenen van KZA en 
Kairos werd besloten in 1986/1987 een grote internationale campagne te organiseren in die landen 
waar Shell een groot marktaandeel had. De keuze voor Shell werd nogmaals gemotiveerd: samen met 
Philips was Shell de grootste Nederlandse investeerder in Zuid-Afrika.1033 Vertegenwoordigers van 
Kairos en KZA reisden naar Londen om het idee voor te leggen aan de Anti-apartheid Movement 
(AAM) en het ANC. Het AAM was voorzichtig positief, maar waarschuwde dat de Nederlanders niet 
moesten verwachten dat in Engeland de actie de eerste prioriteit zou krijgen. Ook het ANC en de 
Swapo waren positief, maar stelden dat de actie zich niet alleen op Shell zou moeten/kunnen 
richten.1034 
De tijd voor het herpakken van de Shellcampagne was goed gekozen. De publieke opinie in Nederland 
leek zich definitief tegen banden met Zuid-Afrika gekeerd te hebben. Volgens een opinieonderzoek van 
bureau Interview, gehouden eind 1985, was 54 procent van de Nederlandse bevolking voor eenzijdige 
Nederlandse boycotmaatregelen tegen Zuid-Afrika. 35 procent was tegen en 12 procent had geen 
mening. Voor het eerst steunde een meerderheid van de bevolking de strategie van de anti-
apartheidsbeweging. Vier jaar eerder was nog maar 23 procent van de Nederlanders voorstander 
geweest van een olieboycot door Nederland.1035 Sietse Bosgra stelde dan ook dat hij “goede hoop [had] 
dat we nu de oorlog tegen Shell kunnen winnen.”1036 
In maart 1986 schreven KZA en Kairos een open brief aan Shell waarin het bedrijf werd opgeroepen 
zich op korte termijn terug te trekken uit Zuid-Afrika. Dat was uiteraard geen nieuwe eis, nieuw was 
wel het ‘dreigement’ dat, als Shell geen gehoor zou geven aan de eis, de campagne tegen Shell 
geïntensiveerd zou worden en bovendien internationaal uitgebouwd, en vooral ook in de VS. 
In dezelfde periode spraken KZA, Kairos en Pax Christi met Shelldirecteur Lo van Wachem. Aanwezig 
waren Sietse Bosgra, Jan ter Laak, Cor Groenendijk, dominee Bert Boer van de Raad van Kerken, en 
de Amerikaan Ken Zinn van de United Mine Workers of America. Cor Groenendijk zette de discussie 
gelijk op scherp door Van Wachem toe te voegen: “Ik zeg het recht in uw gezicht – u bent een 
collaborateur.”1037 Ook Jan ter Laak van Pax Christi stelde zich strijdbaar op. “Wij zouden hem 
chanteren. Het woord threats viel nogal eens. Maar we stellen al tien jaar lang keurig vragen in 
aandeelhoudersvergaderingen zonder enig resultaat. Ik moet je zeggen dat ik langzamerhand 
emotioneel heel sterk geporteerd ben voor acties tegen Shell.”1038 
De aanwezigheid van de Amerikaanse vakbondsman maakte wellicht nog het meest indruk op Van 
Wachem: een internationale actie tegen het bedrijf (en vooral als Amerika meedeed) kon Shell niet 
gebruiken. De Amerikanen waren serieus: de mijnwerkersbond had elf mensen permanent vrijgesteld 
om de acties tegen Shell te coördineren. Bosgra: “We komen nu internationaal terug. Acties in de 
Verenigde Staten. Er zijn ook al acties in Australië, Nieuw Zeeland, de Scandinavische landen, 

                                                
1031 Brief CDA partijbestuur aan Werkgroep Kairos, dd 07-12-1983. Archief Kairos, doos 1.39. IISG. 

1032 Verslag door Sietse Bosgra van ‘oliegesprek’, dd 20-10-1985. Archief KZA, doos 17. IISG. 

1033 Verslag door Sietse Bosgra van ‘oliegesprek’, dd 20-10-1985. Archief KZA, doos 17. IISG. 

1034 Verslag bezoek ‘Marijke’, ‘Deny’ en Cor Groenendijk aan Londen i.v.m. Shell-actie, dd 20/21-11-1985. 

1035 NIPO, bericht no 2102, dd 03-04-1981. 

1036 Vrij Nederland, dd 01-02-1986. 

1037 Geciteerd in Vrij Nederland, dd 25-03-1986. 

1038 Vrij Nederland, dd 25-03-1986. 
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Engeland. En we hebben een lange adem. We rekenen voorlopig op een actie die een jaar gaat duren – 
van de aandeelhoudersvergadering die dit jaar wordt gehouden tot die van volgend jaar.” Ter Laak: “Ik 
weet ook dat we nooit in staat zullen zijn Shell in de rode cijfers te brengen, maar we kunnen wel hun 
naam zo bekladden dat het ze schade doet.”1039 Bosgra noemde het een ‘zenuwenoorlog’: “Ik weet van 
boycotacties in het verleden dat bedrijven er enorm de pest aan hebben als ze vragen krijgen van hun 
eigen mensen. Shell zal tenslotte moeten afwegen of al die onrust, de aantasting van de naam en 
misschien ook nog wat economische schade opweegt tegen de winst die in Zuid-Afrika gemaakt 
wordt.”1040  
Aanvankelijk richtte de aandacht van Bosgra en de zijnen zich vooral op de verkopers en de 
grootverbruikers van Shellproducten. In juli 1986 werden Shell-pomphouders aangeschreven om bij de 
Shellleiding te protesteren. De meeste Shellpompen waren franchise-houders: het waren zelfstandige 
ondernemers die een contract hadden om Shellproducten onder het Shelllogo te verkopen. De respons 
op het verzoek was minimaal. Slechts enkele pomphouders schreven daadwerkelijk een protestbrief, 
zoals onder andere de exploitant van een Shell station in Zaandam. Deze schreef aan de directie van 
Shell: “De actievoerders gaan gesprekken aan met de klanten en ik vrees dat onze inspanningen en 
onze inzet bij acties zoals “Shell helpt” en de handdoekenactie hierdoor afbreuk zoniet teniet zal 
worden gedaan, ondanks flinke investeringen in deze projecten (...) ik verzoek u dan ook uw steun aan 
de apartheid te staken.”1041 Andere pomphouders maakten echter bezwaar tegen de acties, één 
pomphouder kondigde aan de plaatselijke Werkgroep Zuid-Afrika aansprakelijk te houden voor de 
kosten die het station zou moeten maken voor het nemen van veiligheidsmaatregelen, en eiste dat de 
plaatselijke groep schriftelijk zou bevestigen dat er bij het bewuste pompstation geen acties zouden 
plaatsvinden.1042  
In november 1986 stelde het KZA een lijst op van zes doelgroepen van grootverbruikers die benaderd 
zouden worden: universiteiten, gemeentes, ziekenhuizen, vervoersbedrijven, de PTT en een 
restcategorie (waaronder touringcarbedrijven, de Perscombinatie en het leger). 
Het voordeel van dit soort acties was dat mensen en organisaties binnen de betrokken instellingen 
actief werden betrokken bij de anti-apartheidsstrijd. Vaak ontwikkelden die plaatselijke organisaties 
een eigen dynamiek waarbij de landelijke groepen nauwelijks nog in actie hoefden te komen, behalve 
voor het aanleveren van informatie- en actiemateriaal, zoals stickers, affiches, buttons et cetera. Zo’n 
dertig plaatselijke groepen deden mee aan de grootverbruikeracties. 
Een groot aantal bedrijven werd aangeschreven met het verzoek de banden met Shell te doorbreken. 
Slechts weinig bedrijven gingen op dit verzoek in. Veel bedrijven verklaarden dat ze reeds Zuid-
Afrikaanse producten boycotten en geen reden zagen het beleid ten aanzien van Zuid-Afrika te 
veranderen. De Perscombinatie (uitgever van onder andere de Volkskrant) liet bijvoorbeeld weten dat 
het contract met Shell niet zou worden verbroken. Ook vanwege de onafhankelijkheid van de 
buitenlandberichtgeving.1043 De Boer Supermarkten waarschuwde het KZA voorzichtig te zijn met dit 
soort acties “daar agressieve actiegroepen dit kunnen zien als blijk van steun voor hun optreden”, 
hierbij refererend aan de recente branden bij de Makro en bij Shell pompstations.1044 Wat betreft de 
universiteiten wilde het KZA dezelfde tactiek toepassen als bij de culturele boycot: via de 
universiteitsraad en studentenfracties een uitspraak of een motie uitlokken waarin het gebruik van 
Shellproducten werd verboden. 
Het KZA probeerde ook de steun van de koninklijke familie te krijgen voor de strijd tegen Shell. Onder 
andere schreef Bosgra een brief aan prinses Irene met het verzoek om het comité te adviseren over 
welke stappen gezet konden worden om de druk vanuit de koninklijke familie op Shell in gang te 
zetten. “Terwijl wij bijv. pensioenfondsen oproepen hun aandelen Shell te verkopen, zou een dergelijke 
stap van Uw familie over een ander ingrijpen een belangrijke bijdrage aan de strijd kunnen zijn. Wij 
hebben er over gedacht om gelijkluidende brieven aan alle leden van de koninklijke familie hierover te 
sturen. Wij realiseren ons dat dit geen gemakkelijk onderwerp is. Wij weten niet in hoeverre u zelf iets 
kunt doen, of ons kunt adviseren welke stappen te nemen.” De brief eindigde met het memoreren dat de 
moeder van prinses Irene, koningin Juliana “al in 1949 op bewonderenswaardige wijze tegenover de 
Zuidafrikaanse minister-president Malan stelling nam tegenover de apartheid. Zij was daarmee ver 
vooruit op Nederlandse politici als Drees en Suurhof...”1045 

                                                
1039 Vrij Nederland, dd 25-03-1986. 

1040 Vrij Nederland, dd 25-03-1986. 

1041 Brief J. Zonneveld (Shell zelftank station Vijfhoek) aan de directie van Shell, dd 04-07-1986. Archief KZA, doos 18. IISG. 

1042 Brief Autobedrijf Van Ree te Breskens aan Werkgroep Zuid-Afrika te Axel, dd 07-10-1986. Archief KZA, doos 18. IISG. 

1043 Brief perscombinatie aan KZA, zonder datum. Archief KZA, doos 21, IISG. 

1044 Brief De Boer Winkelbedrijven aan KZA, dd 21-07-1987. Artchief KZA, doos 22. IISG. 

1045 Brief KZA aan Prinses Irene, dd 23-04-1986. Archief KZA, doos 18. IISG. 
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De anti-apartheidsbewegeing heeft nooit actie gevoerd om Shell het predikaat ‘koninklijke’ te 
ontnemen. Wereldwijd stond Shell weliswaar bekend als ‘Royal Dutch Shell’, maar in Zuid-Afrika 
werd de toevoeging ‘koninklijk’ niet gebruikt. Ook de koninklijke familie maakte geen bezwaar. De 
‘Koninklijke’ Shell was een Brits-Nederlands bedrijf en volgens de uitleg die daaraan gegeven werd, 
was het predikaat ‘Koninklijk’ alleen van toepassing op het Nederlandse deel. In april 1987 maakte 
koningin Beatrix wel bezwaar tegen het feit dat Amstel – onderdeel van Heineken – in Zuid-Afrika bier 
verkocht met het wapen van prins Bernhard en de toevoeging ‘Hofleverancier’. Omdat het bier onder 
licentie in Zuid-Afrika werd gebrouwen vreesde het hof dat de tekst op de flesjes kon worden uitgelegd 
als een goedkeuring van apartheid. Volgens een woordvoerder van Heineken werd na uitgebreide 
correspondentie met het hof een compromis bereikt: de vermelding hofleverancier werd van het etiket 
afgehaald, maar het wapen van Prins Bernhard bleef erop staan.1046  
 
Eén van de principiële knelpunten voor een consumentenboycot van Shell was steeds dat de 
alternatieven voor Shell ofwel even ‘fout’ waren als het Nederlands/Engelse bedrijf, ofwel nauwelijks 
in Nederland verkrijgbaar waren. In een intern document stelde het KZA in december 1986 dat de 
andere grote merken in Nederland – BP, Mobil, Total en Esso – allemaal ook in Zuid-Afrika gevestigd 
waren. Alleen een paar kleine spelers deden geen zaken in Zuid-Afrika: Fina, Gulf/Koeweit Oil en 
Elf/Aquitaine. Gezien de beperkte verspreiding van deze pompen in Nederland waren dit geen 
aanvaardbare alternatieven. Een mogelijkheid zou zijn, dacht het KZA, om Exxon [de internationale 
naam van Esso, RM] te bewegen Zuid-Afrika te verlaten: “gezien de geringe belangen in ZA zou dit 
minder moeilijk moeten zijn, waarna Exxon zich als het echte grote alternatief voor Shell zou kunnen 
aandienen.”1047 Het toeval wilde dat Exxon eind december 1986 liet weten dat het bedrijf inderdaad 
Zuid-Afrika zou verlaten. Als reden gaf het bedrijf op dat het investeringsklimaat in Zuid-Afrika steeds 
meer te wensen overliet, als gevolg van de interne en externe druk op het land. In Zuid-Afrika werd het 
bericht met bezorgdheid ontvangen. De Zuid-Afrikaanse krant The Citizen gebruikte op 31 december 
haar grootste corps voor de kop: “World’s top oil firm quits SA.” In dat jaar hadden, volgens de krant, 
65 buitenlandse bedrijven (merendeels uit de VS) Zuid-Afrika verlaten wegens de apartheid. Het 
besluit van Exxon om zich terug te trekken uit Zuid-Afrika maakte dat anti-apartheidsactivisten de 
automobilisten een serieus alternatief konden bieden. Esso pompstations, in Nederland redelijk ruim 
verspreid, werden in de Alternatieve Tankgids aangeprezen als ‘apartheidsvrij’. 
 
Ondanks de pogingen tot internationalisering bleven de anti-Shellcampagnes grotendeels een nationaal 
verschijnsel: acties die in diverse landen werden gevoerd stonden los van elkaar. Internationale 
synergie bleef uit. Kairos concludeerde dat “Ondanks goede bedoelingen en welgemeende intenties (te) 
veel internationaal Shell-campagne werk niet van de grond [is] gekomen.”1048 Als oplossing 
suggereerde Kairos het instellen van een internationaal secretariaat om de internationale 
Shellcampagne te coördineren en op gang te helpen. Maar ook dit internationale secretariaat kwam er 
niet. In Scandinavië, de VS en Groot-Brittannië kwamen olieboycotcampagnes redelijk van de grond, 
in andere landen (waaronder West-Duitsland, België) bleven de acties marginaal. In geen van de 
landen hadden de campagnes succes, in de zin dat Shell of andere oliebedrijven zich terugtrokken uit 
Zuid-Afrika.  
In Amerika had de beweging nog het meeste succes. De Amerikanen waren relatief ver in het 
uitvaardigen van sancties tegenover Zuid-Afrika.1049 De Amerikaanse anti-apartheidswetgeving was in 
grote mate het resultaat van de inspanningen van senator Edward Kennedy die 1985 een 
geruchtmakend bezoek had gebracht aan Zuid-Afrika, waarbij hij de blanke machthebbers ongekend 
hard tegemoet was getreden.1050 Ook sprak Kennedy in Zuid-Afrika uitgebreid met leiders van het 
verzet, zoals bisschop Tutu en Allan Boesak. In de ‘Comprehensive Anti-Apartheid Act’ die het 
Amerikaanse beleid met betrekking tot apartheid richting gaf, werd vooral nadruk gelegd op de 
noodzaak van afstemming tussen westerse landen van sanctiewetgeving. De Amerikaanse regering 
evenals de Senaat voelden weinig voor een internationaal verplicht embargo van Zuid-Afrika ingesteld 
door de Veiligheidsraad. Dit vooral omdat zo’n besluit moeilijk teruggedraaid zou kunnen worden als 
de Zuid-Afrikanen fundamentele veranderingen in hun wetgeving zouden doorvoeren (de Russen 

                                                
1046 Zie onder andere: NRC Handelsblad, dd 08-04-1987. 

1047 Intern document: ‘Is er een alternatief voor Shell’? Zonder datum (ws december 1986). Archief KZA, doos 18. IISG. 

1048 Kairos, intern document ‘Internationaal Shell-kampagne secretariaat’, zonder datum (ws eind 1986). Archief KZA, doos 

19. IISG. 

1049 United States General Accounting Office. Status Report on Implementation of the Comprehensive Anti-Apartheid Act. 

Washington DC, oktober 1987. Ter inzage bij archief Kairos, doos Sanctiewetgeving VS. IISG. 

1050 Zie bijvoorbeeld: http://www.boston.com/news/world/worldly_boston/2009/08/kennedys_international_impact.html 
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zouden dan dwars kunnen liggen). De bepaling maakte melding van een mogelijk internationale 
conferentie van de westerse landen om een versterking van het embargo jegens Zuid-Afrika door te 
spreken, maar omdat het Witte Huis (met name het State Department) deze paragraaf als niet-bindend 
beschouwde was er nooit gevolg aan gegeven.1051 
De Act verbood nieuwe leningen aan en investeringen in Zuid-Afrika en stelde een ban in op 
vliegverkeer van en naar Zuid-Afrika. Daarnaast werd de import van Zuid-Afrikaanse kolen, textiel, 
uranium, landbouwproducten, ijzer en staal en gouden munten verboden. De import van producten die 
door de Zuid-Afrikaanse staat waren geproduceerd was totaal verboden. Hoewel de Amerikaanse 
wetgeving formeel vrij ver ging, was de feitelijke gang van zaken minder verstrekkend. Volgens de 
Comprehensive Anti-Apartheid Act was de import verboden van producten die gemaakt, verhandeld of 
geëxporteerd waren door Zuid-Afrikaanse (semi)-staatsbedrijven. De uitvoering van deze wetgeving 
werd ernstig belemmerd door het feit dat er weliswaar een lijst was van de te boycotten bedrijven, maar 
dat de producten die door deze bedrijven werden geëxporteerd onbekend waren bij het 
douanepersoneel.1052 
 
De problemen voor Shell in Amerika werden concreet toen de Amerikaanse vakbondsfederatie AFL-
CIO in 1985 besloot om gehoor te geven aan de oproep van de Wereldraad van Kerken tot een 
Shellboycot. Directe aanleiding voor acties van Amerikaanse mijnwerkers was een ongeluk in de Zuid-
Afrikaanse Rietspruit kolenmijn, voor de helft eigendom van Shell, waar twee zwarte arbeiders in een 
schacht vielen en omkwamen. Een gebedsdemonstratie van hun collega’s, verenigd in de National 
Union of Miners, werd door de politie uiteen geslagen. Al snel sloten overkoepelende 
vakbondsorganisaties zich bij de boycot aan. Ook andere anti-apartheidsgroepen en verschillende 
Amerikaanse kerken ondersteunden de boycotacties. Een aantal grote beleggers stootten hun aandelen 
in Shell af. De acties kregen extra kracht omdat de Amerikanen ook een eigenbelang verdedigden: de 
Shellkolen concurreerden met lokaal gewonnen kolen.1053 Amerikaanse werkgelegenheid stond op het 
spel. 
Naar Amerikaanse begrippen was de boycot een succes. Zoals de Chicago Tribune schreef: “At a time 
when consumer boycotts often prove impotent, a union-prodded boycott against Royal Dutch/Shell 
Group shows surprising vigor, calculation, and ability to nettle the opposition.”1054 Belangrijk was de 
medewerking van een aantal kerkelijke groeperingen waaronder mainstream kerken als de Episcopal 
Church in the USA, de United Methodist Church, the American Babtist Church, de United Church of 
Christ en diverse katholieke gemeenschappen. Naast het oproepen tot een consumentenboycot, besloot 
een aantal organisaties ook tot het afstoten van Shell aandelen, zoals de Los Angeles County Board of 
Investments en de Harvard Universiteit. In een evaluatie van de actie stelt Donna Katzin, verbonden 
aan het Amerikaanse Interfaith Center on Corporate Responsibility, dat de boycot een “decided impact 
on Royal Dutch/Shell – short of pulling out of South Africa”1055 had. Volgens Katzin kostte de 
Amerikaanse actie Shell ‘billions of dollars’ nog afgezien van de kosten die het bedrijf moest maken 
om met public relations maatregelen en andere strategische beslissingen de boycot te ontkrachten. Het 
imago van Shell raakte bij grote groepen in de Amerikaanse samenleving bezoedeld: Shell werd op 
veel plaatsen een vies woord. 
De Amerikaanse markt was belangrijk voor Shell; een groot deel van de omzet van het concern werd in 
de VS gerealiseerd. Een groeiende boycot kon het bedrijf wel eens dwingen tot stappen die het liever 
wilde vermijden.1056 Shell moest een list verzinnen. 
 
Shell ontwikkelt een strategie 
Vanaf het begin van de jaren tachtig werd het Shell duidelijk dat gesprekken, verklaringen tijdens de 
aandeelhoudersvergaderingen en interviews in de media, de actievoerders niet op andere gedachten 
konden brengen. De beweging was zo langzamerhand breder dan een stelletje fanatiekelingen. Shell 
realiseerde zich dat steeds meer middengroepen ontvankelijk werden voor de boodschap van de 
beweging, en bereid waren naar deze overtuiging te handelen. Shell richtte zich tot kerkelijke 
gemeenten om tegenwicht te bieden aan de oproepen van Kairos en het KZA. Zo verspreidde Shell in 

                                                
1051 United States General Accounting Office. Status Report on Implementation of the Comprehensive Anti-Apartheid Act. 

Washington DC, oktober 1987, p 5. Ter inzage bij archief Kairos, doos Sanctiewetgeving VS. IISG. 

1052 United States General Accounting Office. Enhancing Enforcement of the Comprehensive anti-apartheid Act. Washington 

DC. Juli 1989. Ter inzage bij archief Kairos, doos Sanctiewetgeving VS. IISG. 

1053 Zie ook: Amandla, februari 1986. 

1054 Geciteerd in: Katzin, Donna. Shell in the US: anatomy of a boycott. In Hengeveld en Rodenburg (1995), p 328. 

1055 Katzin (1995), p 333. 

1056 Zie ook Van Riemsdijk (1994). 
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1980 een brochure waarin het bedrijf stelde apartheid zelf ook verwerpelijk te vinden. Weggaan was 
echter geen oplossing, aldus het bedrijf. Juist aanwezig blijven in Zuid-Afrika zou, volgens Shell, de 
apartheid helpen bestrijden: “Zulke bedrijven hebben door hun veelvuldige contacten in de gehele 
samenleving een gunstige invloed op het samengaan van verschillende rassen in een atmosfeer van 
sociale vooruitgang.”1057 Ook benadrukte Shell dat Shell Zuid-Afrika een beleid voerde “van gelijke 
behandeling voor alle werknemers zonder onderscheid naar huidskleur, ras, geslacht of godsdienstige 
overtuiging.”1058 Maar na het doodbloeden van de eerste periode van dialoog, van 1973 tot 1980, sprak 
Shell geruime tijd niet met de vertegenwoordigers van de anti-apartheidsbeweging. Dat kwam ook 
omdat Shell in die periode nauwelijks een direct doelwit was van de beweging. De beweging was met 
de politiek bezig. Dat veranderde vanaf het midden van de jaren tachtig. Ten eerste begon zich toen, 
met de eerste aanslagen op bedrijven met Zuid-Afrikaanse banden, een verharding van de strijd af te 
tekenen. Maar ook werd specifiek Shell een doelwit van de gematigde anti-apartheidsbeweging omdat 
de beweging bij de politiek bot had gevangen. Vooral de dreiging van een (internationaal gedragen) 
boycot van Shellproducten nam Shell serieus. Shell kon de aanval op de integriteit van het bedrijf niet 
langer meer negeren. 
Bedrijfskundige Maarten van Riemsdijk onderzocht in zijn proefschrift ‘Actie of Dialoog?’1059 de 
reacties van de bedrijven op campagnes van actievoerders en constateerde een vast patroon. De 
relevantie van maatschappelijk protest wordt zo lang mogelijk ontkend en de problemen genegeerd. De 
ondernemingen zijn pas bereid tot echte stappen als het te laat is. Van Riemsdijk wijt dat onder andere 
aan het onvermogen tot communicatie tussen bedrijven en actievoerders: hun werelden zijn té 
verschillend. Bedrijven reageren pas als financiële of andere schade (bijvoorbeeld reputatieschade) 
dreigt. De public affairs afdelingen die de grote bedrijven in de jaren zeventig en tachtig oprichtten 
hadden als belangrijkste taak het zoveel mogelijk neutraliseren en onschadelijk maken van het 
maatschappelijke protest. Shell-Amerika huurde daar zelfs een extern bureau voor in. Het 
communicatiebureau Pagan kreeg de opdracht de anti-Shellbeweging in kaart te brengen en suggesties 
te doen voor een strategie. De kern van het advies van Pagan was een wig te drijven tussen de radicale 
anti-apartheidsgroepen en de meer gematigde onderdelen van de beweging.1060 Met de gematigden 
moest Shell in dialoog treden, en de radicale groepen moesten worden genegeerd of bestreden. 
Daarnaast adviseerde Pagan een beleid van openheid en een intensieve informatiecampagne en 
daarnaast nadruk op wat Shell daadwerkelijk deed tegen de apartheid en vooral op de positieve rol van 
Shell ná de apartheid. Dit werd de Neptunusstrategie genoemd (naar de god van de zee en in de zee 
komen schelpen – Shell’s – voor). 
Vooral het uitlekken van het rapport, in Nederland via het VPRO-programma Gouden Bergen, op 12 
oktober 1987, maakte dat de strategie uiteindelijk averechts werkte. Het bevestigde het beeld van Shell 
als onbetrouwbare speler die vooral uit opportunisme een verzoenende toon aansloeg. Directeur Tim 
Smith van het Interkerkelijk Centrum in New York, de organisatie die het Pagan-rapport had onthuld, 
meldde dat na het uitkomen van het rapport het aantal Amerikaanse kerkelijke organisaties dat besloot 
Shell te boycotten ‘astronomisch’ was toegenomen: “De infame strategie van Shell heeft veel 
kerkleiders kwaad gemaakt. Het is niet overdreven te beweren dat het Pagan-rapport ertoe heeft 
bijgedragen dat de nationale Raad van Kerken, de Episcopale kerk, de Verenigde Methodisten Kerk, de 
Baptisten Kerk en nog een aantal belangrijke religieuze genootschappen tot een boycot van Shell 
hebben opgeroepen.”1061 
In Nederland ontkende Shell haar beleid te stoelen op het Pagan-rapport. Sterker nog, in een brief aan 
de Raad van Kerken in Nederland stelde Shell zelfs dat “Shell-Nederland geen exemplaar van het plan 
bezit en dat wij het ook nooit onder ogen hebben gehad.”1062 Shell benadrukte steeds dat het Pagan-
rapport was opgesteld op verzoek van Shell-Amerika en uitsluitend gericht was op de Amerikaanse 
situatie. Bovendien had het stuk nooit het karakter van een beleidsdocument gekregen. De dialoog die 
Shell in Nederland zocht kon daarom niet beschouwd worden als een uitvloeisel van dat rapport.1063 
Shell erkende wel gesprekken over een strategie te hebben gevoerd met Scandinavische en Britse 
Shelldochters die zich wél baseerden op de ‘Pagan-doctrine’. Het was daarom geen toeval dat ook 
Shell-Nederland vanaf 1987 een serie gesprekken begon met de gematigde (vooral kerkelijke) anti-
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apartheidsactivisten. Het KZA en de radicale clubs zaten daar niet bij. En daarmee volgde Shell-
Nederland de facto de Neptunusstrategie. Volgens Shellwoordvoerder Martin van Rooijen had het 
KZA alleen de intentie de naam van Shell te bezoedelen.1064 Overigens had Pagan bij het opstellen van 
het rapport ook informatie ingewonnen in Nederland. In 1986 kregen Sietse Bosgra en Cor 
Groenendijk bezoek van een journalist die zich voorstelde als Alan Feurer, en die vertelde een artikel te 
willen schrijven voor het blad ‘International Barometer’. De bandopnames van deze gesprekken 
speelde Feurer door aan Pagan en deze werden gebruikt bij het opstellen van de strategie.  
Het eerste gesprek was in januari 1987, in Londen tussen de Wereldraad van Kerken met de top van 
Shell. Op dat moment had de Wereldraad nog niet door dat het gesprek onderdeel was van een nieuwe 
strategie van Shell. Volgens de Nederlander Rob van Drimmelen, betrokken bij Betaald Antwoord, die 
bij het gesprek aanwezig was, erkende Shell in het gesprek dat het bedrijf last had van de acties die 
kerken in landen als Australië, Engeland, de VS en Nederland voerden.  
In juni 1987 sprak het IKV met de directie van Shell–Nederland. IKV-secretaris Mient Jan Faber 
noemde het gesprek constructief en liet weten dat hij bij Shell bewegingen had waargenomen die erop 
wezen dat er binnen het bedrijf werd gezocht naar mogelijkheden om meer te doen voor de vele zwarte 
werknemers in Zuid-Afrika.1065  
Het uitlekken van de Neptunusstrategie, in het najaar van 1987, zette de dialoog gelijk in een ander 
licht. De anti-apartheidsgroepen zagen de gesprekken nu als een poging om de beweging te splijten. 
Dat kwam aan de orde na een gesprek, op 19 september 1987, tussen Shell en een katholieke delegatie 
met onder andere bisschop Ernst, voorzitter van Pax Christi en Philo Weijenborg-Pot (de opvolgster 
van Marga Klompé) van de commissie Justitia et Pax. De Raad van Kerken liet weten verontrust te zijn 
over dit gesprek en het feit dat de katholieken de uitnodiging zonder ruggespraak met de RvK hadden 
aangenomen. Volgens de secretaris van de RvK, ds. W.R. van der Zee betrof het een “poging van Shell 
om ons uit elkaar te drijven”, en was het “onbegrijpelijk dat dit gesprek had plaatsgevonden.”1066 In een 
later interview in Trouw gaf Weijenborg-Pot, voormalig CDA-statenlid in Noord-Brabant, toe dat zij 
niet had geweten van enig Pagan-rapport tot tien uur vóór het gesprek met Shell, “toen ben ik niet meer 
gaan rondbellen om te vragen of het nog wel door moest gaan.” Volgens Weijenborg-Pot was het 
gesprek met Shell weinig inhoudelijk, en spraken zij ook niet met de top van het bedrijf, maar met 
mensen van de afdeling public relations: “We hadden in plaats van dat gesprek net zo goed naar een 
reclamespot kunnen kijken.”1067 
Naast het feit dat de katholieke delegatie had verzuimd het bezoek af te stemmen met de RvK, was de 
kritiek ook dat de delegatieleden – door hun geringe kennis van zaken op het gebied van Zuid-Afrika – 
zich in de luren hadden laten leggen en een aantal dubieuze uitspraken van de Shellmensen kritiekloos 
hadden laten passeren.  
Tien dagen later kregen de katholieken een herkansing. Op 29 september 1987 spraken 
vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie met vertegenwoordigers van 
Shell. Opnieuw was bisschop Ernst van de partij, nu vergezeld van bisschop Lescrauwaet van Haarlem. 
Namens Shell waren Ir. H. Lemij, Ir. C. Dekker en Martin van Rooijen aanwezig. Als motief voor het 
gesprek had Shell aangegeven dat het bedrijf “de dialoog over de rol en positie van Shell in Zuid-
Afrika [wilde] bevorderen en daartoe intussen al verschillende gesprekken [had] gehad met 
groeperingen, besturen van grotere gemeentes, het IKV, FNV, CNV.”1068 De bisschoppen gaven aan 
dat zij inzake Zuid-Afrika de lijn volgden van hun Zuid-Afrikaanse collega’s, waarbij economische 
druk op Zuid-Afrika als de laatste kans werd gezien om zonder bloedvergieten veranderingen te 
bewerkstelligen. Ook constateerden de bisschoppen dat de vertegenwoordigers van Shell aan tafel 
allemaal uit de PR-afdeling afkomstig waren, ze vroegen zich af in hoeverre Shell bereid was tot een 
echte, zinvolle dialoog. 
Volgens Shell was er, onder druk van anti-apartheidsorganisaties vanaf medio 1986 een omslagpunt 
bereikt in Zuid-Afrika en kon de regering de zaken niet meer in de hand houden. Ook was er volgens 
Shell “door allerlei akties in de afgelopen jaren (...) sprake van een beeldvertekening. Geconstateerd 
moet worden dat normale gesprekken nauwelijks meer te voeren zijn.” Martin van Rooijen erkende 
tevens dat Shell niet trots was op wat het bedrijf in Zuid-Afrika had gedaan.  
Aan het eind van de serie van gesprekken met kerkelijke vertegenwoordigers sprak Shell met het 
Shipping Research Bureau. Tot verrassing van Shell, die conform de Neptunus-strategie juist het KZA 
wilde isoleren van de meer kerkelijk geïnspireerde en gematigde anti-apartheidsbeweging, sloot Sietse 
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Bosgra zich aan bij de SRB-delegatie. Samen met toenmalig SRB-directeur Jaap Woldendorp sprak 
Bosgra op 10 december 1987 met Shelldirecteur externe relaties, mr. Herbert. Het gesprek was 
informeel zonder vaste agenda, bedoeld om standpunten uit te wisselen. Volgens het Engelstalige 
verslag dat Woldendorp van deze bijeenkomst schreef was de formele reden voor Shell om met het 
SRB in gesprek te gaan, gelegen in de indruk van Shell dat het SRB zich steeds minder ging bemoeien 
met het in kaart brengen van olieleveranties aan Zuid-Afrika en zich steeds meer direct ging bemoeien 
met de internationale campagne gericht tegen Shell. Tijdens het gesprek klaagde Herbert dat Shell 
nooit geloofd werd als ze bepaalde verklaringen deed uitgaan of beschuldigingen ontkende. Bosgra en 
Woldendorp riposteerden dat de geloofwaardigheid van Shell laag was vanwege Rhodesië en dat Shell 
toen overduidelijk had gelogen over de betrokkenheid van het bedrijf bij verboden olieleveranties aan 
Ian Smith. Ook kwam het de geloofwaardigheid van Shell niet ten goede, meenden Bosgra en 
Woldendorp, dat concrete beschuldigingen aan het adres van de oliemultinational nooit werden 
beantwoord met concrete gegevens over hoe het dan echt zou zitten, maar alleen met globale 
ontkenningen van de beschuldigingen. Woldendorp schreef in het verslag: “Shell’s history, combined 
with their present rather aloof, perhaps even arrogant reactions, means it is usually a no-win situation 
for Shell. Very bad public relations strategy, we explained to him!”1069 Tijdens het gesprek legde 
Herbert uit dat Shell Zuid-Afrika niet kon verlaten onder andere omdat het z’n mensen niet in de steek 
kon laten en dat er bovendien in Zuid-Afrika zelf geen steun was voor terugtrekking. Bosgra en 
Woldendorp gaven als suggestie mee, dat Shell in Zuid-Afrika in serieuze onderhandeling zou gaan 
met het ANC. 
 
De kwestie Zuid-Afrika lag Shell steeds zwaarder op de maag. In januari 1987 maakte Shell een van 
haar PR-mensen, Rob Bouwman, geheel vrij om het imago van Shell met betrekking tot Zuid-Afrika op 
te vijzelen. Ook met directeur Public Relations Martin van Rooijen had Shell een ‘zwaargewicht’ op 
het Zuid-Afrikadossier gezet; Van Rooijen was Kamerlid geweest voor het CDA en staatssecretaris van 
belastingzaken in het kabinet-Den Uyl. Volgens Bouwman speelde Shell in Zuid-Afrika juist een 
positieve rol, en dat staafde hij door te wijzen op het feit dat er in Soweto nooit enige actie was gevoerd 
tegen één van de vier Shellstations daar. “Men begrijpt in Zuid-Afrika niet waarom er zoveel kritiek is 
op Shell. Zij zien daar heel goed wat het bedrijf heeft gedaan. Ik denk dat wij meer naar post-apartheid 
kijken dan de anti-apartheidsbeweging. Ik heb van hen nooit een scenario gehoord over hoe het na de 
apartheid moet.”1070 In een interview met Elsevier, in maart 1989, gaf de president-directeur van Shell-
Nederland, Hein Hooykaas, toe ongeveer een derde van zijn tijd te besteden aan de kwestie Zuid-
Afrika, “plus dat we een groepje mensen bij elkaar hebben gebracht, dat er nog veel meer mee bezig 
is.”1071  
De dialoog die Shell bereid was aan te gaan met tegenstanders betekende zeker niet dat Shell daarmee 
verlost was van haar horzels. De aandeelhoudersvergaderingen in 1987 en 1988 verliepen net zo 
rumoerig als in andere jaren. Tijdens de vergadering van 1987, op 14 mei van dat jaar, ruimde Van 
Wachem ongeveer eenderde van zijn rede in voor de affaire Zuid-Afrika. Daarin stelde hij onder 
andere dat het vertrek van een aantal grote buitenlandse ondernemingen uit Zuid-Afrika geen enkel 
verschil had gemaakt in de situatie. Volgens Van Wachem waren de meest verstokte voorstanders van 
apartheid vóór het terugtrekken van bedrijven als Shell uit Zuid-Afrika, want dat zou de lokale critici 
van apartheid tot zwijgen brengen en er bovendien toe leiden dat de onderdelen van Shell voor 
afbraakprijzen in handen zouden komen van de huidige blanke elite.1072 
Aan het eind van de jaren tachtig werd de anti-Shellstemming in Nederland steeds breder gedragen. 
Overal in het straatbeeld waren anti-Shell leuzen te lezen. Shell ergerde zich groen en geel aan de 
voortdurende kritiek. Zo verzocht Shell medio 1988 Rijkswaterstaat om iets te doen tegen de anti-
Shellleuzen die op vrijwel ieder viaduct in Nederland waren gekalkt en waarmee automobilisten 
werden herinnerd aan de oproep om de eerstvolgende tankbeurt Shell voorbij te rijden. Rijkswaterstaat 
liet weten dat ze bij het reguliere onderhoud aandacht zou besteden aan het verzoek van Shell. Van een 
systematische schoonmaak van de viaducten kwam het nooit, tot ergernis van Shell. 
 
Voor Shell was de omgang met groepen uit het ‘maatschappelijk middenveld’ nieuw. Shell hoefde zich 
eerder niets gelegen laten liggen aan opvattingen in de samenleving. De status van Shell in Nederland 
was altijd onomstreden geweest. Shell werd gezien als een nationaal icoon. De belangen van Shell 
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waren bijna gelijkgesteld aan de Nederlandse nationale belangen. Deze vrijwel onaantastbare positie 
werd ook nog versterkt door het ‘koninklijke’ predikaat dat het bedrijf voerde en door de grote 
financiële belangen die de koninklijke familie in het bedrijf zou hebben. 
Kairos, dat in het begin van de jaren zeventig de acties tegen Shell was begonnen, had in het begin 
zeker twijfel gehad of de oliegigant niet een maatje te groot was. Shell was immers verweven met de 
Nederlandse elite. “Many prominent politicians and scientists once started their car[r]eer with Shell or 
where rewarded with an important position after having ended their car[r]eer. What would a small 
working group like Kairos, made up of a dozen volunteers ever achieve in a campaign against such a 
huge concern.”1073 
In een periode van nauwelijks meer dan tien jaar was dit beeld van onkreukbaarheid gekanteld: Shell 
zat ineens in de beklaagdenbank en de publieke opinie hechtte weinig geloof aan de pleidooien die het 
bedrijf moesten vrijpleiten. Shell zelf signaleerde aan het eind van de jaren tachtig dat de top van het 
bedrijf zich een bepaalde mate van arrogantie en geslotenheid had aangemeten, hetgeen de 
geloofwaardigheid van het bedrijf niet ten goede kwam en in ieder geval niet de meest strategische 
reactie was op de vragen die vanuit de samenleving aan het bedrijf werden gesteld. In een 
vertrouwelijk, intern Shellrapport ‘Arbeid en Organisatie in de jaren negentiger jaren: een 
personeelsvisie exercitie’, dat in handen kwam van de FNV, constateerde het bedrijf over zichzelf: 
“Gesloten. Bureaucratisch. Arrogant. Star en weinig veranderingsgezind (...) de mensen aan de top 
lijken de kunst van het luisteren langzaam af te leren (...) Er is onvoldoende openheid. Daardoor is er 
onduidelijke en onvoldoende communicatie en weinig aandacht voor eigen initiatief. Dit leidt tot een 
slechte beeldvorming...”1074 
Ook binnen het bedrijf zelf besloot Shell vanaf 1987 de discussie over de aanwezigheid in Zuid-Afrika 
meer openlijk te voeren. In juni 1987 sprak de Centrale Ondernemingsraad van Shell-Nederland met 
een speciaal ingestelde commissie die de discussie over Zuid-Afrika binnen het bedrijf vorm moest 
geven. Volgens de OR-leden wisten de werknemers van Shell vaak niet eens wat er precies speelde met 
betrekking tot hun bedrijf in Zuid-Afrika en moesten de informatie vaak uit de krant vernemen.1075  
Na de vrijlating van Mandela maakten KZA, Kairos, Novib en Pax Christi zich op voor de volgende 
aandeelhoudersvergadering van Shell. Er ontstond daarbij veel discussie over de vraag of de eis tot 
terugtrekking van Shell overeind moest blijven. Het ANC was niet duidelijk. In een vergadering op 21 
maart 1990 bij Pax citeerde één van de aanwezigen Nelson Mandela: “Als het water bijna kookt moet 
je het vuur niet uitzetten.” De activisten hielden rekening met een verhaal van Shell waarin het bedrijf 
haar eigen bijdrage aan de afschaffing van apartheid zou roemen.  
 
Shell tegen apartheid 
In oktober 1986 lekte een geheime notitie uit van Shell Zuid-Afrika directeur John Wilson waarin deze 
stelde dat er geen directe plannen waren om terug te trekken, maar dat het bedrijf onder toenemende 
druk stond om dat wel te doen: “If the bottom line of Royal Dutch Shell is adversely affected 
internationally, the shareholders will have to reconsider their position.”1076 Voor de Zuid-Afrikaanse 
krant Sunday Times was dit aanleiding voor een enorme kop op de voorpagina: ‘Shell Shock’. Sietse 
Bosgra liet in De Waarheid weten dat het KZA “zeer verheugd” was over de inhoud van het uitgelekte 
stuk.1077 President-directeur Van Wachem stelde echter orde op zaken: “Shell gaat door met investeren, 
om goede werken te doen voor de zwarten, om zich voor te bereiden op de periode na de apartheid.”1078 
Het centrale argument van Shell om te blijven was dat Shell in Zuid-Afrika bijdroeg aan het bestrijden 
van apartheid. Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig, begon Shell met de anti-apartheidsuitingen 
die het bedrijf deed openlijk te koop te lopen. In het zakenblad Business Day, bijvoorbeeld, verklaarde 
Shelldirecteur Zuid-Afrika dat “Shell is comitted to doing all it can to eradicate apartheid, thereby 
ensuring a free and equal society for all.”1079 Eerder al had Shell zich zelfs de woede van premier Botha 
op de hals gehaald. Namens de Zuid-Afrikaanse Federated Chambers of Industry had Shell-directeur 
John Wilson, president Botha in 1986 opgeroepen tot een beleid van verzoening en onderhandelingen: 
“Business, various organisations and politicians are pressing for this as the only option for channeling 
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the black power struggle in South Africa through bargaining and negotiation.”1080 Botha reageerde 
woedend: “Your assessment of the Governments position is quite ridiculous. Unless you too come to 
grips with the realities of the security situation in this country and act accordingly, you are bound to 
pay a heavy price. This is not a threat – it is a considered warning.”1081  
In de tweede helft van de jaren tachtig plaatste Shell advertenties in Zuid-Afrikaanse kranten waarin 
het bedrijf stelde dat het bedrijf opkwam voor de klassieke mensenrechten, zoals een vrije pers, de 
vrijheid van vergadering, de vrijheid van mensen om te wonen waar ze wilden en voor de mogelijkheid 
van politieke participatie van iedereen. Hoewel er weinig bekend is van de wijze waarop Shell deze 
rechten voor de Zuid-Afrikaanse (zwarte) burgers probeerde te bereiken, kunnen de advertenties toch 
gezien worden als een daad van oppositie tegen het regime. Op 13 september 1989 liep een directeur 
van Shell Zuid-Afrika, John Drake, mee in een protestmars in Kaapstad tegen het politieoptreden tegen 
zwarten na de parlementsverkiezingen van een week eerder. In een persbericht stelde Drake: “Zuid-
Afrika mag zich gelukkig prijzen met zijn zwarte bevolking die nog steeds de voorkeur geeft aan 
vreedzame onderhandelingen, en met leiders als dominee Allan Boesak en aartsbisschop Tutu. Bij 
Shell vinden we dat het bedrijfsleven actief moet meewerken aan het scheppen van een gunstig 
onderhandelingsklimaat.”1082 
Dit soort gebaren van Shell werden door de anti-apartheidsbeweging steevast weggehoond. Zo was de 
protestmars waar Drake aan meeliep door de regering goedgekeurd en dus gevaarloos, zo meenden de 
actievoerders. Allan Boesak meende: “Als Shell echte veranderingen wil in Zuid-Afrika, dan zullen ze 
veel meer moeten doen dan advertenties plaatsen in kranten en meelopen in demonstraties wanneer 
daaraan geen risico verbonden is. Waarom waren zij er niet toen het niet veilig was, toen wij in elkaar 
geslagen werden en in de gevangenis gegooid werden? Hij kwam alleen maar omdat hij wist dat er 
niets zou gebeuren en dat er politieke winst te behalen viel. Dat is de ergste vorm van opportunisme die 
er bestaat.”1083 
In mei 1988 schreef Sietse Bosgra een door veel kranten opgepikt stuk over het imago dat Shell zich 
kennelijk wilde aanmeten. Volgens Bosgra plaatste Shell de advertenties slechts in kranten die gelezen 
werden door zwarten en door de linkse intellectuelen in het land, “maar men zal tevergeefs zoeken naar 
dergelijke advertenties in de grote bladen die gelezen worden door de blanke Zuidafrikanen die de 
macht en rijkdom in het land bezitten.”1084 
In een ingezonden brief in de Volkskrant had Mient Jan Faber van het IKV, na het gesprek met Shell in 
juni 1987, al geschreven dat Shell méér moest doen dan zich in advertenties in Zuid-Afrikaanse kranten 
uit te spreken tegen apartheid. Onder andere eiste Faber dat Shell bereid zou moeten zijn in Zuid-
Afrika gesprekken te voeren met het UDF. “Pas wanneer Shell daartoe bereid zou zijn is er sprake van 
meer dan een public-relationsbeleid.”1085 Driekwart jaar later, op 18 maart 1988, schreef Faber een 
brief aan Martin van Rooijen waarin hij hem nogmaals herinnerde aan het ‘constructieve gesprek’ en 
herhaalde dat het IKV concreet gevraagd had of Shell mogelijkheden zag voor een gesprek met het 
(verboden) ANC en of het overwogen was om Oliver Tambo publiekelijk uit te nodigen voor een 
gesprek. Op 11 mei beantwoordde Van Rooijen de brief van Faber met de bevestiging dat Shell zowel 
bilateraal als in groepsverband betrokken was bij besloten gesprekken met het ANC. Juist omdat die 
gesprekken alleen mogelijk waren als ze besloten waren, was het niet nuttig om Tambo publiekelijk uit 
te nodigen voor een dialoog: “...Shell blijft doorgaan met constructieve gesprekken indien dit bijdraagt 
tot verbeteringen gericht op de – door ons gedeelde – doelstelling van vreedzame veranderingen op 
weg naar een volledige democratische samenleving in Zuid-Afrika. Een publiekelijke invitatie door 
Shell aan ANC-voorzitter Tambo past ons inziens niet in deze benadering.”1086 
Na 1987 was het voor bedrijven als Shell duidelijk dat er voor het apartheidsregime geen houden meer 
aan was en dat Shell met lege handen zou komen te staan als er na de omwenteling geen goede banden 
zouden zijn met de nieuwe machthebbers. Ongeveer vanaf deze tijd begon het bedrijfsleven zich meer 
en meer te laten horen als een element in de strijd tegen de apartheid. VNO-voorzitter Kees van Lede 
stelde in het televisieprogramma Brandpunt dat het bedrijfsleven in Zuid-Afrika de eerste factor was 
geweest om tegenspel te bieden aan het regime: “Al meer dan twintig jaar vragen de grote bedrijven 
aan de regering een opening te maken.”1087 
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Tegelijkertijd werd bekend dat het ANC min of meer geheime besprekingen voerde met enkele 
tientallen leiders van Zuid-Afrikaanse bedrijven. Deze besprekingen waren een vervolg op eerdere 
vriendschappelijke contacten in 1985 tussen de top van mijnbedrijf Anglo en Oliver Tambo en Thabo 
Mbeki van het ANC.1088 Het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven raakte tijdens de gesprekken in 1985 en 
1987 ervan overtuigd dat de ANC’ers niet de dogmatische marxisten waren die de regering graag van 
hen maakte. Anglo topman Gavin Relly omschreef de ANC-ballingen als “just a bunch of homesick 
South Africans.”1089 En ook de ANC’ers kregen de indruk dat er met het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven 
beter te praten viel dan met de regering.  
De toenadering tussen beide partijen - de bevrijdingsbeweging en het bedrijfsleven – had nauwelijks 
invloed op de anti-apartheidsstrijd in Nederland. Hier bleef het bedrijfsleven het belangrijkste doelwit 
in de strijd voor een non-raciaal Zuid-Afrika. De anti-apartheidsbeweging werd daarbij gesterkt door 
andere ontwikkelingen in Zuid-Afrika, die allesbehalve verzoening uitstraalden. Een meerderheid van 
de blanke Zuid-Afrikaanse bevolking hield krampachtig vast aan het apartheidssysteem. Tijdens de 
parlementsverkiezingen van 1987 behaalde de Nasionale Party van Botha de absolute meerderheid 
overwinning en ook de rechtse oppositie, de Konserwatiewe Party, won flink. Blank Zuid-Afrika 
voelde zich nog niet klaar om uit eigen beweging het roer om te gooien en koos voor de confrontatie. 
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7. Komitee Zuidelijk Afrika 
Inleiding 
In april 1959 richtten Sietse Bosgra en To van Albada Actie Informatie Algerije (AIA) op.1090 De 
aanleiding was hun ontzetting over de wandaden van de Fransen in hun Noord-Afrikaanse gebiedsdeel. 
Bosgra en de zijnen pakten de zaken voortvarend aan. Naast picket lines bij de Franse ambassade hield 
de Actie Informatie Algerije zich bezig met het vertalen van boeken en het schrijven van brochures 
over de anti-koloniale strijd in Algerije. Maar ook publieksacties stonden op het repertoire: zoals 
filmvertoningen en een petitie om de Nederlandse regering ertoe te brengen zich kritischer op te stellen 
in de algemene vergadering van de VN. AIA bediende zich overwegend van klassieke actemiddelen. 
Modern was wel het ‘doelgroependenken’ waar AIA een begin mee maakte. “AIA spande zich in om 
docenten Frans, juristen, of Kamerleden te interesseren door hun specifieke, aan hun vakgebieden 
gerelateerde kwesties onder ogen te brengen.”1091 Maar AIA begaf zich ook op straat: in 1961 werden 
Bosgra en Van Albada gearresteerd voor het gerechtshof in Amsterdam toen zij protesteerden bij de 
rechtszaak tegen de Nederlander Sal Santen en Michel Raptis, de Griekse secretaris van de 
trotskistische Vierde Internationale, die hulp hadden gegeven aan de Algerijnse bevrijdingsbeweging.  
De acties voor Algerije waren voor Bosgra een nuttige leerschool in het actiewezen en in het bereiken 
van een breed publiek. Onder andere stond Bosgra aan de wieg van de eerste, door de televisie 
uitgezonden, nationale inzamelingsactie. De actie Redt een Kind, bestemd voor Algerijnse 
vluchtelingen in Marokko, uitgezonden door de VPRO, was een ongekend succes. In totaal keken twee 
à drie miljoen Nederlanders naar dit programma, op een totale bevolking van elf miljoen en een totale 
hoeveelheid van zo’n half miljoen televisietoestellen.1092 De actie bracht twee miljoen gulden op en 
baande de weg voor latere televisieacties. Drie jaar later zou Mies Bouman met ‘Open het Dorp’ de 
grens opnieuw verleggen met een opbrengst van twintig miljoen gulden. Ook de Ton d’r Op actie van 
1965 (zie het hoofdstuk over het Comité Zuid-Afrika) reisde mee in de slipstream van Redt een Kind. 
Maar ondanks het succes van Redt een Kind was het politieke succes van AIA gering. “Wat we ervan 
geleerd hadden is dat het aankaarten van een kwestie als Algerije of Angola, de opbouw van een eigen 
aanhang en het leggen van contacten met pers en politici jaren kost.”1093 Uiteindelijk zouden Actie 
Informatie Algerije en het Angola Comité naadloos in elkaar overgaan. “De bordjes werden als het 
ware verhangen: Algerije werd Angola (...).”1094 In een ‘petitie tegen het kolonialisme’, van september 
1961, stonden Angola en Algerije zelfs zo door elkaar heen dat de lezer nog moet opletten welk land er 
met welke zinsnede werd bedoeld.  
 
Angola Comité 
De keuze voor Angola was voor Bosgra c.s. zeker niet vanzelfsprekend. Op het hoogtepunt van de 
dekolonisatie streden verschillende gebieden om de aandacht: Angola, Mozambique, Vietnam en ook 
Zuid-Afrika. Er werd vooral getwijfeld of Zuid-Afrika niet het volgende actieonderwerp zou moeten 
worden. In maart 1960 had de slachting van Sharpeville plaatsgevonden en het ANC leek een goede 
kandidaat om de Algerijnse bevrijdingsbeweging FLN op te volgen als de te steunen organisatie. 
Uiteindelijk werd het toch Angola, met name omdat inmiddels het Comité Zuid-Afrika was opgericht. 
Samengaan met het CZA was geen optie. Bosgra: “We hadden er geen zin in voortdurend tegen een 
slap bestuur te moeten opboksen en wilden daarom niet op hetzelfde terrein aan de slag. Dan hadden 
we de oorlog binnengehaald.”1095 Als actiegroep opererend voor een land in dezelfde regio hadden 
Bosgra en de zijnen sporadisch contact met het CZA. Beide organisaties hadden een ander 
actierepertoire. Bosgra: “Wij bezetten het Portugese consulaat, verstoorden de taptoe. Bij het CZA 
zaten mensen als Vonhoff. Die waren het absoluut niet met ons eens. En vonden het CZA een club van 
nette dames en heren. Ze schreven nette brieven. Ze deden ook een keer een symbolische boycot, je zag 
dan vier mensen met een spandoek lopen.”1096 
Ondanks de bereidheid tot buitenparlementaire acties zoals ordeverstoringen en bezettingen, bekende 
het Angola Comité zich al snel tot de parlementaire weg. Die koerswijziging kwam vooral uit de koker 
van van MPLA en Frelimo, de bevrijdingsbewegingen uit respectievelijk Angola en Mozambique, die 
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(politieke en materiële) steun zochten bij westerse overheden en daar moesten de 
solidariteitsorganisaties voor zorgen. Bosgra: “Zij hadden zeer pertinente opvattingen, die ons 
aanspraken: ‘Richt je niet uitsluitend of voornamelijk op links, zeiden ze, probeer het centrum van de 
politiek mee te krijgen. Durf het aan de zaak in het parlement aan de orde te stellen, probeer concessies 
af te dwingen van de regering. Voer acties, waar grote groepen van de bevolking betrokken worden.’ 
Dat was hun boodschap.”1097  
De parlementaire weg leverde niet alleen resultaat op voor de Afrikaanse bevrijdingsbewegingen zelf. 
Door zich meer op de Nederlandse parlementaire politiek te richten kon het Angola Comité ook 
uitgroeien tot een relevante speler in het Nederlandse politieke krachtenveld. Portugal, de kolonisator 
van Angola was een Europees land waar Nederland vriendschappelijke betrekkingen mee onderhield 
en dat onder andere ook partner was binnen het NAVO bondgenootschap. Bosgra: “Vooral de kwestie 
van NATO-wapens was voor ons een speerpunt. En ook Luns stond centraal. Die kreeg 
onderscheidingen van Salazar. We wilden hem ‘ontmaskeren’.” 
Het Angola Comité slaagde erin openingen te creëren bij progressieve politici binnen de confessionele 
partijen. Begin jaren zeventig onderging AR-Kamerlid Jan Nico Scholten zijn Afrikaanse vuurdoop. 
Bosgra: “Het speelde in 1973. De Guinee-Bissause onafhankelijkheidsbeweging Paigc [Afrikaanse 
Partij voor de Onafhankelijkheid van Guinee en Kaapverdië, RM] wilde de onafhankelijkheid 
uitroepen en wij wilden dat Nederlandse parlementariërs daarbij zouden zijn. Relus (Ter Beek, RM) 
wilde wel, en hij wilde Jan Nico Scholten meenemen.” Het werd een gedenkwaardig bezoek, waarbij 
de kogels de beide parlementariërs om de oren vlogen. “Jan Nico kwam gelouterd terug en heeft zich 
later behoorlijk vastgebeten in de omstandigheden in zuidelijk Afrika. Daarmee werd het politieke 
werk voor ons veel zinvoller, want we hadden een voet tussen de deur bij wat later het CDA zou 
worden.” 
Scholten zou naar aanleiding van die reis naar Guinee-Bissau ook zijn standpunt over Zuid-Afrika 
wijzigen. “Bij terugkeer in Nederland was ik tot de overtuiging geraakt dat de druk op Zuid-Afrika 
moest worden verhoogd. Voordien was ik altijd voor de dialoog geweest, maar nu koos ik voor een 
boycot, omdat de Zuid-Afrikaanse regering de dialoog alleen maar gebruikte om het eigen standpunt 
overeind te houden.”1098 Over zijn contacten met het Angola Comité zegt Scholten: “Het comité heeft 
nooit geprobeerd mij los te weken van het CDA. Bosgra zag in mij een entree naar de partij. Het 
contact heeft wel geleid tot mijn anti-Portugese en anti-apartheidspositie en uiteindelijk tot mijn vertrek 
uit de partij. Wat dat betreft is het een schoolvoorbeeld van wat een maatschappelijke organisatie kan 
bereiken.”1099 
 
Op 11 november 1975 verklaarde Angola zich onafhankelijk van Portugal. Eerder dat jaar, op 25 juni, 
had Mozambique al de onafhankelijkheid uitgeroepen. Voor het Angola Comité was daarmee de vraag 
aan de orde: hoe nu verder? Het was duidelijk dat de pas bevrijde landen de internationale solidariteit 
nog steeds nodig hadden. Niet meer voor hun bevrijding, maar des te meer voor wederopbouw en 
ontwikkeling. Zomaar de tent sluiten was geen optie voor de leden van het Comité. Sietse Bosgra: 
“Toen Angola veiliggesteld was gingen we buiten de deur kijken. Via Namibië bedreigde het Zuid-
Afrikaanse leger Angola. We zeiden: de vijand zit niet meer in Lissabon, maar in Johannesburg. Daar 
moesten we iets mee.” Ook doordat ANC en Swapo (de bevrijdingsbeweging uit Namibië) 
vluchtelingenkampen in het bevrijde Angola inrichtten, werd de stap om zich op deze organisaties te 
richten vanzelfsprekender. Ook Congo behoorde tot de mogelijkheden. Via de MPLA had vooral Paul 
Staal contacten met opstandelingen in de Congolese provincie Katanga. Trineke Weijdema: “Een oud-
gouverneur van Katanga wilde onze steun om Mobutu te verjagen. Maar daar zijn we niet mee in zee 
gegaan. Dat werd te eng. Die ex-gouverneur was een keer bij ons en legde een pistool in mijn bureaula, 
om daar te bewaren. Er draaiden allemaal erg louche types om hem heen. Die zal je wel nodig hebben 
bij een bevrijdingsstrijd, maar het paste niet bij een actiecomité.”1100 
Het solidariteitswerk voor Zuid-Afrika verschilde op minimaal één gebied van het werk voor Angola. 
In plaats van aandacht te moeten vragen voor een ‘vergeten conflict’ in een land dat voor veel 
Nederlanders zo goed als onbekend was, kreeg het comité nu te maken met een land dat iedereen in 
Nederland kende en waar iedereen een opinie over had. Bosgra: “Als je één flinke boekenplank had, 
kon je daar alle belangrijke boeken en tijdschriften die er over het Portugese kolonialisme geschreven 
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waren, op kwijt. Nu hebben we een bibliotheek nodig met uitpuilende kasten om alleen maar een deel 
van de boeken onder te brengen die iets zinvols zeggen over Zuid-Afrika.”1101 
 
Het besluit van het Angola Comité om als Komitee Zuidelijk Afrika door te gaan, met speciale 
aandacht voor Zuid-Afrika zelf, viel in de zomer van 1976. Dit noopte tot besprekingen met de andere 
comités die in de regio actief waren: Kairos, BOA, De Eduardo Mondlane Stichting, DAFN en de 
AABN. Het Azania Komitee werd voor dit soort besprekingen niet uitgenodigd. De AABN was de 
enige organisatie die bezwaar had tegen het toetreden van het Angola Comité tot het gezelschap der 
anti-apartheidsorganisaties. Dat was niet verrassend. Naast de ideologische verschillen en het gegroeide 
wantrouwen tussen beide organisaties, lagen tussen AABN en KZA ook de meeste territoriumtwisten 
voor de hand: beide organisaties richtten zich in Zuid-Afrika sterk op het ANC en beide organisaties 
zochten, vanuit een links, seculier perspectief, naar draagvlak bij de centrum-linkse groepen in de 
samenleving. Ook het actierepertoire van beide organisaties kwam sterk overeen: een combinatie 
tussen inhoudelijke informatie, een relatief populaire aanpak om het publiek te bereiken, en politieke 
lobby. Daarbij was het Angola Comité/KZA ook aanmerkelijk groter dan de AABN, en zou dat in de 
jaren erna ook blijven. Een – nooit serieus overwogen – fusie zou voor de AABN’ers gevoeld hebben 
als een overname. 
De verhouding met het ANC zou tot het einde een belangrijk verschil (en oorzaak van geschil) blijven 
tussen de AABN en het KZA. Aanvankelijk bekeek een deel van het ANC de nieuwe organisatie met 
argwaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat het wantrouwen van de ANC’ers is gevoed door informatie 
aangedragen door de AABN. Vooral in het begin was sprake van naijver over wie van de organisaties 
zich de vertegenwoordiger van het ANC in Nederland kon noemen. De andere organisaties verweten de 
AABN dat deze beweging de contacten met het ANC ‘monopoliseerde’. Bosgra beschuldigde de 
AABN ervan het KZA bij het ANC in een kwaad daglicht te hebben gezet. Hij memoreert een eerste 
ontmoeting van leden van het KZA met ANC’er (en communist) Joe Slovo waarin deze laatste gevoed 
leek te zijn met voor het KZA ongunstige informatie.1102 En door wie anders kon dat gedaan zijn dan 
door de Nederlandse communisten van de AABN? 
De verschillen van mening tussen de anti-apartheidsgroepen werden meestal achter de schermen 
uitgevochten. Pas na de vrijlating van Mandela kwam de controverse tussen KZA en AABN echt in de 
openbaarheid. Inclusief sappige details. Journalist Hanne Obbink schreef in 1994 in de Groene 
Amsterdammer dat Bosgra bij Braam ooit een blauwtje had gelopen.1103 Na publicatie van het stuk, 
getiteld ‘het einde van een vendetta’, beschuldigde Bosgra Obbink van het beter verkoopbaar willen 
maken van haar artikel “door mij daarbij te betrekken en me door het slijk te halen.”1104 Waarop 
Obbink reageerde dat “persoonlijke redenen een zeer grote rol hebben gespeeld in de voortdurende 
twisten tussen AABN en KZA (...) Een weergave van de ‘affaire’ kan dus simpelweg niet ontbreken in 
een verhaal over de verhouding tussen AABN en KZA.”1105 
 
Amandla en Facts & Reports 
Binnen de anti-apartheidsbeweging was het nieuwe KZA gelijk de grootste organisatie. De grootste 
wat betreft budget, aantal medewerkers en aantal vrijwilligers. Ook in omvang van het abonneebestand 
van het ‘clubblad’ stak het KZA boven de andere uit. Het blad van het KZA, het Angola Bulletin, had 
een oplage van ruim tienduizend exemplaren. De bladen van BOA en Kairos hadden ieder een oplage 
van zo’n 1.500 stuks. Het blad Zuid-Afrika Nieuws van de AABN telde zo’n zevenduizend abonnees. 
De oprichting van het KZA betekende dat er gewied kon/moest worden in het aantal bladen van de 
beweging. Het kostte niet veel moeite om zowel Kairos als BOA achter het idee van een gezamenlijk 
blad te krijgen. In 1977 voegden de drie organisaties hun bladen samen tot een nieuw tijdschrift: 
Amandla, dat zowel in het Xhosa en het Zulu ‘macht’ betekent. In het voorwoord van het eerste 
nummer schreef de redactie: “In Zuidelijk Afrika weten de zwarten wat dat betekent. Macht. En dat is 
waar de thans nog machtelozen recht op hebben.” Ook de Vlaamse organisaties Aktie Komitee 
Zuidelijk Afrika (AKZA) en de Belgische BOA sloten zich bij Amandla aan. Om de deels gescheiden 
achterbannen te bedienen hadden de organisaties ieder een eigen katern met specifieke informatie over 
de eigen club. Deze praktische vorm van samenwerking zou tot het einde standhouden. De oplage van 
Amandla schommelde in de jaren tachtig tussen de tienduizend en vijftienduizend exemplaren. Na 
1990 daalde dat aantal snel tot rond de vijfduizend. 
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Opmerkelijk is dat de oplage van het blad tijdens de hoogtijdagen van de beweging, in de tweede helft 
van de jaren tachtig, niet meegroeide. Kennelijk was een groot gedeelte van de massale aanhang van de 
beweging nauwelijks geïnteresseerd in gedetailleerde achtergrondinformatie over Zuid-Afrika en het 
Nederlandse beleid ten opzichte van dit land. Dat correspondeert met het vermoeden dat de verbreding 
van de solidariteit met Zuid-Afrika gepaard ging met een vervlakking. Ook was voor de reguliere 
media de situatie in Zuid-Afrika en de strijd inmiddels een kwestie van de eerste orde geworden. De 
berichtgeving over zuidelijk Afrika werd vanaf de tweede helft van de jaren tachtig aanmerkelijk 
uitgebreider. Als voorbeeld kan dienen de berichtgeving in de Leeuwarder Courant. Het aantal 
artikelen over Zuid-Afrika en apartheid nam toe van 79 berichten in 1980 tot 280 in 1986. Daarna 
verminderde de aandacht iets tot 172 berichten over de Zuid-Afrikaanse apartheid in 1990. De 
bewegingsbladen hadden hun unieke geluid verloren. 
 
Behalve aan Amandla dankte het KZA haar naam van betrouwbare bron van informatie over zuidelijk 
Afrika vooral aan de tweewekelijkse knipselkrant Facts & Reports (F&R). In de 25 jaar van haar 
bestaan is F&R uitgegroeid tot één van de belangrijkste informatiebronnen over zuidelijk Afrika voor 
duizenden journalisten, actievoerders, wetenschappers en beleidsmakers over de hele wereld. Facts & 
Reports begon in de beginjaren van het Angola Comité toen Sietse Bosgra toestemming kreeg van de 
redactie van Vrij Nederland om in de buitenlandse kranten die daar binnenkwamen het nieuws over 
Angola te knippen. Nieuws over het buitenland was in de jaren zestig en zeventig een stuk kariger dan 
nu. En vooral over Afrika verscheen zelden iets in de krant. Een uitzondering was Zuid-Afrika zelf, 
maar daarbij ging het vrijwel uitsluitend over het ‘moderne’, blanke Zuid-Afrika. Eén van de eerste 
doelstellingen van F&R was de stilte in de media rondom het Portugese optreden in haar koloniën in 
Afrika te doorbreken. Later ging het om informatie uit de hele Zuid-Afrikaane regio met nadruk op 
Zimbabwe, Zuid-Afrika en Namibië. Sietse Bosgra: “De mensen van de bevrijdingsbewegingen 
vroegen steeds om krantenknipsels. Het was hun idee om van de knipsels die we stuurden een 
regelmatig verschijnende knipseldienst te maken.” Het blad kreeg, dankzij bemiddeling van Zweedse 
Ambassade in Den Haag, vanaf 1970 omvangrijke financiële steun van SIDA, het Zweedse 
departement voor Ontwikkelingssamenwerking.  
De knipsels die Bosgra bij Vrij Nederland kon weghalen waren al snel niet meer de enige 
nieuwsbronnen. In de loop van de jaren zeventig bouwde F&R een netwerk op van mensen die knipsels 
voor het blad leverden. Naast internationale bladen uit het Westen, werd ook steeds meer informatie 
verzameld uit zuidelijk Afrika zelf. Vooral Nederlandse expats, en met name SNV’ers, werden 
aangezocht om lokale kranten door te spitten op zoek naar nieuws over de Zuid-Afrikaanse regio en de 
knipsels door te sturen naar de redactie in Amsterdam. Tussen 1985 en 1987 was een opmerkelijke 
contribuant van knipsels Klaas de Jonge die zijn materiaal vanuit het consulaatsgebouw in Pretoria 
verstuurde. De knipsels gingen vooral over informatie die voor de bevrijdingsstrijd van belang was, 
zoals nieuws over de bevrijdingsbewegingen zelf, bijvoorbeeld de toestanden in de 
vluchtelingenkampen. 
Ook Nederlandse krantenberichten over zuidelijk Afrika werden vertaald en opgenomen in F&R. Op 
deze manier kon het KZA bij sommige gelegenheden Nederlandse besluiten internationaal extra lading 
geven. Met genoegen denkt Bosgra terug aan het kritisch artikel over minister Luns uit dagblad Trouw 
dat hij vertaald had en opgenomen in F&R, kort voor Luns zou vertrekken voor een rondreis door 
Afrika. “Dat artikel ging onder andere over de nauwe banden van Luns met de Portugese dictator 
Salazar. Toen Luns tijdens die reis uit het vliegtuig stapte werd hij in verschillende Afrikaanse landen 
geconfronteerd door lokale journalisten met informatie die wij op deze manier hadden verspreid.” 
 
Het belang van F&R lag nauwelijks in de oplage; die is altijd bescheiden gebleven. In 1978 lag de 
oplage op zo’n 750 stuks, waarvan ruim 300 exemplaren gratis (of tegen zeer gereduceerde prijs) 
werden verspreid onder activisten die bij de diverse comités werkten en onder betrokkenen bij de 
bevrijdingsbewegingen. Midden jaren tachtig steeg de oplage naar ruim 1.500 exemplaren, waarvan 
zo’n duizend op basis van een betaald abonnement. Daarna bleef het abonneebestand enkele jaren 
stabiel. Na 1990 daalde het abonneebestand langzaam maar zeker. In 1994 waren er nog iets meer dan 
800 abonnees over. Het blad was vooral een unieke bron van informatie voor mensen die professioneel 
met zuidelijk Afrika te maken hadden. Voor hen bood het blad een uniek overzicht over de regio. De 
relevantie van F&R werd nog eens onderstreept doordat ook veiligheidsdiensten, bijvoorbeeld in de 
VS, een abonnement op F&R hadden. Maar ook studenten en Afrikaanse ballingen in landen als Cuba 
en de Sovjet-Unie konden dankzij F&R op de hoogte blijven van wat er gebeurde in hun land en met 
hun beweging. In Afrika stond Facts & Reports bekend als het Rood Gele blad, naar de kleuren van de 
kaft.  
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Het maken van F&R leverde het KZA veel expertise op en droeg bij aan het aanzien van het KZA. 
Vooral de bevrijdingsbewegingen zelf lieten regelmatig weten hoe belangrijk de knipseldienst voor hen 
was. Facts and Reports was nauwelijks interessant voor het ‘grote publiek’ in Nederland. Als zodanig 
heeft het ook niet bijgedragen aan het opbouwen van de massale achterban die de anti-
apartheidsbeweging aan het eind van de jaren tachtig had.  
In februari 1996 viel het doek voor de knipseldienst. In 25 jaargangen verzamelde F&R naar schatting 
vijftigduizend krantenknipsels: van het eerste knipsel uit The Guardian van 29 oktober 1970 over de 
mogelijk regionale brugfunctie die de president van Malawi kon spelen, tot het allerlaatste bericht 
afkomstig uit de Financial Times van 18 december 1995, waarin gewag werd gemaakt dat inmiddels 
11,2 miljoen Afrikanen besmet waren met HIV. 
Facts & Reports was een product van het KZA, maar tegelijkertijd kregen de makers van de 
knipseldienst een redelijke mate van zelfstandigheid. In plaats van het zoveel mogelijk onder eigen 
beheer en naam houden van activiteiten had het KZA de strategie bedacht om rondom de organisatie 
nieuwe initiatieven op te zetten of te steunen, die min of meer een eigen koers konden varen. 
Gezamenlijk zouden deze ‘satellieten’ de beweging versterken. Andere satellieten waren onder andere 
het Bevrijdingsfonds, Awepa, het Shipping Research Bureau, Stichting Sanctiejaar, Amandla, maar 
ook de organisatie Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA) kwam uit de koker van het KZA. Het 
opzetten en min of meer verzelfstandigen van de satellieten was, in de woorden van Trineke Weijdema, 
één van de voornaamste taken van het KZA. Het buiten de organisatie plaatsen van deze initiatieven 
hield “de handen vrij om zelf de straat op te gaan.”1106 
 
Stichting Sanctiejaar en de sportboycot 
In 1981 nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin werd opgeroepen tot een 
boycot van Zuid-Afrika op het gebied van cultuur, wetenschap, sport en migratie. Vooral het feit dat 
ook Nederland deze resolutie ondersteunde was een opsteker voor de anti-apartheidsorganisaties. Het 
speciale VN-Comité tegen de Apartheid wilde het momentum van de resolutie gebruiken door 1982 uit 
te roepen tot Internationaal Sanctiejaar tegen de Apartheid. 
Het speciale VN-Comité tegen de Apartheid was, tegen de zin van de westerse landen, opgericht door 
de Algemene Vergadering van de VN in november 1962. Westerse landen verzetten zich vooral omdat 
het Comité was opgericht in de marge van een VN-resolutie die opriep tot economische sancties tegen 
Zuid-Afrika. Om die reden weigerden de westerse landen ook om zitting te nemen in dit VN-orgaan. 
Ook Nederland weigerde deel te nemen omdat, volgens minister Luns, Nederland geen ‘matigend 
effect’ op het Comité zou kunnen uitoefenen. In een codebericht aan de permante vertegenwoordiging 
in New York schreef Luns in 1966: “Gezien evenwel de samenstelling van de commissie, die ook na 
uitbreiding een ingebouwde meerderheid voor een zeer scherp tegen Zuid-Afrika gericht standpunt zal 
behouden, acht ik de kans om met succes matigend op te treden zeer gering. Daarentegen moet worden 
gevreesd dat aandrang onzerzijds tot matiging zou leiden tot heftige verwijten van Afro-Aziatische 
zijde, terwijl ons optreden in de commissie evenzeer aanleiding zou geven tot moeilijkheden met Zuid-
Afrika.”1107 
Voor anti-apartheidsorganisaties was het Speciale Comité echter een machtige bondgenoot. Het 
voorzag hun woorden en daden (al dan niet terecht) van een ‘stempel van goedkeuring’ van de 
internationale gemeenschap, vooral omdat het Comité de steun genoot van een flinke meerderheid in de 
Algemene Vergadering van de VN. De Indiër Enuga Reddy, directeur van het later opgerichte VN 
Centrum tegen Apartheid, speelde vanuit de VN een belangrijke rol in de internationale coördinatie van 
de strijd tegen apartheid. 
Voor het KZA en Kairos was het VN Jaar een goede gelegenheid om ook in Nederland de discussie 
over de culturele en sportboycot op scherp te zetten. KZA en Kairos kregen van de VN toestemming 
(én financiering) om in het kader van het sanctiejaar ook een eigen nationale campagne te organiseren. 
Hiervoor richtten zij een speciale organisatie op: de Stichting Sanctiejaar. Voorzitter werd predikant en 
Vara-voorzitter Albert van den Heuvel. Verder maakten Jan Nico Scholten (CDA), Jacques Wallage 
(PvdA), Laurens Jan Brinkhorst (D66), Fred van der Spek (PSP) en Dick de Graaf (FNV) deel uit van 
het bestuur, aangevuld met vertegenwoordigers van KZA en Kairos.  
Omdat het kabinet Van Agt er veel aan gelegen was om een (eenzijdige) olieboycot te verhinderen 
kreeg de Stichting Santiejaar van de weeromstuit aan alle kanten groen licht van de regering. Dat leidde 
bij Kairos en KZA tot een tactiek van ‘omtrekkende bewegingen’.1108 Door bij zoveel mogelijk 
geledingen in de samenleving steun te krijgen voor een boycot van Zuid-Afrika wilden beide 
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organisaties de Nederlandse regering tot verdergaand anti-apartheidsbeleid brengen. De strategie 
werkte als een tweesnijdend zwaard: de brede aanpak had als ‘neveneffect’ dat ook brede delen van de 
Nederlandse bevolking werden betrokken bij en aangesproken op de strijd tegen de apartheid. Het 
optreden van Nederlandse artiesten (Elly Ameling, Heintje, het Folkloristisch Danstheater) in Zuid-
Afrika – en de protesten daartegen – kregen veel aandacht. Al helemaal stormachtig waren de bezoeken 
die schrijvers W.F. Hermans (in 1983) en Gerard Reve (in 1984) aan Zuid-Afrika brachten (zie 
paragraaf Culturele Boycot in het hoofdstuk over de AABN).  
Dankzij de ‘politiek van het wisselgeld’1109 van de regering – geen economische boycot, wel steun voor 
andere sancties – kreeg de Stichting Santiejaar financiering van Buitenlandse Zaken en van het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), in totaal 60.000 gulden. Dat 
bedrag vulden KZA en Kairos aan met 200.000 gulden uit eigen middelen, NCO-geld en via 
fondsenwerving.1110 Van dat geld werden onder andere drie betaalde krachten aangesteld. 
 
De AABN was, tot hun woede, niet uitgenodigd om deel te nemen. Dit was vooral pijnlijk omdat juist 
de AABN veel energie had gestoken in een campagne tegen het Cultureel Akkoord tussen Nederland 
en Zuid-Afrika. Op sportgebied had de AABN – op de eerste actie tegen de Springbokken na – 
overigens weinig activiteiten ondernomen. Het bleef bij het schrijven van brieven aan sportorganisaties 
en individuele sporters die van plan waren in Zuid-Afrika te spelen. “Jullie voorstel tot de oprichting 
van een stichting waar de AABN buiten wordt geplaatst, beschouwen we als een moedwillig ‘over het 
hoofd zien’ van onze werkzaamheden op het terrein van de boycot en sancties”1111, schreef AABN-
bestuurslid Rien Cardol aan KZA en Kairos. In een bitter gesprek op 2 april 1982 tussen de 
betrokkenen werd duidelijk dat de AABN vooral bang was dat de stichting de anti-apartheidsagenda 
zou monopoliseren en bovendien het leeuwendeel van de beschikbare fondsen zou opslokken. Volgens 
Francesco Mascini, namens het KZA betrokken bij het sanctiejaar, was dat echter zeker niet het 
voornemen van de stichting. “Het VN Jaar bood een platform voor dialoog met de politiek. Die 
moesten nu iets met ons. Het was ook een manier om nieuwe mensen binnen te halen, ons draagvlak te 
verbreden.” Op 6 april richtte de AABN zich formeel tot het bestuur van de Stichting Sanctiejaar met 
het verzoek om te mogen toetreden.1112 Opnieuw kreeg de AABN nul op het rekest. Daarbij werd de 
FNV “onaangenaam getroffen door de (...) brief van Erik van den Bergh en Sietse Bosgra, waarin 
getracht wordt een soort stemadvies te verwoorden. Een dergelijke beïnvloeding van de besluitvorming 
acht ik, zeker op de gepresenteerde wijze, ongewenst.”1113 
Volgens Mascini waren de initiatiefnemers vooral bang voor politiek geharrewar als de AABN zou 
meedoen: “We dachten: als we ze erbij vragen, dan zijn we voortdurend onderling aan het bakkeleien, 
in plaats van krachtdadig naar buiten optreden.”1114 FNV-er Dick de Graaf, met wortels in de AABN, 
pleitte juist voor het toetreden van de AABN en zocht voortdurend – en meestal vergeefs - 
mogelijkheden om deze organisatie bij concrete activiteiten te betrekken.  
Stichting Sanctiejaar en de AABN besloten vervolgens wel tot enige mate van practische 
samenwerking. Stichtingsvoorzitter Van den Heuvel schreef de AABN: “Wel kunnen we tot 
samenwerking met jullie komen door wederzijds elkaars activiteiten te ondersteunen. Dit betekent 
afbakening van de terreinen: jullie leggen de belangrijkste accenten op verzetscultuur, wij op de 
culturele boycot, zodat beide aktiviteiten elkaar aanvullen en ondersteunen.”1115 Die samenwerking 
kwam mondjesmaat van de grond. Aan het eind van het Sanctiejaar, bijvoorbeeld, plaatste de AABN 
de aankondiging van de afsluitende manifestatie van het VN-Sanctiejaar in het eigen blad Zuidelijk 
Afrika Nieuws.1116 De AABN maakte ook gebruik van de geboden opening door bij de Stichting 
Sanctiejaar een verzoek in te dienen tot 8.000 gulden subsidie voor de manifestatie ‘De Culturele Stem 
van het Verzet’. Dat ging de stichting echter een stapje te ver en dit verzoek werd afgewezen. 
Ook de BOA werd buiten het Sanctiejaar gehouden. Conform de afspraak dat de organisaties elkaar 
van voorgenomen activiteiten op de hoogte zouden houden kreeg de BOA op 21 januari 1982 een kort 
briefje met daarin de plannen van KZA en Kairos voor een sanctiejaar: “Wij gaan ervan uit dat jullie 

                                                
1109 Van Beurden en Huinder (1996), p 107. 

1110 Van Beurden en Huinder (1996), p 110. 

1111 Brief AABN aan KZA en Kairos, dd 01-04-1982. Archief Kairos, doos met opschrift ‘sanctiejaar’. IISG. 

1112 Brief AABN aan Bestuursleden Stichting VN-Santiejaar, dd 06-04-1982. Archief Kairos, doos met opschrift ‘sanctiejaar’. 

IISG. 

1113 Brief FNV aan Stichting Sanctiejaar, dd 29-04-1982. Archief Kairos, doos met opschrift ‘sanctiejaar’. IISG. 

1114 Citaten van Francesco Mascini zonder bronvermelding zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 25-09-2008. 

1115 Brief Van den Heuvel aan AABN en De Populier, dd 21-07-1982. Archief Kairos, doos met opschrift ‘sanctiejaar’. IISG. 

1116 Brief aan abonnees ZAN, dd 30-05-1983. Archief Kairos, doos met opschrift ‘sanctiejaar’. IISG. 
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dat thema laten liggen.”1117 De initiatiefnemers wisten dat de betrokkenheid van Esau du Plessis bij het 
Sanctiejaar garantie was voor onenigheid.  
De FNV was wel een actieve partner. Vrijwel alle aangesloten bonden schonken aandacht aan het 
Sanctiejaar in hun bladen, verspreidden het materiaal van de stichting en besteedden vele 
vergaderingen aan het onderwerp apartheid in Zuid-Afrika. Diverse FNV-bonden kwamen 
daadwerkelijk in actie. De Industriebond organiseerde eind september 1982 een tweedaagse studie- en 
actiebijeenkomst en voerde actie bij een tiental bedrijven met banden met Zuid-Afrika. De 
Vervoersbond FNV organiseerde in november 1982 een actiedag over steenkool uit Zuid-Afrika.  
Het CNV weigerde deel te nemen aan het Sanctiejaar: “Men meende dat de doelstellingen van de 
Stichting verder gingen dan strokend met het beleid van de CNV”, zo constateerde Cor Groenendijk na 
een gesprek met CNV-vertegenwoordigers.1118 Opnieuw spitste het verschil van inzicht tussen het 
CNV en de anti-apartheidsbeweging zich toe op isolatie versus (kritische) dialoog. Het CNV 
constateerde dat de mensen achter het Sanctiejaar aanstuurden op een zo compleet mogelijk isolement 
van Zuid-Afrika. 
 
De Stichting Sanctiejaar focuste vooral op de sportboycot. Francesco Mascini werd aangesteld om dit 
onderdeel van de sancties verder vorm te geven. De keuze voor sport was onder andere ingegeven door 
de overweging dat hiermee het minst kans was op wrijving met de AABN die veel meer met cultuur 
had dan met sport. Toch was sport geen nieuw onderwerp. Vanaf het begin hebben anti-
apartheidsorganisaties sporters en sportorganisaties bekritiseerd wanneer zij contacten aangingen met 
Zuid-Afrika. Het CZA schreef protestbrieven aan sporters die Zuid-Afrika wilden bezoeken. De AABN 
ging door met deze activiteiten en voerde onder andere een correspondentie met de Nederlandse 
Sportfederatie (NSF) over het verbreken van contacten met Zuid-Afrikaanse sportorganisaties. Die 
contacten bleven lange tijd vrijwel onopgemerkt. Zo speelden Nederlandse tennissers in Johannesburg 
om de Federation Cup en liep atleet Bram Wassenaar in Kaapstad. In de loop van de jaren zeventig 
werd het steeds gebruikelijker in Nederland om af te zien van sportcontacten met Zuid-Afrika. De 
argumentatie werd lastiger wanneer het ging om contacten met multi-raciale Zuid-Afrikaanse teams. In 
1975 nam schaker Hans Ree deel aan een tournooi in Zuid-Afrika en werd daarover zwaar bekritiseerd, 
onder andere door collega-schaker Jan Hein Donner. In zijn column in weekblad de Haagse Post 
verdedigde Ree zich met het argument “dat het lidmaatschap van de Zuidafrikaanse schaakbond open 
staat voor schakers van alle rassen, en hierdoor ook alle aktiviteiten die onder auspiciën staan van de 
bond, zoals nationale en provinciale kampioenschappen (...) Ter bevordering van het uitbannen van de 
rassendiscriminatie in de schaakwereld stel ik mij daarom de volgende taakverdeling voor: Donner 
weigert ieder jaar opnieuw om te spelen om zo de schaakorganisatoren duidelijk te maken dat er nog 
veel moet veranderen, en ik ga erheen om te laten zien dat hun schreden op het goede pad toch niet 
geheel voor niets zijn.”1119 
Internationaal was de druk op Zuid-Afrika vanuit sportkringen al aanzienlijk. Bij de Spelen van Tokyo 
(1964) en Mexico (1968) ontbraken de Zuid-Afrikanen. In Tokyo omdat Zuid-Afrika niet in staat bleek 
om, conform de eis van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), een multiraciale ploeg te sturen. 
In 1968 moest Zuid-Afrika het IOC opnieuw teleurstellen: “We regret the disappointment this entails, 
but we are not in a position to foresee this being complied in the near future”, schreef de 
vertegenwoordiger van Zuid-Afrika aan het IOC.1120 Aanvankelijk had het IOC besloten dat Zuid-
Afrika toch zou mogen meedoen, maar na een dreigement van de Afrikaanse landen dat zij zich in dat 
geval zouden terugtrekken, moest het IOC alsnog buigen. De formele reden van het weigeren van Zuid-
Afrika was dat de veiligheid van de ploeg niet kon worden gegarandeerd. In 1970 werd Zuid-Afrika het 
lidmaatschap van het IOC ontnomen. Hierna werd de sportboycot van Zuid-Afrika serieuzer. 
In de loop der jaren werd het land bijvoorbeeld uitgesloten van deelname aan wereldkampioenschappen 
in een groot aantal takken van sport. Slechts in elf, soms marginale, sporten deed Zuid-Afrika vóór 
1982 wel mee op het niveau van wereldkampioenschappen: bridge, golf, karate, touwtrekken, redden 
van drenkelingen, luchtsport, gehandicaptensport, boogschieten, zeilen, motorsport en onderwatersport. 
Daarnaast onderhielden een aantal bonden van sporten waarin Zuid-Afrika weliswaar niet mocht 
meedoen aan wereldkampioenschappen wel goede contacten met hun Zuid-Afrikaanse zusterbonden, 
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zoals hockey, honkbal, roeien, voetbal, zwemmen, volleybal en rugby.1121 
De druk op sportorganisaties om volledig af te zien van contacten met Zuid-Afrika werd groter. Vooral 
de Afrikaanse landen waren hierbij serieus en negentien Afrikaanse landen besloten de Olympische 
Spelen van Montreal te boycotten uit protest tegen de aanwezigheid van Nieuw-Zeeland dat kort voor 
de Spelen haar nationale Rugbyteam (ironisch genoeg met de bijnaam ‘All Blacks’) naar Zuid-Afrika 
had gestuurd voor een tournee.  
De sportboycot trof de Zuid-Afrikanen waar het zeer deed: in hun sporthart. In gesprekken met premier 
Lubbers tijdens het bezoek van president de Klerk en minister Botha aan Nederland in 1990 lieten de 
Zuid-Afrikanen weten “dat bepaalde niet-economische boycotmaatregelen, zoals de sportboycot door 
Zuid-Afrika als vervelender worden ervaren dan economische boycotmaatregelen.”1122 Het is daarom 
niet verrassend dat de Zuid-Afrikanen probeerden onder de druk uit te komen. Individuele Zuid-
Afrikaanse sporters slaagden er vooral dankzij dubbele paspoorten in om de boycot te omzeilen. Het 
bekendste voorbeeld was hardloopster Zola Bud die in Los Angeles (1984) kon meedoen dankzij een 
net voor de Spelen verkregen Brits paspoort. Soms deden sportbonden bewust mee aan gegoochel met 
nationaliteiten. Een voorbeeld daarvan is de Nederlandse golfbond die in 1987 de ‘Italiaan’ Hugh 
Baiocchi uitnodigde voor de Dutch Open terwijl Baiocchi vrijwel overal als Zuid-Afrikaan had 
gespeeld. Ook probeerde Zuid-Afrika door het bieden van veel geld sporters te lokken. Vooral sporters 
in de nadagen van hun carrière en sporters uit ontwikkelingslanden bezweken voor het aanbod. 
Tennisser Tom Okker bijvoorbeeld nam voor veel geld een uitnodiging aan om in Zuid-Afrika te gaan 
tennissen. Johan Cruyff en keeper Hans van Breukelen zagen pas van het spelen in Zuid-Afrika af toen 
de internationale voetbalfederatie FIFA dreigde alle spelers die in Zuid-Afrika zouden spelen, 
levenslang te schorsen.1123 
Het Speciale Comité tegen de Apartheid van de VN publiceerde vanaf 1981 een ‘zwarte lijst’ van 
sporters die contacten hadden onderhouden met Zuid-Afrika. Tennisser Tom Okker was de eerste 
Nederlander op deze lijst. Later zouden er meer Nederlanders bijkomen. Voor het KZA was dat 
aanleiding om deze sporters intensief te benaderen. In een rapportage aan de NCO over 1988 kon het 
KZA trots melden: “Het KZA is er in 1988 wederom in geslaagd enkele Nederlanders van de zgn. 
zwarte lijst van de Verenigde Naties af te voeren. Tom Okker (tennis), Roy Heiner (zeilen) en Marc 
Benninga (hockey) ondertekenden een verklaring dat zij niet in Zuid-Afrika zullen sporten zolang daar 
apartheid heerst.” Het jaar ervoor hadden ook windsurfer Olaf van Tol en squashster Babette 
Hoogendoorn een dergelijke verklaring ondertekend. Angst voor uitsluiting was de belangrijkste reden 
voor de sporters om de verklaring te ondertekenen, stelde het KZA. In 1988 ging ook de Nederlandse 
Golfbond om en besloot geen Zuid-Afrikanen toe te laten tot de Dutch Open.  
Zuid-Afrika probeerde de sancties ook te omzeilen door sportteams multiraciaal te maken door het 
opnemen van enkele zwarte en/of gekleurde spelers. Deze tactiek verdeelde het kamp van de 
tegenstanders. Vooral Derde-Wereldlanden namen geen genoegen met dit soort ‘cosmetische’ 
maatregelen van het apartheidsbewind en weigerden de sancties te verlichten. Westerse landen stelden 
zich meestal op het standpunt dat dergelijke tegemoetkomingen van Zuid-Afrika beloond dienden te 
worden met een verlichting van de strafmaatregelen.1124 De vraag over hoe er gereageerd moest worden 
op gemengde teams is in de loop der tijd door Nederlandse organisaties verschillend beantwoord. 
Toenmalig minister van CRM, Harry van Doorn, deed in 1977 aan sportorganisaties de oproep niet met 
Zuid-Afrikaanse teams te sporten indien niet minstens één niet-blanke meedeed aan Zuid-Afrikaanse 
zijde. Dit soort verklaringen werd door Zuid-Afrika gezien als een kleine opening. Bovendien was het 
een vrijblijvende oproep: Van Doorn dorst de autonomie van de sportbonden in deze niet ter discussie 
te stellen. 
De enige stok achter de deur die Van Doorn in stelling had gebracht was dat hij geen (financiële) steun 
zou verlenen aan sportontmoetingen met op raciale gronden samengestelde teams. Die clausule werd 
nauwelijks enkele jaren later actueel toen de regering moest beslissen over de steun aan de 
Paralympische Zomerspelen in Arnhem in 1980.  
In die periode was staatssecretaris Wallis de Vries belast met de portefeuille Sportzaken. Wallis de 
Vries had aangekondigd het beleid ten aanzien van Zuid-Afrika niet te wijzigen. Toen de vraag over de 
subsidiëring aan de Paralympische Spelen op tafel lag liet de regering weten, tijdens een Kamerdebat 
over de kwestie op 29 augustus 1979, dat het evenement op overheidssteun kon rekenen mits de Zuid-
Afrikanen een gemengd team zouden afvaardigen. Het KZA protesteerde tegen het besluit met het 
argument dat een team waar voor de gelegenheid enkele gekleurde sporters aan waren toegevoegd, 
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weinig zei over de integratie van de sport in Zuid-Afrika.  
Tijdens een Kamerdebat op 18 oktober werd een motie van PvdA’er Relus ter Beek aangenomen 
waarin de regering werd verzocht de subsidie niet te verlenen. Dit ondanks de verzekering van minister 
van Buitenlandse Zaken Van der Klaauw dat een gemengd team van gehandicapten een 
‘hefboomwerking’ zou kunnen vervullen en dat er ‘lichtpunten’ waren in het Zuid-Afrikaanse 
beleid.1125 Van der Klaauws standpunt leek te worden ondersteund door een reportage van de AVRO-
televisie waaruit bleek dat er wel degelijk geïntegreerd werd gesport door gehandicapten in Zuid-
Afrika. In ieder geval in de sportclub die door de cameraploeg werd bezocht. Enkele dagen later 
ontkrachtte NRC-correspondent Ferry Versteeg de waarde van de AVRO-reportage door dezelfde club 
onaangekondigd te bezoeken waarbij bleek dat er geen gekleurde sporters aanwezig waren. Ingevolge 
de wens van de Tweede Kamer moest de regering het organiserende comité daarop berichten dat indien 
het Zuid-Afrikaanse team mee zou doen, de overheidssubsidie kwam te vervallen.1126  
Naast het KZA protesteerden ook andere organisaties en instellingen tegen de komst van de Zuid-
Afrikaanse ploeg. Pax Christi had voorafgaand aan het Kamerdebat druk uitgeoefend op de CDA-
fractie om zich uit te spreken tegen deelname. De gemeenteraad van Arnhem stemde in meerderheid 
tegen deelname en ook verschillende sportbonden lieten weten niet mee te doen als de Zuid-Afrikanen 
zouden komen. Een speciaal opgericht Arnhems comité, Komitee Zuid-Afrika Nee, organiseerde op 14 
juni 1980, een week vóór het begin van de Paralympics, een manifestatie. Op dat moment was het nog 
onduidelijk of de Zuid-Afrikanen zouden komen. Het blad van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den 
Haag, TerZAke, liet in ieder geval weten dat Zuid-Afrika wel degelijk een team zou sturen, en plaatste 
een oproep om gastvrouwen en -heren te werven om de sporters te begeleiden tijdens excursies en 
dergelijke. Deze oproep probeerde het Komitee Zuid-Afrika Nee te saboteren door mensen aan te 
sporen zich aan te melden bij de ambassade en vervolgens vlak voor aanvang de toegezegde hulp weer 
in te trekken, ófwel “tijdens de rondreis aanhoudend [te] protesteren tegen het racisme in Zuid-
Afrika.”1127 
Er was ook steun voor de komst van de Zuid-Afrikanen. De speciaal opgerichte stichting ‘Wij Horen 
Erbij’ plaatste paginagrote advertenties in dagbladen om geld in te zamelen zodat de Arnhemse 
organisatoren niet afhankelijk zouden zijn van overheidssteun en zodoende geen belemmering hadden 
om de Zuid-Afrikaanse ploeg te verwelkomen. De ‘Commercieele Club’, een groep zakenlieden uit 
Groningen, bood aan vervoer en onderdak voor het Zuid-Afrikaanse team te verzorgen. Ook via 
jurische weg werd gepoogd het regeringsbesluit ongedaan te maken. De Nederlandse strafpleiter Leo 
van Heijningen, tevens lid van de NZAW, ging namens de Zuid-Afrikaanse Sportbond in beroep bij de 
Raad van State tegen het regeringsbesluit. Synchroon werd de Eerste Kamer het doelwit van een 
publiciteitscampagne om een motie te laten aannemen om de Zuid-Afrikanen uit te nodigen. Beide 
acties slaagden niet. Het blad Amandla suggereerde dat de pro-acties gecoördineerd tot stand waren 
gekomen en feitelijk afkomstig uit dezelfde koker. “Vertegenwoordigers van de Commerciële Club 
beweren dat hun gulle aanbod spontaan tot stand is gekomen tijdens een vergadering. Maar deze 
gebeurtenis valt merkwaardig genoeg samen met het beroep op de Raad van State van de kant van de 
Zuidafrikaanse Sportbond en de campagne van Van Zijl [de initiator van Wij Horen Erbij’, RM] en het 
comité ‘Zuid-Afrika Welkom’.”1128 
De discussie spitste zich vooral toe op de vraag wie de uiteindelijke beslissing moest nemen over al dan 
niet sporten met omstreden regimes. In meerderheid verzetten de Nederlandse sportorganisaties zich 
begin jaren tachtig tegen het idee dat juist sport gebruikt werd als instrument in het buitenlandse beleid 
van Nederland. De NSF stelde: “Sportbonden dienen geen opvattingen te lanceren over politieke zaken. 
Een uitspraak van de regering over een sportboykot is op zich al een politiek gebruik van de sport.”1129 
Met andere woorden: de sportorganisaties maken zelf wel uit of ze sportcontacten onderhouden met 
sporters of sportorganisaties uit omstreden regimes. Overigens kan evengoed geargumenteerd worden 
dat juist het niet verplichte karakter van sportboycots de sportorganisaties in de politieke afwegingen 
betrekt. Een verplichte boycot ontslaat sportorganisaties van de noodzaak om zelf stelling te nemen 
over de aanvaardbaarheid van bepaalde regimes. Voor de anti-apartheidsorganisaties was alles minder 
dan een verplichte boycot onvoldoende. Streven naar een verplichte boycot was begrijpelijk als 
actiedoel, maar in zekere zin mogen de actievoerders blij zijn dat dit doel niet gehaald is. Immers 
doordat de verantwoordelijkheid kwam te rusten bij de NSF en de aangesloten bonden, kreeg de 
Stichting Sanctiejaar de gelegenheid om een ‘bewustwordingsproces’ op gang te brengen met 
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betrekking tot de apartheid en de mogelijkheden om dit systeem te bestrijden. Volgens Mascini is het 
aannemelijk dat een moreel appèl sterker werkt dan een verbod vanuit de overheid. “Een verbod had op 
veel weerstand gestuit. Nu was er de mogelijkheid om zelf beleid te maken. Als het met tegenzin was 
gebeurd, dan was er ook geen dialoog mogelijk geweest.” 
Zoals het was liepen de emoties soms hoog op over de deelname van Zuid-Afrikanen. De actievoerders 
moesten soms heftige reacties van sporters en toeschouwers trotseren. Mascini ondervond dat aan den 
lijve tijdens een actie tegen het deelnemen van tennisser Kevin Curren aan een tournooi in de 
Amsterdamse RAI. “Om die wedstrijd te verstoren gooiden we zwarte ballen op het veld. Sommige 
toeschouwers vonden dat zo onfatsoenlijk dat ze helemaal over de rooie gingen en ons verschrikkelijk 
uitscholden.” De wedstrijd moest Curren vervolgens wel staken. Een andere keer moesten de 
actievoerders een geplande actie afblazen wegens te verwachten ongeregeldheden. “Bij de TT in Assen 
hebben we ervan afgezien om te protesteren: we vreesden dat dit tot vechtpartijen zou leiden.” 
 
De sportwereld wilde zelf zo weinig mogelijk controverses met de politiek over dit soort zaken. 
Daarom kreeg de NSF de opdracht van de leden om in dialoog met de politiek tot afspraken te komen. 
Volgens André van der Louw, minister van CRM tussen september 1981 en mei 1982, moest de 
politiek het laatste woord hebben in dit soort zaken. Maar dat betekende niet dat de politiek besliste, zo 
argumenteerde Van der Louw spitsvondig in de Volkskrant van 18 februari 1982: “En dat is niet 
hetzelfde als de uiteindelijke beslissing, want ‘woord’ dient hier letterlijk genomen te worden. De 
politiek kan dus alleen maar zware politieke druk uitoefenen op de sport. Het is de sport toegestaan een 
soort burgerlijke ongehoorzaamheid te plegen door nee te zeggen, zoals in 1980 gebeurde bij de 
Olympische Spelen van Moskou. En daar was formeel niets tegen te doen, in staatsrechtelijke zin.”1130 
Minister Hans de Boer, de opvolger van Van der Louw in het ‘rompkabinet’ Van Agt III, ging in 1982 
een stapje verder dan Harry van Doorn. In een nota stelde hij dat alle sportcontacten met Zuid-Afrika 
vermeden dienden te worden, dus óók met gemengde teams. Dát De Boer met een sportnota kwam was 
overigens onderwerp van doelgerichte pressie geweest vanuit de Stichting Sanctiejaar. De Stichting had 
goede contacten op het ministerie van CRM, onder andere met ambtenaar Koos van der Steenhoven 
(later secretaris-generaal bij OC&W). Bestuurslid Jan Nico Scholten had bovendien een goede band 
met minister de Boer, die, voorheen net als hij tot de ‘loyalisten’ binnen de CDA-fractie werd 
gerekend. Mascini: “Via deze bronnen hoorden we dat minister De Boer wel wou ‘bewegen’.” Ook 
vernamen ze dat er bij de de ambtenaren een brief was voorbereid aan de sportbonden, waarin de 
minister op zou roepen tot een totale sportboycot van Zuid-Afrika. “We wilden dat hij die brief per se 
vóór de verkiezingen [van september 1982, RM] zou versturen.” Uiteindelijk lukte dat door te dreigen 
de brief naar de media (in concreto, naar NCRV’s Hier en Nu) te ‘lekken’. Mascini: “De Boer was 
bereid z’n nek uit te steken. Hij kwam ermee weg omdat de brief redelijk genuanceerd was. Het betrof 
immers geen expliciet verbod op sportcontacten, in dat geval was De Telegraaf er gelijk bovenop 
gedoken.” In concreto drong De Boer er bij de Nederlandse Sportfederatie op aan dat de Nederlandse 
sportorganisaties en hun leden “zich dienen te onthouden van sportcontacten met Zuid-Afrika alsmede 
niet dienen deel te nemen aan enig sportevenement waaraan ook door een Zuidafrikaanse afvaardiging, 
in welke hoedanigheid dan ook, wordt deelgenomen.”1131 Impliciet dreigde hij in zijn brief dat bonden 
die doorgingen met het onderhouden van contacten met Zuid-Afrika, niet hoefden te rekenen op gelden 
uit de toto- en lotto. De Boer motiveerde zijn oproep onder andere met het argument dat het 
apartheidsregime sport gebruikte om z’n bestaan te legitimeren. 
Met de brief van De Boer onder de arm – en zodoende voorzien van een politieke opening – benaderde 
Stichting Sanctiejaar de sportbonden. De timing was goed, want met de brief van De Boer zag de 
Sportfederatie zich gedwongen om beleid te ontwikkelen met betrekking tot Zuid-Afrika. Albert van 
den Heuvel en Jacques Wallage overlegden namens de Stichting Sanctiejaar met de NSF. De tactiek 
was dat de Stichting niet zou dreigen met acties en dergelijke, maar dat de druk werd opgevoerd op de 
NSF om zelf met goed beleid te komen. Mascini: “Het hielp enorm dat we als Stichting Sanctiejaar 
zo’n breed samengesteld bestuur hadden, met zwaargewichten als Van den Heuvel, Wallage en 
Scholten en ook nog vakbondsvertegenwoordigers. Als we als KZA bij de sportbonden binnen waren 
gekomen hadden we veel minder voor elkaar gekregen.”  
Uiteindelijk leidde het lobbywerk van de stichting richting de NSF in beleidsmatige zin tot niet meer 
dan een advies van de NSF aan de leden om sportcontacten met Zuid-Afrika te mijden. Waterdicht was 
het zeker niet. En in dezelfde periode vonden er dan ook enkele omstreden contacten plaats: naast het 
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eerder genoemde optreden van tennisser Tom Okker bij een veteranentournooi in Zuid-Afrika, voeren 
Zuid-Afrikaanse boten mee bij zeilwedstrijden in Medemblik. Een reactie van de NSF bleef uit. Door 
het niet verplichte karakter van de maatregel werd in de praktijk de verantwoordelijkheid steeds verder 
doorgeschoven. De minister legde uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij de NSF, die respecteerde de 
autonomie van de aangesloten bonden in deze, en de bonden legden het uiteindelijk op het bordje van 
individuele sporters. 
De verantwoordelijkheid van de sportorganisaties werd niet veel later beperkt door het instellen van de 
visumplicht voor Zuid-Afrikanen. Vanaf 1 januari 1983 moesten alle Zuid-Afrikanen een visum 
hebben om Nederland te kunnen bezoeken. Minister Van den Broek liet weten dat Zuid-Afrikaanse 
sporters die hier kwamen om hun sport te beoefenen een visum geweigerd zou worden. De 
verantwoordelijkheid van de sportorganisaties betrof dan alleen nog het deelnemen van Nederlandse 
sporters aan sportevenementen in Zuid-Afrika én het al dan niet terugtrekken van Nederlandse 
deelnemers aan sportevenementen in derde landen waar ook Zuid-Afrikanen meededen. 
In de praktijk bleken de Zuid-Afrikanen op meerdere manieren toch ons land binnen te kunnen komen. 
Naast de al genoemde manier van het gebruik van een tweede paspoort, was de België-route een optie. 
De Belgische regering keek minder streng naar de visumaanvraag van Zuid-Afrikanen en omdat België 
en Nederland open grenzen hadden, betekende toegang tot België automatisch ook een entreebewijs 
voor Nederland. Sommige Zuid-Afrikaanse sporters namen die moeite niet en kwamen Nederland 
binnen met een toeristenvisum of een zakenvisum en gingen gewoon sporten. Een voorbeeld daarvan 
was de Zuid-Afrikaanse motorrijder Alan North die zijn Nederlandse zakenvisum verklaarde met het 
argument dat motorrijden zijn werk was. Voor een wedstrijd in Raalte kreeg North vervolgens geen 
toestemming om te starten. Voor de TT in Assen, later dat jaar, kreeg North wel toestemming. De 
argumentatie was dat de TT anders haar Grand Prix status bij de internationale motorbond in de 
waagschaal zou stellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het hier een uitzondering 
betrof en dat de NSF ervoor moest zorgen dat dit soort situaties in de toekomst zou worden voorkomen. 
De Stichting Sanctiejaar had zich vergeefs verzet tegen het startbewijs van North. Tijdens een 
persconferentie die de TT organiseerde over deze zaak waren vertegenwoordigers van het Sanctiejaar 
niet welkom. 
 
Mascini kijkt met tevredenheid terug op de campagne voor een sportboycot: “Het is heel effectief 
geweest. Door niet de confrontatie aan te gaan, maar door gemeenschappelijke uitgangspunten te 
formuleren hebben we veel voor elkaar gekregen. Ik denk dat de sportboycot een onderschat deel is van 
de anti-apartheidsstrijd. Het was des te belangrijker omdat sport een groot issue was in Zuid-Afrika 
zelf. De emoties liepen daar hoog op. Aan het eind van onze campagne zat het zo goed als dicht: 
niemand dorst nog naar Zuid-Afrika te gaan. Mensen die wel gingen stonden vrijwel geïsoleerd. We 
hebben hierover veel discussie losgemaakt in de sportbonden. Ook dat was ons doel. Dat kon omdat we 
aansluiting bleven houden bij het beleid en de realiteit: niet te ver voor de troepen uitlopen, in gesprek 
blijven.”  
Opmerkelijk is dat de Stichting Sanctiejaar nauwelijks gebruik maakte van boegbeelden uit de sport om 
de boodschap te verkondigen. Alleen voetballer Ruud Gullit, toen spelend bij Feyenoord, werd ingezet 
in de campagne. Mascini: “Ik heb Gullit een keer opgebeld bij Feyenoord. Ik werd tot m’n verbazing 
onmiddellijk doorverbonden met de kleedkamer. Hij hoorde me aan en zei gelijk ‘ja’. Hij is toen 
komen opdraven tijdens een presentatie op het Binnenhof.” Het bleef bij Gullit, andere sporters werden 
niet aangezocht. “Dat was niet nodig”, meent Mascini, “We kregen genoeg aandacht en werden ook 
zonder sporters als boegbeeld serieus genomen.” 
Het verschoven regeringsstandpunt en het advies van de NSF aan de aangesloten sportbonden zijn 
successen die grotendeels op het conto van de Stichting Sanctiejaar geschreven kunnen worden. De 
Stichting Sanctiejaar heeft door voortdurend dingen te organiseren de kwestie van de sportboycot op de 
agenda weten te houden. Het zaak bleef niet beperkt tot anti-apartheidsactivisten of linkse sporters, 
maar de kwestie leefde in de mainstream van de Nederlandse sportwereld. De sportboycot was goed te 
‘verkopen’ richting publiek en politiek omdat het gezien kon worden als een geloofwaardig en 
proportioneel actiemiddel. De acties sloten aan bij waarden die belangrijk zijn in de sport, zoals 
fairness en gelijke kansen; en tenslotte was het essentieel dat de media het onderwerp gretig oppikten. 
Bij de Volkskrant had journalist Hans van Wissen zich in het onderwerp vastgebeten en ook Tim 
Dekker van Trouw kwam regelmatig met artikelen hierover. De journalisten lieten zich niet alleen 
leiden door notities, persberichten en tips van de anti-apartheidsorganisaties, maar zochten ook zelf 
naar omstreden sportcontacten. Zelfs het televisieprogramma Studio Sport besteedde inhoudelijk 
aandacht aan de sportboycot. 
De mening dát er druk op Zuid-Afrika moest komen was vrijwel onomstreden. De discussie ging over 
het soort van acties en het karakter ervan. Doordat een CDA-loyalist minister werd van CRM in een 
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kabinet dat ‘wisselgeld’ bood om een verplichte olieboycot van Zuid-Afrika te omzeilen kwam er 
politieke ruimte voor een sportboycot.  
 
Krugerrand 
Het besluit van Nederlandse banken in februari 1985 om de verkoop van de Zuid-Afrikaanse gouden 
Krugerrands te staken was een belangrijke psychologische zege voor het KZA. Terwijl het ‘gevecht’ 
met de Nederlandse overheid uiterst moeizaam verliep, was de ‘overwinning’ op de bankwereld een 
bewijs dat de anti-apartheidsbeweging wel degelijk in staat was om concrete doelen te bereiken. Dit 
droeg bij aan het beeld van de anti-apartheidsbeweging als een relevante factor in de Nederlandse 
samenleving. Ook had het een aanzuigende werking: meedoen aan de anti-apartheidsbeweging, in wat 
voor vorm dan ook, betekende dat je daadwerkelijk bij kon dragen aan het afschaffen van apartheid, of 
althans druk uitoefenen op het apartheidsbewind. Juist in de ‘donkere jaren tachtig’, gedomineerd door 
conservatieve krachten, was dit besef van belang. Succes van het relatief gematigde KZA kon 
bovendien de radicale aanpak van de kraakbeweging, die zich inmiddels in de anti-apartheidsstrijd had 
gemengd, wind uit de zeilen nemen. 
De KZA-campagne tegen de Krugerrand begon in oktober 1984. De campagne was gericht tegen de 
AMRO, de ABN, de Nederlandse Middenstandsbank (NMB), de Rabobank en de Grenswisselkantoren. 
Ook ageerde het KZA tegen de overheid – aandeelhouder van enkele van de omstreden banken – die 
verkoop van de munten zou moeten verbieden, en tegen enkele kranten die advertenties voor 
Krugerrands plaatsten. 
Eerder al, in 1978, had het KZA zich beziggehouden met de Krugerrands. Toen was het niet gekomen 
tot een grootschalige campagne. Het argument was toen dat de verkoop van deze munten in Nederland 
erg gering was, en dat “een actie alleen rond de Krugerrand niet erg veel zoden aan de dijk [zou] 
zetten.”1132 Kortom via een Krugerrandactie zouden de Nederlandse organisaties Zuid-Afrika 
onvoldoende hard kunnen treffen. Op dat moment was het KZA zich nauwelijks bewust van de grote 
symbolische waarde van de Krugerrand en de actiemogelijkheden die dit bood. 
Zuid-Afrika was verreweg de belangrijkste producent van goud ter wereld. Ruwweg de helft van het 
jaarlijks gedolven goud kwam in de jaren zeventig en tachtig uit Zuid-Afrika, het edelmetaal maakte 
traditioneel ongeveer 50% uit van de totale exportwaarde van het land. In 1984 was de 
wereldmarktprijs voor goud echter historisch laag: minder dan 300 dollar per ounce, terwijl vijf jaar 
ervoor nog 880 dollar per ounce werd betaald. Het totale aandeel van goud in de export van Zuid-
Afrika was daarmee gedaald tot zo’n 40 procent. Ook al door deze prijsontwikkeling was de verkoop 
van de Zuid-Afrikaanse munten in Nederland in 1984 gestagneerd. Het blad Zuid Afrika van de NZAV 
noemde de actie van het KZA een ‘slag in de lucht’.1133 De gouden munten waren volgens het blad niet 
meer dan een ‘randverschijnsel’ en de verkoop in Nederland was al helemaal marginaal. Vooral 
vergeleken bij de totale handel tussen Nederland en Zuid-Afrika die, zo constateerde de NZAV, de 
laatste jaren juist was gegroeid. In het jaar 1983 was de waarde van de totale Nederlandse export naar 
Zuid-Afrika 667 miljoen dollar. In de eerste elf maanden van 1984 was dat al gestegen tot 825 miljoen. 
Ook de import uit Zuid-Afrika was in dezelfde periode gestegen, van 311 miljoen in 1984 tot 434 
miljoen over de eerste elf maanden van 1984. “Het beperkte resultaat van boycotacties is hiermede 
treffend aangetoond”, zo besloot het blad. Helemaal ongelijk had de NZAV hiermee niet: de totale 
waarde van de handel in Krugerrands stelde weinig voor. Naar eigen zeggen verhandelde de Rabobank 
‘enkele duizenden’ Krugerrands per jaar.1134 De symbolische waarde van de munt was echter des te 
groter. Toch was het gelijk duidelijk dat er rek zat in de opvattingen van de banken. Bij het aanbieden 
van een petitie aan de landelijke directies van de banken die de munt in de verkoop hadden, lieten de 
banken weten dat ze zich zouden beraden over de verkoop, dus geen directe afwijzing van de eisen.1135 
Bij de acties kon het KZA rekenen op de medewerking van een groot aantal ‘bondgenoten’. De 
dienstenbonden van zowel CNV als FNV schreven brieven aan de medewerkers van banken en de 
ondernemingsraden om hen te vragen ook druk op de directie uit te oefenen. Pax Christi schreef de 
directies zelf aan voor extra druk. Ook ging het KZA te rade bij andere actiegroepen die ervaring 
hadden in het contact met de bankwereld. Het Chili Komitee Nederland, bijvoorbeeld had actie 
gevoerd tegen de ABN om leningen aan Chili tegen te houden. Jan Joost Teunissen, indertijd betrokken 
bij de bankenactie van het Chili Komitee, waarschuwde Bosgra dat banken een lange adem hebben, 
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maar dat ze het meeste last hebben van negatieve publiciteit en dat ze het liefste de zaak willen 
afhandelen ‘in een rustig gesprek tussen heren’.1136 
Naast de banken benaderde het KZA ook de politiek. In gesprekken met onder andere voormalig 
PvdA-staatssecretaris voor Financiën Hans Kombrink en Tweede-Kamerlid Eveline Herfkens, bleek 
dat er bij de PvdA echter weinig ruimte was voor toezeggingen. In concreto wilde het KZA via de 
politiek twee dingen bereiken: bij voorkeur een overheidsverbod op de invoer en verkoop van 
Krugerrands, maar tot die tijd zouden de gouden munten in ieder geval moeten gaan vallen onder het 
hoge BTW-tarief, in plaats van onder het lage tarief bestemd voor ‘eerste levensbehoeften’. In een 
‘moeizaam’ gesprek tussen vertegenwoordigers van het KZA met Herfkens, Kombrink en Wallage op 
10 oktober 1984, liet Herfkens weten niets te voelen voor een invoerverbod. Behalve dat Herfkens 
principieel weinig op had met het belemmerenen van vrijhandel, meende zij ook dat 
handelsmaatregelen tegen bijvoorbeeld Zuid-Afrika de deur open zou zetten voor maatregelen ‘door 
rechts’: “In- en uitvoerwet kan niet selectief zijn. In de USA ligt het anders, daar is men gewend aan 
eenzijdige ekonomische stappen. Nederland is juist tegen allerlei belemmeringen, ook links. Ze kunnen 
ook door rechts gebruikt worden.”1137 De PvdA steunde trouwens wel de acties tegen de banken. Zo 
schreef PvdA-buitenlandsecretaris Maarten van Traa de PvdA-gemeenteraadsleden een brief met de 
oproep om mee te doen en de mogelijkheden van acties te bespreken. 
Gemeenteraden speelden een belangrijke rol in het verbreden van de actie naar het lokale niveau. Zo 
dreigde de Leidse gemeenteraad haar rekening bij de NMB op te zeggen als deze bank zou doorgaan 
met de verkoop van Krugerrands. Een motie met die strekking werd ingediend door de PvdA en door 
alle fracties met uitzondering van vijf VVD’ers gesteund.1138 
Getrouw aan de strategie van het politieke midden, probeerde het KZA ook het CDA te winnen voor 
acties tegen de Krugerrand. Twee keer vond een gesprek plaats met CDA-buitenlandwoordvoerders 
Harry Aarts en Hans Gualthérie van Weezel. De argumentatie van de christen-democraten om de eisen 
van het KZA af te wijzen waren ongeveer tegengesteld aan die van de PvdA, namelijk dat het aan de 
overheid is om regels en verboden in te stellen en dat het bij gebrek daaraan niet juist is om een beroep 
te doen op het bedrijfsleven. En feitelijk was dit ook tegengesteld aan het regeringsstandpunt, dat in de 
beleidsnota over economische maatregelen tegen Zuid-Afrika uitdrukkelijk eigen maatregelen van het 
bedrijfsleven verwelkomde.1139  
Aarts benadrukte dat het CDA tegen een verbod op Zuid-Afrikaanse invoer was. De enige toezegging 
die het KZA van Aarts kreeg was dat hij toezegde “een weg te zoeken om duidelijk te maken, dat het 
CDA er geen behoefte aan heeft, dat er in Nederland Krugerrands worden verkocht.”1140 CDA-fracties 
in gemeentes en provincies stond het trouwens vrij om een eigen standpunt te bepalen tegenover de 
acties tegen de Krugerrand. Zo stemden de CDA-leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland 
voor een voorstel om de ABN en de NMB te dreigen de rekening op te zeggen wegens hun verkoop 
van de Zuid-Afrikaanse munten. Ook de CDA-fractie in de Utrechtse gemeenteraad stemde in 
meerderheid voor een motie dat B&W er bij hun bankrelaties op moesten aandringen, de verkoop van 
Krugerrands te beëindigen.1141 
De VVD, tenslotte, is nauwelijks benaderd door het KZA. In enkele gevallen hebben VVD’ers 
meegestemd vóór druk op de banken, maar vaker hielden zij de boot af. Wel probeerde Sietse Bosgra 
VVD’er Henk Vonhoff, ooit lid van het Comité Zuid Afrika, zitting te laten nemen in een comité van 
aanbeveling tegen de verkoop van Krugerrands. Maar Vonhoff, toen Commissaris van de Koningin in 
Groningen, weigerde omdat “een zo algemene maatschappelijke actie (...) mijns inziens door mij met 
grotere terughoudendheid [dient] te worden benaderd.”1142  
Het publiek werd op diverse manieren benaderd. Naast de informatiebrochure ‘De keerzijde van de 
Krugerrand’, en een fototentoonstelling, trok de productie van het toneelstuk Egoli, City of Gold de 
aandacht. Deze twee-akter was eerder in Engeland opgevoerd door een toneelgezelschap uit Soweto. In 
Nederland werd het stuk gespeeld door Felix Burleson en Ed Gumbs. Het stuk werd tussen oktober 
1984 en april 1985 tientallen keren opgevoerd in kleinere theaters en op middelbare scholen.  
Ook veel aandacht kreeg de introductie door het KZA van de ‘Mandela penning’, als ‘alternatief voor 
de Krugerrand’. Deze legpenning was ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Lucebert. Voor 
beleggers was de Mandela penning een mager alternatief. In plaats van het goud van de Krugerrand 
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kregen de kopers een munt van geoxideerd brons. Van de prijs van tien gulden ging 8 gulden naar 
‘scholingswerk voor zwarte mijnwerkersvakbonden’. Dat laatste stuitte trouwens op verzet van het 
Azania Komitee dat in een pamflet de Mandela penning een ‘bedrieglijk alternatief’ noemde.1143 
Volgens het Azania Komitee ging het geld rechtstreeks naar de SACTU, de vakbond van het ANC, die, 
aldus het pamflet, “in de mijnen gewoon absoluut niet voorkomt, ook niet ondergronds, zoals de KZA 
suggereert.” Volgens het Azania Komitee werden de enige bonden, verbonden met de Black 
Conciousness Movement, die wel actief waren in de mijnen juist gedwarsboomd door het ANC en de 
SACTU. “De KZA wil nu voor de SACTU de vruchten plukken van het vele werk, bloed zweet en 
tranen van organisaties die zij altijd heeft gedwarsboomd. Dat is wrang.”  
Vooral vanaf half januari kwam de campagne in een stroomversnelling: steeds meer gemeentes, 
universiteiten en andere instellingen benaderden hun bank met het verzoek dan wel het dreigement de 
verkoop van Krugerrands te beëindigen. Kleinere acties waren bijvoorbeeld tegen de Noordzee-
visrestaurants die een prijsvraag organiseerden waarbij Krugerrands werden uitgeloofd. Op 8 februari 
1985 telexte het KZA een persbericht naar de Nederlandse media: “ABN, AMRO en Rabobank staken 
verkoop Krugerrand”.1144 
De Nederlandse overheid volgde enkele jaren later. In juli 1987 publiceerde het Staatsblad het 
‘Sanctiebeleid invoer Gouden Munten Zuid-Afrika’, waarin werd uitgevaardigd dat de “invoer van 
Krugerrands en alle andere gouden munten van oorsprong uit Zuid-Afrika, geslagen na 1960, is 
verboden.”1145 
 
Het stopzetten van de verkoop van Krugerrands was een relatief makkelijke overwinning. De verkoop 
van de munten was toch al ingezakt en daardoor commercieel nauwelijks nog de moeite waard. Ook 
stelde de Rabobank dat ze eigenlijk zelf ook al niet zo gecharmeerd was van die Krugerrands: “Het is 
natuurlijk ook niet zo dat wij ze altijd van harte hebben verkocht. Alleen wanneer daar nadrukkelijk om 
werd gevraagd. Onze beleggingsmensen hadden de richtlijn om niet tot het kopen van Krugerrands te 
adviseren; het was al enkele jaren beleid om de [Canadese, RM] Maple Leaf naar voren te 
schuiven.”1146 Maar de woordvoerder stelde ook: “Het valt niet te ontkennen dat de verkoop van 
Krugerrands onder invloed van de actie verder is gedaald, maar je moet het toch ook zien als een stuk 
marktwerking.”1147 
Naast dit ‘stuk marktwerking’ is het succes van de campagne waarschijnlijk vooral toe te schrijven aan 
de mogelijkheden van mensen en instellingen om zelf actief een bijdrage te leveren aan de strijd tegen 
apartheid. Aangespoord door het KZA benaderden talloze individuen, instellingen en organisaties hun 
bankrelatie om de verkoop van de munt te staken. Om de achterban in beweging te krijgen verspreidde 
het KZA 60.000 folders, 34.000 affiches, 30.000 stickers, 240.000 briefkaarten en stuurde 1.700 
brieven aan (vestigingen van) banken.1148 Voor de banken was de druk van de eigen klanten een factor 
van betekenis, meer dan de eisen van het KZA, Pax Christi en de bonden. 
Niet alleen in Nederland werd de Krugerrand gestopt, ook wereldwijd kelderde de verkoop. In april 
1984 werden er wereldwijd nog 255.000 munten op de markt gebracht. In april 1985 waren dat er nog 
slechts 44.000. Hoeveel van het verschil op het conto van de actievoerders die in vele landen actief 
waren kon worden gezet en hoeveel het gevolg was van de ontwikkeling van de goudprijs, die tussen 
1980 en 2000 vrijwel stagneerde, is nauwelijks vast te stellen.  
Een van de interessante aspecten van de Krugerrandactie is de internationale samenwerking tussen de 
verschillende anti-apartheidsbewegingen. Min of meer synchroon met de actie in Nederland werd er 
actie gevoerd in landen als de VS, Canada, Oostenrijk en de Scandinavische landen. Na de succesvolle 
afloop van de actie in Nederland schreef het KZA een engelstalig evaluatieverslag van de actie met als 
nadrukkelijk doel dat ‘similar campaigns in other countries’ ervan konden leren.1149 
 
Pluk geen vruchten van apartheid 
Na de succesvolle acties van BOA tegen Outspan was nog lang niet al het Zuid-Afrikaanse fruit uit 
Nederland verdwenen. Nederland importeerde in 1984 voor zo’n 60 miljoen gulden aan fruit en 
fruitproducten uit Zuid-Afrika. In 1970 was dat nog 15 miljoen. Daarmee kwam ongeveer 2 procent 
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van de Nederlandse fruitimport uit Zuid-Afrika. Het ging daarbij vooral om sinaasappelen, appels en 
druiven. In 1985 besloot het KZA opnieuw de aandacht te vestigen op de Kaapse vruchten. 
De successen van Boycot Outspan en de Krugerrandactie waren niet ongemerkt aan het bedrijfsleven 
voorbij gegaan. Het was duidelijk dat de anti-apartheidsbeweging het ondernemers lastig kon maken. 
Al heel snel kondigden twee grote Nederlandse spelers, Albert Heijn en V&D aan geen Zuid-
Afrikaanse producten (meer) te zullen verkopen. De president van de Raad van Bestuur van Ahold, 
Albert Heijn zelf, schreef aan het KZA: “Zeker gezien de huidige situatie daar, die ook ons met zeer 
veel zorg vervult, zien wij geen aanleiding om nu wel over te gaan tot het voeren van Zuidafrikaanse 
producten.”1150 De hoofddirectie van Vendex schreef: “Verwacht mag worden dat aan het eind van de 
week geen producten uit Zuid-Afrika meer in de vestigingen van bovengenoemde twee ondernemingen 
[namelijk Edah en V&D, RM] worden aangeboden, noch zullen producten uit Zuid-Afrika verwerkt 
worden. Zolang geen wezenlijke veranderingen optreden in de situatie in Zuid-Afrika zal deze 
beleidslijn worden gehandhaafd.”1151 Dat de hoofddirecties van beide concerns zich persoonlijk met de 
afhandeling van deze zaak bemoeiden toont aan dat de anti-apartheidsbeweging uiterst serieus werd 
genomen door corporate Nederland.   
De fruitactie werd voor een groot deel gedragen door lokale initiatieven. Het KZA werd vrijwel 
dagelijk bestookt met brieven van individuele burgers en comités die actie wilden voeren of hadden 
gevoerd bij hun plaatselijke supermarkt. Ook gaven veel mensen hun plaatselijke supermarkt aan bij 
het KZA vanwege (mogelijke) verkoop van Zuid-Afrikaanse producten.  
Een actie op 18 oktober 1985 van het KZA waarbij vrijwilligers in uniform (van de fanfare) 
controleerden of supermarkten Zuid-Afrikaanse producten verkochten, leidde in tientallen kranten in 
alle delen van het land tot berichten over het ‘verboden fruit’ en het plaatsen van foto’s van de 
‘controleurs’ in actie. Vrijwel alle kranten berichtten positief over de actie en lieten klanten aan het 
woord die gunstig over de actie spraken. 
Het KZA benaderde ook grootverbruikers met het verzoek Zuid-Afrikaans fruit te weigeren. Een tiental 
ziekenhuizen, van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem tot het streekziekenhuis Gooi-Noord in 
Bussum liet weten geen Zuid-Afrikaans fruit (meer) te zullen kopen. De NOS schreef in een brief aan 
de leverancier van groente en fruit aan de kantine van de oproep dat “producten met de merknaam 
Caprice, Oda, Cape, Goldland an Outspan, onder geen beding aan de Omroep geleverd mogen worden, 
op straffe van ontbinding van het contract.”1152 Bejaardencentrum Veldheem in Wezep liet daarentegen 
weten dat zij op dit “eenzijdige en hypocriete verzoek” niet zouden ingaan.”1153 Een groot aantal grote 
en kleine supermarkten, importeurs, evenals enkele supermarktketens liet – soms onder dreiging van 
acties – weten geen Zuid-Afrikaanse producten meer te zullen verkopen en vulden de door het KZA 
opgestelde ‘standaardverklaring’ op. Ze kregen een sticker voor op de winkelruit waarop stond dat hier 
geen Zuid-Afrikaanse producten werden verkocht en daarmee werden ze gevrijwaard van acties. Een 
ander concreet resultaat van de acties was dat het Nederlands productschap voor Groente en Fruit een, 
tumultueus verlopen, landelijke vergadering belegde over fruit uit Zuid-Afrika. Hoewel het 
productschap stelde dat ze niet de bevoegdheid had de leden te verzoeken geen Zuid-Afrikaanse fruit te 
verhandelen, besloot de vergadering wel een brief te schrijven aan de minister van Buitenlandse Zaken 
over de noodzaak om de import van Zuid-Afrikaans fruit aan te pakken.  
Het zwaartepunt van de fruitboycot lag in 1985/1986, maar in de jaren daarna kwam het comité bij tijd 
en wijle op de boycot terug. Vooral wanneer winkels werden ‘betrapt’ op het verkopen van de 
‘verboden vruchten’ schreef het KZA brieven waarin de winkeliers werden herinnerd aan hun eerdere 
beloftes, of waarin ze ronduit werden beschuldigd van het verbreken van hun belofte. Andere 
supermarkten schreven spontaan brieven aan het KZA of, in 1989, de boycot nog steeds van kracht 
was. Waarop het comité terugschreef dat de bevrijdingsbewegingen “ondanks enige positieve 
ontwikkelingen” nog steeds opriepen “tot een volledige economische boycot van het 
apartheidsregime”.1154 
De campagne ‘pluk geen vruchten van apartheid’ richtte zich nauwelijks op de politiek. In het kader 
van de campagne zijn geen gesprekken gevoerd met politici of bestuurders. Ook formuleerde het KZA 
geen specifieke eisen aan de regering. Het was de anti-apartheidsbeweging duidelijk dat in het politieke 
klimaat in het midden van de jaren tachtig weinig toezeggingen te verwachten vielen. De rijen binnen 
het CDA hadden zich gesloten en links was in het defensief gedrongen. Wel stelde minister Van den 
Broek (Buitenlandse Zaken), als voorzitter van de gemeenschap, in juni 1986 zijn collega’s van de EG 
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voor de invoer van groente, fruit en wijn uit Zuid-Afrika te verbieden. Dit was vooral een reactie op het 
invoeren van de noodtoestand in Zuid-Afrika. Duitsland en Groot-Brittannië verzetten zich echter tegen 
zo’n EG-besluit, waardoor het voorstel een doodgeboren kind bleef.  
Hoewel de KZA-fruitboycot niet het schokeffect teweegbracht zoals BOA indertijd met de 
Outspanactie, was de fruitactie toch geslaagd te noemen. Opnieuw had het KZA een actievorm 
gekozen die mogelijkheid gaf tot veel lokale activiteiten en initiatieven. Het benaderen van 
groothandels, supermarktketens, groentewinkels et cetera betekende dat veel mensen gedwongen 
werden om ‘iets’ met de strijd tegen de apartheid te doen. Op straffe van acties – inmiddels had de 
radicale beweging van zich laten horen! – en onder dreigement van lokale koopstakingen konden 
ondernemers het zich nauwelijks permiteren om het KZA en de lokale anti-apartheidsgroepen te 
negeren. Voor VVD-Eerste Kamerlid Zoutendijk was dit aanleiding om schriftelijke vragen te stellen 
aan ministers Korthals Altes (Justitie) en Schoo (Ontwikkelingssamenwerking), met de eis dat de 
subsidie aan het KZA zou worden beëindigd als het comité niet zou stoppen met het versturen van 
‘dreigbrieven’ aan winkelketens. Ook anderen stoorden zich aan de boycotactie van Zuid-Afrikaanse 
goederen. Een onbekende groep die zich tooide met de naam ‘Doelwit’ stuurden dreigbrieven aan 
zowel KZA, Kairos als AABN, met de aankondiging “op korte termijn in te grijpen tegen de door de 
Nederlandse Overheid gesubsidieerde Rode Bendes (de anti-apartheidsgroepen), die onder meer 
verantwoordelijk zijn voor het ontwrichten van de Nederlandse samenleving en daarbuiten.” Op de 
brief stond tevens de tekst “bestrijdt ANC en Swapo”.1155 BOA-voorman Esau du Plessis ontving 
tevens een kogelbrief met de tekst “de volgende gaat rechtstreeks in je”.1156 
Vaak genoeg echter is uit de correspondentie tussen het KZA en ondernemers af te leiden dat ook de 
ondernemers zich zorgen maakten over de toestand in Zuid-Afrika en een boycot van Zuid-Afrikaanse 
goederen als een reële en faire actiemogelijkheid zagen. Daarnaast waren er ook nogal wat winkeliers 
die weliswaar braaf een sticker op de ruit plakten met ‘Wij verkopen geen Zuidafrikaanse produkten’, 
maar vervolgens nauwelijks letten op wat de groothandel aanleverde. In maart 1986 organiseerde het 
KZA een ‘fruitkaravaan’ waarbij actievoerders tien dagen lang in verschillende steden in Nederland 
winkels controleerden. De lokale krant Veluwe Post deed op 12 maart 1986 verslag van het bezoek van 
de karavaan aan Wageningen. Bij dat bezoek werd groente- en fruitzaak Wessels “betrapt op het 
verkopen van blikken ananas uit Zuid-Afrika. Nadat de actievoerders de sticker van de ruit hadden 
gehaald, en de winkelier voor smeerlap was uitgemaakt ontstond een handgemeen waarna de man door 
politiemensen in burger in toom werd gehouden.”1157 De ruiten van een bloemenzaak in Dordrecht 
werden in juni 1986 besmeurd met anti-apartheidsleuzen, nadat de Anti-Discriminatieraad Dordrecht 
enkele dagen eerder protea’s (een uit Zuid-Afrika afkomstige bloem) in de zaak had aangetroffen.1158 
De boycot van bloemen uit Zuid-Afrika had trouwens Nederland zo’n dertig banen gekost, liet 
bloemenveiling Aalsmeer in augustus 1986 weten. Een maand eerder had de veiling besloten producten 
uit Zuid-Afrika te weren. De beslissing was overigens genomen ‘uit praktische overwegingen’ en 
betekende niet dat de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland daarmee een uitspraak deed over 
de politiek in Zuid-Afrika.1159 
Naast ziekenhuizen en andere instellingen besloten ook een aantal gemeentes Zuid-Afrika te boycotten. 
De gemeenteraad van Deventer was de eerste die, in november 1985, besloot geen producten uit Zuid-
Afrika meer af te nemen. Vanaf de eerste maanden van 1986 besloten steeds meer gemeentes ofwel 
zelf een boycot van Zuid-Afrikaanse producten te handhaven ofwel lokale middenstanders op te roepen 
de verkoop van deze producten te staken. Een aantal grote steden, vaak met een linkse meerderheid, 
zoals Utrecht, Den Haag en Amsterdam, ging over tot een boycot van Zuid-Afrikaanse producten. In 
Arnhem ontstond zelfs een B&W-crisis over deze zaak. Twee CDA-wethouders stapten op toen de 
gemeenteraad een voorstel aannam om Zuid-Afrika te boycotten. De vier PvdA-wethouders wilden het 
voorstel wel uitvoeren. De CDA-fractievoorzitter in de Arnhemse gemeenteraad had zijn PvdA-
collega’s dringend verzocht “het college niet te laten stranden op buitenlands beleid”.1160 Een 
tegenvaller voor de PvdA in Arnhem, die het initiatief had genomen voor de boycot, én voor het lokale 
Zuid-Afrika comité was dat in een onderzoek van Intomart begin november in Arnhem, een 
meerderheid van de Arnhemmers (52 procent) zich uitsprak tegen een boycot. Iets meer dan een derde 
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van de respondenten vond dat zo’n boycot wel moest kunnen. Bijna 40 procent van de ondervraagden 
vond dat dit soort kwesties helemaal niet op de agenda van de gemeenteraad behoorde te staan.1161 
 
Naast vele honderden artikelen in nationale media, besteedden vooral lokale kranten aandacht aan de 
KZA-boycotacties, meestal naar aanleiding van lokale gebeurtenissen, maar soms ook om aandacht te 
geven aan de nationale campagne. Door de enorme aandacht van de media, vooral in de tweede helft 
van de jaren tachtig, was het voor Nederlanders vrijwel onmogelijk om niets te weten van wat er in 
Zuid-Afrika aan de hand was. De aandacht van Nederlandse kranten en tijdschriften voor apartheid was 
bovendien vrijwel zonder uitzondering afwijzend. Zelfs ‘rechtse’ kranten als De Telegraaf wezen 
apartheid onomwonden af. Niet alleen was de toon tegenover apartheid negatief, maar kranten namen 
in de redactionele kolommen expliciet stelling tegen apartheid. Zo schrijft Het Vrije Volk in een 
recensie over de tentoonstelling ‘Kunst tegen apartheid’: “In Zuid-Afrika woedt de terreur van de 
blanke racisten met ongekende kracht en bruutheid. De verontwaardiging in de wereld groeit met de 
dag. Apartheid moet verdwijnen. Zo snel mogelijk.”1162 De (gematigde) acties tegen apartheid werden 
in het licht daarvan vrijwel altijd positief beoordeeld. 
 
Ondanks de deelsuccessen leidde bijna tien jaar actievoeren voor het verbreken van de economische 
betrekkingen niet tot een daadwerkelijke afname van de handelsstromen tussen Nederland en Zuid-
Afrika. De totale invoer uit Zuid-Afrika bedroeg in 1977 ruim 300 miljoen gulden. Dat steeg snel naar 
400 miljoen in 1978 en bijna 500 miljoen in 1979. In 1980 importeerde Nederland nog altijd voor zo’n 
370 miljoen gulden aan goederen uit Zuid-Afrika.1163 In latere jaren zou de invoer uit Zuid-Afrika 
aanvankelijk afnemen, maar later toch weer toenemen. In 1983 werd er voor 310 miljoen gulden uit 
Zuid-Afrika geïmporteerd, in 1984 voor bijna 480 miljoen, 1985 was een topjaar met ruim 520 miljoen 
en in 1986 altijd nog bijna 470 miljoen gulden. De export naar Zuid-Afrika kende soortgelijke 
cijfers.1164 
 
Overigens was de ‘pluk-geen-vruchten-campagne’ met heisa begonnen. Ongeveer gelijkertijd met de 
KZA-actie startte de AABN namelijk een eigen actie tegen investeringen in Zuid-Afrika: ‘Investeer 
niet in apartheid – neem een aandeel in het verzet’. Daarbij richtte de AABN zich met name op Philips 
en reisorganisatie Holland International. Het KZA was woedend over deze onverwachtse actie van de 
‘concurrentie’. In een brief aan de AABN schrijft het KZA dat zij maanden geleden al verteld hadden 
over de fruitactie en dat de AABN met geen woord had gerept over hun campagne. “Er kan geen 
twijfel over bestaan, dat twee gelijktijdige akties voor zulke verwante doelen elkaar in de wielen rijden 
(...) Onze konklusie is: Jullie doorkruising van onze, al lang voorbereide aktie, is voor ons niet 
aanvaardbaar. Als jullie dit plan doorzetten moeten wij dit opvatten als een opzettelijke doorbreking 
van de goede verstandhouding, en een moedwillig blokkeren van een toekomstige goede 
samenwerking.”1165 In de praktijk bleken beide acties elkaar nauwelijks te bijten, maar opnieuw was 
duidelijk dat de afstemming en samenwerking tussen beide organisaties tegen heug en meug verliep. 
 
Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA) 
Traditioneel richten actiegroepen zich (onder andere) tot de overheid. Bij de overheid wordt gelobbied 
voor nieuw of ander beleid; tegen de overheid wordt actie gevoerd. Het is tekenend voor de breedte van 
het Nederlandse verzet tegen apartheid dat de grenzen tussen actievoerderders en hun doelwitten soms 
begonnen de vervagen. Organisaties en instellingen die aanvankelijk doelwit waren van anti-
apartheidsacties namen later eigen, zelfstandige maatregelen tegen apartheid. Op het gebied van de 
strijd tegen de apartheid hebben lagere overheden stappen gezet die aanmerkelijk verder gingen dan het 
faciliteren of financieren van lokale groepen, en die eerder passen bij het repertoire van een actiegroep. 
Voor de anti-apartheidsbeweging was de actieve deelname van gemeentelijke overheden een enorme 
steun in de pogingen om de achterban te verbreden. De steun van de (lokale) overheid was als een 
‘keurmerk’ waarmee (gevestigde) anti-apartheidsorganisaties vooral gematigde groepen konden 
benaderen. 
In het midden van de jaren tachtig hadden Nederlandse gemeentes al enige ervaring op het gebied van 
de buitenlandse politiek. Veel gemeentes hadden een eigen beleid op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. In de meeste gevallen ging dit niet veel verder dan het financieren van 
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lokale (burger)initiatieven al dan niet gekoppeld aan een stedenband met een zusterstad in de ‘Derde 
Wereld’. De grenzen van de gemeentelijke autonomie op buitenlands beleid werden verder opgezocht 
in de kwestie van de kernbewapening. In het begin van de jaren tachtig was Hellevoetsluis de eerste 
van een reeks gemeentes die zich uitriepen tot ‘kernwapenvrije gemeente’. Deze gemeentes besloten 
dat ze geen toestemming zouden geven voor, bijvoorbeeld, de opslag van kernwapens op hun 
grondgebied. Iets verder ging het besluit van sommige gemeentes, zoals Arnhem, om bedrijven die 
materiaal leverden aan de basis in Woensdrecht (waar kernwapens gestationeerd zouden zijn) geen 
opdrachten te gunnen.  
Ook op het gebied van de strijd tegen de apartheid hadden gemeentes zich al eerder gemanifesteerd. 
Bijvoorbeeld door het, vaak gratis, beschikbaar stellen van gemeentelijke voorzieningen aan anti-
apartheidsgroepen. In de actie tegen de Krugerrand gingen een aantal gemeenten ertoe over een deel 
van hun reserves bij banken te zetten die geen Krugerrands verkochten, of dreigden hun rekening op te 
zeggen bij banken die voortgingen deze munten te verkopen.1166 In oktober 1987 waren in 60 
gemeenten anti-apartheidsmoties aangenomen. 
 
Het ligt voor de hand dat lagere overheden die zich bemoeien met het buitenlandbeleid makkelijk in 
conflict komen met de nationale overheid. Het is niet vanzelfsprekend dat lagere overheden een 
buitenlands beleid formuleren, indien dat niet direct het gemeentelijke belang raakt. Meerdere 
gemeentes in Nederland hebben er om deze reden van af gezien zich aan te sluiten bij oproepen van 
anti-apartheidsorganisaties. Andere gemeentes maakten juist gebruik van de mogelijkheden voor een 
eigen buitenlands beleid of probeerden deze mogelijkheden op te rekken. In een gemeentelijke notitie 
over Zuid-Afrika, stelde bijvoorbeeld B&W van Amsterdam dat er “geen wettelijke belemmeringen 
zijn om als gemeentebestuur uitspraken te doen over internationale politieke vraagstukken, als grote 
groepen van de bevolking zich daarbij betrokken voelen.”1167 Het gemeentebestuur baseerde zich onder 
andere op een nota van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 1 april 1985 waarin de 
gemeentelijke autonomie, ook ten aanzien van het buitenlandse beleid, omschreven wordt als ‘een door 
ieder aanvaard uitgangspunt’, waarbij er wel altijd een relatie moest bestaan tussen de activiteiten op 
buitenlands terrein en de ingezetenen van de gemeente.1168 Ook mocht het gemeentelijke 
buitenlandbeleid het beleid van de regering niet doorkruisen of tegenwerken. Immers, de buitenlandse 
politiek en de internationale diplomatie zijn bij uitstek beleidsterreinen waar de centrale overheid 
gevoelig is voor dubbele of tegenstrijdige boodschappen. Vanaf het moment dat gemeenten zich 
begonnen te uiten op het gebied van de strijd tegen apartheid is er fel gediscussieerd over de 
bevoegdheden van lokale overheden op het dit gebied.  
Het KZA publiceerde in 1986 een brochure1169, bedoeld voor gemeenten om mogelijkheden te bieden 
aan het invullen van hun gevoelens van weerzin tegen de apartheid. Volgens het KZA konden 
gemeenten verschillende acties ondernemen, zoals het benaderen van de regering met het verzoek om 
een duidelijk sanctiebeleid, het benaderen van het bedrijfsleven met het verzoek de banden met Zuid-
Afrika te verbreken, het zelf boycotten van producten uit Zuid-Afrika, het ontmoedigen van 
organisaties binnen de gemeente om banden aan te gaan of te handhaven met Zuid-Afrika. De pikantste 
aanbeveling die het KZA deed was dat gemeenten bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika konden 
boycotten. Kern van het bezwaar tegen zo’n boycot lag verscholen in artikel 1 van de grondwet: het 
anti-discriminatiebeginsel. Mochten bedrijven die (zonder enige wet te overtreden) zaken deden met 
Zuid-Afrika wel geboycot worden door de overheid? Was dit geen discriminatie? 
 
Vanaf 1988 werd de gemeentelijke strijd tegen de apartheid vooral gevoerd vanuit de vereniging 
Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA), een ‘satelliet-organisatie’ van het KZA. Het initiatief tot 
de oprichting van LOTA werd genomen tijdens het eerste gemeentelijke anti-apartheidscongres in Den 
Haag, in oktober 1987. Onmiddellijk sloten 23 gemeenten zich aan bij de nieuwe vereniging. Een jaar 
later waren er al 60 gemeenten en provincies (Groningen was de eerste provincie) bij LOTA 
aangesloten. Daarmee ‘vertegenwoordigde’ LOTA bijna de helft van de Nederlandse bevolking, zo 
stelde de vereniging optimistisch.  
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De eerste gemeente die in aanvaring was gekomen met de rijksoverheid was Hilversum. In september 
1986 had B&W van Hilversum de gemeenteraad laten weten dat de gemeente bereid was “producten te 
weigeren van bedrijven die blijk hadden gegeven handel te drijven met (...) het Zuidafrikaanse 
regime.”1170 Een jaar later was Shell het eerste ‘slachtoffer’ van het Hiversumse beleid. Prompt zocht 
Shell het hogerop en bereikte dat het ministerie van Binnenlandse Zaken het Hilversumse besluit 
schorste. Dat gebeurde niet eens op grond van artikel 1 van de Grondwet, maar omdat het Hilversumse 
beleid het beleid van Buitenlandse Zaken doorkruisde. Inmiddels had Hilversum kunnen weten dat het 
gemeentelijke beleid botste met nationaal beleid, want in september 1987 hadden de ministeries van 
Binnen- en Buitenlandse zaken al een gezamenlijke circulaire aan alle Nederlandse gemeentes gestuurd 
met de waarschuwing dat gemeentelijke initiatieven op het gebied van boycot van bedrijven die zaken 
deden met Zuid-Afrika in strijd was met het Nederlandse buitenlandse beleid en dus voor schorsing in 
aanmerking zou komen.1171 Onder andere de gemeentelijke Commissie Ontwikkelingssamenwerking 
Amsterdam (COA) noemde dit een “onaanvaardbare aantasting van de gemeentelijke autonomie.”1172  
Aantasting of niet, het was gemeenten duidelijk dat de Hilversumse weg geen soelaas bood. Binnen 
LOTA werd al snel een spitsvondige oplossing bedacht: in plaats van een boycotbeleid voor bedrijven 
die zaken deden met Zuid-Afrika zouden gemeenten een voorkeursbeleid kunnen doen gelden voor 
bedrijven die nadrukkelijk uitsloten zaken te (zullen) doen met Zuid-Afrika. Dat klonk positiever, maar 
de vraag was natuurlijk of de minister van Binnenlandse Zaken daar in zou trappen. 
Al snel werd duidelijk dat het voorkeursbeleid dat LOTA had opgesteld als alternatief voor het 
boycotbeleid ook niet door de Haagse beugel kon. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Kees van 
Dijk (CDA), was het voorkeursbeleid een verkapt boycotbeleid en derhalve strijdig met het beleid van 
de rijksoverheid. LOTA hield vol dat het voorkeursbeleid géén boycot inhield: “Het gegeven dat een 
bedrijf economische relaties heeft met Zuid-Afrika is immers geen grond om het uit te sluiten van 
opdrachten, maar niet meer of minder dan één factor in de afweging tussen offertes van verschillende 
bedrijven.”1173 
Het bleef echter niet bij het uitwisselen van spitsvondigheden. Een aantal gemeenten besloten de 
opvatting van de minister te negeren en zetten hun voorkeursbeleid door. Daarmee kwamen de 
verhoudingen op scherp te staan. Deze scherpe verhoudingen tekenden de sfeer tijdens het overleg 
tussen het bestuur van LOTA en de ministers van Binnenlandse Zaken (na de formatie van kabinet 
Lubbers III volgde PvdA-politica Ien Dales CDA-minister Kees van Dijk op) en Buitenlandse Zaken 
(Van den Broek). Van den Broek herhaalde het regeringsstandpunt dat “het voorkeursbeleid strijdig [is] 
met het regeringsbeleid, want beoogt een volledige economische islolatie van Zuid-Afrika.”1174 LOTA-
voorzitter Klaas de Vries (CDA), wethouder van Delft, betoogde dat het economische anti-
apartheidbeleid van de gemeenten juist in lijn was met het regeringsbeleid, dat immers ook 
economische druk als instrument hanteerde en bijvoorbeeld van plan was nieuwe investeringen bij wet 
te verbieden. Minister Dales legde een alternatief op tafel, namelijk dat het beleid van de lagere 
overheden geschorst zou worden “zonder het plan om tot vernietiging te komen; een technische, 
neutrale schorsing”.1175 Daarmee ging Dales overigens in tegen de zin van haar eigen partij die had 
laten weten dat “medewerking van de minister van Binnenlandse Zaken aan de schorsing c.q. 
vernietiging van raadsbesluiten van Arnhem en van andere gemeenten niet voor de hand ligt...”1176 
De politiek was over de kwestie van de gemeentelijke boycots verdeeld en anders dan anders liep de 
breuklijn niet door het CDA, maar vooral door de PvdA. De Evert Vermeer Stichting, een stichting 
binnen de PvdA, had een studieconferentie georganiseerd over dit onderwerp, waarvoor 
buitenlandspecialist Maarten van Traa een korte notitie had geschreven.1177 Volgens Van Traa konden 
gemeentelijke maatregelen het Haagse beleid niet vervangen en lag het primaat voor de buitenlandse 
politiek duidelijk in Den Haag. Formeel was dat een juiste opvatting, maar het was tegen het zere been 
van veel lokale PvdA-bestuurders die wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid opeisten. Immers 
Van den Broek was op dat moment minister van Buitenlandse Zaken en dat maakte dat er van Den 
Haag weinig te verwachten viel. PvdA-minister Ien Dales stelde zich in essentie achter het beleid van 

                                                
1170 Geciteerd in: Posthumus (1998). 

1171 Zie ook: Posthumus (1998). 

1172 Gemeente Amsterdam/Leo Breemer. Tweede evaluatie-notitie Amsterdams Anti-Apartheidsbeleid, dd 29-05-1989. 

Archief KZA, doos 55. IISG. 

1173 Geciteerd in: Lota bulletin, nummer 6 juli/augustus 1989. Archief NIZA. Doos: GPZA Nieuwsbrief. 

1174 Geciteerd in: Lota bulletin, nummer 9 januari februari 1990. Archief NIZA. Doos: GPZA Nieuwsbrief. 

1175 Geciteerd in: Lota bulletin, nummer 9 januari februari 1990. Archief NIZA. Doos: GPZA Nieuwsbrief. 

1176 Brief partijbestuur PvdA (Marjanne Sint) aan PvdA-fractie Gemeenteraad Arnhem, dd 18-12-1989. Archief Kairos, doos 

LOTA bestuur. IISG. 

1177 Bron: Posthumus (1998) 



 250 

haar CDA-voorganger en liet het gemeentelijke voorkeursbeleid schorsen. Volgens de burgemeester 
van Amsterdam, partijgenoot Ed. van Thijn, liet Dales zich hierbij leiden door CDA’ers Lubbers en 
Van den Broek.1178 
Uiteindelijk haalde LOTA bakzeil. Klaas de Vries: “Om resultaat te behalen en om beleid te kunnen 
effectueren ga je dus juist wél in op de bezwaren van de regering. We proberen aansluiting te vinden 
bij het regeringsbeleid door te zeggen: we beperken ons voorkeursbeleid tot de EG-gedragscode. Het 
betekent een belangrijke concessie van de kant van LOTA. Van een beleid gericht op desinvesteringen, 
naar een beleid van invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in Zuid-Afrika juist via 
investeringen.”1179 In feite zette LOTA de klok hiermee ruim vijftien jaar terug. Dit was de oude 
Polaroid-methode waarover Kairos in het begin van de jaren zeventig zo’n felle discussie had gevoerd. 
Geen wonder dat LOTA zich het ongemoegen op de hals haalde van haar eigen founding father, het 
KZA, die juist opriep tot het overeind houden van economische sanctiemaatregelen. Volgens Kees de 
Pater, medewerker van het KZA, had de koerswijziging wellicht te maken met de CDA-achtergrond 
van LOTA-voorzitter De Vries: “In de anti-apartheidsbeweging is LOTA natuurlijk toch een vreemde 
eend in de bijt, met leden van divers politiek pluimage. In het CDA speelt de Zuid-Afrika discussie 
momenteel zeer sterk. Ik neem aan binnen LOTA dus ook.”1180  
Op 11 januari 1990 spraken vertegenwoordigers van LOTA met de ministers van Binnen- en 
Buitenlandse Zaken, Dales en Van den Broek. In de ministerraad van 12 januari deden de ministers 
verslag van dit gesprek. Volgens Dales had LOTA geprobeerd om tweedracht te zaaien tussen haarzelf 
en Van den Broek, maar ook binnen de PvdA zou LOTA proberen om kampen tegen elkaar op te 
zetten.1181 Van den Broek maakte duidelijk dat het voorkeursbeleid van de gemeentes door hem wel 
degelijk werd gezien als een boycotbeleid en daarmee dus strijdig met het kabinetsbeleid.  
Lang niet alle gemeenten legden zich neer bij het Haagse verbod op een voorkeursbeleid. Uiteindelijk 
gingen twaalf gemeenten door met het inmiddels geschorste beleid. Burgerlijke ongehoorzaamheid dus, 
maar wel wel gepleegd door een overheid. Het was inmiddels medio 1990 en minister Dales gaf de 
twaalf gemeenten een ultimatum tot 15 september om het beleid alsnog in te trekken.1182 Inmiddels 
ging het nauwelijks nog om de strijd tegen de apartheid, maar veeleer om het bepalen van de grenzen 
van de gemeentelijke bevoegdheid. De werkelijkheid in Zuid-Afrika had het Nederlandse gekrakeel 
inmiddels ingehaald. De strijd om het voorkeursbeleid was verloren. Maar de vraag is of de strijd zelf 
niet belangrijker was dan een eventuele uitkomst. Juist omdat het vraagstuk van de strijd tegen de 
apartheid een fundamentele kwestie in het Nederlandse staatsbestel had blootgelegd kwam de zaak 
volop in de publiciteit. Zeker in het begin ging de berichtgeving voor een groot gedeelte over de 
situatie in Zuid-Afrika en wat Nederland daartegen deed en vooral naliet. 
 
Amsterdam en Rotterdam tegen apartheid 
In 1986 riep Amsterdam zichzelf uit tot anti-apartheidsstad. Dat gebeurde in respons op de druk die de 
twee grootste anti-apartheidsorganisaties, die in Amsterdam gevestigd waren, uitoefenden op het 
gemeentebestuur. In november 1984 hadden het KZA en de AABN het gemeentebestuur van 
Amsterdam opgeroepen om een anti-apartheidsverklaring uit te vaardigen.1183 Daarbij refereerden 
beide organisaties aan de eerdere anti-apartheidsuitingen van de stad, zoals het omdopen van het 
Pretoriusplein in Steve Bikoplein en de officiële ontvangst door Amsterdam van ANC-leider Alfred 
Nzo en van de familie van Govan Mbeki. De positie van Van Thijn, burgemeester van 1983 tot 1994, 
was belangrijk in de opstelling van Amsterdam tegenover de apartheid. Ed. van Thijn was eerder actief 
geweest in het Comité Zuid-Afrika en vastbesloten om Amsterdam een rol te laten spelen in de anti-
apartheidsbeweging. In een aantal gevallen opereerde hij daarbij op eigen gezag. Zoals bijvoorbeeld bij 
zijn weigering de Internationale Hippische Federatie te ontvangen in de residentie, en de aanvaring met 
de Engelse prins Philip hierbij. Van Thijn herinnert zich deze affaire als volgt: “De internationale 
Hippische Federatie zou naar Amsterdam komen voor hun jaarlijkse congres. Ik had het bestuur, zo’n 
tachtig man, uitgenodigd voor een ontvangst in de residentie. Ik, pietje precies, kreeg een dag ervoor de 
gastenlijst onder ogen en ik zag dat er twee Zuid-Afrikanen op stonden. Ik zei: die komen er niet in. 
Dat leidde tot een heftige faxwisseling met de voorzitter van de federatie, de Engelse prins Philip. Op 
een gegeven moment dreigde de prins zelfs helemaal niet meer te komen. Dat is zonde van al het eten, 
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reageerde ik. Uiteindelijk besloten we dat ze alleen met het dagelijkse bestuur van de Hippische 
Federatie zouden komen; daar zaten die Zuid-Afrikanen niet bij. Het werd een krankzinnige ontvangst. 
Prins Philip schudde me de hand, maar keek me daarbij niet aan. Toen ik tijdens de receptie het woord 
nam draaide hij demonstratief zijn rug naar me toe. Ik gaf geen krimp en ben tijdens mijn speech 
ingegaan op de positie van Amsterdam als anti-apartheidsstad. Jaren later kwam koningin Elisabeth 
met Philip naar Amsterdam. Bij de ontvangst zag ik al dat hij nog van het voorval wist. Hij liep op me 
af, greep mijn ambtsketting en zei: ‘What a nice little thing.’ Draaide zich om en liep weg.”1184 
Toch kon Van Thijn de actievoerders van KZA en AABN niet volledig tevreden stellen. Vooral op het 
gebied van een gemeentelijke boycot werden Amsterdam en de actievoerders het niet eens. De twee 
organisaties droegen drie mogelijkheden aan om Amsterdam deel te laten zijn van de economische 
boycot van Zuid-Afrika: niet gebruiken van Zuid-Afrikaanse producten door gemeentelijke 
instellingen; het weigeren opdrachten te verstrekken aan bedrijven die apartheid steunen; en het 
onttrekken van gelden aan instellingen die banden met Zuid-Afrika onderhouden.1185 Zo ver kon het 
gemeentebestuur echter niet gaan. Vooral de tweede suggestie stuitte op problemen. “...ten aanzien van 
het niet-verstrekken van gemeentelijke opdrachten aan bepaalde bedrijven” voorzag B&W vooral 
problemen op grond van het EG-verdrag en diverse Benelux-bepalingen. Volgens die reglementen 
mochten gemeenten bij het verlenen van opdrachten slechts zakelijke criteria (zoals prijs en kwaliteit) 
hanteren. Ondanks deze belemmeringen meende de gemeente dat het wel mogelijk was om “zo min 
mogelijk zaken [te] doen met (...) bedrijven die Zuidafrikaanse producten verkopen.” Ook zou de 
gemeente bedrijven dreigen dat “als de engagementen met Zuid-Afrika toch worden uitgebreid en 
beroepen als deze tevergeefs blijken, de gemeente in de toekomst geen aankopen meer bij dergelijke 
bedrijven zal kunnen verrichten.”1186  
Praktisch gezien was een boycot lastig: het bleek bijvoorbeeld ondoenlijk om een overzicht te krijgen 
van bedrijven die nieuwe investeringen in Zuid-Afrika hadden gedaan of dit van plan waren, vandaar 
dat de gemeente zich vooral beperkte tot het wapen van de publiciteit.1187 Mede om die reden focuste 
ook Amsterdam zich op enkele grote bedrijven: met name Shell en Philips. En beide bedrijven 
reageerden prompt. Philips liet weten dat er geen nieuwe investeringen in Zuid-Afrika waren gedaan, 
noch op stapel stonden. Shell stelde dat haar aanwezigheid in Zuid-Afrika juist meehielp het 
apartheidsregime te bestrijden.1188  
 
De anti-apartheidsactivisten waren teleurgesteld over de feitelijke prestaties van Amsterdam bij het 
doorvoeren van de voornemens. In een eigen evaluatie van het gemeentelijke anti-apartheidsbeleid 
schrijft het KZA: “Deze bereidheid blijkt bij het kollege inmiddels te zijn omgeslagen in een volslagen 
gebrek aan inventiviteit en politieke onwil waar het gaat om maatregelen op ekonomies terrein.” 1189 
Met name hekelde het KZA het feit dat bedrijven niet waren aangeschreven met de eis dat ze hun Zuid-
Afrikaanse betrekkingen zouden afbreken. Of het door deze aansporing kwam is niet duidelijk, maar 
juist in de maanden erna voerde het gemeentebestuur een aantal gesprekken met bedrijven met 
belangen in Zuid-Afrika. 
Op 10 maart 1987 spraken Van Thijn en wethouder Walter Etty met de top van Shell Nederland 
(waaronder president-directeur Lex Helfrich). Helfrich constateerde na afloop dat er een “kloof in visie 
en opvattingen” bestond tussen Shell en het gemeentebestuur.1190 Met name meende Helfrich dat de 
tijdshorizon van het gemeentebestuur zich uitstrekte tot maanden terwijl “vele jaren nodig zullen zijn 
om de samenleving in Zuid-Afrika tot aanvaardbare verhoudingen te brengen.” Tijdens het gesprek had 
Helfrich ook gesteld dat zelfs een meerderheid in het ANC niet voor een onvoorwaardelijke boycot van 
Zuid-Afrika was. Tenslotte klaagde Shell dat de nadruk van Amsterdam op Shell feitelijk 
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discriminerend was, en concludeerde: “En het kan toch niet in uw bedoeling liggen om discriminatie 
van de een te willen bestrijden met discriminatie van de ander.”1191 
Toch zette de gemeente de druk op Shell door, onder andere door het ophangen van een spandoek op 
de binnenplaats van het stadhuis met de tekst: ‘Shell smeer ‘m uit Zuid-Afrika.’ Ook in de trams van 
het gemeentelijk vervoersbedrijf waren, met medewerking van de gemeente, leuzen tegen Shell 
geplaatst. De Telegraaf concludeerde in een redactioneel commentaar dat het gemeentebestuur hiermee 
de grens had overschreden tussen een actiegroep en een bestuursorgaan.1192  
Een gesprek tussen Van Thijn, Etty en Frans Otten, vice-president van Philips en kleinzoon van Anton 
Philips, vond plaats op 1 juli 1987. Ook in dat gesprek bleek dat de standpunten tussen het bedrijf en 
het gemeentebestuur ver uit elkaar lagen. Philips stelde zich vooral op het standpunt dat desinvestering 
en boycot negatieve gevolgen hadden in Zuid-Afrika zelf: “Het wordt naar onze mening steeds 
evidenter, dat veel desinvesteringen door Amerikaanse en Europese bedrijven in het algemeen een 
averechts effect in Zuid-Afrika hebben gehad: (...) een verharding in de standpunten en houding van 
Pretoria.”1193 Het resultaat van het gesprek was in ieder geval niet dat Amsterdam maatregelen tegen 
Philips uitvaardigde. 
 
Het gebrek aan concrete economische maatregelen maakte dat de verstandhouding tussen Amsterdam 
en de anti-apartheidsorganisaties gemengd bleef. Aan de ene kant deed Amsterdam veel aan het 
faciliteren van de organisaties. Zelden werd een verzoek om petities mee te tekenen of acte de présence 
te geven tijdens congressen en manifestaties geweigerd. Maar wat betreft daden op het gebied van de 
economische boycot kwam het gemeentebestuur veel minder tegemoet aan de eisen van de 
actievoerders. Dat speelde bijvoorbeeld op toen de gemeenteraad vergaderde over de mogelijkheid om 
de overslag van Zuid-Afrikaanse steenkool in de Amsterdamse haven tegen te gaan. B&W voelde niets 
voor een Amsterdamse boycot van Zuid-Afrikaanse steenkool. Volgens Van Thijn lag het primaat op 
het gebied van de buitenlandse betrekkingen toch eerder in Den Haag.1194  
Van Thijn meent, terugkijkend, dat hij in deze zaak tekort heeft geschoten: “Ik vind het een smet op 
mijn blazoen. De belangen van de haven en het bedrijfsleven waren te groot. Ik deed alles om de haven 
te promoten, we waren ook een kolenhaven. Ik was voortdurend met de havenondernemers op pad. Een 
boycot van Zuid-Afrika was daarbij nauwelijks aan de orde.” Het KZA noemde de terughoudendheid 
van Amsterdam ‘treurig’. “Aan de ene kant doen ze veel aan publiciteit en geven geld aan initiatieven 
(...) maar aan de andere kant blijven economische maatregelen uit.”1195 De weigering om iets te doen 
aan de Zuid-Afrikaanse kolen lag trouwens niet alleen bij B&W van Amsterdam. Een voorstel van een 
aantal politieke partijen om als gemeente Amsterdam toch over te gaan tot het boycotten van Zuid-
Afrikaanse kolen haalde ook geen meerderheid in de gemeenteraad. Deze weifelende houding van 
Amsterdam was voor het KZA zelfs aanleiding om een actie te voeren tegen de stad. Op initiatief van 
het KZA deden een aantal bekende Nederlanders, waaronder Lou de Jong, Hedy d’Ancona, Nelly 
Frijda, Alexander Pola en Cox Habbema, een oproep aan de gemeenteraad om ‘een economisch anti-
apartheidsbeleid’ te voeren.1196  
Uiteindelijk zou de Amsterdamse gemeenteraad op 20 december 1989 formeel besluiten tot een 
‘economisch anti-apartheidsbeleid’. Het zou niet meer uitmaken. Het raadsbesluit werd enkele weken 
later, op 17 januari 1990, bij Koninklijk Besluit geschorst “hangende het onderzoek naar de vraag of 
voornoemd besluit wegens strijd met de wet of het algemeen belang moet worden vernietigd.”1197 
 
Op 4 juni 1987 sprak de gemeenteraad van Rotterdam over de mogelijkheden van een actief anti-
apartheidsbeleid. De Maasstad had in de jaren ervoor al anti-apartheidsorganisaties gesubsidieerd, druk 
uitgeoefend op banken om geen Krugerrands te verkopen en ook Zuid-Afrikaanse sportlieden geweerd 
van tournooien die op Rotterdams grondgebied werden gehouden. Maar dit alles was natuurlijk bar 
weinig gegegeven de mogelijkheden die Rotterdam had via haar haven. 
De betrokkenheid van de Rotterdamse haven in de olievoorziening aan Zuid-Afrika was in 1982 door 
het SRB aan de kaak gesteld.1198 Het gemeentebestuur had verklaard dit erg ongewenst te vinden en gaf 
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het SRB de opdracht om de zaak verder te onderzoeken. Tegelijkertijd realiseerde het gemeentebestuur 
zich het economische belang van de haven en liet daarom de Erasmusuniversiteit onderzoeken wat de 
werkgelegenheidsaspecten zouden zijn van het stopzetten van het faciliteren van de handel met Zuid-
Afrika. De onderzoekers concludeerden dat de directe negatieve werkgelegenheidsaffecten gering 
zouden zijn. Immers het ging hierbij alleen om de doorvoer van ruwe aardolie waar weinig arbeid voor 
nodig was. De wetenschappers waarschuwden wel voor de eventuele aantasting van de goede naam van 
Rotterdam: Rotterdamse acties tegen Zuid-Afrika zouden sommige klanten ertoe kunnen brengen uit 
voorzorg hun heil te zoeken bij anders havens. Ook de mogelijke tegenmaatregelen van Zuid-Afrika 
zouden schadelijk kunnen zijn: “Indien Rotterdam alleen staat in haar acties, kan Zuid-Afrika op voor 
haar betrekkelijk eenvoudige wijze gevoelige klappen uitdelen aan de Rotterdamse 
werkgelegenheid.”1199 
Naar aanleiding van deze rapporten spraken burgemeester Peper en wethouder Den Dunnen met 
minister Van den Broek en verzochten deze over te gaan (in EG verband) tot een algehele economische 
boycot van Zuid-Afrika. In juni 1986 sprak de EG zich inderdaad uit voor een verscherping van de 
maatregelen, maar een kolen- of olieboycot zat daar niet bij.  
Dat was voor Rotterdam aanleiding om zelf het initiatief te nemen tot een conferentie van Europese 
havensteden. Den Dunnen benaderde zijn collega’s in Hamburg, Bremen, Antwerpen, Duinkerken en 
Le Havre, maar alleen de eerste twee reageerden positief. Antwerpen en Duinkerken weigerden zelfs 
over het onderwerp te praten. De Rotterdamse gemeenteraad concludeerde daaruit dat een eenzijdige 
boycot door Rotterdam onmiddellijk zou worden doorbroken door andere Europese havens en dat zou 
de concurrentiepositie van Rotterdam ernstig verzwakken. Daarmee viel het doek voor een boycot van 
Zuid-Afrika door de Rotterdamse haven. Niet veel later keurde de gemeenteraad een krediet goed aan 
de firma Swarttouw voor de bouw van een nieuwe kolenterminal in Rotterdam. Over de Zuid-
Afrikaanse kolen die daar gelost zouden worden werd niet meer gerept. 
 
Tweesporenbeleid 
In augustus 1984 introduceerde minister Hans van den Broek (Buitenlandse Zaken) zijn 
‘tweesporenbeleid’. Spoor één betrof het opvoeren van de druk op Zuid-Afrika. Daarbij ging het met 
nadruk niet om het daadwerkelijk ontwrichten van de Zuid-Afrikaanse economie of het isoleren van 
Zuid-Afrika. Het ging om het uitoefenen van druk “door beperkingen op te leggen aan de betrekkingen 
met Zuid-Afrika op het gebied van politiek, economie, handel, cultuur, wetenschap, sport en 
samenwerking in het algemeen”.1200 Het tweede, nieuwe spoor was, naast steun aan slechtoffers van de 
apartheid, het “naar vermogen steun verlenen aan maatschappelijke ontwikkelingen die gericht zijn op 
het langs vreedzame weg realiseren van wezenlijke hervormingen in Zuid-Afrika.”1201 Binnen dat 
tweede spoor zijn onder andere de projecten van Nederlandse medefinancieringsorganisaties te 
rekenen. Alleen al de organisaties ICCO en Cebemo besteedden tussen 1979 en 1990 79 miljoen 
gulden aan projecten in Zuid-Afrika.1202 De crux van het tweede spoor was dat wezenlijke 
hervormingen binnen de bestaande Zuid-Afrikaanse legaliteit bereikt dienden te worden. Liet het Zuid-
Afrikaanse systeem wel ruimte voor het streven naar wezenlijke veranderingen? De talloze ‘banning 
orders’ en gewelddadige repressie van op zich vreedzame groeperingen leerden anders. De anti-
apartheidsbeweging concludeerde dan ook dat het tweede spoor niet veel meer was dan een excuus 
voor het uitblijven van resultaat in het eerste spoor.1203 De anti-apartheidsbeweging had weinig op met 
Van den Broek. Zelfs bij het gematigde Kairos werd de minister van Buitenlandse Zaken 
gewantrouwd. In een intern document schetste Kairos de minister als: “Behoort tot rechtervleugel van 
het CDA; Duidelijke band met het bedrijfsleven; ‘Reaalpoliticus’ met afkeer van getuigenispolitiek; 
krachtig technocraat; aangeduid als ‘robot in krijtpak’”1204  
De anti-apartheidsbewegingen briefden de voor hen tegenvallende notitie over het tweesporenbeleid 
door aan het ANC. In een brief aan ANC-president Oliver Tambo schreef Bosgra: “One should read the 
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bill against the background of an unwilling, right-wing Government and less pressure in Parliament. 
Still we feel that we have to do our best to change the bill in the right direction.”1205 
Ondanks de kritiek van de anti-apartheidsbeweging op het Nederlandse beleid, was ook blank Zuid-
Afrika niet blij met de opstelling van Van den Broek, in wie de Zuid-Afrikanen toch een relatieve 
bondgenoot zagen. Pik Botha, minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika, had bijvoorbeeld 
laten weten: “Owing to the personal contacts with Van den Broek, the relations with the Netherlands 
are good.”1206 Het zat de Zuid-Afrikaanse regering vooral niet lekker dat via het tweesporenbeleid 
steun aan het (verboden) ANC mogelijk zou zijn. In feite hoefde Botha zich vrijwel geen zorgen te 
maken. In het Kamerdebat over het Zuid-Afrikabeleid, in februari 1985, benadrukte de minister dat 
‘geprofileerde politieke organisaties’ van Nederlandse steun waren uitgesloten: “De verlening van 
financiële steun aan het UDF, het ANC of Inkatha [zou] aanleiding kunnen geven tot allerlei discussie 
die beter kunnen worden vermeden.”1207 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Eegje Schoo 
voorkwam daarop dat de steun aan het ANC door Van den Broek werd geblokkeerd. De hulp aan 
Radio Freedom werd echter wel tegengehouden. Waarop PvdA-Kamerlid Wallage reageerde: “Als de 
geallieerden in de Tweede Wereldoorlog alleen zo’n tweede spoor hadden gevolgd dan stonden we er 
nu slecht voor.”1208 In 1986 concludeerde de anti-apartheidsbeweging dat de voorwaarden voor steun 
binnen het tweede spoor inderdaad weinig concrete mogelijkheden geboden hadden en het beschikbare 
geld vooral was uitgegeven aan bewustwording in Nederland.1209 De steun die de regering gaf via de 
medefinancieringsorganisaties bleef hierbij buiten beschouwing omdat deze organisaties voor een groot 
gedeelte zelf beslisten waar ze het overheidsgeld besteedden. 
Desondanks stonden de kranten in Zuid-Afrika bol van de kritiek op het tweesporenbeleid van het 
kabinet Lubbers. De oud-ambassadeur voor Zuid-Afrika in Nederland, D.A. Kotzé, meende de 
Nederlandse regering te moeten beschermen tegen de kritiek in zijn vaderland: “Die Nederlandse 
regering bestaat ondermeer uit ’n aantal goedopgevoede, ordentelijke, beskeie en-vir enige regsinnige 
en wellevende mens (...) Hullie verkeer onder ontsettende druk van op die spits gedreven linkse en 
onverantwoordelijke media wat nie weet en wil weet wat differensiasie, verskeidenheid, 
afzonderlijkheid en identiteit is nie.”1210 
De meest concrete bijdrage van Van den Broek aan het aanpakken van Zuid-Afrika was het instellen 
van de eerder genoemde visumplicht voor Zuid-Afrikanen. Hiermee kon vertegenwoordigers van het 
apartheidsregime en ook Zuid-Afrikaanse sportlieden, artiesten en vertegenwoordigers van de 
zogenaamde ‘thuislanden’ de toegang tot Nederland geweigerd worden. In feite gebeurde dat ook. 
Maar van echte sancties hield Van de Broek zich verre. Ten eerste, zo argumenteerde de minister, 
kleefden er juridische bezwaren aan (eenzijdige) Nederlandse acties tegenover Pretoria, en ten tweede 
konden dergelijke acties de Nederlandse belangen schaden. De argumenten, kortom, die bekend waren 
van het beleidsstuk ‘Mensenrechten en het buitenlands beleid’ uit 1979. 
 
In 1990 presenteerde de minister van Buitenlandse Zaken een overzicht van wat er tussen 1980 en 1990 
bereikt was in het kader van het eerste spoor.1211 Op nationaal (Nederlands) niveau waren er in de jaren 
tachtig drie maatregelen genomen: de opzegging van het Cultureel Akkoord in 1981 (de beslissing 
daartoe was al enkele jaren eerder genomen), het instellen van de visumplicht voor Zuid-Afrikanen in 
1983 en, ten derde, een meer terughoudende opstelling ten aanzien van handelsbevordering. Al met al 
een magere score, zo vonden de anti-apartheidsactivisten. Nederland was duidelijk geen koploper 
geweest in het doorvoeren van eigen maatregelen jegens Zuid-Afrika. 
Het kabinet liet zich, volgens velen, van z’n slechtste kant zien toen Nederland zich (als vanouds) in 
1983 van stemming onthield toen de Algemene Vergadering van de VN de nieuwe Zuid-Afrikaanse 
grondwet vrijwel unaniem veroordeelde. PvdA-Kamerlid Wallage stelde hier vragen over in het 
parlement en citeerde daarbij een die dag ontvangen telegram van het UDF: “Wij zijn zeer teleurgesteld 
dat uw land niet in staat was, het onderdrukte volk van Zuid-Afrika te helpen op een moment dat ons 
volk in nood verkeerde en hulp zo dringend geboden was.”1212 Een jaar later was Nederland een van de 
vier landen in de Algemene Vergadering die een extra bedrag van anderhalf miljoen gulden voor het 
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VN Centrum tegen Apartheid niet wilde toekennen. Een deel van dit geld was bestemd voor 
vertegenwoordigingen van het ANC en de PAC in New York. 
In Europees verband waren de maatregelen jegens Zuid-Afrika iets uitgebreider. Tijdens de top van ‘de 
Twaalf’ in Luxemburg, in september 1985, werden een aantal restrictieve maatregelen genomen of 
aangescherpt, onder andere op het gebied van militaire samenwerking: embargo op de export en import 
van wapens en paramilitair materieel, stopzetten van de militaire samenwerking, het terugroepen van 
militair attachés, het stoppen van de export van materieel voor de Zuid-Afrikaanse politie en een 
verbod op alle nieuwe samenwerking op nucleair gebied met de Zuid-Afrikanen. Daarnaast kwam er 
een maatregel om de export van ruwe olie in het vrije verkeer naar Zuid-Afrika stop te zetten. Ook 
spraken de Europese landen af culturele en wetenschappelijke contacten met Zuid-Afrika te bevriezen. 
Een jaar later, in september 1986, werden in EG-verband nieuwe investeringen in Zuid-Afrika 
verboden evenals de invoer van ijzer, staal en gouden munten.  
Anti-apartheidsgroepen bekritiseerden de Europese maatregelen omdat deze nauwelijks verder gingen 
dan de maatregelen waar een aantal individuele Europese landen zelf al toe besloten had. Invoer van 
gouden munten was sowieso al vrijwel tot stilstand gekomen en de militaire restricties waren slechts 
marginaal strenger dan het verplichte wapenembargo dat de VN al in 1973 hadden ingesteld. 
 
Het tweede spoor 
Via het tweesporenbeleid dat Nederland voerde ten aanzien van Zuid-Afrika ging jaarlijks een 
aanzienlijke hoeveelheid geld naar Zuid-Afrikaanse organisaties. Tussen 1985 en 1990 besteedde 
Buitenlandse Zaken 66 miljoen gulden aan activiteiten in Zuid-Afrika in het kader van het tweede 
spoor.1213 Daar kwam nog bij de steun met overheidsgeld door medefinancieringsorganisaties (zoals 
Novib, ICCO, Cebemo en Hivos) en het KZA. Het doel van het tweede spoor was, zoals gezegd, steun 
te verlenen aan maatschappelijke ontwikkelingen en emancipatoire processen in Zuid-Afrika en 
humanitaire steun aan slachtoffers van de apartheid.  
Die steun was al op gang gekomen voordat Van den Broek zijn tweesporenbeleid introduceerde. Vanaf 
het begin was een belangrijk punt van discussie of het ANC direct gesteund kon worden. ‘Den Haag’ 
erkende het ANC eind jaren zeventig nog niet als bevrijdingsbeweging noch als vertegenwoordiger van 
de meerderheid van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Het ANC was formeel een door een bevriende natie 
verboden, terroristische organisatie. Directe hulp van de Nederlandse overheid aan zo’n organisatie 
was heikel en was daardoor beperkt in omvang. Op 10 januari 1978 schreef Sietse Bosgra een 
brandbrief aan ‘vriend’ en CDA-Kamerlid Jan Nico Scholten waarin hij zich beklaagde over de geringe 
bereidwilligheid van de Nederlandse overheid om het ANC te steunen. Zelfs na een eerdere toezegging 
van minister Pronk aan Tambo om via het KZA hulpgoederen naar het ANC te sturen kwam de hulp 
van de overheid niet op gang. Bosgra aan Scholten: “De vraag is nu of de Nederlandse regering bereid 
is de half miljoen gulden noodhulp voor Zuidafrikaanse vluchtelingen in Angola goed te keuren. 
Vooral de vraag naar voedsel is zeer urgent.”1214 
Het aanvragen van hulpgoederen was de taak van Thomas Nkobi, de penningmeester van het ANC. Die 
was nauwelijks op zijn taak berekend, viel toenmalig KZA-medewerkster Adri Nieuwhof op. In 1977 
had het KZA een ontmoeting geregeld tussen Nkobi en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 
over noodhulp. Op de vraag welke goederen op het verlanglijstje stonden had Nkobi eigenlijk geen 
adequaat antwoord. “Ter plekke verzon hij een lijstje: zoveel kleding, zoveel goederen, zoveel 
etenswaren.” Een probleem was ook dat de noodhulp die voor de ANC-vluchtelingen werd gevraagd 
afweek van wat ‘Den Haag’ normaliter aan hulpgoederen verstrekte aan vluchtelingenkampen elders in 
de wereld. Meestal ging het om noodrantsoenen, tenten en minimale medische voorzieningen. De 
ambtenaren van Buitenlandse Zaken fronsten hun wenkbrauwen bij de ‘luxe’ spullen die vanuit 
Nederland naar de vluchgtelingenkampen in Angola en Tanzania werden gestuurd: recreatiemateriaal, 
kleding en zelfs genotsmiddelen. KZA riposteerde dat de ANC’ers vooral afkomstig waren uit 
stedelijke gebieden. “Er bestaat een levensgroot verschil tussen de vluchtelingen uit Soweto, een 
stedelijke bevolking met een relatief hoge levensstandaard, en de meeste andere vluchtelingen in 
Afrika. De laatste moeten wat eenvoudige landbouwgereedschappen hebben en wat voedsel voor het 
eerste jaar en dan redden ze zich redelijk. Ze bouwen zelf een hutje en ontginnen een stukje grond. 
Voor de vluchtelingen uit Soweto zijn echter ongeveer dezelfde goederen nodig als voor vluchtelingen 
uit andere, hoog ontwikkelde samenlevingen.”1215 Deze argumentatie van het KZA was eigenlijk onzin, 
erkent Nieuwhof. “Waar het om ging was dat het ANC goed voor haar mensen wilde zorgen. In de 
vluchtelingenkampen zaten veelal jonge mannen die vol verwachting in de kampen waren 
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aangekomen. Maar eenmaal in de kampen zaten ze eigenlijk vast: ze mochten er niet uit en binnen de 
kampen was weinig te doen. De jonge ANC’ers waren doodongelukkig. De emoties daar moesten tot 
bedaren gebracht worden.” Buitenlandse Zaken zelf echter hanteerde een omgekeerd argument om de 
hulp aan de ANC-kampen juist ‘schraal’ te houden: grotere welvaart in de ANC-kampen zou tot fricties 
kunnen leiden met de omgeving van de kampen waar de Tanzaniaanse bevolking merendeels in grote 
armoede leefde. Uiteindelijk zou het ANC de ‘luxe goederen’ schrappen uit de aanvraag richting 
Buitenlandse Zaken. Die goederen werden vervolgens door het KZA zelf geleverd en betaald vanuit 
‘vrije gelden’. Zo herinnert Nieuwhof zich dat ANC-penningmeester Nkobi een keer kwam aankloppen 
bij het KZA voor een lading sigaretten. “Dat was toen er onrust was bij de ANC-vluchtelingen in de 
kampen in Angola, de spanningen stegen, en met sigaretten zou dat misschien wel gesust kunnen 
worden.” Waarop het KZA inderdaad een pallet sigaretten liet verschepen naar Angola.  
 
De hulp van de Nederlandse overheid aan de bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika, ingezet in 
1973, was voor de Nederlandse politiek een heikel punt. Onder minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk was deze steun jarenlang de Tweede Kamer gepasseerd 
ondanks het verzet van de VVD, die het politieke karakter van de hulp laakte. De opvolger van Pronk 
op Ontwikkelingssamenwerking, CDA’er Jan de Koning, herformuleerde de hulpstroom die voorheen 
naar de bevrijdingsbewegingen ging tot ‘hulp aan slachtoffers van de gevolgen van koloniale situaties 
en dekolonisatieprocessen’ en kanaliseerde deze hulp zoveel mogelijk via internationale organisaties. 
Kamerlid Pronk concludeerde dat dit ten koste ging van de politieke erkenning van de 
bevrijdingsbewegingen “waar CDA en Partij van de Arbeid al die jaren steeds voor hebben 
geijverd”.1216 Dit debat kwam aan het eind van een jaar waarin de Nederlandse regering geen enkele 
directe hulp aan het ANC had gegeven. De regering stond wel toe dat het ANC gesteund werd (met 
overheidsgeld) via de medefinancieringsorganisaties Cebemo, ICCO, Hivos en de Novib. Maar dit geld 
mocht alleen besteed worden aan “hulpverlening met een humanitair karakter dat niet via andere 
kanelen kon worden verstrekt.”1217 Het departement voor Ontwikkelingssamenwerking was huiverig 
om de steun via een ‘politiek’ kanaal als het KZA te laten lopen. Dit ondanks het voornemen, verwoord 
in de begroting voor 1980 om “de uitvoering van taken aan die organisaties die daarvoor op grond van 
hun deskundigheid in aanmerking komen moet worden overgedragen.”1218 Het KZA stelde de Zweedse 
hulp voor het ANC als voorbeeld voor de Nederlandse regering. Zweden gaf aan het eind van de jaren 
zeventig jaarlijks 7,5 miljoen gulden aan het ANC. Ook de voorwaarden voor de Zweedse hulp waren 
veel ruimer, zo stelde het KZA: van Zweeds geld kocht het ANC vrachtwagens en andere voertuigen. 
De Zweedse overheid financierde zelfs ANC-radiostations als tegenwicht tegen de propaganda van de 
Zuid-Afrikaanse regering.1219 
In een overleg (het zogenoemde Gemeenschappelijk Overleg Medefinanciering, GOM), in november 
1986, met het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking stelden de Nederlandse 
medefinancieringsorganisaties dat hun partnerorganisaties in Zuid-Afrika zich beraadden of ze nog wel 
geld wilden ontvangen uit Nederland voor humanitaire doeleinden “bij gebreke van een krachtig ‘eerste 
(sanctie)spoor’.” Het hoofd van het bureau Zuidelijk Afrika, A.W.F. Roos, stelde droogjes dat “Een 
‘dreigement’  om geen tweede spoor te accepteren indien geen krachtiger eerste spoor tot stand komt, 
verhoudt zich moeilijk met de eis tot meer tweede spoor via het GOM.”1220 
 
Bevrijdingsfonds 
Het KZA heeft zich vanaf het begin gericht op twee sporen: aan de ene kant politiek actiewerk en aan 
de andere het werven (en besteden) van geld voor de bevrijdingsbewegingen en voor oppositiegroepen 
binnen Zuid-Afrika. Daarbij bestond een taakafbakening tussen KZA en AABN, namelijk dat de 
AABN zich vooral zou beperken tot het werven binnen specifieke groepen ten behoeve van specifieke 
projecten en dat het KZA zich zou richten op de gehele Nederlandse bevolking. KZA nam bij de 
fondsenwerving haar ervaring mee uit de Angola Comité jaren. Niet het geringste deel van die erfenis 
was de lijst van zo’n 40.000 regelmatige donateurs. In 1977 richtte het KZA het Bevrijdingsfonds 
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Zuidelijk Afrika op. Dit fonds had tot doel om directe en onvoorwaardelijke steun te geven aan de 
bevrijdingsorganisaties in zuidelijk Afrika, naast het ANC waren dat Swapo uit Namibië en het 
Patriottisch Front in Zimbabwe. ‘Direct en onvoorwaardelijk’ betekende dat de bevrijdingsbewegingen 
zelf konden beslissen over de besteding van het geld. Het KZA maakte het geld soms direct over naar 
hun bankrekening, maar gebruikelijker was dat het KZA op verzoek van het ANC in Nederland 
goederen kocht en die verscheepte naar het ANC-hoofdkwartier in Lusaka of de vluchtelingenkampen 
in Angola of Tanzania. In deze vorm van onvoorwaardelijke steun had het KZA een niche gevonden. 
Immers voor de meeste specifieke behoeftes kon het ANC terecht bij andere donoren. Veel westerse 
overheden waren bereid om te doneren voor humanitaire hulp. Ook de kosten voor onderwijs, 
medische zorg en bijvoorbeeld landbouw voor de vluchtelingen konden makkelijk door diverse 
donoren worden gedekt. Zelfs voor militaire goederen kon het ANC geld vinden: vooral de 
socialistische landen, maar ook Libië leverden wapens en andere militaire hardware aan het ANC. Het 
KZA-geld kon gebruikt worden voor institutionele kosten van het ANC, zoals kosten voor stafleden, 
reiskosten, kantoorkosten, communicatiekosten et cetera. In 1978 bijvoorbeeld stuurde het KZA een 
ambulance, een 8-tons vrachtwagen, zes Toyota landcruisers, voor 80.000 gulden aan levensmiddelen, 
voor 2.000 gulden aan recreatiemateriaal, en voor 30.000 gulden aan materiaal voor radiouitzendingen 
naar Zuid-Afrika.1221  
 
Het Bevrijdingsfonds had vier taken: het inzamelen van geld bij de Nederlandse bevolking; het 
bestemmen van dit geld bij de bevrijdingsbewegingen; het besteden van geld dat andere organisaties 
(zoals Novib, Vastenactie, Wilde Ganzen et cetera) aan KZA ter beschikking stelden; en het besteden 
van geld van de Nederlandse overheid.  
Eind jaren zeventig stond zuidelijk Afrika voldoende op het netvlies van de Nederlanders om de 
inzamelingen bij het publiek tot een succes te maken. In 1977 en 1978 zamelde het KZA vooral geld in 
voor SWAPO en in mindere mate voor het ANC. In 1979 organiseerde het KZA voor de eerste keer 
een wervingscampagne speciaal voor het ANC. Het KZA kreeg uit brede delen van de samenleving 
steun voor de inzamelingsactie. Er verschenen TV-spotjes waaraan naast de VARA, de VPRO en 
IKON ook de KRO en de NOS meewerkten. De VARA zond een speciaal programma uit rondom de 
Zuid-Afrikaanse zangeres Miriam Makeba en besteedde een hele dag aandacht aan de collecte via de 
radio. Ook stuurde de VARA (evenals de PvdA) brieven met voorbedrukte acceptgiro’s aan alle leden. 
De actie leverde ruim vier ton op. In 1982 haalde het KZA ruim één miljoen op, in 1983 zes ton. Vanaf 
1984 werd er steeds vaker geld besteed aan projecten in Zuid-Afrika zelf. In 1984 waren de totale 
projectbestedingen gestegen tot negen ton, in 1985 1.4 miljoen, in 1986 1.2 miljoen. Vanaf 1986 kwam 
de EG-medefinanciering via het SA/NAM-project goed op gang (zie de paragraaf over SA/NAM). In 
1987 steunde het KZA ANC-projecten ter waarde van in totaal 3.5 miljoen gulden met eigen geld én 
geld van andere donororganisaties. In 1988 steeg dat tot 4.3 miljoen en in 1989 tot 5.1 miljoen gulden. 
Na 1989 namen de bedragen langzaam af: in 1990 nog 5.1 miljoen gulden, in 1991 nog 3.4 miljoen 
gulden, 1992 2.2 miljoen gulden, in 1993 1.8 miljoen gulden, in 1994 3.2 miljoen gulden (inclusief 2.8 
miljoen voor de verkiezingscampagne). Met deze bedragen was het KZA wereldwijd de grootste 
particuliere donor van het ANC. 
Veel van het geld werd binnengehaald via straatcollectes en huis-aan-huis bezoek, georganiseerd door 
lokale groepen. Niet alle gemeentes waren even blij met de anti-apartheidscollectanten. Het vermeende 
politieke karakter van de inzameling was voor sommige gemeentes aanleiding om de vergunning voor 
een collecte in eerste instantie te weigeren. B&W van Rotterdam had zich in 1979 op dat argument 
beroepen bij het weigeren van een collecte in het kader van de olieboycot: dit zou een politieke actie 
zijn die kwetsend zou kunnen zijn voor een deel van het publiek en daardoor de orde zou kunnen 
verstoren. De Raad van State tikte uiteindelijk Rotterdam op de vingers met de opmerking dat 
apartheid internationaal werd afgekeurd (onder andere door de VN) en er dus geen sprake kon zijn van 
een controversiële actie.1222 
 
Een interessante kwestie is of het geld van KZA op één of andere manier ook is terechtgekomen bij de 
militaire tak van het ANC. In 1987 was dat een expliciete vraag tijdens een persconferentie op de 
vooravond van een collecte voor het ANC: zal het ANC met het Nederlandse geld ook wapens kopen? 
ANC-vertegenwoordiger in de Benelux, Godfrey Motsepe, antwoordde dat dit zeker niet de bedoeling 
was: “Voor wapens hebben wij andere kanalen.”1223 In de archieven van het KZA en het 

                                                
1221 Amandla nr 05, 1978. 

1222 Uitspraak A-3.3304(1979)/s1168, in te zien bij het Nationaal Archief. Zie ook: Scholten, Gerard. Met de Raad van State 

bij de hand collecteren in het ganse land. Amandla, nr 12, 1979. 

1223 Velzen, Hans van. Eén miljoen voor het ANC. Amandla nr 09, 1987. 
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bevrijdingsfonds zijn geen aanwijzingen gevonden dat het KZA of het Bevrijdingsfonds de 
bevrijdingsbeweging hielp met militaire goederen of wapens.  
Wel steunde het KZA het ANC op het gebied van communicatie, waarbij ook militaire toepassingen 
voor de hand lagen. Paul Staal bevestigt bijvoorbeeld dat het KZA tientallen ANC’ers in België heeft 
laten opleiden tot specialisten op het gebied van radiocommunicatie. “Daarnaast stuurden we radio-
communicatieapparatuur. Richting onze subsidiegever, de NCO, boekten we dat in als 
‘radioprogramma’s’, in plaats van ‘communicatieapparatuur’.”1224 Ook stuurde het KZA jeeps en 
trucks die ook makkelijk militair gebruikt konden worden. Het Nederlandse ministerie voor 
Ontwikkelingssamenwerking weigerde eind jaren zeventig om geld beschikbaar te stellen voor 
transportmiddelen, juist vanwege het mogelijke militaire gebruik. Hetgeen het KZA deed verzuchten: 
“Maar hoe kan je hulpgoederen over honderden kilometers naar vluchtelingenkampen vervoeren 
zonder vrachtwagen.”1225 Dit was een valide punt van het KZA, maar het was ook een spiegelbeeld van 
de argumentatie die het KZA zelf had gebruikt om zich te verzetten tegen de leverantie van een Fokker 
F28 passagierstoestel aan Zuid-Afrika in 1977: er konden ook militairen in vervoerd worden. 
In zekere zin was de scheiding tussen humanitaire steun en militaire steun theoretisch, immers door 
geld te geven voor bijvoorbeeld het ANC ziekenhuis in Tanzania kon de bevrijdingsbeweging andere, 
‘vrije’ gelden aanwenden voor het opbouwen van de militaire kracht van de beweging. Dit argument 
gebruikten ook de tegenstanders van de anti-apartheidsbeweging. Zo verspreidde de NZAW in 
Hoofddorp huis-aan-huis folders over een aanstaande collecte voor het ANC Mazimbu ziekenhuis in 
Tanzania: “Als we hen geld geven voor dit ziekenhuis, dan komt er intern bij het ANC geld vrij voor 
het kopen van wapens en materialen om bommen mee te maken. Indirect steunen we dan toch het 
geweld. En dat is toch niet uw bedoeling?”1226 
Het Bevrijdingsfonds onderscheidde zich zoals gezegd van de ‘reguliere donoren’ omdat de 
bestedingsbevoegdheid volledig bij het ANC werd gelegd: ‘het was het geld van de 
bevrijdingsbewegingen zelf’, zoals de mensen van het fonds het formuleerden. Het geld werd zonder 
voorwaarden ingezameld. Verzoeken om specifieke steun van het ANC werden zoveel mogelijk 
ondergebracht bij andere donoren, zodat de gelden van het bevrijdingsfonds konden worden 
gereserveerd voor ‘moeilijk liggende aanvragen’, zoals geld voor propagandakosten of het afdekken 
van tekorten. Desondanks trok de hulp aan het ANC de aandacht van de Nederlandse binnenlandse 
veiligheidsdienst BVD. In een rapport waarschuwde de BVD tegen de onvoorwaardelijke steun aan 
‘deze communistische bevrijdingsbewegingen’, waarbij de steun niet alleen kwam van de door 
communisten gedomineerde AABN, maar ook van het KZA, de PvdA en zelfs de christelijke Stichting 
Oecumenische Hulp (SOH).1227 
In een intern memorandum van het Hoofd Bureau Zuidelijk Afrika aan de Chef Directie Afrika van 
Buitenlandse Zaken, werd onder andere vastgesteld dat het ANC zich (ook) van geweld bediende én 
dat het ANC door Nederland niet werd erkend als bevrijdingsbeweging. Toch werd een aanvraag van 
het KZA voor een half miljoen gulden voor steun aan het ANC goedgekeurd, onder andere omdat “de 
politieke opportuniteit van het betrekken van de actieve anti-apartheidslobby hier te lande bij het 
verlenen van humanitaire steun aan het ANC niet kan worden ontkend.”1228 
 
De meest heikele donaties van het KZA waren niet bestemd voor het ANC, maar voor de dominee 
Beyers Naudé. Naudé benaderde eind jaren tachtig het KZA voor het oprichten van een fonds bestemd 
voor zaken waar, in de woorden van KZA-medewerkster Adri Nieuwhof, “donoren beter niks van 
kunnen weten.”1229 Nieuwhof legt uit: “Voor sommige dingen kon je niet naar de Novib stappen. 
Daarvoor heb je speciale geldgevers nodig.” Bedoeld waren geldgevers die niet of nauwelijks publieke 
verantwoording hoefden af te leggen. Een geschikte donor daarvoor waren de Zusters van de Liefde, 
een congregatie uit Schijndel. “Met Beyers ben ik naar Schijndel gegaan en daar kregen we zonder veel 
vragen 100.000 gulden van zuster Alberta. Dat was het begin van ‘de stille fondsen’, een potje dat door 
Beyers werd beheerd.” 
Een jaar later, in 1989, ging het om een groter bedrag. Beyers Naudé vroeg het KZA of ze deze keer 
een miljoen rand (ongeveer 850.000 gulden) bij elkaar kon brengen om achttien verboden organisaties 

                                                
1224 Citaten van Paul Staal zonder verdere bronvermelding zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 10-06-2008. 

1225 Fonte, Arthur. Regeringshulp onder de maat. Amandla nr 1. 1980. 

1226 NZAW oproep ‘Geef geen geld aan terrorisme’, ongedateerd. Archief Kairos, doos ‘NZAW’. IISG. 

1227 IISG: KZA archive: BiZa, BVD, nr 2.241.336.75, file KZA (including AABN). 
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in Zuid-Afrika ondergronds door te laten gaan.1230 Ook deze keer klopte het KZA aan bij de 
‘zusters’,1231 evenals bij de Commissie Werelddiakonaat van de Nederlandse Hervormde Kerk en het 
Centraal Missionair Beraad Religieuzen.1232 Beyers Naudé zelf schreef een persoonlijke brief aan 
burgemeester Peper van Rotterdam met het verzoek om een deel van het net ingestelde Rotterdamse 
anti-apartheidsfonds te kunnen besteden aan ondergrondse organisaties, waarbij het om 
veiligheidsredenen niet mogelijk zou zijn “to handover auditing reports on the spending of the money 
but I would be prepared to inform you on a strictly confidential basis how the funds are used in broad 
terms.”1233 Ook aan de Wilde Ganzen, het potje van de IKON, deed Naudé een verzoek om een 
bijdrage waarbij “op geen enkele manier (...) ruchtbaarheid aan eventuele steun van u aan ons gegeven 
[zou] mogen worden.”1234 
Een verzoek van Beyers Naudé in maart 1990 om nieuwe ‘stille fondsen’, werd door het KZA 
voorgelegd aan een aantal ordes en congregaties, die in totaal 207.500 gulden bijeenbrachten voor het 
ondergrondse werk in Zuid-Afrika.1235 
Nieuwhof: Het hielp natuurlijk dat dominee Beyers Naudé om dit geld kwam vragen. Naudé wekte 
vertrouwen: “Als een ANC’er was gekomen met een verzoek om geld voor zo’n geheim fonds, dan had 
het waarschijnlijk niet gelukt. Beyers was voor veel mensen toch ‘één van ons’.” In augustus 1991 
klopte Beyers Naudé een vierde keer aan bij het KZA voor geheim geld. Ditmaal ging het over het 
financieren van een onderzoek naar de betrokkenheid van de Zuid-Afrikaanse overheid bij het geweld 
in Zuid-Afrika. Volgens het KZA was dit werk uiterst moeilijk en zelfs riskant, onder andere zou het 
geld gebruikt moeten worden om agenten om te kopen om daarmee verklaringen los te krijgen. In 
totaal was er zo’n 210.000 gulden nodig. Het KZA zou de helft van dit bedrag overmaken en voor de 
andere helft werden onder andere de Zusters van Schijndel benaderd.1236 Deze keer kwamen de Zusters 
met 17.000 gulden over de brug.1237 
 
Het belang van het Bevrijdingsfonds voor het KZA lag voorbij het inzamelen van geld voor de 
bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika. Het Bevrijdingsfonds zorgde er in eerste instantie voor dat 
het KZA goede contacten kon onderhouden met de bevrijdingsbewegingen zelf. Voor het ANC was het 
KZA een belangrijke partner, in zekere zin zelfs belangrijker dan de AABN. Veel van de contacten van 
het ANC met de Nederlandse (en Europese) overheden liepen via het KZA. En daarmee werd de 
positie van het KZA tegenover deze overheden ook sterker. Daarnaast gaf het Bevrijdingsfonds het 
KZA een goede naam bij andere donoren (zowel gouvernementeel als niet-gouvernementeel). Het 
Bevrijdingsfonds werd gezien als een professionele, betrouwbare organisatie en dat straalde af op het 
KZA zelf. Daarnaast gaf het fonds het KZA de mogelijkheid om dingen op te zetten die eigenlijk 
‘groter’ waren dan het KZA aan zou kunnen. Het SA/NAM-project (zie paragraaf ‘SA/NAM en het 
Europese geld’) was er waarschijnlijk niet gekomen zonder de professionele kwaliteiten van het 
Bevrijdingsfonds. Via het Bevrijdingsfonds, tenslotte, konden mensen gewonnen worden voor de meer 
politieke solidariteit met het ANC. Geld geven aan het Bevrijdingsfonds was voor veel mensen de 
eerste stap; hadden ze eenmaal geld gegeven voor Zuid-Afrika, dan was de stap om zich ook meer 
inhoudelijk in te zetten minder groot geworden. In praktische zin konden mensen ook beter benaderd 
worden, want dankzij het Bevrijdingsfonds werd het adressenbestand van het KZA voortdurend 
ververst. 
 
Medefinanciering 
Vanaf de jaren tachtig raakte de regering de huiver voor steun aan het ANC steeds meer kwijt. Zeker 
voor het CDA speelde mee dat, na het afwijzen van een olieboycot, er van overheidswege iets gedaan 
moest worden om de afkeer van apartheid te demonstreren. In 1981 doneerde 
Ontwikkelingssamenwerking in totaal 250.000 gulden aan het ANC, geheel bestemd voor voedsel. In 
1982 stelde BZ opnieuw 250.000 gulden beschikbaar voor het ANC, voor de aanschaf van humanitaire 
goederen. Steeds ging dit via het KZA. Het KZA inventariseerde de behoeften, kocht de spullen, 

                                                
1230 Brief Beyers Naudé aan KZA, dd 10-05-1989. Archief KZA, doos 92. 

1231 Brief KZA aan C.W.D. (G. Boer), dd 20-05-1989; en brief KZA aan Zusters van Schijndel (Zuster Florentina), dd 18-05-

1989. Archief KZA, doos 91. IISG. 

1232 Brief KZA aan CMBR, dd 14-07-1989. Srchief KZA, doos 92. 

1233 Brief Beyers Naudé aan Bram Peper, dd 24-11-1989. Archief KZA, doos 91. IISG. 

1234 Brief Beyers Naudé aan Wilde Ganzen, dd 21-09-1989. Archief KZA, doos 92. 

1235 Zie bijvoorbeeld: Brief Bevrijdingsfonds aan Centraal Missionair Beraad Religieuzen, dd 26-05-1990 en brief Beyers 

Naudé aan de besturen van orden en congregaties, dd 23-11-1990. Archief KZA, doos 92. IISG. 

1236 Brief KZA (Jan van Beek) aan Zusters van Liefde (zuster Alberta), dd 09-08-1991. Archief KZA, doos 92. IISG. 

1237 Brief KZA (Adri Nieuwhof) aan Zusters van Schijndel, dd 21-11-1990. Archief KZA, doos 92. IISG. 



 260 

verscheepte ze naar Lusaka, en zorgde voor de administratieve verwerking. In 1983 werd de hulp aan 
het ANC verhoogd tot 500.000 gulden, in 1986 tot 550.000. In 1989 verzocht het KZA om het bedrag 
te verhogen tot 750.000 gulden, maar dit wees het ministerie af omdat de “argumenten betreffende de 
noodzaak tot additionele hulp mij niet kunnen overtuigen.”1238 Ook onder de nieuwe minister, Jan 
Pronk, bleef de hulp in 1990 op 550.000 gulden. In 1991 stopte de hulp aan de ANC-vluchtelingen. 
Een nieuwe aanvraag van het KZA werd afgewezen omdat de Zuid-Afrikaanse regering een akkoord 
had bereikt met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR over de terugkeer van de vluchtelingen.1239 
Ook via de zogenoemde medefinancieringsorganisaties ging Nederlands belastinggeld naar het ANC. 
Deze organisaties, Cebemo, Icco, Novib en Hivos, hadden een grote mate van vrijheid in het 
bestemmen van de overheidsgelden. Evenals de Nederlandse overheid maakten zij gebruik van de 
contacten van het KZA met de bevrijdingsbewegingen in de besteding van de gelden. In een brief aan 
Paul Staal van het KZA schreef Sjef Theunis, ‘algemeen secretaris’ van de Novib: “Uiteraard stellen 
wij ons open om in deze steeds overleg met het Komité Zuidelijk Afrika te voeren en zoveel mogelijk 
koördinerend te werken m.b.t. onze hulp aan bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika.”1240 Onder 
andere werkte de Novib samen met het KZA in de steun aan de ANC-school in Tanzania. Deze school, 
die later de naam zou krijgen van de door het apartheidsregime geëxecuteerde scholier Solomon 
Mahlangu, was één van de meest populaire, ANC-gerelateerde goede doelen van de anti-
apartheidsbeweging. De combinatie van onderwijs, vluchtelingen en verzet tegen apartheid was een 
aantrekkelijke formule voor het ophalen van donaties. Niet alleen de Novib gaf geld aan deze school, 
ook Zweden, Noorwegen, Canada en Duitsland doneerden aan het Solomon Mahlangu Freedom 
College (Somafco). In oktober 1977 besloot ook Pronk, als reactie op een bezoek van de ANC-top 
(Nzo, Nkobi en Tambo), een half miljoen gulden ter beschikking van het ANC te stellen, onder andere 
voor de school in Morogoro. De bouw van de ANC-school in Morogoro was begroot op ongeveer 
320.000 gulden, betaald door de Noorse en Nederlandse regering, de Novib en een aantal Canadese 
NGO’s. De tweede fase van het schoolproject, vooral voor de bouw van slaapzalen voor de ongeveer 
800 scholieren, de bouw van een gezondheidspost en de bouw van lokalen voor specialistische vakken, 
was een extra bedrag van 2,8 miljoen gulden nodig.1241 In februari 1979 besloot minister De Koning 
ruim 300.000 gulden ter beschikking van de ANC-vluchtelingen in Tanzania te stellen, ook daarbij 
hoorde de ANC-school.1242 In 1980 liet de Novib weten dat de hulp aan de ANC-school door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken was akkoord bevonden als medefinancieringproject. In dat jaar 
maakte de Novib 600.000 gulden over voor de bouw van de school. Vanaf 1986 betaalde ook Hivos 
mee aan Somafco. 
Ook medefinancieringsorganisatie ICCO steunde – al dan niet via bemiddeling van het KZA – 
projecten van het ANC. Zo herinnert Corrie Roeper, medewerkster van het KZA/Bevrijdingsfonds dat 
ze met Nkobi een bezoek bracht aan ICCO en zo steun verwierf voor een systeem van voorraadbeheer 
voor het ANC in Lusaka. Om het systeem te installeren stuurde ICCO zelfs één van haar mensen, 
Harry Derksen, voor langere tijd naar Lusaka. “Ook een nieuwe drukpers voor het ANC in Lusaka is 
door ICCO betaald”,1243 zegt Roeper. ICCO, als protestants-christelijke organisatie maalde niet om het 
seculiere karakter van het ANC. Op de drukpers werd ook een blad van het religious department van 
ANC gedrukt, zo benadrukte Roeper in de hoop hiermee ICCO gunstig te stemmen, maar die moeite 
had zij zich kunnen besparen, want “dat speelde voor hen geen beslissende rol om de financiering goed 
te keuren.”  
Van katholieke zijde steunde de Bisschopelijke Vastenactie incidenteel ANC-projecten. In 1987 
bijvoorbeeld betaalde de Bisschoppelijke Vastenactie, via het KZA, 25.000 gulden voor het opzetten 
van blad ‘Voice of Women’ van de ANC-Vrouwenorganisatie.  
Bij kleinere kerkelijke fondsen, klopte het KZA zelden vergeefs aan. Roeper: “De kerken, de Generale 
Diakonale Raad, het Centrum voor Zending en Wereld Diakonaat (CZWD), de Stichting 
Oecumenische Hulp, Melania ... die gaven allemaal geld voor het ANC. We benaderden ze, dan gaven 
ze geld en wij stuurden een verslagje van wat er met dat geld was gebeurd. Zo makkelijk ging dat.” 
Vooral de bezoeken van mensen als ds. Beyers Naudé, Allan Boesak en Frank Chikane hadden voor 
veel draagvlak gezorgd bij de kerken. Aanvankelijk was die steun er vooral voor kerkelijke initiatieven, 
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maar vanaf de jaren tachtig werd ook het ANC ‘kerkfähig’. Eerder was dat anders. Als antwoord op 
een ‘dringend en urgent’ verzoek van Paul Staal, in november 1976 voor hulp aan ANC-vluchtelingen, 
reageerde C.B. Bavinck van het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, in een brief van april 1977, afwijzend: “... voor ons als kerkelijke organisatie, die rekening 
te houden heeft met Synodebeslissingen en de sterk verdeelde gevoelens onder de gemeenteleden, is de 
keus van de kanalen altijd een belangrijke. Wanneer daarom betrouwbare kanalen, kerkelijk of 
anderszins, beschikbaar zijn naast die van een verzetsbeweging als A.N.C. zullen wij daar op dit 
ogenblik voor kiezen.”1244 Later trad het Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in direct 
contact met het ANC en verleende directe steun aan de bevrijdingsbeweging.1245 
Ook tientallen kleinere organisaties en lokale overheden financierden via het KZA ANC-projecten. Zo 
gaf de gemeente Culemborg via het KZA in 1986 15.000 gulden voor de inrichting van het ANC-
Vrouwencentrum in Lusaka.1246 Dordrecht gaf via het KZA 50.000 gulden aan het ANC. De gemeente 
Arnhem stelde in 1987 tienduizend gulden ter beschikking van het KZA te besteden aan ‘humanitaire 
hulp’.1247 Daarnaast doneerden gemeentes als Waddinxveen, Witmarsum, Middelburg, Rijswijk, Tiel, 
Tilburg en Bussum. De ‘Naaimachinegroep’ in Amsterdam stuurde gedurende de jaren tachtig vele 
zendingen met nieuwe en gebruikte naaimachines naar ANC-vluchtelingengroepen in Afrika. 
De AABN deed ook, op meer bescheiden schaal, aan materiële hulp aan het ANC. Vooral steunde de 
AABN de ANC-school Somafco in Tanzania. Maar ze deed dat vooral met eigen middelen afkomstig 
van inzamelingsacties en dergelijke. Het feit dat KZA en AABN naast elkaar, zonder onderling overleg 
hetzelfde project steunden wekte de verbazing van de Novib. In een intern memo schreef Novib-
projectmedewerker Jan Ruyssenaars: “Om dit soort maffe doublures te voorkomen wordt het 
raadzamer dan ooit om AABN/MKA te laten deelnemen in de periodieke besprekingen met het 
‘Zuidelijk Afrika Konsortium’.”1248 Voor dit soort samenwerking lagen de verhoudingen tussen AABN 
en KZA in deze fase echter veel te gevoelig.  
Anders dan het KZA ontwikkelde de AABN zich niet tot een serieuze medefinancieringsorganisatie. 
De vraag is of de Nederlandse regering de AABN overheidsgeld zou hebben toevertrouwd, immers 
voor velen stond deze organisatie – ten onrechte – bekend als een CPN-frontorganisatie. In het 
openbaar betwijfelde de AABN zelf het nut van materiële steun. In het eigen blad Zuid-Afrika Nieuws 
schreef de AABN: “Al deze vormen van hulp en ontwikkelingssamenwerking lijken echter weinig 
effektief zolang er op het politieke vlak geen concrete stappen worden ondernomen tegen de 
Zuidafrikaanse agressiepolitiek jegens de Frontlijnstaten [...] Zolang daartoe de politieke wil niet 
aanwezig is blijft ontwikkelingssamenwerking voornamelijk symptoombestrijding.”1249 
 
Hulp in natura 
De materiële hulp die het KZA (uit eigen middelen of met geld van Buitenlandse Zaken) voor het ANC 
regelde bestond in veel gevallen uit goederen die vanuit Europa naar Afrika werden verscheept. Ex-
koopman Jos Holzhaus deed gedurende vijftien jaar als vrijwilliger de meeste inkopen voor het KZA. 
Holzhaus – bij zijn klanten bekend als ‘Swapo Jos’ – wist winkeliers, fabrikanten en handelaren ertoe 
te bewegen spullen af te staan voor de bevrijdingsbewegingen. Het was Holzhaus wel toevertrouwd om 
goede deals te verkrijgen voor de goederen die werden aangeschaft. “De voorbeelden zijn legio: 17.000 
spijkerbroeken voor ƒ 2,75 per stuk, schoenen voor 25 cent, kopieermachines uit Engeland met zestig 
procent korting, rekenmachines van ƒ 400,- voor 65 piek.”1250 Vooral bij dumpzaken wist Holzhaus 
vaak met fikse kortingen grote partijen goederen af te nemen. Zoals bijvoorbeeld noodrantsoenen die 
tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aanzaten. Het scheepsbeschuit dat de uiterste verkoopdatum al 
gepasseerd had bleef achter op het comité en is nog tijden door Bosgra c.s. geserveerd als koekjes bij 
de koffie.  
De medewerkers van het KZA herinneren zich Holzhaus als een bijzondere man met eigen, vaste 
denkbeelden. Zo weigerde hij sommige goederen te kopen omdat hij het ‘troep’ vond, zegt Corrie 
Roeper. “Er kwam een keer een verzoek van het ANC voor bestrijdingsmiddelen voor de boerderijen 
die het ANC beheerde. Dat weigerde hij te kopen. Dat vond hij rommel. En als er een verzoek kwam 
om ondergoed, dan kocht hij alleen katoenen spul. Tot verdriet van de vrouwen in de ANC-kampen die 
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1249 Ludeman, Ruud. Zou het echt helpen? Zuid-Afrika Nieuws, nr 10, 1982. 
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wel eens iets verfijnders wilden. Voor die vrouwen kocht hij wel altijd extra large, want de dames zijn 
‘fors’ daar in Afrika, wist hij.” 
“Met boodschappenlijstjes met daarop de meest uiteenlopende producten, van suikerklontjes tot 
ambulances ging Holzhaus aan de slag. Eerst langduriug telefoneren, daarna het land in om, desnoods 
met 50.000 gulden aan contanten in de portemonnee, de goedkoopste prijs te bedingen [...] Soms stuitte 
Jos Holzhaus op spullen waarvoor geen aanvraag lag, maar die wel goed van pas leken te komen, 
bijvoorbeelde een lading stempels. ‘Je kent ze wel’, herinnert hij zich enthousiast, ‘van die kleine 
dingen die zichzelf van inkt voorzien. Ze waren zo goedkoop, dat konden we niet laten lopen.’ Op de 
stempeltjes werd het ANC-symbool gezet en ze werden naar Zuid-Afrika gesmokkeld. Zuid-Afrikaanse 
jongeren konden zo met gering risico tienduizend keer per stempel het symbool van hun favoriete 
bevrijdingsbeweging op posters en WC-muren aanbrengen.”1251 
Een lading van 500 dozen koekjes viel zeer in de smaak bij de ANC-vluchtelingen in Luanda. In een 
brief aan ‘Comrade Paul’ schreef Cassius Make, de Chief Representative ANC in Luanda: “We have 
received the 500 cans of biscuits in good order (...) I can confirm you they are a great succes and our 
problem is really to restrain ourselves from devouring them too quickly (...) There need be no limit to 
the quantity you decide to despatch.”1252 
Soms was de assistentie van het KZA aan Zuid-Afrikaanse vluchtelingen spannender dan het versturen 
van koekjes. In 1985 deed het KZA een (mislukte) poging om 200 Zuid-Afrikaanse vluchtelingen te 
ontzetten uit Lesotho, het geheel door Zuid-Afrika omgeven bergstaatje. Het aantal Zuid-Afrikaanse 
vluchtelingen in Lesotho steeg na het uitroepen van de noodtoestand in Zuid-Afrika erg snel. Lokale 
ANC-leiders waren erachter gekomen dat het Zuid-Afrikaanse leger een aanslag beraamde op het 
vluchtelingencentrum in Lesotho. Daarom werd het KZA verzocht om snel een vliegtuig te charteren 
om de vluchtelingen te evacueren. Het KZA had via KLM en Transavia geprobeerd om een vliegtuig te 
charteren om de vluchtelingen van Maseru over te vliegen naar Lusaka. Het charteren van een vliegtuig 
van Zambia Airways bleek een goedkopere oplossing. In het Zuid-Afrikaanse luchtruim werd het 
toestel met de vluchtelingen aan boord echter onderschept door straaljagers en gesommeerd te landen 
op het Jan Smuts vliegveld in Johannesburg. Door acute motorpech voor te wenden kon de piloot van 
Zambia Airways schielijk terug naar Lesotho vliegen en een ‘noodlanding’ maken in Maseru. 
Uiteindelijk zouden de vluchtelingen in de periode erna een plek vinden in reguliere vluchten van 
Lesotho Airways.1253 
Uiteindelijk zou de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) 25.000 gulden op tafel leggen om de 
onkosten (in totaal ongeveer 100.000 gulden) voor de mislukte operatie te dragen. In een bijgaande 
brief schreef SOH-programma secretaris Jacques Willemse: “Laten we hopen dat onze vrienden 
hiermee een les hebben geleerd, zij het een dure.”1254 De Novib betaalde 35.000 voor de ‘Aborted 
Flight Lesuthu-Zambia’.1255 De rest werd bijgelapt door het Bevrijdingsfonds zelf. 
 
Het KZA had zich midden jaren tachtig ontplooid tot een solide en betrouwbare hulporganisatie. 
Roeper: “Wij waren vooral goed in de logistiek van de hulp. Zelfs Buitenlandse Zaken, die ons slechts 
aarzelend inschakelde als medefinancieringsorganisatie, zei dat we het goed deden.” Terugkijkend wil 
Roeper wel erkennen dat de hulp vooral een charitatief karakter had. Het ging de gevers daarbij 
nauwelijks om het effect of de impact van de hulp: “Het ging er om dát we het deden.” Opvallend was 
dat het overgrote deel van de hulp aan het ANC bestond uit goederen die in Nederland werden 
aangeschaft. Het idee dat zulke goederen het beste in de regio zelf konden worden verworven had in de 
jaren tachtig nog nauwelijks postgevat. Ook meer gevestigde hulporganisaties stuurden in die tijd hulp 
vooral in natura. Een belangrijk argument was dat hulp in natura beter te controleren was. Ook was het 
niet altijd makkelijk om de benodigde goederen in de regio aan te schaffen, vooral jeeps, vrachtwagens 
en andere machines waren lang niet altijd te koop in de regio.  
Een uitzondering was Zuid-Afrika zelf. Goederen voor contacten in Zuid-Afrika werden vooral lokaal 
ingekocht. Dat was ten eerste omdat alles daar volop te koop was, maar ook omdat het KZA het niet 
over z’n hart kon verkrijgen om schepen met goederen te sturen naar een land waartegen ze 
tegelijkertijd pleitte voor een economische boycot. Feitelijk was dit een onjuiste redenering omdat de 
Zuid-Afrikaanse economie uiteraard juist gesteund werd met het lokaal inkopen van goederen. 
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Hulp versus actie 
De combinatie van actiegroep en hulporganisatie betekende wel dat een zekere gespletenheid binnen de 
KZA-organisatie kroop. Het zijn van een hulporganisatie, met een aanzienlijke begroting, vergde een 
andere organisatie en structuur dan een meer politiek georiënteerde actiegroep. Reeds in het begin van 
de jaren tachtig moest het KZA een belangrijke professionaliseringsslag maken om de besteding van 
het geld dat in steeds grotere hoeveelheden binnenkwam betrouwbaar en transparant te kunnen 
verantwoorden. Een accountant deed in 1986 voor het eerst z’n intrede in het kantoor van het KZA aan 
de Da Costakade. Een interne nota uit januari 1986 somt de voordelen van een goedgekeurde 
accountantsverklaring op: “het wekt vertrouwen bij de geldgevers; er is toenemende vraag naar 
transparantie; bij ontbreken bestaat gevaar van ‘Telegraafacties’; gemeenten kunnen moeilijk doen met 
verlenen collectevergunning aan organisaties zonder accountantsverklaring.”1256  
Doordat het KZA beide functies in zich verenigde was het niet te vermijden dat er steeds meer 
onderscheid kwam tussen de mensen die zich met de materiële hulp bezighielden (de materiëlen) en de 
politiek georiënteerde actievoerders (de veldwerkers). Adrie Nieuwhof: “Het waren twee verschillende 
werelden, het Bevrijdingsfonds en het KZA. De activiteiten waren zó verschillend. Er ontstond 
competitie tussen de twee takken. Materiële hulp is een vak apart. Dat moet je goed doen, want als je 
steken laat vallen in het beheer van het geld, dan ben je kwetsbaar.” De informele structuur van het 
KZA, waarin vrijwel alles in gezamenlijkheid werd besproken en besloten werkte uitstekend voor een 
actiegroep, maar werd voor de mensen van de materiële hulp steeds meer een belemmering. Nieuwhof: 
“Ik heb m’n ergernis lang onderdrukt. Bijvoorbeeld over de omgang met personeel. 
Functioneringsgesprekken werden gewoon in het hele comité gevoerd. Dat kon niet, vond ik.” 
Bij het KZA draaide het altijd om de zaak, voor de mensen was eigenlijk nauwelijks aandacht: de 
salarissen waren extreem laag, met een parttime aanstelling tegen minimumloon werden mensen geacht 
meer dan fulltime te werken. Niet iedereen kon daarvan rondkomen. Sommige mensen konden hun 
baan bij het KZA alleen volhouden dankzij een partner die ook een inkomen binnenbracht. Een 
hiërarchische structuur ontbrak. Formeel was het KZA een stichting met een bestuur, maar in de 
praktijk had het bestuur nauwelijks invloed. De belangrijke beslissingen werden genomen tijdens de 
wekelijkse stafvergaderingen en daarin was uiteraard Sietse Bosgra dominant, maar ook Adri 
Nieuwhof had veel invloed evenals, zij het meer op de achtergrond, Trineke Weijdema. De informele 
gang van zaken was zowel de kracht als de zwakte van het KZA, analyseert Kees de Pater: “Formele 
leiding zouden de meeste werknemers niet hebben geaccepteerd; het werkte door de loyaliteit en de 
bevlogenheid van de betrokkenen. Maar door de zwakke structuur van het comité bleven wel kansen 
liggen.” Ook een pensioenvoorziening kende het comité niet; een aantal mensen die zich jarenlang, 
soms zelfs gedurende meerdere decennia, de benen uit het lijf hebben gelopen voor het comité zien 
zich nu geconfronteerd met een serieus pensioengat. 
Het Shipping Research Bureau, dat tussen het KZA en Kairos in hing, probeerde haar salarissen op het 
niveau van Kairos te brengen en dus niet op het lage KZA-niveau. In een reactie schreef Bosgra dat het 
KZA zich daar niet tegen zou verzetten, maar hij waarschuwde dat Kairos salarisverschillen tussen de 
diverse medewerkers kende en dat hij daar graag een discussie over wilde voeren. Volgens Bosgra 
hoefden de salarissen niet op het niveau van overheid of bedrijfsleven te liggen: “Wij kopen geen 
arbeidskracht tegen de geldende marktwaarde, maar zoeken mensen die achter de doelstellingen staan 
en zich daarvoor willen inzetten.”1257 
De loyaliteit richting de zaak van de bevrijdingsbeweging uitte zich ook in extreme zuinigheid bij het 
runnen van het KZA-kantoor, met het eerder genoemde overjarig scheepsbeschuit dat geserveerd werd 
als ‘koekje bij de koffie’ als typerend voorbeeld. Ook op andere, onwaarschijnlijke manieren 
beknibbelde het KZA op de kosten. Een groot gedeelte van de postzegels kreeg het KZA bijvoorbeeld 
van een vrijwilligster, Anne Hollander, die als verpleegster in een ziekenhuis de postzegels van de 
brieven gericht aan het ziekenhuis losweekte en leverde aan het comité. Die zegels werden vervolgens 
zodanig bewerkt dat het stempel niet meer zichtbaar was, en op de brieven van het KZA en vooral de 
edities van Facts & Reports geplakt. Ook het Shipping Research Bureau bespaarde op deze manier aan 
portokosten.1258 Aan deze praktijken kwam pas een eind toen twee ambtenaren van de PTT zich op het 
kantoor meldden en Bosgra en de zijnen ‘een laatste waarschuwing’ gaven.  
 
In de loop van de jaren tachtig kwam de hulpverlening van het KZA meer los te staan van de directe 
bevrijdingsstrijd. Een eerste aanzet daartoe was de steun die het KZA besloten had te verlenen aan het 
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United Democratic Front, het in 1983 opgerichte (legale) samenwerkingsverband tussen een groot 
aantal Zuid-Afrikaanse organisaties die zich verzetten tegen apartheid. Het UDF was weliswaar nauw 
verbonden aan het ANC (het had onder andere het Freedom Charter aangenomen als basisdocument en 
deelde ook het mission statement met het ANC), maar omdat het UDF legaal kon opereren werd het 
mogelijk om via deze organisatie lokale groepen in Zuid-Afrika zelf te ondersteunen.  
Onder andere op advies van het KZA gaf de Novib ook directe hulp aan het UDF. In 1984, 
bijvoorbeeld, steunde de Novib het UDF met een bedrag van 100.000 gulden voor het produceren van 
een eigen nieuwsbrief. In 1985 gaf de Novib het UDF in totaal 350.000 gulden, vooral ten behoeve van 
de programma’s ‘National Media’ en ‘Education & Training’.1259 
Ook het KZA bood aan om, via het UDF, projecten in Zuid-Afrika zelf te financieren. Het UDF vond 
echter directe banden met het KZA (dat uiteraard bekend was bij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten als 
een ANC-solidariteitsorganisatie) te riskant. Wel steunde het KZA het ‘Umthoyama community 
newspaper’ in de Zuid-Afrikaanse stad Port Elisabeth. Om de banden met het KZA minder duidelijk te 
maken werd er geld overgemaakt uit naam van ene D. Verloop.1260 Omdat er geen directe banden 
mochten bestaan tussen het KZA en de organisatie in Zuid-Afrika was het voor het KZA erg moeilijk 
om zicht te houden op het reilen en zeilen van de gesteunde organisatie. Bij een bezoek van een contact 
van het KZA, Hans Snoek, aan Umthoyama in september 1985 bleek het community newspaper al niet 
meer te bestaan. 
Later breidde de steun aan projecten in Zuid-Afrika zelf zich steeds verder uit en professionaliseerde 
ook. In 1986 werd door de verschillende donoren voor in totaal ruim 6.750.000 gulden aan 
projectfinancieringen in Zuid-Afrika zelf besteed. 
In de tweede helft van de jaren tachtig werd het voor het KZA steeds moeilijker om goede projecten te 
te vinden. De Zuid-Afrikaanse bevrijdingsstrijd was een uiterst populair ‘goed doel’ geworden bij 
westerse hulporganisaties. In een vergadering van de hulpgroep in januari 1986 praatte het KZA 
daarover. Vooral de toenemende hulp uit de Scandinavische landen had een concurrentie om de beste 
projecten doen ontstaan: “... [er] is grote inventiviteit van onze kant nodig om te bedenken wat [het] 
Bevrijdingsfonds en andere Nederlandse donor-organisaties nog kunnen doen.”1261 
 
Vooral toen, vanaf 1989, het einde van de apartheid in zicht kwam, groeide de behoefte binnen het 
comité om de organisatie ingrijpend te moderniseren. Nieuwhof: “Eerder wilde ik die strijd niet 
aangaan met Sietse. Maar na de vrijlating van Mandela was ik het zat. Ik dacht: we kunnen een rol 
spelen in Zuid-Afrika, maar niet met de huidige manier van opereren en de huidige salarissen.” 
Waarmee Nieuwhof niet gezegd wil hebben dat het draaide om de salarissen: “Dat is er door anderen 
van gemaakt.” Nieuwhof en een aantal medestanders wilden dat het KZA zich zou omvormen tot een 
professionele ontwikkelingsorganisatie. Maar daarvoor had het KZA wel goede krachten nodig, en die 
waren steeds moeilijker te vinden (en vast te houden!) met de arbeidsvoorwaarden van een politiek 
georiënteerde actiegroep. Corrie Roeper: “Het was duidelijk dat er geen plaats meer was voor grote 
acties. De toekomst lag vooral aan de fondsenwerving en dat moest gepaard gaan met verdere 
professionalisering en ook een bijpassende salariëring. Daar was niet iedereen het mee eens. Sommigen 
dachten dat ze door konden gaan als actiegroep.” 
De vrijlating van Mandela, begin 1990, markeerde een nieuwe fase voor de materiële hulp van het 
KZA. Een interne nota van het KZA stelde dat de organisatie ‘een positieve houding’ moest uitstralen 
tegenover de ontwikkelingen in Zuid-Afrika: “We moeten op een niet-drammerige manier duidelijk 
maken dat de apartheid nog bestaat, maar dat met behulp van onder andere onze steun het systeem 
binnenkort daarwerkelijk afgeschaft kan worden.”1262 
De fondsenwerving werd in zoverre lastiger omdat het ANC na 1990 steeds minder een 
verzetsbeweging werd en steeds meer een politieke partij. Steun aan het ANC werd daarom politiek 
steeds heikeler. In een document ‘Wat te doen met het ANC’ stelt KZA-medewerker Jules Kneepkens 
dat de politieke opbouw van het ANC “moeilijk ligt bij typische ontwikkeling-
samenwerkingsorganisaties a la Novib, ICCO etc.” Kneepkens stelde voor de politieke ANC-
activiteiten te verpakken in projectvoorstellen zoals geld voor drukkerijen en scholing/training van 
mensen.1263 
 
SA/NAM en het Europese geld 
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De materiële steun aan oppositieprojecten in Zuid-Afrika nam een grote vlucht toen de Europese 
Gemeenschap besloot een financieringskanaal te openen voor de slachtoffers van apartheid. Als 
vormgever én als bestedingskanaal voor deze hulp speelde, naast vier Nederlandse 
medefinancieringsorganisaties, vooral het KZA een hoofdrol. 
Vanaf het midden van de jaren zeventig worstelde de Europese Gemeenschap met de reactie op het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1976 besloten de negen lidstaten tot een gedragscode voor 
bedrijven die activiteiten ontplooiden in Zuid-Afrika. Daarmee wonnen de lidstaten uiteindelijk bijna 
tien jaar uitstel in het beslissen over wat beschouwd werd als een heikele kwestie: de zaak van sancties 
tegen Zuid-Afrika. Veel anti-apartheidsactivisten zagen in de EG-gedragscode eerder een instrument 
om onder een boycot van Zuid-Afrika uit te komen, dan een drukmiddel op het apartheidsbewind. In 
het midden van de jaren tachtig werd steeds meer duidelijk dat de EG een daad moest stellen tegen de 
apartheid. De cosmetische aanpassingen die P.F. Botha in 1985 doorvoerde werden alom afgewezen als 
onvoldoende, maar voor het instellen van sancties ontbrak de noodzakelijke unanimiteit: vooral 
Engeland, Duitsland en Portugal wezen sancties keer op keer af.  
Als hoofd Afrika van het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DG VIII) van de 
Europese Gemeenschap wist de Nederlander Wim Blonk van de destabiliserende rol van Zuid-Afrika 
in de regio. Projecten in de frontlijnstaten die door de EG werden gesteund werden niet zelden door 
Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten gesaboteerd. Als gevolg van dit soort aanvallen had de 
Gemeenschap de sancties richting Zuid-Afrika verscherpt. Blonk: “Ik was bezorgd wat dat zou 
betekenen voor de zwarten. Ik heb toen bedacht dat er, naast de sancties, ook positieve maatregelen 
ingebracht moesten worden om de slachtoffers van de apartheid te steunen.”1264 
In de Europese Raad kreeg het idee van Blonk vooral steun van de Duitse minister van Buitenlandse 
Zaken Genscher die, tijdens een bijeenkomst van de Raad in september 1985, een tweesporenbeleid 
bepleitte zoals Nederland dat eerder had ingesteld: naast de sancties ook steun voor de slachtoffers van 
apartheid. Daarmee was het Europese Speciale Programma voor de Slachtoffers van Apartheid (ESP) 
geboren. Het Europese beleid om geen EG-geld in Zuid-Afrika in te zetten, werd verlaten.1265  
Twee dagen na de beslissing van de Europese Raad organiseerden het KZA, de Novib en Awepaa (de 
associatie, geleid door Jan Nico Scholten, van Westeuropese parlementariërs tegen apartheid) een 
conferentie onder de titel ‘Apartheid en Zuidelijk Afrika, het West-Europese antwoord’, bijgewoond 
door zo’n 60 parlementariërs uit diverse Europese landen, door vertegenwoordigers van Europese 
NGO’s, door ANC’ers en vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap. Een belangrijke uitslag 
van de conferentie was dat de Europese NGO’s, met het KZA voorop, besloten de Europese hulp ‘bij te 
sturen’. Om die reden nam Paul Staal, de ‘reizend ambassadeur’ van het KZA, contact op met Beyers 
Naudé en overlegde met hem over de te volgen strategie.  
Na de goedkeuring door de Europese Raad reisde Blonk, net benoemd tot hoofd van het programma, 
naar Zuid-Afrika om daar contacten te leggen met Zuid-Afrikaanse kerkelijke leiders. Blonk: “Ik wist 
helemaal niks van de omstandigheden in het land. Ik moest in het telefoonboek opzoeken waar al die 
kerken zaten. Uiteindelijk sprak ik met Beyers Naudé en de anglicaanse bisschop Tutu en de katholieke 
bisschop Brenninkmeijer.” Voor de Zuid-Afrikaanse oppositie was het aannemen van Europees geld 
een heikele zaak. Veel organisaties weigerden westerse hulp omdat ze die zagen als judaspenningen; 
vooral bedoeld om de noodzakelijke sancties richting Zuid-Afrika te kunnen vermijden. Tijdens het 
eerste gesprek had Beyers Naudé Blonk al gewaarschuwd dat de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken een 
vrij te besteden gift van 10 miljoen dollar van Coca Cola had geweigerd, omdat het frisdrankbedrijf 
weigerde de relaties met de Zuid-Afrikaanse overheid te verbreken. Daarmee maakten de Zuid-
Afrikanen de Europeanen duidelijk dat zij er geen been in zagen geld af te wijzen als de EG niet een 
exclusieve keuze zou maken voor de oppositie. Hiermee wisten de Zuid-Afrikanen de EG-
vertegenwoordigers in de positie van ‘vragende partij’ te manoeuvreren. Zij wisten dat de EG het om 
politieke redenen nodig had om in Zuid-Afrika projecten te kunnen steunen.1266  
Beyers Naudé presenteerde vijf criteria op basis waarvan de Zuid-Afrikanen de Europese hulp zouden 
aanvaarden: géén hulp naar programma’s van de Zuid-Afrikaanse overheid; géén geld naar 
voorzieningen die tot de verantwoordelijkheid van de Zuid-Afrikaanse overheid gerekend moesten 
worden; géén steun aan initiatieven geleid door thuislanden; alleen steun voor programma’s die op één 
of andere manier bijdragen aan bewustwording tot bevrijding; en tenslotte zou het geld niet ten goede 

                                                
1264 Citaten van Wim Blonk zonder bronvermelding zijn afkomstig uit een interview van de auteur, dd 26-11-2008. 

1265 Zie bijvoorbeeld: Briefing note – Community Programme to Counter the Effects of Apartheid, Ministerial Meeting of 

Political Co-operation, 10-09-1985. SA/NAM Archief, KZA. IISG. 

1266 Het bovenstaande is gebaseerd op een interview met Wim Blonk. 
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mogen komen aan projecten die leidden tot etnische verdeeldheid.1267 Bovendien zou al het geld 
uitsluitend via enkele geselecteerde Zuid-Afrikaanse kanalen moeten verlopen: naast de Protestantse 
Raad van Kerken van Zuid-Afrika (SACC), de Katholieke Bisschoppenconferentie (SABC) moest ook 
een speciaal seculier kanaal worden opgericht. Dat werd de zogenoemde Kagiso Trust. De projecten 
zouden bovendien worden begeleid en geadministreerd door Europese anti-apartheids- en 
ontwikkelingsorganisaties.1268 Vooral met het uitsluiten van initiatieven geleid door thuislanden was 
een belangrijke strategische slag geslagen door de met het ANC sympathiserende kerkelijke leiders: 
immers op deze manier zouden projecten gelieerd aan de Inkatha Freedom Party van Zulu-leider 
Mangosuthu Buthelezi niet in aanmerking komen voor steun.  
Volgens Staal was de hele opzet door Beyers Naudé en hemzelf uitgedacht, en vervolgens op een 
fenomenale manier door Naudé en Tutu aan de Europese ambtenaren verkocht. Staal: “Het masterplan 
was dat de EG-gelden alleen bij het ANC en daaraan gelieerde organisaties terecht zou komen, en dus 
niet bij de Inkatha Freedom Party van Buthelezi.”1269 In Europa was vooral de regering van Margaret 
Thatcher erop gebrand dat Buthelezi mee zou delen in het geld. Staal: “Beyers en ik bedachten dat de 
SABC, de SACC, de vakbonden en de Kagiso Trust de projecten zouden uitkiezen. Deze partijen 
waren boven iedere twijfel verheven, maar waren tevens zeer op de hand van het ANC. Brussel is er 
makkelijk ingetuind dat we op deze manier zowel Buthelezi, het PAC en de BCM buiten de deur 
hielden.” 
Voor de Commissie was het voorstel om Zuid-Afrikaanse en Europese niet-gouvernementele partners 
erbij te betrekken op zich welkom. De Europese Commissie had immers zelf geen ervaring en geen 
contacten in Zuid-Afrika. Door een samenwerking aan te gaan met mensen als Naudé, Tutu en Boesak, 
maar ook met de anti-apartheidsbewegingen in Europa, kreeg de EG een soort keurmerk van 
betrouwbaarheid. Dat was belangrijke politieke winst voor de gemeenschap die op het gebied van 
eenduidige harde sancties tegenover Zuid-Afrika maar al te dikwijls nee moest verkopen. Binnen de 
Commissie kreeg Blonk tegenspel van Engeland, maar de regering Thatcher was ook niet bereid om 
het plan te torpederen. Blonk: “Londen heeft het spel meegespeeld, al wilden die liever Buthelezi. Ze 
zetten niet door omdat ze anders de zwarte piet hadden gekregen.” 
Volgens David Sogge, destijds medewerker van SA/NAM, was van begin af aan duidelijk – ook bij de 
Europese ambtenaren – dat het geld naar ANC-gelieerde clubs zou gaan. “Dat was de hele opzet. Er 
zijn een paar kleine uitzonderingen geweest: NACTU [de bond van het PAC, RM] kreeg een beetje 
geld en een ander project was de steun aan de organisaties voor Zuid-Afrikaanse MKB-werkgevers, de 
NAFCOC. Dat was om de liberalen in Europa tevreden te stellen. Wie wel altijd buiten de boot viel 
was Inkatha. Vooral de Thatcherites waren erg op de hand van Buthelezi. Maar uiteindelijk was het 
gewoon een feit dat het geld bestemd was voor ‘links’.”1270 En ‘links’ dat betekende het ANC. Ook het 
PAC was zo goed als uitgesloten van deze fondsen. Reden voor het PAC om te concluderen: “... money 
flows in a one-way ideological direction.”1271 
 
Een dertigtal geselecteerde Europese niet-gouvernementele donororganisaties zorgden voor 
ondersteuning en afhandeling. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen een katholieke, een 
protestantse en een seculiere zuil. Aanvragen die binnenkwamen via de katholieke organisaties werden 
afgehandeld door de katholieke Europese koepelorganisatie Cidse, de aanvragen van de protestantse 
kerken in Zuid-Afrika via het samenwerkingsverband van protestantse ontwikkelingsorganisaties in 
Europa (Aprodev) en de seculiere aanvragen werden behandeld door SA/NAM, een speciaal opgericht 
samenwerkingsverband van seculiere organisaties, waaronder de Nederlandse clubs Novib, Hivos en 
KZA. De drie ‘zuilen’ vormden gezamenlijk een ‘Standing Committee’ dat als eenheid zou overleggen 
met de Europese Commissie. Paul Staal werd secretaris-generaal van zowel het Standing Commitee als 
SA/NAM, dat aanvankelijk kantoor hield bij het KZA, maar later verhuisde naar Brussel. 
De AABN deed niet mee aan de verdeling van de EG-gelden en was er ook kritisch over. Niet geheel 
onterecht meende de AABN dat de materiële hulp uit Europa druk van de politieke ketel haalde en, met 
andere woorden, de Europeanen het excuus gaf om geen stappen te hoeven zetten op het gebied van 
economische sancties. Volgens Beyers Naudé heeft de EG waarschijnlijk nooit de intentie gehad om 

                                                
1267 Zie brief Eucumenical Commission for Church and Society in the European Community aan EG-Commissaris W. De 

Clercq, dd 29-11-1985. Privéarchief Sietse Bosgra. 

1268 Zie telex C.F.B. Naudé, fr. S. Mkhatshwa en Yunus Mohamed aan EG-Commissaris Natali, dd 24-03-1986. Privéarchief 

Sietse Bosgra. 

1269 Citaten van Paul Staal zonder bronvermelding zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 10-06-2008. 

1270 Citaten van David Sogge zonder bronvermelding zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 01-07-2008. 

1271 The Star, dd 27-11-1989 en: Kagiso Trust, Statement to our Partners, dd 05-12-1989. SA/NAM Archief, Archief KZA. 
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het eerste spoor, dat van de sancties, uit te voeren: “The acceptance of the ESP was conditioned on the 
implementation of negative EC measures (EC sanctions), the ‘twin-track’ policy. But the EC never 
executed its responsibility for the implementation of sanctions. Were they even prepared to do so? 
With the benefit of hindsight it is my impression that we could have exerted more pressure at the 
time.”1272 
 
Tussen 1986 en 1994 is er in totaal ruim 450 miljoen ECU1273 in het kader van het Special Programme 
uitgegeven.1274 Het is daarmee één van de grootste ontwikkelingsprogramma’s die de EU ooit voor één 
enkel land heeft ingezet. De omvang van het programma is vooral opmerkelijk omdat het niet 
gebaseerd was op enige Europese wetgeving. Het was een additioneel programma, waarbij niet de 
Commissie of de Raad van Ministers over het budget ging, maar het Europees parlement. Het grootste 
gedeelte van het geld is direct besteed via de Kagiso Trust en de katholieke en protestantse kerken in 
Zuid-Afrika. Europese NGO’s hebben gezamenlijk in totaal 127 miljoen ECU aan Europees geld 
doorgesluisd. De Nederlandse deelnemers hebben hiervan iets meer dan een vijfde deel voor hun 
rekening genomen: Hivos (3,4 miljoen ECU), ICCO (4,4 miljoen), Cebemo/Vastenaktie (6,2 miljoen), 
Novib (6,9 miljoen) en KZA (7,6 miljoen). Voor deze organisaties was het vooral de moeite waard 
omdat zij van deze bedragen 6 procent (later bijgesteld tot 5 procent) konden afhouden voor overhead. 
Omdat de rapportage-eisen minimaal waren en de Zuid-Afrikaanse partners bovendien de lokale 
projecten identificeerden en contacten onderhielden, konden de hulporganisaties flink verdienen aan de 
EG-hulp aan Zuid-Afrika. Hans Pelgröm, destijds verantwoordelijk voor het SA/NAM project bij de 
Novib: “Dat was makkelijk geld. Het was voor projectbeheer, maar in de praktijk kon het aan andere 
dingen besteed worden. Novib deed er bijvoorbeeld lobby mee, dat was iets waar we geen geld voor 
kregen van het ministerie.”1275  
 
Roel von Meijenfeldt, opvolger van Staal als secretaris-generaal van SA/NAM en het Standing 
Committee, herinnert zich hoe sluw Tutu de ambtenaren en politici in Brussel bewerkte: “De Zuid-
Afrikanen kwamen zo’n twee keer per jaar naar Brussel om te overleggen over de voortgang. Ze 
werden op het hoogste niveau ontvangen, door EG-voorzitter Delors zelf of door EG-commissaris 
Frans Andriessen en later Hans van den Broek, en slaagden erin de agenda naar zich toe te trekken. 
Dan stond bijvoorbeeld Delors op het punt de vergadering te openen met een verklaring waarin hij 
alvast de contouren wilde schetsen van de overeenkomst en dan interrumpeerde Tutu met: ‘It would be 
nice to start with a little prayer’. En dan vouwden de Zuid-Afrikanen de handen en begon Tutu met 
voorbidden, maar in het gebed zette hij wel de hele agenda neer en zette hij de EC-hotemetoten onder 
enorme morele druk zodat ze eigenlijk niet anders konden dan meegaan met de wensen van de Zuid-
Afrikanen.”1276 
De Zuid-Afrikanen waren in de positie om druk uit te oefenen omdat de Europese ambtenaren beseften 
dat de materiële steun vooral een afkoop was van het Europese onvermogen om sancties voor elkaar te 
krijgen. Hoe minder de EU aan politieke en economische druk wist klaar te spelen, des te meer waren 
ze bereid om geld te geven. Von Meijenfeldt: “Die situatie is politiek gebruikt om er zoveel mogelijk 
geld uit te slepen.” 
Vooral het Europese parlement was gefrustreerd vanwege het uitblijven van Europese sancties richting 
Zuid-Afrika. En daar maakten de Zuid-Afrikanen, op instigatie van mensen als Paul Staal of zijn 
opvolger, Von Meijenfeldt, handig gebruik van. Een toespraak van één van de Zuid-Afrikanen voor het 
parlement was meestal genoeg om het budget weer omhoog te krikken. In 1986 was het budget voor 
het ESP vastgesteld voor 10 miljoen ECU, in 1992 was het al 80 miljoen en in 1994 zelfs 130 miljoen 
ECU. Deze bedragen zijn zonder de beruchte Europese bureaucratische procedures ter beschikking 
gesteld en uitgegeven. De partners spraken een ‘Light&Flexible’ procedure af, met vrijwel geen 
controle vooraf en marginale toetsing achteraf. De reden hiervoor was dat de Zuid-Afrikaanse 
organisaties te zwak zouden zijn om te voldoen aan de normale Europese procedures. Bovendien zou 
de veiligheid van de Zuid-Afrikaanse partners zich niet verdragen met uitgebreide rapportage. De 
voornaamste controle die de Commissie had over de programma’s was het moment waarop de 
projectvoorstellen werden voorgelegd aan een speciale commissie, de zogenaamde Expert Group, met 
vertegenwoordigers van de lidstaten. De Expert Group adviseerde aan de afdeling van Wim Blonk. Het 

                                                
1272 Geciteerd in: Von Meijenfeldt, Roel. Brief History and Reflexion Interagency Co-operation on EC Special Programma for 

Victims of Apartheid. Leuven, december 1993. Ongepubliceerd evaluatierapport, in bezit van Von Meijenfeldt, p 45. 

1273 De Ecu was tussen 1979 en 1999 een Europese ‘rekeneenheid’, met dezelfde waarde als de latere Euro. 

1274 Von Meijenfeldt (1993).  

1275 Citaten van Hans Pelgröm zonder bronvermelding zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 18-11-2008. 

1276 Citaten van Roel von Meijenfeldt zonder bronvermelding zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 05-08-2008. 
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was daarbij afgesproken dat de leden van de Expert Group alleen korte samenvattingen van de 
projectvoorstellen te zien zouden krijgen die hen bovendien pas vlak voor de bijeenkomst onder ogen 
zouden komen en waar ze geen kopieën van mochten maken. Dit alles om de veiligheid van de 
uitvoerders te waarborgen. Het was echter ook een uiting van het wantrouwen van de Zuid-Afrikanen 
richting de Expert Group en vooral de meer conservatieve landen die daarin vertegenwoordigd 
waren.1277 Vooral in het begin probeerden de lidstaten de keuze van de projecten te beïnvloeden, door 
te differentiëren tussen humanitaire en politieke projecten, waarbij alleen humanitaire projecten 
gesteund zouden worden. De Zuid-Afrikanen antwoordden dat in een gepolariseerde samenleving als 
de Zuid-Afrikaanse, onderscheid tussen politiek en humanitair eigenlijk niet te maken viel, een 
argument waar de Commissie schoorvoetend mee akkoord ging. Tijdens de bijeenkomsten van de 
Expert Group pleitten vooral de Engelsen, maar ook de Portugezen en Italianen, voor het betrekken van 
Inkatha bij het ESP. Dit ook al om de groeiende kritiek in Zuid-Afrika over de Europese bemoeienissen 
met de interne politieke verhoudingen te smoren. 
Het was duidelijk dat een clash tussen de politieke ambities van de Zuid-Afrikanen (met hun Europese 
NGO-bondgenoten) en de Europese Commissie (met de lidstaten) slechts een kwestie van tijd was. Die 
clash kwam uiteindelijk op 24 april 1987, een dag die door de betrokkenen al snel ‘zwarte vrijdag’ 
werd genoemd. Steen des aanstoots was een projectvoorstel ten bate van scholing en bewustwording 
van het South African Youth Congress (later ANC Youth League). De Expert Group twijfelde over de 
politieke achtergrond van de organisatie. Het vermoeden bestond dat het Youth Congress een ANC-
organisatie was en dat bovendien geld via deze organisatie zou doorsijpelen richting gewapend verzet. 
Om die reden probeerden de lidstaten (onder leiding van Engeland en nu ook Nederland) dit 
projectvoorstel tegen te houden, maar Naudé en de zijnen gingen er dwars voor liggen.1278 Uiteindelijk 
leidde dit er toe dat de Zuid-Afrikanen de samenwerking binnen het ESP ter plekke opzegden en 
waarschuwden dat ze geen EG-geld meer zouden aanvaarden.1279 Paul Staal: “Toen moest de EC 
natuurlijk inbinden, want ze hadden zelf geen mogelijkheden om dat geld een bestemming te geven en 
ermee stoppen was politiek gezien uitgesloten.” Uiteindelijk werd het conflict pas in juni opgelost met 
de verzekering van de Commissie dat de vier Zuid-Afrikaanse organisaties de vrijheid hadden om 
projecten goed of af te keuren binnen de afgesproken criteria en dat de Commissie het recht zou hebben 
om (in beperkte mate) extra informatie te vragen.1280 Op de achtergrond oefende vooral de regering 
Thatcher druk uit op de EC-ambtenaren omdat ze bang waren dat het EU-geld zou leiden tot een 
gewelddadige machtswisseling in Zuid-Afrika, doordat het geld zou gaan naar gewapende groepen. 
Volgens Von Meijenfeldt is dat laatste niet gebeurd. “Er was voortdurend de reuk dat EU-geld naar de 
gewapende strijd ging. Dat is nooit aangetoond.” 
 
De meeste betrokkenen zijn, terugkijkend, behoorlijk tevreden met het Europees-Zuid-Afrikaanse 
samenwerkingsverband waarbinnen de EG-gelden zijn verdeeld. Ook volgens een later verschenen 
evaluatierapport heeft de EG-hulp vooral een positief effect gehad op de opbouw van een 
democratische samenleving na de afschaffing van de apartheid. Von Meijenfeldt noemt het ESP ‘een 
geweldig kanaal’: “Het heeft een belangrijke rol gespeeld in het vormen van een buffer in de 
machtsoverdracht. EG-geld heeft voor de vorming van een sterk maatschappelijk middenveld 
gezorgd.” In een evaluatierapport uit 19931281 nam Von Meijenfeldt een interview op met Beyers 
Naudé waarin deze zei: “However, the most important aspect has been, that the ESP facilitated 
developmental and human rights support at local grass-roots level. It challenged local communities into 
organising themselves.” Naudé is in dit verband vooral positief over de steun aan alternatieve media en 
aan mensenrechtenorganisaties. 
Sietse Bosgra noemt de bemoeienis van het KZA met de steun van de EU aan de anti-apartheidstrijd de 
belangrijkste bijdrage van zijn organisatie aan de toekomst van Zuid-Afrika: “Onder andere dankzij het 
KZA is voorkomen dat er geld is gegaan naar de Inkatha Freedom Party. De partij van Buthelezi viel 
buiten de criteria van de hulp. Als het geld ook naar de IFP was gegaan dan had het anders gelopen in 
Zuid-Afrika. Volgens mij was het dan op een burgeroorlog en een ramp uitgedraaid.” De relatieve 
zwakte van de Zulubeweging van Buthelezi heeft toen ervoor gezorgd dat de IFP geen kans had 
tegenover het ANC, stelt Bosgra. 

                                                
1277 Zie ook: Bosgra (2008), p 31. 

1278 Zie bijvoorbeeld brief Kagiso Trust aan de Commissie van de EG, dd 03-04-1987. 

1279 Zie bijvoorbeeld interview met Beyers Naudé in Dagblad De Morgen, dd 25-04-1987. 

1280 Persbericht Kagiso Trust, dd 08-07-1987. 

1281 Meijenfeldt, Roel von. Brief History and Reflexion. Inter Agency Co-operation on EC Special Programme for Victims of 
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Een interessante vraag is of de Europeanen met de excusieve steun aan ANC-gelieerde projecten en 
organisaties niet een al te grote invloed hebben uitgeoefend op de politiek in Zuid-Afrika. Immers de 
Europese steun was niet alleen gericht op het afschaffen van een niet-democratisch minderheidsregime, 
maar versterkte de facto slechts één van de politieke alternatieven voor dat regime. Dat staat in contrast 
met bijvoorbeeld de opstelling van de Verenigde Naties die voortdurend zorgvuldig hebben gezorgd 
dat de VN-steun alle Zuid-Afrikaanse oppositiegroepen ten goede kwam.  
In Zuid-Afrika zelf leidde de eenzijdige bestemming van de Europese geldstromen tot 
verontwaardiging in sommige kringen. Zowel linkse (PAC) als rechtse (Inkatha) organisaties 
beschuldigden Europa van het politiek ingrijpen in Zuid-Afrika. Het systeem om de fondsen vooral via 
de Kagiso Trust te sluizen stuitte ook op verzet van Zuid-Afrikaanse NGO’s. John Kane-Berman, 
directeur van het liberale South African Institute of Race Relations, een organisatie die zich al vele 
jaren verzet had tegen apartheid, klaagde in een artikel in de Sunday Telegraph van 2 september 1990, 
dat Europa alle steun kanaliseerde via de, volgens hem, door het ANC-gecontroleerde Kagiso Trust, 
waardoor organisaties die om wat voor reden dan ook niet de goedkeuring hadden van het ANC van 
steun waren uitgesloten.1282  
Vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was er wel ‘forse bezorgdheid’ over (te) 
eenzijdige ANC/UDF oriëntatie bij Kagiso Trust. In een gesprek met vertegenwoordigers van Kairos 
erkende het Hoofd van het Bureau Zuidelijk Afrika van het ministerie, Bob Hiensch, in 1987 dat 
Nederlandse steun aan het PAC meer voor de hand lag dan verdere uitbreiding van de steun aan het 
ANC. Hiensch erkende in dat gesprek dat hij overleg had gevoerd met vertegenwoordigers van het 
PAC en dat de “Nederlandse regering (...) positief [zou] reageren op onderbouwd project voorstel van 
PAC.”1283 
Naar de beschuldigingen uit Zuid-Afrika over de besteding van de EU-gelden werd verder nauwelijks 
geluisterd. Daarbij speelde ook de vrees het apartheidsregime in de kaart te spelen. Achteraf is Paul 
Staal niet overtuigd dat het uitsluitend steunen van het ANC wel zo’n goede zaak is geweest. “Onder 
andere door onze steun heeft het ANC later een ongezonde almacht gekregen in Zuid-Afrika. Maar ja, 
die Buthelezi was echt verkeerd, dat was een soort Savimbi. Die moest je er niet bij hebben.” Corrie 
Roeper stelt dat er in de gepolariseerde Zuid-Afrikaanse samenleving van die tijd gewoon een keuze 
gemaakt moest worden. Zowel IFP als ANC steunen was niet mogelijk. Ook steun aan PAC en BCM 
viel niet te combineren met steun aan het ANC. “Gelukkig was inmiddels al veel van de BCM in het 
ANC geïntegreerd.” Ook Hans Pelgröm, de Novib-vertegenwoordiger in het Standing Comittee, staat 
nog steeds achter de exclusieve keuze voor het ANC. “Wij gingen daar indertijd prat op: dat we alleen 
het ANC steunden. Als je nu ziet dat het ANC nog steeds de steun heeft van de meerderheid van de 
Zuid-Afrikaanse bevolking, dan denk ik dat we inderdaad gelijk hadden.” De vraag of de sterke positie 
van het ANC (deels) voortkwam uit de westerse steun die de organisatie had gekregen is daarmee niet 
beantwoord. 
 
In 1993 blies de EG de constructie op. Het was iedereen duidelijk dat het ANC na de verkiezingen de 
macht zou overnemen. De Europese politici hadden behoefte aan directe contacten met de groepen die 
het in Zuid-Afrika voor het zeggen zouden krijgen, en hadden een zak met geld ter beschikking om 
deze relaties te ‘smeren’. Daar konden ze de Europese NGO’s niet bij gebruiken. In 1991 al opende de 
Europese Commissie een kantoor in Pretoria en begon meer inspraak te eisen in de manier waarop de 
gelden werden besteed. Langzaamaan werd de intermediaire rol van Europese NGO’s minder relevant. 
De Commissie kon het geld zelf direct in Zuid-Afrika verdelen. Ook zette het EC-kantoor in Pretoria 
druk op lokale NGO’s om direct ‘zaken’ te doen met de Commissie en niet via de Europese NGO’s.1284 
De Zuid-Afrikaanse partners verzetten zich nauwelijks tegen de stappen van de Commissie om de 
Europese NGO’s buitenspel te zetten.1285 Tussen de Europeanen en de Zuid-Afrikanen was al enige 
wrijving ontstaan over de 6 (later 5) procent overheadkosten die de Europese organisaties zich mochten 
toe-eigenen. Het informatieblad Outside Info van de Werkgroep Kairos liet hierover Hivos-
medewerker Rob Rozenburg aan het woord: “For an organization such as ours this would amount to an 
annual DFL 100.000 (R167.000) ... One is not to say this aloud, but it makes a difference in the number 
of people one is able to employ to do the work. In informal conversations the South Africans are 
ashamed that this percentage is important for us, because it is at the expense of what can be spent in 
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South Africa. It is hard to explain why it is important that money is made here.”1286 Inmiddels was 
Nelson Mandela vrijgelaten en waren er onderhandelingen begonnen tussen het ANC en de blanke 
minderheidsregering. In deze nieuwe situatie hadden alle partijen behoefte aan andere verhoudingen 
met de Zuid-Afrikanen. Ook het ANC verzette zich niet tegen het opzij zetten van de organisaties die 
zo lang de anti-apartheidsstrijd gesteund hadden. Pelgröm: “ANC heeft z’n knopen geteld en gedacht: 
direct contact met EG levert ons veel meer op dan de NGO’s kunnen leveren. Voor de Novib was het 
opzeggen van het systeem wel jammer vanwege het geld dat de organisatie ermee binnenhaalde.” Maar 
aan de andere kant was het systeem – met de naderende omwenteling – ook wel aan z’n einde, meent 
Pelgröm. “Voor ons was het ook belangrijk om een nieuwe stap te zetten en een eigen netwerk op te 
bouwen in Zuid-Afrika.”  
 

                                                
1286 Nieuwsbrief Werkgroep Kairos, Outside Info, Volume II, No 2. Juni 1993. 
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8. De autonome beweging tegen apartheid 
Inleiding 
Op 19 januari 1984 drong een tiental actievoerders, opererend onder de naam ‘Amsterdammers tegen 
racisme en discriminatie’ het gebouw van de NZAV aan de Amsterdamse Keizergracht 141 binnen en 
vernielden het bibliotheekbestand en gooiden honderden boeken in de gracht. Enkele weken later 
publiceerde krakersblad Bluf! een aantal buitgemaakte documenten. Erg veel onthullends leverden de 
documenten niet op, of het moest zijn dat de NZAV tot 1979 een jaarlijkse subsidie ontving van de 
Zuid-Afrikaanse ambassade. Daar was echter weinig geheims aan omdat in dat jaar het Cultureel 
Akkoord tussen Zuid-Afrika en Nederland nog van kracht was en in het kader daarvan Nederland ieder 
jaar een subsidie verstrekte aan het Cultuur Historisch Instituut in Pretoria en Zuid-Afrika dus op haar 
beurt aan het Suid-Afrikaanse Instituut in Amsterdam. Iets pregnanter was dat enkele Nederlandse 
bedrijven geld bleken te doneren aan het instituut. 
Diverse kranten publiceerden afkeurende commentaren over de actie. De Volkskrant vergeleek het in 
de gracht gooien van de boeken zelfs met de boekverbrandingen van de nazi’s in 1933. Duidelijk was 
dat de anti-apartheidsbeweging, voor zover de vandalen daar deel van uitmaakten, met de vernielingen 
een nieuwe koers was ingeslagen. In een interview met de Volkskrant stelden de actievoerders, vier 
mannen en een vrouw: “Wij zijn niet echt verlekkerd op geweld. We hebben tevoren heel uitvoerig 
gepraat over de bibliotheek. Maar die vormt een actief onderdeel van het propaganda-apparaat. Ik heb 
met pijn in het hart prachtige boeken het water ingeslingerd. De Winkler Prins ook, die stond er 
toevallig. We maken altijd zeer conscientieus de afweging tussen doel en middelen. We hebben 
vantevoren geregeld dat een hond in dat pand geen haar gekrenkt zou worden. We hebben speciaal 
iemand in een net pak belast met de taak om de vier of vijf mensen gerust te stellen, er is niemand 
gewond, we hebben het gebouw niet in de fik gestoken. We hebben alleen een daad gesteld.”1287 
Dit waren actievoerders van een heel ander type dan Sietse Bosgra of Conny Braam. Het was al snel 
duidelijk dat deze nieuwe generatie anti-apartheidsstrijders eerder gezocht moest worden in de kringen 
van de (Amsterdamse) kraakbeweging. Na deze eerste actie bleef het een tijdje stil vanuit dit nieuwe 
front. Pas een jaar later, op 7 januari 1985, deed de radicale vleugel, onder de naam ‘Pyromanen tegen 
apartheid’, opnieuw van zich horen met een bomaanslag bij de villa van de omstreden oliehandelaar 
John Deuss in Berg en Dal. Het was het begin van een roerige tijd. 
 
De zwarte jaren tachtig 
In het midden van de jaren tachtig hoefde de anti-apartheidsbeweging weinig te doen om Zuid-Afrika 
in het nieuws te houden. Daar zorgde Zuid-Afrika zelf wel voor. Beyers Naudé had verklaard dat Zuid-
Afrika een land in oorlog was, “weliswaar nog een onverklaarde oorlog, maar niettemin oorlog.”1288 
Het was aanvankelijk niet zozeer dat de apartheid verscherpte, maar veeleer dat het verzet tegen de 
raciale verhoudingen in Zuid-Afrika toenam. De zwarte bevolking pleegde op alle mogelijke manieren 
verzet. De zwarte vakbonden radicaliseerden en zagen hun ledental spectaculair groeien. Ook werd de 
organisatie van de oppositie, na de oprichting van het United Democratic Front in 1983, beter. 
Kerkelijke oppositiebewegingen en de zwarte vakbonden werkten nauwer samen dan voorheen. Om het 
tij te keren kondigde de regering een versoepeling aan van de apartheidswetten, zoals opheffing van het 
verbod op gemengde huwelijken, meer mogelijkheden voor zwarten om eigendom te verwerven buiten 
hun ‘thuislanden’ en een ander vestigingsbeleid voor zwarten in stedelijke gebieden. Maar de oppositie 
was niet onder de indruk van de maatregelen: too little, too late.1289 De protesten hielden aan en 
kwamen tot een hoogtepunt nadat de politie in het plaatsje Uitenhage, in maart 1985, een bloedbad 
aanrichtte onder zwarte Zuid-Afrikanen die op weg waren naar een begrafenis. In de maanden daarna 
braken overal in het land stakingen uit, vooral onder mijnwerkers. Jongeren besloten tot een 
onderwijsboycot en bewoners van sloppenwijken verzetten zich met hand en tand tegen gedwongen 
deportaties. Het leek er aanvankelijk op dat de oppositie en het Zuid-Afrikaanse volk door zouden 
kunnen stoten en misschien zelfs de regering tot wankelen zouden kunnen brengen. Op 20 juli 1985 
riep president Botha de noodtoestand uit, die uiteindelijk van kracht zou blijven tot juni 1990.  
In Nederland, en elders in de wereld, groeide het afkeer van het Zuid-Afrikaanse systeem. Synchroon 
aan de stijgende verontwaardiging jegens de Zuid-Afrikaanse regering steeg het aanzien van de 
verzetsbewegingen en met name van het ANC. Tekenend was dat het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven 
steeds meer bereid was tot een dialoog met het ANC. In 1985 spraken Oliver Tambo en Thabo Mbeki 

                                                
1287 Geciteerd in de Volkskrant, dd 21-01-1984. 

1288 Geciteerd in: Buijs (1996), p 56. 

1289 Zie ook: Buijs (1996), pp 84-85. 
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uitgebreid met de top van mijnbouwbedrijf Anglo-American.1290 Het was duidelijk dat het bedrijfsleven 
zich begon voor te bereiden op een situatie zonder apartheid waarbij de organisaties van zwarte Zuid-
Afrikanen de macht zouden overnemen van de Nasionale Party van Botha. Ook de VS zagen in dat het 
ANC niet zo maar weggezet kon worden als een ‘door communisten gedomineerde terroristische 
organisatie’ en gaven groen licht voor een ontmoeting tussen hun minister van Buitenlandse Zaken, 
George Shultz, en ANC-voorzitter Tambo.  
Een reden voor de interesse van het bedrijfsleven om met het ANC te gaan praten was het toenemend 
isolement waar het land in terecht kwam. Voor de gewone, blanke Zuid-Afrikanen was vooral de 
sportboycot pijnlijk, maar voor het zakenleven én voor de Zuid-Afrikaanse schatkist was het financiële 
isolement fnuikend. De internationale financiële wereld was steeds minder bereid om geld te lenen aan 
Zuid-Afrika in de overtuiging dat het systeem niet veel langer zou kunnen voortbestaan. Bestaande 
leningen werden niet verlengd waardoor Zuid-Afrika een steeds groter deel van de buitenlandse 
deviezenvoorraad moest reserveren voor de terugbetaling. De waarde van de Rand kelderde. In de 
slipstream van de noodtoestand verscherpte de repressie. Duizenden mensen werden gearresteerd. 
Vooral de legale oppositie, verenigd in het UDF, kreeg het zwaar te verduren.  
 
Het toenemende verzet in Zuid-Afrika bleef niet onopgemerkt in Nederland. In augustus 1985 
signaleerde NRC Handelsblad zelfs ‘opwinding bij anti-apartheidsorganisaties’. Door het dagelijkse 
nieuws over gebeurtenissen in Zuid-Afrika namen veel mensen contact op met de anti-
apartheidsorganisaties. Het NRC interviewde de voorlieden van de twee grootste anti-
apartheidsorganisaties. Conny Braam liet weten: “Het is echt een staat van opwinding. Ik ben nog nooit 
zo optimistisch geweest als nu. Ik kijk al achttien jaar naar iedere anderhalve minuut over Zuid-Afrika 
op de televisie, maar als je nu de gezichten van de mensen ziet: dat is een generatie die bang is voor 
niets, die zich niet meer laat onderdrukken.” Sietse Bosgra: “Wij hadden ons eigenlijk ingesteld op een 
veel langduriger ontwikkeling. Wij hadden deze versnelling niet verwacht. Daar moeten we nu op 
inspelen, want er is nu meer steun vanuit de bevolking.”1291 Toch was Bosgra negatief over wat er tot 
dan toe was bereikt door zijn beweging. Vooral stak het Bosgra dat ondanks alle druk het CDA nog 
niet ‘om’ was en dat de kansen daarop op dat moment helemaal verkeken leken omdat hun 
medestander binnen het CDA, Jan Nico Scholten, het CDA had verlaten. 
Vanaf 1985 nam het aantal acties in Nederland tegen de apartheid toe. Maar de eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat de opkomst bij de diverse demonstraties niet denderend was. Ook qua inventiviteit van de 
acties was er duidelijk sprake van een gebrek aan vernieuwing. Nederland was in het midden van de 
jaren tachtig weliswaar massaal tegen apartheid, maar hoe die onvrede vorm te geven, daar hadden de 
gevestigde comités even het antwoord niet op. De Nederlandse regering gaf geen krimp. Het CDA, 
altijd de sleutelpartij voor het bereiken van een parlementaire meerderheid, hield de deur voor de anti-
apartheidsbeweging potdicht. De PvdA, de grootste partij in de Tweede Kamer, was verbaal 
welwillend, maar had politiek gezien weinig in de melk te brokken.  
Met het aantreden van het eerste kabinet Lubbers, in 1982, valt het begin te markeren van de ‘donkere 
jaren tachtig’. Veel andere westerse landen werden geregeerd door vergelijkbare rechtse regeringen, 
zoals Engeland, Duitsland en de VS. Het progressieve elan dat in Nederland sinds het eind van de jaren 
zestig heerste was daarmee definitief verdwenen. Lubbers zette in op bezuinigingen en saneringen en 
op een beleid van ‘no nonsense’. Rechts was aan zet en links was in de verdediging gedrongen. De 
politieke verhoudingen waren gepolariseerd. Links zag overal de hand in van het kapitalisme, en 
analyseerde uitentreuren hoe dit kapitalisme zich verhield tot de andere actuele thema’s zoals racisme, 
vrouwenonderdrukking, milieuvernietiging en ook apartheid. Rechts zag overal (crypto)-communisme 
op de loer liggen. Met de acties tegen de kernwapenwedloop stond het onderwerp van de Koude 
Oorlog op ieders netvlies.  
Uitgedaagd door het rechtse politieke klimaat bloeide in Nederland het activisme als nooit te voren. 
Daarbij ging het zeker niet alleen om activisme met betrekking tot de eigen situatie, maar het activisme 
manifesteerde zich in belangrijke mate in internationale solidariteit. Politicoloog Hans Daalder stelde in 
1984 vast dat in geen enkel land zoveel landencomités actief waren als in Nederland.1292 De kwestie 
zuidelijk Afrika was binnen dit activisme één van de hoofdonderwerpen. In de loop der jaren zijn er in 
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Nederland zeker 350 organisaties geweest die zich richtten op zuidelijk Afrika1293: het overgrote deel 
daarvan werd opgericht vanaf het eind van de jaren zeventig. 
De actievoerders ontmoetten binnen de ambtelijke wereld steeds vaker gezagsdragers met hun wortels 
in de jaren zestig. De generatie van de babyboomers veroverde in de jaren tachtig steeds meer 
sleutelposities in de Nederlandse samenleving. Hun verleden als actiegeneratie torsten zij met zich mee 
en dat resulteerde in een grote mate van repressieve tolerantie. De ‘oude’ actievormen – comités, 
landengroepen, lokale organisaties et cetera – werden door de diverse overheden maximaal 
gefaciliteerd en daarmee ook gepacificeerd. Nieuwe, radicale vormen van protest die vooral in het 
midden van de jaren tachtig opkwamen werden – mits vreedzaam! – welwillend benaderd, maar tevens 
gedempt en onschadelijk gemaakt in een zee van ambtelijk begrip en facilitatie. Tegelijkertijd wees de 
generatie van de babyboomers de fundamentele – soms gewelddadige – aanvallen op de rechtsstaat, die 
vooral opgeld deden in krakerskringen, resoluut af.  
 
De achtergrond van de radicale vleugel 
Na de aanslag op de villa van John Deuss vonden in dat cruciale jaar 1985 maar liefst 25 harde 
aanslagen en acties plaats met als thema de apartheid.1294 Voor de Nederlandse verhoudingen waren de 
acties uitzonderlijk, zeker gezien het feit dat ze niet gepleegd werden vanuit een situatie van aantasting 
van de belangen van de daders zelf, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de gijzelingsacties door 
Molukkers in de jaren zeventig. Een aanslag louter vanuit een maatschappijanalyse en/of solidariteit 
met een situatie ver weg; dat riekte naar RAF en revolutie. Het was al snel duidelijk dat de daders van 
de harde acties gezocht moesten worden in de kringen van de (vooral Amsterdamse) kraakbeweging.  
De kraakbeweging stond aan het begin van de jaren tachtig op een keerpunt in haar bestaan. Na de 
opkomst van het kraken vijftien à twintig jaar eerder, dat als actiemiddel steeds populairder was 
geworden, trad met het ingaan van de jaren tachtig een duidelijk teruggang in. In de jaren zeventig 
stond de kraakbeweging voor jongerenhuisvesting, voor kleinschaligheid, voor buurtleven, voor 
gedelegeerde democratie. Vooral na het roerige jaar 1980, met de kroning van Beatrix, de ontruiming 
met tanks van een gekraakt pand aan de Vondelstraat in Amsterdam en opnieuw tanks bij een 
ontruiming in Nijmegen, kantelde dat beeld. Ex-kraker Eric Duivenvoorden beschrijft in zijn biografie 
van de kraakbeweging hoe de nieuwe krakers zich na 1980 ontpopten tot een tegenbeweging, “tegen 
autoriteiten, onderdrukking, uitbuiting, dwang, discriminatie, milieuvervuiling, kortom, tegen alles en 
iedereen wat mensen in de weg staat hun lot zelf in handen te nemen. Waar dat eigenmachtige lot 
uiteindelijk toe moet leiden, is geen vraag die de doorsneekraker bezighoudt.”1295 Het enige wat de 
krakers zeker weten is wat zij niet willen, aldus Duivenvoorden. 
 
De nieuwe generatie actievoerders richtte zich niet meer op het veranderen en vermenselijken van het 
systeem, maar het vernietigen ervan. Dit had illegaliteit, isolement en opsluiting binnen de eigen 
subcultuur tot gevolg. Dit toenemende isolement leidde op zijn beurt tot toenemende radicaliteit en 
geweld in een poging om de marginale positie te doorbreken. Dit was precies de vicieuze cirkel die de 
Nederlandse overheid met haar praktijk van repressieve tolerantie probeerde te voorkomen. 
De gevoelens van neergang en marginaliteit werden binnen de beweging op verschillende manieren 
beantwoord en zo ontstonden verschillende stromingen die ieder op een andere manier uitdrukking 
wilden geven aan hun maatschappijkritiek en die elk hun eigen strijdtoneel opzochten.1296 Eén van de 
belangrijke opvattingen was dat de beweging haar doelstellingen moest verbreden en zich niet alleen 
meer moest richten op de woningnood en het kraken, maar ook op thema’s als racisme, militarisme, 
kernenergie, milieu, biotechnologie, anti-imperialisme, ‘verrechtsing’ et cetera. Vanuit een aantal van 
deze nieuwe kwesties, en met name anti-racisme, anti-fascisme en anti-imperialisme, lag de stap naar 
de strijd tegen de apartheid voor de hand.  
 
Een belangrijke ‘leverancier’ van de radicale anti-apartheidsvleugel was de anti-militaristische 
werkgroep Onkruit. Deze groep had naam gemaakt met spectaculaire acties tegen het leger. Vooral 
acties waarbij documenten werden gestolen uit militaire gebouwen spraken tot de verbeelding. Zowel 
het meest bekende figuur van de anti-imperialistische vleugel van de radicale anti-apartheidsbeweging, 
René Roemersma, actief binnen de Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RARA), als de meer 
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gematigde Wijnand Duyvendak, één van de initiatoren van de geweldloze spektakelblokkade van 1989, 
kwamen voort uit Onkruit. 
Onkruit was in 1974 opgericht als belangenvereniging van dienstweigeraars, maar verlegde de koers in 
de loop van de jaren zeventig naar directe acties gericht tegen het militair apparaat. Vooral onder 
invloed van de kraakbeweging ging de Onkruit steeds meer over tot orde-verstorende tactieken en 
directe confrontaties met de autoriteiten. Geweld tegen zaken, en andere illegale handelingen werden 
steeds meer toelaatbaar geacht om de doelen te bereiken. Onder het motto: ‘Breek in en maak 
openbaar’ stalen Onkruitactivisten tussen 1980 en 1984 militaire documenten uit verschillende militaire 
gebouwen.1297 
De inbraken leidden tot een zekere escalatie en veranderingen binnen Onkruit zelf. Eerdere acties 
hadden altijd een min of meer open en publiek karakter gehad. Met de roof van documenten kozen de 
leden van de groep voor anonimiteit, geheimhouding en samenzwering. De illegale acties maakten 
openbaar overleg onmogelijk en wat volgde was een structuur van kleine groepjes – cellen – 
gelijkgestemde zielen. “Onkruit werd steeds meer een verzamelnaam die iedereen kon gebruiken; het 
was niet langer een actiegroep, maar een groep acties.”1298 Deze radicalisering, en het samengaan van 
ludieke acties met strafbare handelingen werd in de tweede helft van de jaren tachtig meegenomen naar 
de anti-apartheidsstrijd. 
In 1986 werd Onkruit opgeheven, maar al eerder was er een scheiding van geesten opgetreden. Eén 
groep ging zich steeds meer profileren met een anti-imperialistisch gedachtegoed, de andere groep 
identificeerde zich minder met een ideologische stroming.  
Het ging de anti-imperialisten – anti-imps, of anti-impies in het krakersjargon – om solidariteit met de 
onderdrukte volken in de Derde Wereld en hun emancipatiestrijd. De onderontwikkeling van die 
volken werd, volgens de toen populaire, marxistische dependenciatheorie, verklaard door het systeem 
van westers kolonialisme en imperialisme. Het imperialisme werd gezien als een overheersingsstrategie 
van het mondiale kapitalisme. In deze analyse zou de bevrijding van de Derde Wereld niet alleen een 
strijd zijn die dáár moest worden gevoerd, maar ook hier. Dit sloot aan bij de bekende uitspraak van Ho 
Chi Minh dat het monster van het imperialisme twee koppen had, één in de Derde Wereld en één in de 
geïndustrialiseerde wereld, en dat beide koppen moesten worden afgehakt. In de termen van de anti-
impies ging het om een totaalstrijd, waarbij vele strijdtonelen konden worden gekozen om het 
imperialisme ten val te brengen. En dat die strijd noodzakelijk gewelddadig moest zijn ‘bewees’ de 
staatsgreep in Chili in 1973, waar, aldus de anti-imperialisten, onvoldoende was afgerekend met de 
vijand en de overgang naar het socialisme vervolgens bloedig kon worden gesmoord.1299 In de kwestie 
van de apartheid was de tweekoppigheid van het monster evident: de grote bedrijven die in Zuid-Afrika 
de dienst uitmaakten, hadden hun hoofdkantoren in het Westen, in Nederland vaak.  Hoewel de analyse 
van het kapitalistisch imperialisme door velen binnen de beweging grofweg werd gedeeld, baseerden 
alleen de anti-imps hun strategische keuzes voor specifieke actiedoelen hierop. De bekendste naam 
binnen de anti-impies vleugel was RARA. De aanslagen van RARA tegen Shell, SHV of tegen het 
project om de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen, waren in feite niet exclusief gericht tegen 
deze actiedoelen an sich, maar tegen het kapitalisme als systeem. RARA nam met deze strategie 
afstand van het ‘hier-en-nu engagement’ dat voorheen steeds gebruik was binnen de radicale beweging: 
directe acties tegen het onderwerp van het ongenoegen.1300 
 
De betrokkenheid van de andere groep met Zuid-Afrika en de apartheid was in zekere zin minder 
ideologisch beredeneerd, maar wel het gevolg van strategische overwegingen. Duidelijk was dat er een 
nieuw actiethema nodig was. De acties rond anti-militarisme hadden een verzadigingspunt bereikt. 
Anti-apartheid was een logische opvolger: het was een onderwerp waar ophef van te verwachten was. 
Een groot deel van de bevolking was tegen apartheid; deze mensen moesten in beweging worden 
gebracht. Hoewel minder extreem dan RARA en de anti-impies, schuwde ook deze groep - die 
misschien het beste getypeerd kan worden als ‘de realo’s’ – het geweld niet, maar koos vooral voor 
minder vergaande acties. Een betrokkene zegt: “Wij waren niet tegen geweld tegen zaken, maar waren 
daar niet zo extreem in. We vonden bij branden enzo de risico’s voor mensen te groot én we meenden 
dat met dit soort aanslagen het publiek zou afhaken.”1301 Langzamerhand groeide binnen deze groep – 
ook vanuit de afwijzing van de extreme RARA-aanslagen – de tegenzin tegen de illegaliteit en de 
anonimiteit. Zoals Roemersma het zegt: “Wijnand was tegen bivakmutsen. Hij wil het systeem alleen 
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maar een beetje veranderen.”1302 Wijnand Duyvendak schetst op zijn beurt hoe er vanuit zijn groep 
werd aangekeken tegen de ‘concurrenten’: “Voor ons was ‘anti-impi’ een scheldwoord. We vonden 
hun retoriek, hun verhaal dat alles met alles moest worden verbonden, bla-bla. We snapten ook niet dat 
sommige mensen waar we eerder mee hadden samengewerkt nu ineens dat verhaal ophielden.”1303 Het 
ideologische alternatief van de realo’s was, zoals gezegd weinig concreet. Sommigen van hen flirtten 
wat met anarchistische ideeën, of benadrukten in ieder geval de autonomie van het individu. Bluf!-
redacteur Jan Willem van Gelder, een vertegenwoordiger van deze vleugel: “We vonden dat mensen 
hun lot in eigen hand moesten nemen. Je moest je niet laten leiden door de staat, door een partij. Maar 
zelf handelen.” Dat idee was verder niet zo ver uitgewerkt, geeft Van Gelder toe. 
 
De kraakbeweging als geheel was een amalgaam van verschillende opvattingen: iedereen had eigen 
gedachten, drijfveren en inspiratiebronnen over de kant die het uit moest met de wereld. Volgens 
Duivenvoorden maakte juist dat gebrek aan ideologische overeenstemming de kraakbeweging als 
geheel anti-ideologisch. Zolang ideologische scherpslijperij buiten de deur bleef kon de beweging als 
geheel een vuist maken. Het gebrek aan een verbindende ideologie maakte op bepaalde momenten ook 
samenwerking buiten de subcultuur mogelijk. Het meest duidelijk is wel de samenwerking die vanuit 
het SuZA-initiatief (de organisatoren van de spektakelblokkade, zie de paragraaf met die naam) werd 
gezocht met de reguliere anti-apartheidsorganisaties (‘de comités’). De anti-impies doorbraken de 
ideologische veelvormigheid van de beweging.1304 Zij streefden ernaar de hele radicale beweging te 
verenigen onder het anti-imperialistische gedachtegoed. Zulk collectivistisch denken was de meeste 
krakers een gruwel. Voor Duyvendak is het dan ook duidelijk: zijn realo’s waren de hoofdstroom van 
de radicale beweging, de anti-impies waren een zijtak.  
Naast het ideologische onderscheid én de mate van zendingsdrift was het verschil tussen beide vleugels 
ook strategisch. Ruwweg waren er binnen de radicale beweging twee strategieën die opgeld deden. De 
eerste was de theorie van de terreur – al werd die term daar niet voor gebruikt: het afdwingen van 
politieke eisen door middel van het aanrichten van schade. Dat wil zeggen: een bedrijf zoveel schade 
toebrengen dat ze wel moeten stoppen met waar ze mee bezig zijn. Dat was de aanpak van RARA. De 
tweede strategie was meer de symbolische aanpak: (beperkte) schade toebrengen, niet met de illusie dat 
daarmee de politieke eisen direct worden ingewilligd, maar door daarmee de algehele politieke en 
publieke druk te laten toenemen. De rol van de media en de algemene publiciteit was in deze tweede 
strategie van groot belang. Ook het concept van imagoschade dat vanaf eind 1988 vooral door SuZA 
werd aangehangen en uitgewerkt, was onderdeel van de tweede strategie. 
 
De scheidslijnen tussen de vleugels van de kraakbeweging waren, zeker in het begin, diffuus. Mensen 
konden rustig aan acties deelnemen die aan beide zijden van de grens waren bedacht. Ook waren 
vriendschappen ‘over de grenzen’ geen enkel probleem. Binnen de twee vleugels van de beweging 
waren vele kleine groepjes actief rond bepaalde thema’s en acties. Deze groepjes waren vooral 
samengesteld op basis van onderlinge vriendschappen en via-via contacten. De autonomie van de 
groepjes en de verscheidenheid waren in zekere zin de kracht van de radicale beweging; het maakte de 
beweging aantrekkelijk, divers en tevens ongrijpbaar. RARA zag zichzelf ook liever niet als een vaste, 
identificeerbare groep, maar eerder als een ‘soortnaam’, waarbij het werd verwelkomd als er meerdere 
RARA’s op zouden staan (in navolging van de uitspraak van Che Guevara: “Creëer twee, drie, 
meerdere Vietnams”). Roemersma in het programma Andere Tijden: “RARA is een concept, een idee 
en het heeft geen copyright.”1305 Binnen de groepjes werden acties opgezet, werd de strategie 
besproken en werd gepraat over maatschappelijke onderwerpen. Dit niet altijd even serieus, overigens. 
Een vergadering kon makkelijk omslaan in een feestje of kroegbezoek. Soms waren het relatief vaste 
groepjes, soms kwamen mensen ad hoc bij elkaar. Sommige groepjes hielden zich uitsluitend met één 
thema bezig, andere wisselden regelmatig van thema. Ook konden de leden van een groepje dat zich 
bijvoorbeeld had vastgebeten in het thema Midden-Amerika, op een gegeven moment meedoen aan een 
actie om de slangen door te snijden van een Shellpomp; omdat dit gevraagd werd of omdat Zuid-Afrika 
toevallig in het nieuws was.  

                                                
1302 Citaten van René Roemersma zonder verdere bronverwijzing zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 22-01-

2011. 

1303 Citaten van Wijnand Duyvendak zonder verdere bronverwijzing zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 07-01-

2011. 

1304 Duivenvoorden (2000), p 292. 

1305 VPRO-Andere Tijden, dd 25-11-2010. Zie ook webdossier ‘De explosieve idealen van RARA’: 

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/44185190/ 
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De ad hoc manier waarop veel acties werden uitgedacht en uitgevoerd sluit aan bij de opvatting dat 
tegenculturele stromingen niet erg honkvast zijn in het bepalen van het doelwit van hun acties.1306 Het 
conflict met de overheid en andere burgerlijke, kapitalistische instituties stond voor de radicalen 
voorop; het precieze onderwerp waarop dat conflict werd uitgevochten was vooral een pragmatische 
keuze. Acties uit eigen kring tegen de overheid of tegen het bedrijfsleven, vanuit welke motivatie dan 
ook, konden op goedkeuring van de beweging rekenen. Zuid-Afrika was volop in het nieuws en dat 
maakte dat de aandacht van de radicale beweging hier vrij automatisch naar uitging. Dat geldt zowel 
voor de anti-impies als voor de realo’s. 
Ondanks alle tegenstellingen was Wijnand Duyvendak toch deel van dezelfde beweging als zijn 
tegenpool René Roemersma. En beiden voelden dat ook zo. Het kernwoord was ‘autonomie’. René 
Roemersma noemt het ‘eenheid in verscheidenheid’: verschillende actievormen konden naast elkaar 
bestaan en hoefden elkaar niet te bijten. “Sommige mensen vonden dat als je ergens een brandbom 
neerlegde, dat dit een ander zou belemmeren om een bezetting te doen. Ik vond dat kul. De ene actie 
hoeft de andere niet uit te sluiten.” 
Zelden of nooit kregen de groepjes een formele status of een herkenbare, vaste structuur. Een 
voormalig actievoerder die liever anoniem wil blijven zegt: “Het waren allemaal diffuse groepjes, de 
scheidslijnen waren meestal niet zo duidelijk. Mensen hingen vaak ergens bij, maar dan wist je niet of 
ze echt bij een groepje hoorden. Wij hoorden niet bij de anti-impi-vleugel. Ik vond dat die totaalstrijd 
waar RARA over schreef, eigenlijk nergens op sloeg. Zo kon en moest je het systeem niet bestrijden, 
vond ik. RARA stond buiten de realiteit. Tegelijk kwamen de ideeën voor onze acties dicht bij de 
mensen van RARA, de anti-impies, vandaan.”1307 Actievoerders kwamen elkaar tegen op feesten, in het 
café of tijdens bezoekjes aan andere kraakpanden. Ze wisselden informatie uit of vroegen elkaars 
medewerking voor het uitvoeren van acties. Misschien waren de groepjes die de meest radicale acties 
uitvoerden nog het meest gestructureerd. Immers, de strikte geheimhouding die bijvoorbeeld de 
RARA-acties vereisten, noopten tot een zekere (cellen)structuur, waarbij infiltratie binnen de cel ten 
koste van alles moest worden vermeden, maar ook uittreden buiten de cel problematisch kon zijn. De 
noodzaak tot een celstructuur was al duidelijk geworden in de Onkruittijd. Roemersma: “Het was 
duidelijk dat iedereen in kaart was gebracht en dat er een cellen-structuur nodig was om vergaande 
acties te kunnen blijven uitvoeren.” De realo’s zagen niet zo veel in een cellenstructuur die vooral 
voortkwam uit de behoefte aan geheimhouding van radicale, illegale activiteiten, en gebruikte in ieder 
geval niet deze RAF-achtige terminologie.  
 
Bluf! 
Het belangrijkste orgaan van de radicale beweging, het weekblad Bluf!, was vooral de spreekbuis van 
de realo’s. Bluf! was in 1982 opgericht als alternatief voor de Amsterdamse Kraakkrant. Er was 
behoefte aan een blad dat de verbreding van de beweging verwoordde: dus niet alleen meer schrijven 
over kraken, maar ook over de andere onderwerpen en actiethema’s – waaronder dus de strijd tegen de 
apartheid – waar de beweging steeds meer in verzeild raakte.1308 Apartheid verscheen voor het eerst in 
de kolommen van Bluf! na de inval in de bibliotheek van het NZAV. Bluf! publiceerde de claimbrief 
van de groep ‘Amsterdammers tegen racisme en discriminatie’ en gaf een korte reactie op de actie en 
de nasleep ervan. Vreemd genoeg besteedde Bluf! vrijwel geen aandacht aan de eerste RARA-actie, die 
bij John Deuss onder de naam ‘Pyromanen tegen apartheid’. Behalve een klein berichtje over de brand 
en over de daden van Deuss zweeg Bluf! over deze eerste echt heftige anti-apartheidsactie in 
Nederland. Duidelijk was dat de uitvoerders van de aanslag bij Deuss, anders dan de mensen die de 
NZAV-bibliotheek binnenvielen, geen goede ingangen hadden bij de Bluf!-redactie. De NZAV-actie 
was ook veel massaler dan de actie bij Deuss, die vanwege het extreme karakter ervan voorbereid en 
uitgevoerd was door een klein groepje. 
Bluf!, hoewel gedomineerd door de realo’s, berichtte over de hardere acties, becommentarieerde 
desnoods, maar nam er geen afstand van. Ook niet als de acties verder gingen dan de redacteuren 
wellicht zelf wijs achtten, zoals het merendeel van de redactie vond van de aanslagen van RARA. Bluf! 
gaf zelfs suggesties voor vervolgacties. Duyvendak: “Bluf! was een platform voor de hele beweging. 
Persverklaringen van RARA drukten we gewoon af. Dat vonden we belangrijk, maar dat betekende 
niet dat we ermee instemden. Onze voorkeuren maakten we soms wel duidelijk door de manier waarop 
we er over schreven. Zo heeft één van ons een keer een nep-RARA claimbrief in Bluf! geschreven, in 
de taal van RARA, maar zo dat het allemaal onzin werd. Een goede verstaander was dan duidelijk dat 
wij die RARA-ideologie eigenlijk niks vonden.” 

                                                
1306 Duyvendak et al (1992), p 72. 

1307 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 17-12-2010.  

1308 Duivenvoorden (2000). 
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Pas eind april 1985, na acties bij een aantal reisbureaus, waaronder A-reizen in Mijdrecht, pikte Bluf! 
het thema van de apartheid opnieuw op. In Bluf! nr 167 gaf de redactie ruimte aan een nieuwe groep 
Aktie Anti-apartheid om uiteen te zetten hoe een reisbureau in Bentveld werd aangepakt (steen door de 
ruit, stinkbom): “Wij hebben heel bewust gekozen voor een gewelddadige sabotage-aktie, die verder 
gaat dan een beleefd en simbolies protest (...) zolang de verrotte verdeling van de welvaart van macht 
en vrijheid in de wereld voortduurt, zolang het Zuidafrikaanse onderdrukkende geweld in géén 
verhouding staat tot het gebruikte bevrijdende geweld, zolang zullen wij deze en zwaardere akties 
voeren. En wij niet alleen.”1309 
Hoewel Bluf! zich vooral afficheerde als, min of meer neutraal, platform voor de hele beweging, heeft 
de redactie van Bluf! zeker ook een rol gespeeld in de ontwikkeling van de beweging. Zowel door het 
zelf schrijven van redactionele artikelen als door de keuze bij het plaatsen van berichten van anderen en 
het entameren van discussies. Bluf! speelde een rol in de keuze van actiedoelen. Bluf! publiceerde 
informatie over te treffen bedrijven. Soms droeg het blad daarmee bij aan de dreiging die van de 
beweging uitging door bijvoorbeeld namen en adressen van ‘tegenstanders’ te publiceren. Zo 
publiceerde Bluf! op 8 augustus 1985 een artikel met de namen, adressen en telefoonnummers van de 
Raad van Bestuur van SHV en identificeerde de Makrovestigingen (eigendom van SHV) als 
‘handlangers van apartheid’. Het artikel was geschreven door de groep die op 8 augustus 1985 ruiten 
ingooide en stinkbommen gooide bij het hoofdkantoor van SHV in Utrecht. Korte tijd later ging de 
eerste Makro in Duivendrecht in de brand. De combinatie van het gebruikte geweld tegen de 
Makrovestigingen en de publicatie van de namen en adressen van de top van het concern, maakte dat 
de persoonlijke dreiging voor de top van SHV wel heel dichtbij kwam. Volgens oud Makrodirecteur 
Jan van Dijk was SHV-topman Paul Fentener van Vlissingen wel degelijk bang dat een volgende 
aanslag hemzelf en zijn gezin zou kunnen treffen: “Hij heeft een hele beveiliging opgebouwd rond 
zichzelf. Zowel rond zijn privéwoning als rond het SHV-gebouw en alle stappen buiten de deur. 
Vanwege RARA.”1310 Door het publiceren van de namen en adressen van de de SHV-top speelde Bluf! 
een rol in de persoonlijke dreiging die van de radicale beweging uitging.  
Een afwijzing van de RARA-aanslagen is in de redactionele pagina’s van Bluf! niet terug te vinden. De 
ongeschreven code binnen de radicale beweging was immers: je valt elkaar in het openbaar niet af. Tot 
op het laatst is deze code overeind gehouden. Dit maakte dat er voor de buitenwereld slechts sprake 
was van één, amorfe radicale beweging. Pas toen op het laatste de tegenstellingen tussen de 
verschillende vleugels publiekelijk en gewelddadig werden uitgevochten viel ook voor de buitenwereld 
het beeld van een samenhangende beweging uit elkaar. Maar toen ging het allang niet meer over de 
strijd tegen de apartheid. 
 
De verhouding met de comités 
Vanuit de ‘reguliere’ anti-apartheidsbeweging was het relatief stil na de eerste acties van de radicalen. 
Aanvankelijk zwegen de comités, of volstonden met kort, afwijzend commentaar. De AABN, hoewel 
vaak iets radicaler dan Kairos en het KZA, toonde het minste begrip voor de eerste actie van het 
radicale front. Conny Braam: “We vonden dat de gebruikte actiemiddelen pasten binnen een dictatuur, 
niet binnen de Nederlandse democratische verhoudingen. Het riekte naar boekverbrandingen.” Later, 
toen RARA eenmaal op het toneel was verschenen en de harde acties een constante waren geworden, 
werden de comités nadrukkelijker gevraagd naar hun reactie op de aanslagen. De methoden die de 
radicalen gebruikten waren contraproductief, stelden de comités. De gevestigde organisaties vreesden 
dat gewelddadige acties de zorgvuldig opgebouwde achterban van de beweging zou aantasten. Gert de 
Boer van het KZA verwoordde deze vrees: “Wil onze beweging een vuist maken dan moeten we 
streven naar verbreding van de achterban, akties als die van RARA versmallen deze alleen maar.”1311  
Hoewel de gematigde organisaties vrijwel unaniem de gewelddadige methoden afkeurden, was die 
veroordeling vooral strategisch, zelden principieel. De meeste woordvoerders van de comités toonden 
begrip voor het feit dat sommige actievoerders hun toevlucht namen tot geweld. Dat begrip kwam 
voort uit de halsstarrigheid van ‘de tegenstander’ en hun doofheid jegens de eisen van de actievoerders: 
‘Nou ziet u wat er van komt als u niet luistert naar onze gematigde eisen’, was de boodschap van de 
comités.  
 
Aangezien de daders van de harde acties anoniem bleven, kon het publiek lange tijd speculeren over 
hun identiteit. Gezien de gewelddadigheden die zich in de jaren ervoor hadden voorgedaan rondom de 

                                                
1309 Bluf! nr 167, dd 25-04-1985. 

1310 VPRO-Andere Tijden, dd 25-11-2010. Zie ook webdossier ‘De explosieve idealen van RARA’: 

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/44185190/. Laatst geraadpleegd op 03-12-2012. 

1311 AABN-KZA. Informatie over gezamenlijke acties, oktober 1988. 
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krakers rees al snel het vermoeden dat de daders van de aanslagen bij het NZAV en bij Deuss ook in 
krakerskringen gezocht moesten worden. Maar helemaal zeker was dit niet. Het harde bewijs van de 
betrokkenheid van de kraakbeweging ontbrak, ook al omdat deze beweging tamelijk fluïde was. Niet 
iedereen was ervan overtuigd dat de traditionele anti-apartheidsbeweging niets met de aanslagen van 
doen had. Dit maakte dat de gematigde anti-apartheidsorganisaties in het defensief werden gedwongen. 
KZA en Kairos hadden voortaan eerst iets uit te leggen alvorens hun ‘gewone’ acties te kunnen 
uitvoeren, meende bijvoorbeeld Shell. Voor Shell boden de vernielingen gelegenheid om de oude 
tegenstanders (in casu het KZA en Kairos) zwart te maken. John Kilroe, bijvoorbeeld, voorzitter van 
Shell Zuid-Afrika, zei op de Nederlandse televisie dat hij vermoedde dat Nederlandse belastingbetalers 
het feit zouden verafschuwen dat belastinggeld wordt gegeven aan groepen die benzinestations 
afbranden.1312  
Voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van mei 1985 schreef de Shelldirectie een brief aan 
Sietse Bosgra waarin deze werd gewezen op zijn verantwoordelijkheid voor eventuele 
‘onregelmatigheden ter vergadering’. Behalve op de gebruikelijke schermutselingen tussen 
actievoerders en de leiding van de vergadering doelde Shell vooral op ernstiger feiten: “In het 
afgelopen jaar is door een aantal geweldplegingen in de Nederlandse samenleving, samenhangend met 
het onderwerp Zuid-Afrika duidelijk geworden dat akties als georganiseerd door uw organisaties een 
klimaat kunnen scheppen waarin ook puur destructieve krachten kunnen worden losgemaakt. Wij 
realiseren ons dat u tijdens de vergadering van het vorige jaar en daarna gewelddadige akties 
veroordeeld hebt, hoewel door het uitgesproken begrip voor deze akties die veroordeling minder 
categorisch was dan verwacht had mogen worden. Niettemin gaan wij er toch van uit dat u en uw 
organisatie in generlei zin de mogelijkheid van verdere onregelmatigheden of zelfs gewelddadigheden 
willen bevorderen.”1313 
De comités waren niet onder de indruk van het argument dat hun acties de sfeer hadden gecreëerd waar 
de aanslagen een gevolg van waren. Volgens Bosgra deed zijn organisatie niet veel meer dan 
informatie verspreiden over de situatie in Zuid-Afrika. “Als wij geen informatie meer mogen geven, 
dan moet je ook de pers aan banden leggen. De eerste actie tegen Makro volgde direct na een 
documentaire van Panoramiek over Makro in Zuid-Afrika. Moet ze zo’n uitzending dan verbieden? 
Natuurlijk niet.”1314 Bosgra stak niet onder stoelen of banken dat het vanwege aanslagen terugtrekken 
van SHV of Shell uit Zuid-Afrika hem welgevallig zou zijn: “We zien ze liever op andere gronden 
vertrekken, maar iedere terugtrekking is er één.”1315  
 
Een reden om de gewelddadige acties niet eenduidig te veroordelen was dat de gematigde beweging 
profiteerde van de aanslagen en vernielingen. Het ‘succes’ van de radicale acties en de (dreiging met) 
grote verstoringen en vernielingen straalde door richting de comités. Door geen resolute scheiding aan 
te brengen tussen de radicale clubs en de eigen beweging konden de gematigde organisaties 
meeprofiteren van de dreiging met geweld. Hun eisen, hoewel niet anders geformuleerd dan voorheen, 
kregen ineens veel meer tanden. Tegenstanders die eerder de eisen tamelijk ongestraft naast zich neer 
konden leggen, dachten nu wel twee keer na voor ze daartoe besloten. Dat was medio 1985 onder 
andere de motivatie van de eigenaar van A-reizen te Mijdrecht, om uiteindelijk akkoord te gaan met de 
eis van de kerken om het toerisme naar Zuid-Afrika te stoppen. Eerdere vernielingen, op 9 maart 1985, 
noopten A-reizen om de eisen van de gematigde kerkelijke actievoerders in te willigen (zie paragraaf 
‘Steunt uw geld Apartheid’). Een ander voorbeeld van de dreiging die vanaf 1985 op de achtergrond 
meespeelde bij de acties van de gematigde anti-apartheidsorganisaties was het besluit van hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam om een beurs voor reizen naar Zuid-Afrika af te gelasten. Het KZA en de 
AABN hadden in december 1988 Krasnapolsky aangeschreven en met acties gedreigd als de beurs 
door zou gaan. In de traditie van het KZA en de AABN konden milde acties worden verwacht: het 
uitdelen van pamfletten, het scanderen van leuzen en hoogstens het hinderlijk bevragen van deelnemers 
aan de beurs. Toch nam Krasnapolsky het besluit naar eigen zeggen omdat ze “de veiligheid van de 
gasten niet meer kon waarborgen”.1316 Ook de politiek had geadviseerd de beurs niet te laten doorgaan. 
Directeur Tichelaar van Krasnapolsky liet weten dat het besluit van het hotel niet genomen was op 
‘politieke gronden’: “(...) als er echter een klimaat dreigt te ontstaan waarin onze gasten niet meer 
veilig zijn, zien wij het als onze verantwoordelijkheid bijeenkomsten af te gelasten.”1317 Sietse Bosgra 

                                                
1312 Bergh, Erik van den. The Dutch Campaign against Shell. In  Hengeveld en Rodenburg (1995), p 319. 

1313 Brief Shell (A.L Rasterhof) aan KZA (Sietse Bosgra), dd 02-04-1987. Archief KZA, doos 22. IISG. 

1314 Geciteerd in de Volkskrant, dd 14-01-1987. 

1315 Geciteerd in de Volkskrant, dd 14-01-1987. 

1316 Zie bijvoorbeeld: Volkskrant, dd 14-12-1988. 

1317 De Volkskrant, dd 14-12-1988. 
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reageerde tevreden over het besluit van Krasnapolsky, en accepteerde – of sprak in ieder geval niet 
tegen – dat zijn comité kennelijk in staat werd geacht de veiligheid van hotelgasten te bedreigen. 
Enkele dagen later eisten KZA en AABN tegenover congrescentrum RAI in Amsterdam dat de stands 
van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij SAL en van de reisorganisatie Satour verwijderd 
zouden worden van de vakantie vakbeurs ‘Tour ’88’. Ook deze eis werd prompt ingewilligd, opnieuw 
omdat de directie van de RAI de bezoekers, standhouders en het personeel niet in gevaar wilde 
brengen. 
Er was bij de gematigde actievoerders een zekere voldoening te merken dat ‘hun’ onderwerp voor 
sommigen kennelijk gewichtig genoeg was om er heftige conclusies uit te trekken. Ook richting de 
internationale strijd tegen apartheid was er toch een zekere trots te proeven hoe ver Nederland wel niet 
bereid was te gaan. AABN’er Fons Geerlings herinnert zich: “Als we spraken met Zuid-Afrikanen 
werden we trouwens vaak gefeliciteerd met de harde acties en de brandstichtingen. Ook zij dachten dat 
wij er achter zaten.” Een vertegenwoordigster van een Zuid-Afrikaanse organisatie verklaarde tijdens 
een actieconferentie in het Amsterdamse Paradiso dat jongeren in de townships van Zuid-Afrika 
enthousiast waren over de acties van RARA.1318 
 
Andersom waren velen binnen de radicale beweging teleurgesteld en boos over de afhoudende reactie 
van de comités. Soms vertaalden deze emoties zich in acties. In 1985 bezette een groep met de naam 
‘Zuidelijk Afrika Komitee’ het kantoor van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij. Dit ‘Komitee’ 
zette zich af tegen het beleid van anti-apartheidsstad Amsterdam (“Hier in Amsterdam mogen 
Zuidafrikaanse instellingen en bedrijven zich nog steeds vrij beijveren voor de ekonomische 
instandhouding en ideologische verdediging van de apartheid”1319), maar ook tegen AABN en KZA. In 
een ongedateerde open brief onder de titel ‘AABN en KZA tegen apartheid?’ ging de groep fel tekeer 
tegen beide comités: “Domineert bij ons de woede tegen het Zuidafrikaanse apartheidssysteem, bij 
AABN en KZA maakt de distantiëringswoede de dienst uit (...) Al jaren lang horen aktiegroepen met 
lede ogen aan, hoe gevestigde clubs en komitees de ene aktie na de andere afkeuren of zich daarvan 
distantiëren. In hun van parlementarisme en autoriteitsfixatie doordrenkte denken menen zij zich het 
monopolie op het anti-racistische geweten te mogen aanmatigen (...) praktisch gesproken funktioneren 
AABN en KZA als remblokken op anti-racistische akties (...) Wij distantiëren ons van mensen, die zich 
in hun anti-apartheidsstandpunt niet meer onderscheiden van Reagan: beiden veroordelen zowel de 
apartheid als de aktieve anti-apartheidsstrijd. Van Reagan begrijpen wij dat wel. Van de AABN en 
KZA eigenlijk ook, tenslotte is de apartheid hun bestaansreden.”1320 
Bluf! hekelde de geringe steun van de comités voor de radicale acties. Na de actie bij de NZAV-
bibliotheek schreef het blad: “De prijs voor de meest verbluffende reactie is voor de AABN, de Anti-
Apartheidsbeweging Nederland. In Volkskrant en NRC distantiëren zij zich van de aktie, die zij 
“ondoordacht” noemen (...) Mooi hoor om je maatjes zo af te vallen, die toevallig eens iets anders 
bedenken dan aktievoeren binnen de gevestigde patronen. Niemand vroeg de AABN de aktie te 
steunen, maar van een klub die het terechte tegengeweld van het African National Congress (ANC) 
ondersteunt, zou je toch wat anders verwachten, dan dat ze mensen die voor dezelfde zaak vechten 
publiekelijk gaan afvallen.”1321 Twee weken later – na een uitzending van IKON-tv over de actie – 
verweet Bluf! Conny Braam “een leugenachtige hypokriete houding.”1322  
Het stak de radicale actievoerders dat hun aandeel in de strijd tegen de apartheid door de comités veelal 
werd genegeerd. In Bluf! verscheen een kritiek op de publicatie ‘Nederlands aandeel in Apartheid’ van 
september 1987 waarin KZA, AABN en Kairos een overzicht gaven van anti-apartheidsacties, maar 
waarin alle radicale acties werden genegeerd evenals de acties van het Azania Komitee. “Je hoeft het 
niet eens te zijn met de doelen en middelen van bv Commando Crash&Carry, Nachtschade, RARA, 
Splijt Apartheid, maar ook van clubs als het Azania Komitee, om hun acties toch te vermelden als je 
een beeld wilt geven van wat Nederland tegen apartheid doet. Maar nee, andersdenkenden en -doenden 
worden genegeerd.”1323  
De radicale beweging verweet de comités ineffectiviteit en gebrek aan radicaliteit, maar liet zich 
tegelijkertijd graag voeden door het gedegen onderzoek van de comités naar, onder andere, de handel 
en wandel van het Nederlandse bedrijfsleven in Zuid-Afrika. De RARA-mensen lazen de brochures 

                                                
1318 Zie bijvoorbeeld: De Waarheid, dd 21-11-1988. 

1319 Pamflet bij bezetting SAL-kantoorAmsterdam, ongedateerd. SAVRZ054, doos 1. 

1320 AABN en KZA tegen apartheid? Brief Zuidelijk Afrika Komitee, zonder datum (ws 1985). SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1321 Bluf! Nr 103, dd 26-01-1984.  

1322 Bluf! Nr 105, dd 09-02-1984. 

1323 Geciteerd in: Flint, Joost. (Radikale) Anti-apartheidsstrijd in Nederland, 1985-1990. Ongepubliceerd overzicht van acties 

tegen apartheid. Privéarchief Joost Flint. 
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van de comités en lieten zich daardoor inspireren, erkende René Roemersma.1324 In Bluf! verschenen 
met regelmaat artikelen die gebaseerd waren op het werk van de comités. Zo publiceerde Bluf! in het 
najaar van 1985 een lijst met Nederlandse bedrijven die handel dreven met Zuid-Afrika, met de 
kennelijke bedoeling dat bij deze bedrijven actie kon of moest worden gevoerd. Het blad baseerde zich 
daarbij op onderzoek van de reguliere anti-apartheidsorganisaties. Gedurende de hele periode van de 
radicale acties was de timing vaak zo, dat buitenstaanders een zekere samenwerking tussen beide 
vleugels konden vermoeden. Zo viel de aanslag bij de villa van John Deuss, op 6 januari 1985, vrijwel 
samen met de publicatie van onderzoeksresultaten over Deuss door het Shipping Research Bureau.1325 
Een aantal gelijktijdige acties bij Nederlandse bedrijven, waaronder wijnimporteur de Kaapkelder in 
Teuge, op 8 augustus 1985 laat zich ook verklaren omdat de bedrijven genoemd werden in ‘Nederland 
investeert in apartheid’.1326 “Dat boekje leverde doelwitten voor radicale acties”1327, erkent toenmalig 
Bluf!-redactrice Margreet Simons. Radicale actievoerders lieten vaak weten dat zij hun acties 
uitvoerden ter versterking van de gematigde activiteiten van de traditionele beweging. In een interview 
met de Volkskrant stelden de betrokkenen bij actiegroep ‘Nachtschade’ na het vernielen van diverse 
Shellstations dat ze “op een concrete manier [wilden] meewerken aan het onder druk zetten van Shell, 
opdat deze zich terugtrekt uit Zuid-Afrika.”1328 Hun actie sloot daarmee aan bij de traditionele 
aanwezigheid van Kairos en KZA bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Alleen: “Wij 
doen dat anders.” Volgens de actievoerders was “sabotage (...) één van de effectieve middelen om 
bijvoorbeeld zich al jaren voor argumenten doof houdende multinationals onder druk te zetten.” 
Tijdens de ANC-actiemaand in juni 1987, georganiseerd door het KZA, vonden aanslagen plaats 
waarbij RARA de aanslagen claimde op benzinestations in Nieuwegein en Zaandam. In de nacht van 9 
op 10 mei 1988 werden ondergrondse brandstoftanks vervuild bij het Shell Thermo Centrum in 
Hilversum en vernielingen aangericht bij Shellstations in Den Haag en Nijmegen en bij een regionaal 
distributiecentrum van Shell in Eindhoven. Dit gebeurde enkele dagen voor de Shell 
aandeelhoudersvergadering (op 11 mei) die opnieuw bezocht werd door traditionele actievoerders. In 
een verklaring afgeleverd bij onder andere het ANP in Amsterdam schreven de actievoerders, die zich 
‘Zet Shell Apart’ noemden, dat zij zich onder andere gesteund voelden door een uitspraak van Beyers 
Naudé: “Wij hebben niets aan de mooie advertenties van Shell, waar wij op wachten is dat Shell haar 
steun aan het apartheidsregime opzegt.”1329 
Binnen de radicale beweging zelf waren er ook mensen die meenden dat hun acties de 
buitenparlementaire activiteiten vormden van één grote beweging en dat de afstand tussen de radicalen 
en de traditionele organisaties niet zo groot wel. Fons Geerlings (AABN): “Ik sprak in die tijd een 
vrouw die betrokken was bij de acties en die was ervan overtuigd dat wij hun activiteiten op zich wel 
goedkeurden, maar dat wij hun harde lijn gewoon niet zelf aandurfden.”1330 
De verhouding tussen de comités en de radicale groepjes was, kortom, niet eenduidig. Aan de ene kant 
werden vertegenwoordigers van beide vleugels niet moe om de acties van de anderen contra-productief 
of ineffectief te noemen. Aan de andere kant was het duidelijk dat beide vleugels gebruik maakten van 
elkaar. De autonomen maakten gebruik van de informatie en het draagvlak dat door jarenlang comité-
werk was opgebouwd, en de comités ontleenden dreiging en urgentie aan de harde acties van de 
autonomen. 
 
Op 20 april 1988 plaatste De Groene Amsterdammer enkele bijdragen aan het debat over de 
radicalisering van de strijd. Twee vertegenwoordigers van de radicale vleugel, Henk Overschie en 
Johan van Ruiten, betichtten de traditionele comités van ‘bang zwijgen’ over het politieoptreden jegens 
de RARA-verdachten. Volgens de auteurs was dit een “politieke blunder omdat linkse mensen zich te 
allen tijde moeten keren tegen een dergelijk politie-optreden, ongeacht wie de arrestanten zijn. Dat 
volgens Justitie de arrestanten behoren tot een organisatie waarvan je de strategie afkeurt, mag nooit 
een reden zijn om in zwijgen toe te zien. Dat is niet in het belang van de anti-apartheidsstrijd, omdat de 
Nederlandse investeerders in Zuid-Afrika op dit moment de lachende derden zijn. De discussie gaat 
immers nu alleen nog maar over de middelen die RARA gebruikt, en niet over de verwerpelijkheid van 

                                                
1324 Interview met de auteur, dd 22-01-2011. 

1325 Shipping Research Bureau. John Deuss - Transworld Oil. Zuid-Afrika’s belangrijkste olieleverancier. Shipping Research 

Bureau, Amsterdam, januari 1985. 
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de handel in apartheid.”1331 De reactie van Klaas van Urk, namens het KZA, was: “De RARA-akties 
lijken een negatief effect te hebben op de publieke opinie en op de perspectieven van de anti-
apartheidsakties in Nederland.” Volgens Van Urk was het zeker mogelijk om met consumentenacties, 
vooral wanneer deze in meerdere landen plaatsvonden, Shell uit Zuid-Afrika weg te jagen. “Die aktie 
slaagt echter alleen als bijzonder grote groepen mensen zich aaneensluiten (...) als alle PvdA-kiezers de 
Shellpomp systematisch voorbij rijden, zou Shell ongetwijfeld tot andere keuzen komen.”1332 
De AABN meende dat de acties van RARA niet effectief waren. In Bluf!1333 schetste AABN-
woordvoerder Fulco van Aurich een strategisch concept van de anti-apartheidsbeweging: de 
Nederlandse bevolking moest gewonnen worden voor een totale boycot, en zo de regering dwingen tot 
de keuze vóór de bevrijdingsbewegingen. Het ging dus om het creëren van een ”breed 
solidariteitsfonds aan de basis”.1334 Dit was, volgens Van Aurich, wat het ANC aan de Nederlandse 
solidariteitsbeweging vroeg. Hij achtte deze benadering ook succesvol; immers de steun voor de strijd 
tegen apartheid binnen Nederland was aanzienlijk, en ook hadden diverse bedrijven en instellingen hun 
belangen in en relaties met Zuid-Afrika verbroken. RARA antwoordde in het stuk ‘Zuur aan de wortels 
van de samenleving’, gepresenteerd tijdens het congres ‘Solidariteit en Verzet’, in het najaar van 1987 
(zie paragraaf ‘RARA’). Kern van het betoog – en van het verschil tussen de groepen rondom RARA 
en de reguliere anti-apartheidsbeweging – was dat de radicalen hun grenzen niet wensten te laten 
bepalen door de regels van de parlementaire democratie, maar door de eisen die de situatie aan hen 
stelde, de situatie van imperialistische verhoudingen: “Onze strategie is compromisloos.”1335 Daarnaast 
was duidelijk dat RARA de anti-apartheidsstrijd slechts zag in het kader van de bredere strijd tegen het 
wereldwijde kapitalisme. Dat klonk overigens niet erg veel anders dan de beginselverklaringen van de 
AABN zelf, in het begin van de jaren zeventig. 
 
Door de comités werden vijf argumenten genoemd waarom de harde acties afgewezen dienden te 
worden.1336 Ten eerste zouden ze ertoe leiden dat de Nederlandse regering steun ging geven aan 
bedrijven met belangen in Zuid-Afrika. Ten tweede leidde het af van de discussie over Zuid-Afrika en 
de apartheid zelf. Ten derde werd de breedheid van de anti-apartheidsbeweging schade berokkend. Ten 
vierde zou een toename van de repressie van de overheid te verwachten zijn. En tenslotte waren de 
harde acties ongewenst omdat het ANC er niet om vroeg. Terugkijkend blijkt op deze argumenten wel 
wat af te dingen. 
Er zijn geen aanwijzingen dat bedrijven met belangen in Zuid-Afrika extra steun hebben gekregen van 
de regering, zoals het eerste argument stelde. Sterker: zelfs de steun van de regering voor bedrijven die 
concreet werden bedreigd was veel minder dan verwacht had kunnen worden. Het beleid van de CDA-
VVD-regering bleef in de periode dat de gewelddadige acties plaatsvonden opmerkelijk constant: geen 
eigen Nederlands beleid, géén voorhoedefunctie. Pas aan het eind van de periode – met de publicatie 
van een nieuw, kritischer mensenrechtenrapport van het CDA en de komst van een regering met de 
PvdA – kwamen er scheurtjes in dit beleid. De verandering in het overheidsbeleid bewoog zich 
daarmee in de tegenovergestelde richting van die door de comités voorspeld. Het tweede argument 
sneed meer hout. Buijs (1995) constateert dat met betrekking tot de capitulatie van SHV in de media 
voornamelijk werd geschreven over politiek geweld en terrorisme. De zaak waar het eigenlijk om ging 
– de apartheid – raakte in deze discussie ondergesneeuwd. Wat dat betreft was de ‘overwinning’ op 
SHV een verloren kans voor de anti-apartheidsbeweging als geheel. De enorme hoeveelheid publiciteit 
die RARA c.s. wisten te genereren ging vooral over hun methodes, over hun identiteit en opsporing en 
niet over de zaak zelf. De verklaringen en claimbrieven die na sommige acties werden afgeleverd, 
maakten meestal wel melding van de situatie in Zuid-Afrika en de betrokkenheid van het Nederlandse 
bedrijfsleven daarbij, maar deze verklaringen werden zelden integraal in de ‘burgerlijke pers’ 
afgedrukt. Anders dan de acties van de reguliere anti-apartheidsbeweging leek de radicale beweging 
nauwelijks geïnteresseerd in het informeren van het ‘grote publiek’. Rondom een aanslag of actie deed 
de radicale vleugel weinig tot niets om de berichtgeving erover te sturen of een eigen draai te geven.  
De breedheid van de beweging nam met de komst van de gewelddadige acties niet af, zoals de comités 
in hun derde argument verwoordden. Duidelijk was wel dat het brede publiek weinig moest hebben van 
de aanslagen en het geweld, en deze acties afkeurde als methode om de apartheid te bestrijden. Dit 
maakte het belangrijk voor gematigde anti-apartheidsbewegingen om de verschillen tussen de eigen 
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organisaties en de radicale vleugel te benadrukken. Ruud Lubbers noemde de aanslagen op de 
Shellstations een “vloek voor mensen die werkelijk met de anti-apartheidsstrijd bezig zijn.”1337 Dat 
vindt, terugkijkend, ook Bart Luirink van de AABN: “RARA bracht de anti-apartheidsstrijd in 
diskrediet. De Telegraaf bracht ons in verband met de geweldplegers. Iemand als VVD’er Frans 
Weisglas sprak dit niet tegen en zo werd ook de link gelegd dat de NCO (en dus de staat) dit 
financierde. Het was, kortom, schadelijk.” Luirink had naar eigen zeggen nog geprobeerd om te 
achterhalen of ‘Johannesburg’ (in casu de Zuid-Afrikaanse geheime dienst BOSS) achter de RARA-
aanslagen zou kunnen zitten, in een poging om de anti-apartheidsbeweging in diskrediet te brengen. 
Maar daar was niets uitgekomen. Luirink: “Dat had natuurlijk mooi geweest, als we dat hadden kunnen 
aantonen.” Het meest frustrerende moment kwam voor Luirink toen hij naast FNV-voorzitter Wim Kok 
liep tijdens een demonstratie in Den Haag in 1986, tien jaar na de Soweto-opstand: “Het was een mooie 
optocht. Er waren vijfduizend mensen op de been. Maar bij de Zuid-Afrikaanse ambassade ging het 
mis: ineens werden er stenen gegooid. Het was volgens mij een bedacht scenario. Ik stond naast Kok en 
die zei: waarom doet niemand iets om dit te stoppen? Ik was woedend: we hadden ons rot gewerkt en 
een handjevol herrieschoppers verpestte het. Zelf kregen ze niemand bij elkaar.”  
De toename van de repressie door de overheid jegens de anti-apartheidsbeweging, het vierde argument 
van de comités, is ook nauwelijks aanwijsbaar, behalve dan de repressie van de gewelddadige acties 
zelf. Er zijn geen aanwijzingen dat bijvoorbeeld gemeentebesturen na 1985/’86 ertoe overgingen om 
demonstraties van de reguliere anti-apartheidsbeweging te verbieden of aan ongebruikelijke 
beperkingen te onderwerpen. Wel is het zo dat politiekorpsen niet altijd goed het verschil zagen tussen 
de conventionele actievoerders en de radicale, gewelddadige vleugel. Zo fotografeerde de politie 
actievoerders tijdens een demonstratie in januari 1988 van Shellstations in Culemborg in het teken van 
de (door de gemeente gesteunde) anti-apartheidsmanifestatie. De burgemeester van Culemborg noemde 
het politieoptreden ‘weinig tactvol’, maar verklaarde het fotograferen met de opmerking dat het met de 
vernielingen van Shell-stations in het achterhoofd “heel normaal is, dat politiekorpsen uit oogpunt van 
preventie en het opsporen van de daders bij onverwachte actie bij een Shell-station voor hen onbekende 
personen fotograferen.” Ook bij de ‘spektakelblokkade’ van het Shellgebouw in Amsterdam-Noord 
was de harde reactie van de politie eerder geënt op de radicale vleugel als tegenstander, dan op de 
reguliere anti-apartheidsbeweging. Hierbij heeft een rol gespeeld dat het hoofd van de plaatselijke 
politie, burgemeester Van Thijn, op dat moment in ‘oorlog’ was met de lokale kraakbeweging. Voor de 
politiek waren de gewelddadige acties slechts sporadisch aanleiding om minder welwillend tegenover 
de Zuid-Afrikabeweging als geheel te staan. CDA-woordvoerder Harry Aarts – toch al geen vriend van 
de anti-apartheidsgroepen – liet weten: “Het is niet geloofwaardig wanneer de actiecomités afstand 
nemen van deze actievormen. Het is toch de algehele protestsfeer die anderen tot dit soort acties 
aanzet.”1338 Het CDA in Zwolle vreesde dat een gemeentelijk boycotbeleid, zoals geëist door de lokale 
Zuid-Afrikagroep zou leiden tot “fascistische terreurdaden”.1339 
Het belangrijkste argument van de comités was dat RARA (en de andere radicale actievoerders) 
verzuimden te luisteren naar de wensen van het ANC dat streefde naar een breed politiek draagvlak 
voor hun bevrijdingsstrijd. De comités gingen hiermee voorbij aan de analyse van RARA dat de strijd 
tegen de apartheid slechts een uitingsvorm was van een veel breder verzet, namelijk de ‘totaalstrijd’ 
tegen kapitalisme en imperialisme. Binnen deze totaalstrijd was de strategie van het ANC nauwelijks 
een argument. Terugkijkend zegt Roemersma daarover: “Dat het ANC tegen de RARA-acties zou zijn 
vond ik geen probleem. Ze hadden steun nodig van de Nederlandse regering en konden dus niet eens 
zeggen dat ze onze acties wel goed vonden. Maar het was niet relevant voor ons. Onze motivatie was 
authentiek. De rechtvaardiging zat niet in het brute karakter van het apartheidsregime, maar in onrecht 
overal. Wij vonden: overal moet je opstaan tegen imperialisme en kapitalisme. Je hebt geen 
toestemming nodig van anderen. Bevrijdingsstrijd is niet het exclusieve domein van de onderdrukten.” 
Overigens meende de radicale beweging dat er wel degelijk steun was vanuit het ANC voor harde 
acties. Het blad Bluf! interviewde een naamloze ‘ANC vertegenwoordiger’ die weliswaar niet zwart op 
wit wilde verklaren dat hij de harde acties goedkeurde, “maar zijn twinkelende ogen en de manier 
waarop hij ons tegemoet trad zeiden ook wel wat. Wat hij wel zei was: ‘als dit soort akties ertoe 
bijdragen dat Shell zich terug trekt uit ZA zijn we daar natuurlijk wel blij om.’”1340 
 
Terugkijkend is het zeer de vraag of, zoals sommigen vreesden, de gewelddadige acties de 
apartheidsstrijd als geheel schade hebben berokkend. De steun van het publiek voor de strijd tegen 
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apartheid was zo groot dat men zich daar niet van liet vervreemden wegens het gewelddadige optreden 
van een radicale minderheid. Feitelijk is de toename van het aantal gewelddadige aanslagen gepaard 
gegaan met een toename van het aantal gematigde acties. In plaats van een situatie waarbij de 
gewelddadige acties de gewone acties smoorden of wegdrukten, lijkt het er eerder op dat beide soorten 
acties elkaar versterkten. Uit gesprekken met betrokkenen van de anti-apartheidsbeweging blijkt ook 
dat er een zekere concurrentie was tussen beide vleugels. De gematigde activisten waren vast van plan 
zich hun strijdperk niet te laten ontnemen door de radicale nieuwkomers en gingen er met extra energie 
– ook mogelijk gemaakt door de media-aandacht – tegenaan.  
 
Het dilemma tussen anonimiteit en politiek overtuigingswerk  
Door te kiezen voor illegale acties garandeerde de radicale beweging weliswaar dat er veel media-
aandacht kwam, maar beperkte ze ook hun mogelijkheden om de richting van het maatschappelijke 
debat dat hen voor ogen stond mede te bepalen. Frank Buijs (1995) noemt dat het dilemma tussen 
anonimiteit en politiek overtuigingswerk. Immers, wegens de actiemethodes als brandstichten en 
vernielen was de radicale beweging voor een groot gedeelte veroordeeld tot de illegaliteit en dat 
verhinderde deelname aan het debat. De belangrijkste manier waarop RARA c.s. hun ideeën naar 
buiten konden brengen was via de claimbrieven. Deze claimbrieven werden soms weliswaar afgedrukt 
in de reguliere media, maar zelden met de bedoeling om discussie te entameren of om de argumenten 
van de beweging voor het voetlicht te brengen. Publicatie had tot doel zicht te krijgen op de 
achtergrond van de daders. Ten eerste was er sprake van een isolement van het radicale deel van de 
anti-apartheidsbeweging tegenover de rest van de beweging, en ten tweede stonden groepjes die 
concrete (illegale) acties voerden ook relatief geïsoleerd binnen hun eigen deel van de beweging. 
Dit probleem werd ook door activisten zelf onder ogen gezien. Een ‘groepje mensen uit Amsterdam’ 
schreef een bijdrage aan het congres Solidariteit en Verzet over ‘het organisatievraagstuk’. “De 
noodzakelijke afscherming naar buiten om ‘lekken’ en lange gevangenisstraffen te voorkomen, stond 
kommunikatie met anderen over gemaakte fouten en behaalde successen in de weg. Zo ontstaat een 
situatie waarin iedereen opnieuw het wiel moet uitvinden (...) De oorspronkelijke gedachte dat het 
radicale voorbeeld veel navolging zou vinden is niet bewaarheid (...) Wat overblijft zijn geïsoleerd 
optredende groepjes en gedesintegreerde deeltijdbewegingen. Terwijl de oorspronkelijke hoop juist 
was dat er een levendige wisselwerking zou bestaan tussen inspirerende illegale akties en een meer 
omvattende aktieve ‘beweging’.”1341 Volgens deze bijdrage was de strategie van de radicale groepen de 
volgende: “Via verdergaande, kwalitatief goede akties en goede persverklaringen daarbij zouden 
radicalere ideeën en praktijken bekendheid krijgen en zou een deel van de bestaande (tamelijk 
passieve) beweging gemobiliseerd worden.” In de praktijk, constateerden de auteurs, was er al jaren 
sprake van stagnatie in de strijd. De acties van kleine groepen stonden vrijwel los van de bredere 
beweging. Dit vooral omdat de kleine groepen noodzakelijkerwijs (vanwege het gevaar van verraad) 
geïsoleerd opereerden. Als onderdeel van de oplossing suggereerden de auteurs meer openheid en meer 
discussie. “Op praktijkniveau denken we bijvoorbeeld aan ‘themagerichte’ aktiecampagnes. Zo kunnen 
we het radikale verzet weer massale vormen aan laten nemen. Wij realiseren ons dat een harde noot 
gekraakt zal moeten worden bij het zoeken naar een evenwicht tussen de autonomie van de 
verschillende groepen en de gezamenlijkheid nodig voor het voeren van een ‘bredere’ campagne.”1342 
Voor veel actievoeders waren de illegaliteit en de anonimiteit echter een deel van de motivatie. 
“Niemand dacht eraan om met open vizier de acties uit te voeren, dat betekende immers dat je 
opgepakt zou worden en je actie noodgedwongen moest staken”1343, zegt een voormalig activist. Maar 
de gesloten vizier-strategie zorgde ook voor verrassende staaltjes van ontkenning van het eigen 
politieke werk. Zo besteedde de ‘radikale beweging’ tijdens de detentie van René Roemersma veel 
aandacht aan de zwakte van de bewijsvoering tegen Roemersma en stelde dat hij onschuldig zou zijn 
aan de daden die hem werden verweten. Terwijl je zou verwachten dat de verdediging van Roemersma 
vanuit zijn politieke beweging zou focussen op het standpunt dat hij – op z’n minst moreel – gelijk had 
in het uitvoeren van zijn acties. In een brief aan ‘Alle Amsterdammers’, stelt een anonieme groep dat 
‘Tegen geen van de acht mensen hadden politie en justitie enig steekhoudend bewijs (...) René schijnt 
nu degene te worden die moet gaan ‘hangen’ om het gezicht van justitie enigszins te redden.’1344 
 
RARA 
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Hoewel het aantal direct betrokkenen bij RARA klein was – naar schatting tien, twintig mensen – heeft 
dit groepje toch voor een groot gedeelte het beeld bepaald van de radicale vleugel van de anti-
apartheidsbeweging. Dit kwam uiteraard door de heftigheid van de aanslagen, maar waarschijnlijk ook 
omdat RARA het enige groepje is geweest dat gedurende meerdere jaren met dezelfde naam in de 
openbaarheid kwam. RARA werd het ijkpunt van harde acties tegen de apartheid. 
De eerste keer dat de naam Revolutionaire Anti-Racistiese Aktie, RARA, werd gebruikt was bij de 
eerste Makrobrand, in september 1985, maar algemeen wordt aangenomen – en onder andere door 
Roemersma erkend – dat ook de brand bij Deuss in januari van datzelfde jaar (waarvoor de 
‘Pyromanen tegen Apartheid’ tekenden) het werk was van min of meer dezelfde groep die zich later 
RARA zou noemen. Maar ook de vernielingen bij de NZAV in januari 1984 waren voor een belangrijk 
deel uitgedacht door de latere RARA-groep. De plannen voor de NZAV-actie werden gepresenteerd 
tijdens een vergadering in één van de grote kraakpanden in de Amsterdamse binnenstad, door een 
aantal van de mensen die later gearresteerd zouden worden op verdenking van betrokkenheid bij 
RARA. Bij deze bijeenkomst waren naar schatting zo’n honderd activisten bij elkaar.  
Niet iedereen was blij met de voorgestelde gang van zaken. Volgens voormalig activiste Margreet 
Simons, aanwezig bij deze bijeenkomst, zochten de organisatoren vooral ‘voetvolk’ om de actie uit te 
voeren en om aanwezig te zijn. “Het hele plan was al uitgedacht. De expliciete bedoeling was om de, 
soms oude, boeken de gracht in te gooien. Dat stond mij tegen. Boeken verniel je niet, dan heb je geen 
gevoel voor geschiedenis. Op mijn bezwaren ging niemand in. Ik ben uiteindelijk wel naar de actie 
gegaan, maar bleef aan de overkant van de gracht staan en keek toe. Er waren ongeveer vijftig mensen 
op de stoep en misschien een stuk of tien mensen drongen het pand binnen. En de boeken verdwenen in 
de gracht. Ik zag ze drijven. Treurig.”  
De keuze voor de NZAV-bibliotheek als eerste doelwit van de ‘Amsterdammers tegen racisme en 
discriminatie’ in de strijd tegen apartheid, was opportunistisch. De nabijheid (in het Amsterdamse 
stadscentrum) en de zichtbaarheid van het Suid-Afrika Huis maakten de NZAV tot een makkelijke 
keuze. De keuze kwam ook voort uit ongenoegen met de Nederlandse opstelling met betrekking tot de 
banden met Zuid-Afrika. Hoewel er maatregelen waren genomen om de culturele contacten tussen 
Nederland en Zuid-Afrika te minimaliseren (zo was het Cultureel Akkoord opgezegd en was er een 
visumplicht gekomen voor sporters, wetenschappers, artiesten en politici uit Zuid-Afrika), bleven er 
stenen des aanstoots aanwezig. Hoewel de NZAV niet openlijk propaganda maakte voor apartheid, had 
de organisatie wel banden met de Zuid-Afrikaanse regering en manifesteerde zich niet als tegenstander 
van het bewind. Eigenlijk is het opmerkelijk dat de reguliere anti-apartheidsorganisaties de NZAV niet 
eerder als doelwit hadden uitgekozen. 
De keuze voor oliehandelaar John Deuss, het tweede doelwit van de RARA-mensen, was minder 
opportunistisch. Deuss had naam gemaakt als profiteur van de olieboycot van Zuid-Afrika. Onder 
andere door de rapporten van het SRB was de rol van zijn bedrijf Transworld Oil als een van de 
grootste leveranciers van olie aan Zuid-Afrika onomstotelijk bewezen. Voor het grote publiek bleef 
Deuss echter relatief onbekend. De actie bij Deuss liep bepaald niet vlekkeloos. Ten eerste mislukte de 
gelijktijdige brandstichting bij het nabijgelegen bedrijfsgebouw, omdat de brandstof vanwege de 
strenge vorst geen vlam wilde vatten. Bij de villa lukte dit wel, en daar had de vorst een voor de 
actievoerders gunstiger effect: “Een alarm ging niet af vanwege de vorst. Dat was ons geluk, anders 
hadden we moeten rennen”, aldus Roemersma. Anders dan bij latere aanslagen had RARA deze keer 
weinig aandacht besteed aan het maken van een goede analyse van de aanwezige bewaking. Ondanks 
de gedeeltelijke mislukking van de actie, keken de RARA-deelnemers toch met voldoening terug op de 
aanslag. Er waren geen gewonden gevallen, er was geen bewijs achtergebleven dat de daders kon 
verraden en bovendien hadden de media ruim aandacht besteed aan zowel de actie als de handel en 
wandel van Deuss in Zuid-Afrika. 
Pas vanaf dit succes nestelde de kwestie van de apartheid zich definitief in het lijstje van doelwitten 
van de radicale beweging. Overigens vonden bij Deuss geen aanslagen meer plaats. Dat was vooral 
omdat Deuss de bewaking van zijn bezittingen in Nederland drastisch opvoerde en zijn hoofdkantoor 
later verplaatste naar Houston en Bermuda. Het boekje ‘Nederland investeert in Apartheid’ bood echter 
meer potentiële doelwitten, zoals vatenfabrikant Van Leer en natuurlijk SHV, het moederbedrijf van de 
Makro. 
In totaal zijn de mensen van RARA – in enigszins wisselende samenstelling, en soms onder een 
afwijkende naam – betrokken geweest bij tien aanslagen en/of gewelddadige acties met de apartheid als 
doelwit. Beginnend bij de vernielingen van de NZAV-blibliotheek op 19 januari 1984, dan 
brandstichting bij Deuss op 7 januari 1985, brandstichting bij de Makro te Duivendrcht op 17 
september 1985, brandstichting bij Van Leer op 6 juni 1986, brandstichtingen bij de Makro’s in Duiven 
en Duivendrecht op 18 december 1986, de Makro in Nuth op 10 januari 1987, brandstichting 
Shellstation Nieuwegein op 19 juni 1987, brand bij brandstoffenhandel Boot/Shell op 26 juni 1987 en 
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tenslotte de brandstichting bij Thermo Shell in Hilversum op 17 april 1988. Andere, niet-
apartheidsgerelateerde aanslagen vonden plaats bij het Marokkaanse consulaat, het Van Heutsz-
monument, op een PTT schotelantenne, en het IOC-gebouw. Daarnaast voerde RARA aanslagen uit 
gericht tegen het Nederlandse asielbeleid en ‘Fort Europa’; de eerste was bij paspoortfabrikant Elba, bij 
kazernes in Oldenzaal en Arnhem, bij het woonhuis van staatssecretaris Kosto en bij de ministeries van 
Justitie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 
Vanaf de aanslag bij Deuss tot en met de brandstichting bij Boot was apartheid onderwerp van een 
campagne-achtige aanpak van de RARA-mensen. Vooral de Makro’s waren een beredeneerd doelwit, 
stelt Roemersma: “Het was voor ons een bewuste keuze om ons met een langere campagne op Makro 
te richten. Waarom Makro? Dat waren toegankelijke gebouwen, en ze hadden een zeker kwetsbaar 
imago. Dus praktische redenen en strategische. De acties moesten na te volgen zijn door anderen, dus 
niet al te ingewikkeld met veel voorbereiding.” Dat SHV uiteindelijk ‘om’ zou gaan was van te voren 
niet eens bedacht of voor mogelijk gehouden. Roemersma: “Dat was een bonus.”  
De acties van RARA hadden niet als hoofddoel om een slag toe te brengen aan het apartheidsregime of 
zelfs niet om het Nederlandse beleid aan te scherpen. Het ging RARA zelfs in eerste instantie niet om 
Zuid-Afrika, al is er weinig reden om te twijfelen aan de oprechtheid van de RARA-betrokkenen in hun 
verontwaardiging over de apartheid. Roemersma zelf had eigenlijk meer engagement met de politieke 
problematiek in Midden-Amerika dan met die in zuidelijk Afrika. De anti-apartheidsacties van RARA 
speelden vooral een rol in de door de anti-impies geïntroduceerde totaalstrijd tegen kapitalisme en 
imperialisme. Roemersma schreef vanuit de gevangenis dat het juist de verdienste van RARA was 
geweest te laten zien “dat verzet mogelijk is (...) De bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika is voor onze 
generatie, wat de strijd in Vietnam voor de generatie van ’68 was: een katalisator. Een strijd waarin de 
morele verontwaardiging en woede, omgezet worden tot politiek bewustzijn.”1345 Ook in een latere 
claimbrief van RARA, na de aanslag op Thermo Shell op 17 april 1989, wordt deze omschrijving 
gebruikt: “Waar het echter om gaat, is de samenhang tussen de verschillende – strijdende – groepen, op 
alle nivo’s. Daarbinnen kan en moet een militante praktijk bijdragen aan de ontwikkeling van het 
revolutionaire proces hier. Door grenzen te stellen, de woede een stem te geven, te laten zien dat verzet 
mogelijk is.”1346 
In zijn verklaring tegenover de rechtbank verbond Roemersma een groot aantal thema’s aan elkaar: 
apartheid, kolonialisme, de schuldenlast van de Derde Wereld, het conflict in het Midden-Oosten, 
imperialisme, de internationale arbeidersstrijd, de uitdagingen van de metropolis, feodalisme en pre-
kapitalisme, de Europese eenwording, kernenergie, biotechnologie, productieverhoudingen, 
arbeidsrechten, fascisme, sexisme, ideologische hegemonie, democratie, parlementarisme, migratie en 
asielbeleid. En hij citeerde uiteenlopende figuren als Cedric Mayson, Sartre, Fanon, ‘Lula’, Cabral en 
Gramsci. Het ging volgens Roemersma om “een beweging die de nieuwe werkelijkheid in een totale 
samenhang ziet.” 
De gedachten van Roemersma over ‘de beweging’ waren vooral wishful thinking. In feite was de 
radicale beweging gefragmentariseerd en bestond zoals gezegd uit tamelijk geïsoleerd opererende 
groepjes, zonder verbindend kader of gemeenschappelijk denken. Precies dat waar de anti-impies zo’n 
bezwaar tegen hadden. De droom van de anti-impies was het samenbrengen van de hele radicale 
beweging onder één analyse en één strategie, en het formeren van een ‘breed radicaal 
actieplatform’.1347 Het stoorde de anti-impies dat de rest van de beweging acties hap-snap uitvoerde, 
zonder bredere analyse. Het congres Solidariteit en Verzet dat de anti-impies in november 1987 
organiseerden was de ultieme poging om de gehele radicale beweging te verenigen onder één (anti-
imperialistische) analyse en strategie (namelijk de totaalstrijd).  
Het driedaagse congres was een majeure operatie waarbij zo’n tweehonderd radicale actievoerders 
bijeenkwamen in het kraakpand Casa de Pauw in Arnhem. De bedoeling van het congres was om te 
komen tot “theoretische verdieping en vernieuwde samenwerking tussen groepen uit de links radikale 
(aktie)beweging.”1348 De voorbereiding had een jaar geduurd, waarbij uitgebreid was vergaderd, 
geschreven en gediscussieerd over vorm en inhoud van het congres. Toen al bleek dat de afstand tussen 
de vleugels groot was. “Er zijn meerdere groepen en/of mensen afgehaakt in deze fase, uit onvrede met 
de gang van zaken, of om helaas onduidelijke redenen.”1349 Uiteindelijk gaven zo’n tweehonderd 
actievoerders acte de présance, waarbij de anti-impies duidelijk in de meerderheid waren.  

                                                
1345 Verklaring van René R tijdens zijn rechtszaak, afgedrukt in actiekrant ‘Straf blust brandende zaken nooit’. Ongedateerd, 

ws zomer 1988. SAVRZ48, doos 2. IISG. Ook de onderstaande citaten zijn uit deze verklaring afkomstig. 

1346 Claimbrief RARA, dd 17-04-1989. SAVRZ48, doos 2. IISG. 

1347 NN nr 07, dd 04-08-1988. 

1348 Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans Bieckmann. 

1349 Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans Bieckmann. 
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Volgens de organisatoren waren het verwarrende tijden voor activisten. De acties van de periode ervoor 
hadden niet gebracht wat men ervan gehoopt had: kraken had geen einde gemaakt aan onrechtvaardig 
huisvestingsbeleid, vrouwen werden nog steeds onderdrukt en een revolutie in de Derde Wereld leek 
nog ver weg. ‘Het systeem’ leek aan de winnende hand en een nieuw tijdperk werd gevreesd met 
nieuwe vormen van uitbuiting en onderdrukking.1350 De congresbundel bestond vooral uit zware 
verhandelingen uit de anti-imperialistische school. In de reader werd nauwelijks aandacht besteed aan 
Zuid-Afrika en de apartheid. Dit is verklaarbaar omdat juist in 1987 de aanslagen in het kader van de 
anti-apartheidsstrijd op een laag pitje stonden. Maar het is toch ook opmerkelijk omdat in de jaren 
ervoor de zwaarste aanslagen juist waren gepleegd in het kader van deze strijd, die bovendien in het 
centrum van de maatschappelijke belangstelling lag. Dag 1 van het congres ging over ‘Internationale 
solidariteit’, dag 2 over ‘Imperialisme en patriarchaat’, en dag 3 had als thema ‘Verzet in Nederland’. 
Kort vantevoren verscheen nog een bijlage bij de reader waarin meer over de “konkreet aanwezige 
praktijk van (revolutionair) verzet in Nederland”.1351 Hierin stonden enkele claimbrieven van RARA 
afgedrukt evenals het stuk ‘Zuur aan de wortels van de demokratie’ waarin RARA haar strategie 
plaatste tegenover die van de comités. Volgens RARA hadden de aanslagen de verhoudingen 
‘verhelderd’. Waar volgens de comités de aanslagen ervoor zorgden dat overheid en bedrijfsleven in 
elkaars armen werden gedwongen, analyseerde RARA dat beide actoren allang in elkaars armen lagen 
en de acties er alleen maar voor gezorgd hadden dat dit duidelijk werd: “Er worden geen nieuwe 
bondgenootschappen of tegenstellingen geschapen, maar de bestaande ontvouwen zich in volle omvang 
onder ieders ogen (...) Bij zoveel druk op de ketel valt het zorgvuldig gekonstrueerde beeld van de 
wollige retoriek en de loze betrokkenheid aan duigen. Wij zouden deze ontmaskering eerder pure winst 
willen noemen. Niet als perspektiefloze Verelendungstheorie maar om van daaruit nieuwe 
mogeijkheden te ontwikkelen en aanvalspunten in de strijd...” Vanuit het gedachtegoed van de anti-
imperialisten was iedere samenwerking met de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van LOTA of door 
het aannemen van overheidssubsidies, uit den boze. Immers overheden waren werktuigen in handen 
van multinationals die dienden om de bestaande maatschappelijke onrechtvaardigheid in stand te 
houden. 
 
De gehoopte vereniging van de radicale beweging onder één strategie kwam er niet. Het congres 
verliep chaotisch en eindigde in verwarring en bleek niet de juiste aanpak om de verschillen te 
overbruggen. De congresgangers werden bovendien gehinderd door de wetenschap dat politie en BVD 
Casa de Pauw nauwlettend in de gaten hielden en mogelijk infiltranten had ingezet. Echt vrijuit praten 
was daardoor niet mogelijk. Maar vooral bleek tijdens het congres eens te meer de grote ideologische 
afstand tussen de anti-impies en de rest van de beweging. De anti-impies ontbeerden het gezag om 
sturing aan te brengen in de radicale beweging, wiens ‘leden’ voor het merendeel wars waren van 
iedere poging tot leiderschap of aantasting van de autonomie. Zelfs de ‘kapstokbenadering’ van de anti-
impies, waarbij verschillende soorten acties plaats konden vinden onder één gedeelde strategie – die 
toch werkelijk een grote mate van individuele ruimte overliet – leek al teveel op sturing van bovenaf. 
In het blad NN, de opvolger van Bluf!, klaagde een activist onder het pseudoniem ‘Flipje Stress’ over 
de “Hapklare brokken, geproduceerd door de tweehonderd van Arnhem, althans een gedeelte van hen, 
op een geheim congres, waar zo’n beetje de halve beweging buiten is gehouden, wordt door de (dames 
en) heren superactievoerders besloten dat er een ‘diskussie gevoerd moet worden’ (...) er wordt 
geroepen om eenheid, terwijl een elite de lakens uitdeelt. Ik ga daar niet mee akkoord.”1352 
 
De Makrobranden en de strijd tegen SHV  
Zonder twijfel de grootste scalp van RARA was het vertrek van de Steenkolen Handelsvereniging 
(SHV) uit Zuid-Afrika. SHV was in Nederland vooral bekend als eigenaar van de Makro 
groothandelsketen. SHV was een interessant doelwit: een privé-bedrijf en eigendom van één van de 
rijkste families van Nederland, de familie Fentener van Vlissingen. Bovendien had één van de eerdere 
topmannen een kwalijke rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat maakte het bedrijf tot een 
archetype van het immorele kapitalisme. Een andere reden waarom SHV de woede had opgewekt van 
de anti-apartheidsactivisten was dat het bedrijf weigerde aan de Nederlandse overheid inlichtingen te 
verschaffen over de arbeidsomstandigheden in de vestigingen in Zuid-Afrika. De regering wilde 
controleren of Nederlandse bedrijven met vestigingen in Zuid-Afrika wel voldeden aan de (niet-
verplichte) EG-gedragscode met betrekking tot investeringen in Zuid-Afrika. Zestien andere bedrijven 

                                                
1350 Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans Bieckmann. 

1351 Bijlage bij Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans Bieckmann. 

1352 NN nr 07, dd 04-08-1988. 
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verstrekten die informatie wel, SHV niet.1353 President-directeur Paul Fentener van Vlissingen 
verdedigde deze nalatigheid overigens om principiële redenen. Die gegevens zouden het bedrijf 
verplichten om informatie over de etnische achtergrond van personeelsleden te overleggen. “Wat de 
EG van ons vraagt komt heel dicht bij de niet-joodverklaring”, aldus Fentener van Vlissingen in de 
Volkskrant.1354 Pas na de eerste aanslag op een Makrovestiging in Duivendrecht, op 17 september 
1985, besloot de SHV-top om meer open kaart te spelen en inzicht te bieden in hun standpunten over 
Zuid-Afrika en de apartheid. De nieuwe openheid was niet in eerste instantie een gevolg van de 
toenemende maatschappelijke druk op het bedrijf, maar was eerder gelegen in een rapport van het 
Amerikaanse accountantsbureau Deloitte Haskins en Sells over het personeelsbeleid van SHV in Zuid-
Afrika. Dit rapport werd door minister Van den Broek geaccepteerd als alternatief voor de rapportage 
die voortvloeide uit de EG-gedragscode. De accountants van Deloitte maakten geen onderscheid naar 
ras en daarmee was het principiële bezwaar van Fentener van Vlissingen ondervangen.1355 
Na die eerste Makrobrand in Duivendrecht, had RARA haar anti-imperialistische strategie al uiteen 
gezet: “Veranderingen vinden niet plaats door debatten in het parlement. Verandering moet men 
bevechten. Bevechten door de aanval, hier in het imperialistische Westen, op alle economische, 
politieke en militaire instituties die de onderdrukking hier en overal mogelijk maken. Daarin schuilt de 
gemeenschappelijkheid van onze strijd in Zuid-Afrika die zo bloedig gestreden moet worden. 
Ondersteun de revolutie in Zuid-Afrika en vorm het front in West-Europa.”1356 Dat front zou vrij smal 
blijven. Ondanks de opzet van RARA om makkelijk na te volgens strijdmethodes te kiezen, bleek de 
methode van brandstichting van winkelpanden een brug te ver voor de meeste actievoerders. Op een 
paar aanslagen op benzinestations na die door losse groepjes in de fik werden gestoken, bleven de 
zware aanslagen van RARA relatieve uitzonderingen. RARA was in feite niet meer dan een handjevol 
geradicaliseerden. Het was zelfs zo marginaal in omvang dat de RARA-activisten valse claimbrieven 
van andere groepjes verwelkomden. Roemersma: “De valse brieven voerden de druk op en daardoor 
leek het ook groter dan het eigenlijk was.”  
Ook vanuit de gedachte van ‘eenheid in verscheidenheid’ tilde RARA niet zo zwaar aan de valse 
claimbrieven. Ieder moest z’n eigen ding doen. Soms gingen deze claimbrieven verder dan de 
bedoelingen van RARA zelf en bedreigden de SHV-directie zelfs regelrecht en expliciet met de dood. 
Een brief zonder datum, ondertekend door ‘De autonomen’, met daaronder een logo met een 
doodshoofd, een hoofdletter ‘A’ en de naam ‘ Autonomous Proletarians’, maakte melding van de 
aanslag op de Makro in Duivendrecht. In de brief werd gesteld dat het ANC “als enigste 
vertegenwoordiger van het Zuidafrikaanse volk, de hoop had opgegeven in een vreedzame oplossing 
van de apartheid (...) Het in brand steken van een filiaal van de Makroketen is slechts één van de 
methodes, waarop wij ons zullen verzetten tegen deze medeplichtigheid aan volkerenmoord (...) Om de 
moord op duizenden zwarte Zuidafrikanen voor het ‘grote publiek’ meer tastbaar te maken, zijn 
bovengenoemde collaborateurs vanaf nu hun leven niet meer zeker.”1357 Ook na de RARA-aanslag op 
de Makrovestiging in Diemen kwam een valse claimbrief binnen, ook ondertekend door ‘De 
Autonomen’, maar nu zonder logo. In deze brief werd gesteld dat de: “Makro (goederen, opstallen, 
personeel, directie en klanten) kwetsbaar is. Duidelijk moet nu ook zijn, dat we kunnen toeslaan 
wanneer we willen. Niet alleen hier in Diemen, maar ook elders, bijvoorbeeld bij directieleden of 
aandeelhouders thuis.”1358 De briefschrijvers eisten dat de SHV-directie in het openbaar zou verklaren 
dat de investeringen in Zuid-Afrika zouden worden afgestoten en de vestigingen gesloten. “Gebeurt dat 
niet, dan zal onze campagne tegen de racistische SHV haar medewerkers en haar klanten escalerend 
worden voortgezet.”1359 
Anderen uit de beweging reageerden feller op de valse claimbrieven. De tegenstanders van de harde 
kern uit de Staatsliedenbuurt, de anti-impies die zich vooral ophielden in infocentrum Frontline in de 
Amsterdamse Pijp, schreven later: “Jullie goedkope geflirt met de RARA-aanslagen is doorzichtig, 
want aan de ontwikkeling van die politiek in denken en doen, hebben jullie part noch deel gehad. Die 
heeft ondanks jullie plaatsgevonden.”1360 
 

                                                
1353 Zie onder andere: De Volkskrant, dd 21-07-1984. 

1354 De Volkskrant, dd 12-06-1986. 

1355 Zie ook: De Volkskrant, dd 12-06-1986. 

1356 Claimbrief RARA (Kommunikee, persverklaring) na aanslag op Makro Diemen, ongedateerd. SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1357 Persverklaring ‘Autonomen’, zonder datum, Archief BVD. 

1358 Claimbrief ‘de autonomen’ na aanslag op Makro Diemen, ongedateerd. SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1359 Claimbrief ‘de autonomen’ na aanslag op Makro Diemen, ongedateerd. SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1360 Geciteerd in: Duivenvoorden (2000), p 293. 
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SHV ging ‘om’ na de aanslag op de vestiging in Nuth (Zuid-Limburg), de vierde grote aanslag op een 
Makrovestiging. SHV-woordvoerder Hooft Graafland stelde dat “nu toch wel ernstig moet worden 
overwogen uit Zuid-Afrika weg te gaan en in het uiterste geval zelfs uit Nederland.” Volgens SHV 
ging het om een ‘professionele terreurorganisatie’: “We proberen ons als particuliere onderneming 
daartegen zoveel mogelijk te beschermen, maar hier zijn we machteloos tegen.”1361 In de dagen na de 
aanslag op de vestiging in Nuth, sprak SHV president-directeur Paul Fentener van Vlissingen met 
minster van Justitie Korthals Altes. Ten tijde van dat gesprek was het besluit van SHV om zich terug te 
trekken nog niet gevallen. Korthals Altes liet na het gesprek weten dat hij blij was dat SHV dat besluit 
nog niet had genomen, “want een bedrijf kan zich natuurlijk niet door terreur laten wegsturen.” En 
minister Van den Broek deed daar nog een schepje bovenop door te stellen dat SHV “een slecht 
voorbeeld zou geven als het zijn vestigingen in Zuid-Afrika terugtrekt.”1362 Na het gesprek stelde SHV 
twee voorwaarden aan het blijven in Zuid-Afrika: ten eerste zou de Nederlandse overheid garant 
moeten staan voor de schade geleden als gevolg van aanslagen, en ten tweede zouden de daders moeten 
worden opgespoord. Dat de regering alles in het werk zou stellen om de daders op te sporen kon 
Korthals Altes makkelijk toezeggen, op dat moment was de instelling van het Landelijk Coordinatie 
Team al in voorbereiding. Maar de eerste eis – het overnemen door de regering van de risico’s – bleek 
onbespreekbaar.  
De financiële genoegdoening van de overheid voor de geleden schade was vooral relevant omdat de 
verzekeraar van SHV, het Britse bedrijf Commercial Union, na de derde aanslag had laten weten dat 
SHV niet meer verzekerd was tegen de schade als het bedrijf niet onmiddellijk bekend zou maken dat 
het z’n belangen uit Zuid-Afrika zou terugtrekken. Andere verzekeraars bleken vervolgens niet bereid 
om de verzekering van de Makrovestigingen over te nemen. 
Hoewel de politiek niets voelde voor het overnemen van het risico, bekritiseerde het tegelijkertijd SHV 
omdat dit bedrijf dreigde zich uit Zuid-Afrika terug te trekken als de regering niet over de brug zou 
komen. CDA-fractiewoordvoerder Van Weezel: “Dan hebben de aanslagen geloond en zijn de andere 
bedrijven vogelvrij.” VVD-Kamerlid Dijkstal: “Door het ultimatum van de onderneming wordt het 
geweld beloond en dreigen ook andere bedrijven met investeringen in Zuid-Afrika straks onder 
gewelddadige druk te bezwijken.”1363 
Concreet had VNO, na druk van Fentener van Vlissingen, voorgesteld een fonds te creëren waar 
bedrijven die door politieke aanslagen in verzekeringsproblemen kwamen, zich konden indekken tegen 
de schade. Na overleg in de ministerraad, op 16 januari 1987, liet de regering weten niets voor zo’n 
garantiefonds te voelen. Zelfs tijdens een persoonlijk gesprek met premier Lubbers, mogelijk gemaakt 
door SHV-commissaris en ex-premier Piet de Jong1364, slaagde Fentener van Vlissingen er niet in de 
overheid te vermurwen tot steun. 
Uit de notulen van de ministerraad blijkt dat de regering zich in bochten moest draaien om te kunnen 
weigeren de verzekering van de Makro over te nemen. Korthals Altes voorspelde dat de 
verzekeringsmaatschappijen niet bereid zouden zijn om de Makro opnieuw in verzekering te nemen. 
Immers, het leek niet in de verwachting te liggen dat de daders op korte termijn zouden kunnen worden 
gearresteerd. “In dat geval heeft het SHV-concern vermoedelijk geen andere keus dan de beslissing te 
nemen om zich onder dwang uit de Makrovestigingen in Zuid-Afrika terug te trekken.”1365 Dat 
betekende dat een groot Nederlands bedrijf zou wijken voor terreur. Minister Smit-Kroes suggereerde 
dat ook andere bedrijven met belangen in Zuid-Afrika moest worden aangeraden dit land nu te verlaten 
vanwege het risico van aanslagen. Verschillende ministers spraken daarop de zorg uit dat, indien SNV 
zich uit Zuid-Afrika zou terugtrekken, andere bedrijven doelwit zouden kunnen worden van aanslagen. 
Daarbij werd concreet Shell genoemd, maar ook bedrijven die betrokken waren bij de militaire basis in 
Woensdrecht. Deze ernstige mogelijke gevolgen leidden vervolgens niet tot een besluit van de 
ministerraad om te participeren in een garantiefonds of om op een andere manier de verzekering van de 
Makro over te nemen. Curieus genoeg stelde minister Ruding dat in eerder gevallen dat de staat 
deelnam in de herverzekering van een bedrijf, er sprake was van een substantieel staatsbelang, “bij de 
onderhavige problematiek is dat niet het geval.” Dat ‘substantieel staatsbelang’ was kennelijk ook niet 
in het geding nu er, in de woorden van minister Van Dijk, rekening moest worden gehouden met “een 
escalatie van geweld,” en dat het hierbij ging om “zeer goed georganiseerde groepen die goed op de 
hoogte zijn van opsporingstechnieken.”  
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Het is niet ondenkbaar dat de Nederlandse regering geen politieke ruimte zag om bedrijven als SHV de 
helpende hand toe te steken in de strijd met de brandstichters. Immers de regering zelf lag ook onder 
zware druk van de anti-apartheidsbeweging wegens het weifelende beleid jegens Zuid-Afrika. SHV een 
helpende hand toesteken had de regering ongetwijfeld de kritiek opgeleverd dat zij zich meer gelegen 
liet liggen aan de belangen van ‘het grootkapitaal’ dan aan de situatie van rechteloze zwarten in Zuid-
Afrika. Minister Van den Broek verwoordde dit dilemma door enerzijds aan te geven dat de 
“achtereenvolgende kabinetten er niet op uit zijn geweest om Nederlandse bedrijven zich economisch 
uit Zuid-Afrika te laten terugtrekken”, en anderzijds niet bang te zijn “dat de regering kan worden 
verweten dat zij met Zuid-Afrika zou samenwerken.”1366  
Conclusie moet zijn dat de regering Lubbers SHV in de kou liet staan. Aan de ene kant reageerde de 
regering niet op de eis van de anti-apartheidsbeweging om investeringen in Zuid-Afrika te verbieden, 
maar bedrijven die aldus gebruik maakten van de wettelijke ruimte die de regering liet, werden 
vervolgens in de steek gelaten. Daarmee maakte de regering het mogelijk dat werd gezwicht voor 
dreiging met terreur. 
Fentener van Vlissingen liet zich teleurgesteld uit over de houding van de overheid. “We hebben 
vrijdagochtend overleg gehad met minister Korthals Altes van Justitie. Daar hebben we mooie woorden 
gehoord, maar dezelfde avond is de permanente bewaking bij twee van de vier vestigingen 
teruggetrokken. Nu komt er af en toe zo’n kikkerautootje met een zwaailicht, wat helpt dat nou? En is 
dat nou het ministerie van Justitie waar wij mee moeten werken.”1367 Volgens minister Korthals Altes 
bestond er bij de SHV zelf “vanwege de commerciële belangen niet veel neiging tot preventieve 
controle...” Omdat de branden van binnenuit waren aangestoken, waren er volgens Korthals Altes 
weinig mogelijkheid voor de politie: “De politie kan in de vestigingen zelf niets uitrichten.”1368 In zijn 
boek ‘Ondernemers zijn ezels’ liet Paul Fentener van Vlissingen zijn frustratie over het optreden van 
Lubbers c.s. nog meer de vrije loop: “De overheid was actief bezig om ons in de media zwart te maken, 
en daaraan deed de minister-president mee. Lubbers zei op de wekelijkse persconferentie dat de Makro 
deels zelf schuld had aan de branden: we zouden niet voldaan hebben aan alle veiligheids- en 
brandweervoorschriften (...) met een minister-president die uitlatingen doet die apert bezijden de 
waarheid zijn, een minister van Justitie en een minister van Binnenlandse Zaken die zeggen dat ze niet 
over voldoende politiemensen beschikken om de Makro’s te bewaken tegen aanslagen, terwijl in 
diezelfde week wel duizenden agenten op de been kwamen om een risicovolle voetbalwedstrijd te 
begeleiden: ik wist dat ik tegenover krachten stond die groter waren dan wijzelf.”1369 
Zelfs Roemersma en de zijnen waren verbaasd over het gebrek aan steun van de overheid aan SHV. 
Het maakte de laatste aanslagen extra eenvoudig: “Dat SHV zo weinig bescherming kreeg verbaasde 
ons. Bij Nuth was er maar één agent aan het posten en die werd op een gegeven moment weggeroepen 
voor een verkeersongeval.” Ook het feit dat de regering Lubbers de verzekering van SHV niet wilde 
overnemen verbaasde Roemersma: “Het gebeurde eigenlijk nooit dat er gezwicht werd voor 
‘binnenlands terrorisme’. Nu wel. We wisten niet wat we van de regering moesten denken. We 
beschouwden het natuurlijk wel als een klein succesje. We dachten dat er binnen de regering misschien 
mensen waren die vonden dat wat er met SHV gebeurde gewoon een risico was van investeren in Zuid-
Afrika.” 
Uiteindelijk viel het besluit van terugtrekking uit Zuid-Afrika op 19 januari 1987. In een officiële 
verklaring stelde SHV/Makro die dag: “SHV zal met onmiddellijke ingang, in nood gedwongen door 
terreur, stappen zetten tot het volledig terugtrekken van haar investeringen in Zuid-Afrika (...) Het spijt 
SHV, Directie, Commissarissen en vele, vele medewerkers zeer dat toegegeven moet worden aan 
terreur. Dit is pas gedaan na vele succesvolle aanslagen en bedreigingen en anderhalf jaar machteloos 
toezien. SNV hoopt van harte dat de Nederlandse samenleving begrip zal opbrengen voor deze trieste 
keuze en zeer speciaal die andere bedrijven die onder druk staan van welke terroristische aktiviteit dan 
ook.”1370 
Dat SHV ‘om’ ging was uiteraard een overwinning voor RARA, en een bevestiging van de overtuiging 
dat hun methode vruchten afwierp. Roemersma: “Na de brand bij Deuss waren we pas gaan nadenken 
over een langdurige, meer campagne-achtige benadering. Dat werd de Makro. Maar niet eens met de 
verwachting dat dit bedrijf ‘om’ zou gaan. Dat was een bonus. Een echte strategie hadden we ook niet 
in het begin. Onze strategie om steeds weer een Makrovestiging te treffen groeide gaandeweg.” Tot op 
het laatst twijfelde Roemersma over de mogelijkheid van echt succes. “We wisten dat het bedrijf 
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problemen had met de verzekering. De aanslag in Nuth was wel in de hoop dat we daarmee SHV een 
extra zetje konden geven. Maar dat het bedrijf echt al aan het wankelen was, wisten we niet.”  
Het besluit tot terugtrekking leidde bij de gevestigde anti-apartheidsorganisaties tot gematigde vreugde. 
De AABN liet weten dat het jammer was dat SNV was vertrokken wegens de druk van geweld en niet 
uit principiële overwegingen. Het KZA benadrukte dat economische sancties jegens Zuid-Afrika door 
overheidsmaatregelen tot stand moesten komen of onder druk van legale acties waarbij een breed 
publiek werd gemobiliseerd.1371 
Met de Makro in Zuid-Afrika ging het overigens, na de terugtrekking van SHV, voor de wind, wist 
NRC Handelsblad in augustus 1988 te melden. Volgens de financieel directeur van Wooltru, zoals de 
Makro’s na het vertrek van SHV door het leven gingen, Roger McKee, namen de investeringen in het 
bedrijf toe na 1986. McKee: “Het is toch wel ironisch dat die op desinvestering gerichte actie van die 
knul van RARA nu leidt tot groei van de onderneming en meer werkgelegenheid (...) Dat zo’n machtig, 
internationaal concern op de knieën gedwongen kan worden door lafhartig terrorisme ...”1372 In zekere 
zin bewees de bloei van de Makrowinkels in Zuid-Afrika na het vertrek van moederbedrijf SHV dat 
een desinvestering vooral een symbolische waarde had en weinig opleverde voor de onderdrukte 
zwarten zelf. Aan de andere kant was het ook een weerlegging van het argument dat desinvestering 
slechts zou leiden tot werkloosheid onder de zwarte bevolking. Het vertrek van SHV was juist gevolgd 
door extra werkgelegenheid bij de Zuid-Afrikaanse vestigingen, hoewel het natuurlijk niet zeker is dat 
hier een causaal verband tussen bestond. Het belangrijkste nadelige effect van het terugtrekken van 
SHV was, naast de psychologische klap, dat er kapitaal het land uit vloeide dat toch al zo’n moeite had 
om aan deviezen te komen. Het ging met het bedrijf zelfs zo goed dat, negen jaar na het vertrek uit 
Zuid-Afrika, SHV-topman Fentener van Vlissingen het afgestoten bedrijf weer gedeeltelijk terugkocht.  
Journalist Mathijs Smit argumenteert in zijn biografie van Paul Fentener van Vlissingen dat de SHV-
topman met de verkoop van de Makro’s in Zuid-Afrika RARA in de luren had gelegd.1373 De verkoop 
van de Zuid-Afrikaanse bedrijfsonderdelen aan Wooltru was volgens Smit geclausuleerd. Er zou een 
gentleman’s agreement bestaan dat SHV de bedrijfsonderdelen zou kunnen terugkopen als de 
omstandigheden dat mogelijk maakten. Na het aantreden van Mandela als president was dat inderdaad 
het geval en kocht Fentener van Vlissingen een kwart van de aandelen van de detailhandelsgroep terug. 
Het is niet ondenkbaar dat RARA, indien het had geweten van de clausule, was doorgegaan met 
aanslagen op Makrovestigingen. 
 
SHV was in deze periode niet het enige bedrijf dat de beslissing nam uit Zuid-Afrika te vertrekken. Op 
6 januari 1987 maakte Nationale Nederlanden bekend het minderheidsbelang van 25% dat het bedrijf 
had in de Zuid-Afrikaanse levensverzekeraar Sage Life te verkopen. In een persconferentie erkende de 
secretaris van de Raad van Bestuur, J.M. van der Meulen, dat politieke onrust een rol had gespeeld in 
de overwegingen.1374 Eerder maakten bedrijven als Hagemeijer, Van Leeuwen, en Akzo bekend hun 
activiteiten in Zuid-Afrika omlaag te schroeven. Buizenfabrikant Van Leeuwen uit Den Bosch maakte 
in januari 1986 bekend alle zakelijke belangen in Zuid-Afrika af te stoten.1375 Akzo verminderde 
midden jaren tachtig haar activiteiten in Zuid-Afrika, en maakte eind maart 1987 bekend dat de laatste 
belangen van het bedrijf in Zuid-Afrika, het verkoopkantoor van Akzodochter Organon, waren 
verkocht. Akzotopman Aarnout Loudon verklaarde dat de beslissing genomen was op grond van een 
zakelijke afweging, maar dat daarbij de anti-apartheidsstemming een grote rol had gespeeld: “Het ging 
om een zeer gering belang, terwijl de onderneming geconfronteerd werd met de nadelen van het 
hebben van belangen in Zuid-Afrika, hoe gering die ook waren.”1376 Bloemenveiling Aalsmeer besloot 
in 1985 geen zaken meer te doen in Zuid-Afrika en werd een jaar later, in juli 1986 gevolgd door de 
Westlandse bloemenveiling. Directeur A.J. Mulder van de veiling in Aalsmeer: “De situatie rond het 
veilen begon te gespannen te worden en toen hebben we gezegd: Stoppen met die onzin.”1377 Alleen in 
het geval van SHV legde een bedrijf een directe band met de gewelddadige activiteiten van anti-
apartheidsgroepen. Maar bij Nederlandse bedrijven die zaken deden in Zuid-Afrika was vanaf midden 
jaren tachtig wel degelijk grote onrust ontstaan. De woordvoerder van het Koninklijk Nederlands 
Ondernemers Verbond, Wim van der Maas: “Nederlandse bedrijven die producten importeren uit Zuid-
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Afrika en die nu zwichten voor recente of op handen zijnde terreurdaden van actievoerders, zijn op de 
verkeerde weg.”1378 
 
Na de overwinning op SHV moest RARA een nieuw doelwit kiezen. Op 19 juni 1987 werden 
brandbommen geplaatst bij Shellstations in Nieuwegein en Zaandam. Enkele dagen later werd een brief 
bezorgd bij Radio Rijnmond waarin RARA de aanslagen opeiste en stelde gehandeld te hebben uit 
solidariteit met de volkeren van Zuidelijk Afrika. Het was duidelijk: RARA ging door. Shell, de 
erfvijand van de anti-apartheidsbeweging, was het volgende bedrijf op de RARA-hitlist. De strategie 
was schade aanrichten en zorgen dat het bedrijf de aanwezigheid in Zuid-Afrika in de portemonee zou 
voelen. Dat, gecombineerd met de toenemende afkeuring door het publiek, zou Shell tot dezelfde koers 
dwingen als SHV. Maar deze keer ging het niet zo makkelijk. Om verschillende redenen kwam de 
RARA-campagne tegen Shell niet van de grond. De keuze door RARA voor Shell als volgende doelwit 
was een misser, volgens sommigen. In Bluf! beredeneerde een auteur, of groep auteurs, onder de naam 
‘Vakgroep Taktiek + Strategie’ dat RARA met de aanval op Shell te veel hooi op de vork had 
genomen. Volgens het stuk was Shell te groot en te kapitaalkrachtig om door de aanslagen van RARA 
gedwongen te worden de koers te verleggen. Omdat Shell niet zou wijken, zou RARA haar naam als 
multinationalbedwinger te grabbel gooien.1379  
Na de eerste aanslag op de stations in Nieuwegein en Zaandam volgde een grotere aanslag op Boot-
Olie in Alphen aan de Rijn. Shell had een meerderheidsbelang in dit bedrijf. Deze aanslag was in 
zekere zin voortgekomen uit frustratie vanwege de geringe media-aandacht die de eerdere aanslag had 
opgeleverd. In een claimbrief, verstuurd aan onder andere Volkskrant, Parool, ANP, NRC, Stad Radio 
Amsterdam en Radio Rijnmond, schreef RARA dat dagbladen, radiostations en het ANP geen regel 
hadden gewijd aan de verklaring die bij de eerdere aanslag was uitgegeven: “Klaarblijkelijk is dit wat 
wij moeten verstaan onder het ‘terughoudende beleid’ in de berichtgeving over radikale akties sinds de 
SHV-kampagne.”1380 Maar ook deze tweede aanslag plus claimbrief leverde relatief weinig media-
aandacht op. Feit was dat de aanslagen – hoewel nog steeds on-Nederlands in felheid en radicaliteit – 
toch minder omvangrijk en spectaculair waren dan de Makrobranden. Het nieuwe van RARA was er 
voor de media wel af. Daarna zou het enige tijd stil blijven rondom RARA en rondom de radicale 
acties jegens Shell. Pas in maart 1988 hernieuwde de radicale beweging de aandacht voor Shell, maar 
toen was de andere vleugel aan zet (zie paragraaf: SuZA en de spektakelblokkade). 
 
De arrestatie van Roemersma 
Op 11 april 1988 deed de politie op zeven adressen in Amsterdam invallen waarbij acht mensen 
werden aangehouden op beschuldiging van RARA-activiteiten. Uiteindelijk zou alleen René 
Roemersma voor de rechter verschijnen.  
De arrestatie van de RARA-verdachten was ongetwijfeld een slag voor de betrokkenen, maar 
betekende niet dat hiermee de gewelddadige acties voorbij waren. Integendeel: juist na de arrestatie van 
Roemersma en de zijnen volgde een golf van acties waarbij aanzienlijke schade werd aangericht. In de 
maanden na de de arrestatie regende het aanslagen op Shellpompstations en andere bedrijven met 
Shellbanden. Tot augustus van dat jaar vonden er meer dan veertig vernielingen, brandstichtingen, 
picket lines en andere acties plaats van Haaksbergen tot Haarlem en van Venlo tot Lomm. In augustus 
vond er daarnaast een aanslag plaats op een vestiging van Philips in Amsterdam. Deze brand werd 
opgeëist door het ‘Revolutionair Commando Pasaremos’ uit solidariteit met Roemersma en vanwege 
de leverantie van Philips van apparatuur aan leger en politie in Zuid-Afrika. 
De arrestatie van de RARA-verdachten en de rechtszaak tegen Roemersma maakten dat alle aandacht 
uitging naar de anti-impi vleugel van de radicale beweging. Het gaf de anti-impies ineens weer het elan 
om te proberen de radicale beweging te verenigen achter de totaalstrijd. Zeker was dat de gelederen 
zich, in ieder geval tijdelijk, meer dan voorheen sloten. Roemersma werd voor de gehele radicale 
beweging een symbool van het verzet en een slachtoffer van repressie. Een solidariteitsmanifestatie 
georganiseerd in Paradiso in Amsterdam trok zo’n 750 betalende bezoekers. Genoeg voor een 
deelnemer om in het blad NN te concluderen dat er een eind begon te komen aan “de alom verguisde, 
maar nooit adequaat het hoofd geboden versplintering van de beweging.”1381 Het was in ieder geval 
duidelijk dat de gehele radicale beweging één was in de overtuiging dat de staat niet het recht had 
iemand uit de beweging uit te schakelen, getuige de leuze: ‘hun rechtsorde is de onze niet’. En in het 
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blad NN schreef iemand: “Wij hebben geen enkele verantwoording af te leggen tegenover deze 
staat.”1382  
De realo’s zagen de plotselinge aandacht voor de RARA-koers met lede ogen aan. Hun solidariteit met 
Roemersma was tegen heug en meug, maar dit was niet de tijd voor een conflict binnen de beweging, 
en zeker niet in het openbaar. Bovendien werd in de zomer van 1988 door Duyvendak en de zijnen 
druk vergaderd over de SuZA-campagne en waren de eerste gesprekken begonnen over en met de 
comités over een gezamenlijk optrekken. Intern werd er wel veel gemord over de heroïsering van 
Roemersma en de profilering van de anti-impies. En soms kwamen die geluiden ook naar buiten. In het 
blad NN schreef Onnie Swâ onder de titel ‘Op weg naar een front der eenzamen?’: “Met gezwinde 
spoed en grote slordigheid proberen de ‘anti-impies’ van de nood een deugd te maken. Want om met 
boegbeeld René te spreken: ‘niet de RARA is op 11 april uit de anonimiteit gehaald, maar de contouren 
van een nieuwe politieke beweging.’ Toch mankeerde er op de 11de april nogal wat aan de theorie, de 
strategie en de taktiek. Wat er op de 11de april en volgende maanden haastig aan artikelen en 
verklaringen is gepresenteerd rammelt en kraakt als een oude wekker. Ik begrijp er maar weinig van 
maar het meest storende is dat het gebrek aan helderheid en samenhang wordt gecamoufleerd met 
blinde dadendrang (...) Het enige wat het revolutionaire ongeduld van de anti-impies oproept is 
onverschilligheid maar beslist geen betrokkenheid (...) RARA roept geen nieuwe enthousiaste 
aktivisten op. Ze kijken wel uit.”1383 
 
Op 23 juni 1988 begon de rechtszaak tegen Roemersma. Tijdens de eerste zogenaamde pro-forma 
behandeling, vroeg zijn advocaat vrijspraak omdat het bewijsmateriaal onrechtmatig verkregen zou 
zijn. Bovendien zou uit de bewijzen niet onomstotelijk vastgesteld kunnen worden dat Roemersma 
betrokken was geweest bij de aanslagen op twee Makrovestigingen, een aantal Shellstations, een 
schotelantenne van de PTT in Amsterdam, oliehandel Boot in Alphen aan den Rijn, en 
paspoortfabrikant Elba in Schiedam. Het bewijs van Justitie bestond uit een vingerafdruk van 
Roemersma op een brandbom die niet af was gegaan bij paspoortfabrikant Elba en uit 
aankoopbonnetjes waaruit bleek dat Roemersma de materialen had aangeschaft waar brandbommen 
van waren gemaakt die bij de andere aanslagen waren gebruikt. Op grond hiervan eiste de Officier van 
Justitie zeven jaar tegen Roemersma. De Officier stelde: “Dat een bedrijf als de Makro, door een hele 
reeks terreurdaden uiteindelijk murw gemaakt, besluit zich uit Zuid-Afrika terug te trekken, 
gedwongen door grof geweld, is een klap voor de rechtsorde, onafhankelijk van de morele vraag of de 
Makro in Zuid-Afrika thuishoort.”1384 
De rechtbank veroordeelde Roemersma tot een gevangenisstraf van vijf jaar. In hoger beroep werd het 
vonnis verminderd tot achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Roemersma werd in dit hoger 
beroep vrijgesproken van zes van de zeven aanklachten, omdat het hof het eens was met het argument 
van de verdediging dat de bewijzen onrechtmatig verkregen waren. In strijd met de voorschriften was 
de rechter-commissaris niet aanwezig geweest bij het afronden van de huiszoeking bij de RARA-
verdachte. Roemersma werd alleen veroordeeld voor de poging tot brandstichting bij paspoortfabriek 
Elba, een actie die trouwens niet door RARA was opgeëist. Omdat de straf daarvoor lager uitviel dan 
de tijd die hij al in voorarrest had gezeten, werd Roemersma op 3 januari 1989 op vrije voeten gesteld. 
Een paar maanden later zou RARA nog één keer van zich doen spreken met betrekking tot de anti-
apartheidsstrijd. De aanslag bij overslagstation Thermo Shell in Hilversum was net zozeer gericht tegen 
de gematigde aanpak van SuZA als tegen Shell en de apartheid (zie paragraaf SuZA en de 
Spektakelblokkade). 
 
Blij dat ik snij en andere radicale acties tegen Shell 
Op donderdagnacht 5 juni 1988 reden vier krakers, waaronder kraker W., uit Amsterdam naar 
Zeewolde. Zij parkeerden hun auto even buiten het dorp en gingen te voet verder. Het was een 
bewolkte avond, fris, maar het bleef wel droog. De activisten hadden de kragen van hun leren jassen 
hoog opgeslagen waardoor hun gezichten zo goed als onherkenbaar bleven. Het had niet gehoeven, 
want die avond kwamen zij niemand tegen. Ze hadden een fikse wandeling voor de boeg. Na 
middernacht kwamen zij aan bij een gesloten tankstation van Shell, middenin de polder aan de 
Gooiseweg. Terwijl zijn kameraden op de uitkijk bleven staan, plaatste een van de actievoerders een 
pakketje in een verscholen hoekje bij het gebouwtje. Vlak boven het pakketje prikte hij een briefje: 
waarschuwing, brandgevaar, niet benaderen, niet aanraken. 

                                                
1382 NN nr 07, dd 04-08-1988. 

1383 NN nr 07, dd 04-08-1988. 

1384 Geciteerd in Trouw, dd 11-09-1988. 
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De volgende dag meldde persbureau ANP: ‘Ton schade door brand bij Shell-tankstations’. En 
daaronder de tekst:  
ZEEWOLDE (ANP) - Een kortstondige brand heeft vannacht voor ongeveer ƒ 100.000 schade 
aangericht aan twee benzinestations van Shell aan de Gooiseweg in Zeewolde. Volgens de rijkspolitie 
is de brand aangestoken. De actie was vanmiddag nog niet opgeëist. 
Kraker W. kon een glimlach niet onderdrukken: de actie was geslaagd, een nieuwe nagel in de 
doodskist van de apartheid en haar handlangers. Later die dag publiceerden de activisten een claimbrief 
waarin zij aandacht vroegen voor de “arrogante hypokrisie van de Shell-aandeelhoudersvergadering, 
waar het motto ‘de winst gaat voor de bevrijding’ vanaf droop.” Ze stelden dat: “de overspannen 
justitiële inspanningen om de solidariteit met de zwarte bevrijdingsstrijd de kop in te drukken, hebben 
ons doen besluiten een krachtig fluitsignaal in de richting van Shell te geven, te midden van een 
concert van anti-apartheidsaktiviteiten.”1385 De actie werd opgedragen aan de eerder dat jaar vermoorde 
ANC-vertegenwoordigster Dulcie September. 
Terugkijkend is W. nog steeds tevreden over de acties die hij tegen Shell heeft gevoerd. “Ja, het waren 
harde acties waarbij veel is vernietigd, maar tegelijkertijd waren we ook heel voorzichtig dat er geen 
mensen gewond zouden raken. Bij het tankstation in Zeewolde waren we van tevoren een keer of zeven 
geweest om de plek te bekijken. Er mocht niks misgaan. Met de actie zelf niet, maar we wilden ook 
zeker zijn dat buitenstaanders geen gevaar liepen. Daar hadden we het doelwit ook op uitgekozen: het 
stond middenin de polder, en het was ’s nachts gesloten. Zelfs op het moment dat het begon te branden 
kon er eigenlijk nog niks fout gaan, want de spullen die we gebruikten ontbrandden heel langzaam (...) 
Geen geweld tegen personen; dat leefde breed binnen de beweging. Het was een principiële keuze, 
maar ook een strategische: je maakt een inschatting van wat wil je bereiken en hoe wil je dat bereiken. 
Het was nodig dat de campagne tegen Shell breed werd ondersteund, dan heb je te maken met wat 
mensen van je actie vinden.” 
De ontsteking van de brandbom gebeurde met een tijdmechanisme. “Dat is doodeenvoudig. Je kunt 
overal leren hoe dat moet: een mengsel van benzine en diesel, een plastic Spafles, een condoom, een 
flitslampje, een wekkertje en nog zo wat alledaagse spullen.” Gepakt is W. nooit, evenmin als de 
andere leden van zijn groep. Naar eigen zeggen vooral omdat hij er alles aan deed om buiten schot te 
blijven van de politie. “Wij waren altijd heel voorzichtig om geen sporen achter te laten. Deden alles 
met handschoenen aan. Het in elkaar zetten van brandbommen deden we niet thuis, maar deden we in 
een huisje van Centerparks. Zelfs een wekkertje kochten we in een HEMA buiten Amsterdam, en 
daarbij vermomden we ons.” 
De aanslag op het Shellstation in Zeewolde stond niet op zichzelf. Vanaf het midden van de jaren 
tachtig hebben honderden vernielingen plaatsgevonden bij Shellvestigingen door heel Nederland. Voor 
de radicale beweging was dit soort acties tegen Shell vanzelfsprekend. Vooral het doorsnijden van de 
benzineslangen werd gezien als een vorm van zelfverwerkelijking binnen het radicale milieu. ‘Blij dat 
ik snij’ was in de tweede helft van de jaren tachtig een gevleugelde term binnen de radicale anti-
apartheidsbweging. 
 
In het midden van de jaren tachtig zat de Shellcampagne van de reguliere anti-apartheidsbeweging op 
dood spoor. Zo’n tien jaar actievoeren had geen zichtbaar effect gehad op de houding van de 
multinational. Van de politiek was er op dat moment geen enkel initiatief te verwachten om de druk te 
laten toenemen. In dat relatieve vacuüm sprong de radicale beweging. Voor de ‘autonomen’ waren de 
acties tegen Shell een uitgelezen mogelijkheid om hun radicalisme nieuw leven in te blazen. Met de 
strijd tegen apartheid en Shell kwamen alle noodzakelijke elementen samen. Apartheid en racisme 
waren een onomstreden ‘kwaad’, en de strijd daartegen genoot in brede lagen van de samenleving 
steun. Dat voorzag de acties van een stevig fundament van acceptatie. Zuid-Afrika zat bovendien in het 
kapitalistische kamp, hetgeen betekende dat de strijd tegen apartheid verbonden kon worden aan een 
bredere strijd tegen kapitalisme en imperialisme. Shell was een aansprekende tegenstander. Het 
oliebedrijf gold als oermoeder van het Nederlandse kapitalisme. Frank Buijs (1995): “De harde acties 
tegen Shell vormden het verenigende thema binnen een met uiteenvallen bedreigde beweging. 
Misschien vormt dit wel een van de belangrijkste verklaringen voor de hoge vlucht die deze acties 
hebben genomen.”1386 In ieder geval betekenden de snijacties tegen apartheid voor veel radicale 
activisten een mogelijkheid om iets te doen tegen de gevoelens van cynisme en defaitisme die in de 
‘donkere jaren tachtig’ opgeld deden. Niet alleen binnen de radicale beweging, maar eigenlijk binnen 
de hele Nederlandse samenleving. 

                                                
1385 Geciteerd in: NN. Er was geen houden meer aan – Radikale Anti-Apartheidsstrijd. Zonder datum (ws najaar 1988). 

Staatsarchief SAVRZ48, doos 2. IISG. 

1386 Buijs (1995), p 142. 
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Acties tegen Shellstations waren relatief makkelijk omdat er veel pompstations waren, verspreid over 
het hele land die alleen al uit praktisch oogpunt niet allemaal konden worden bewaakt. Het 
slangensnijden betekende een laagdrempelige ‘instap’ voor actievoerders die de grootschalige 
brandstichtingen te ver vonden gaan en de acties van de reguliere anti-apartheidsbeweging te braaf. 
Ook vergde slangensnijden slechts minimale voorbereiding en kon zelfs als spontane eenmansactie 
worden uitgevoerd. Voor W., in de jaren tachtig actief in de radicale beweging, was slangensnijden een 
milde en volledig geaccepteerde manier van actievoeren. “Ik heb daar vier of vijf keer aan meegedaan. 
Het was vooral goed omdat je het zó kon doen: ’s middags verzinnen en ’s avonds uitvoeren. Zo ging 
het vaak. En zo droeg je bij aan de brede, ‘uitgerekte’ campagne tegen Shell. Zelfs de landelijke 
snijacties waren simpel: je hoorde wanneer het was, de locaties werden onderling een beetje afgestemd 
en je kon aan de slag.” 
De eerste grootschalige, gecoördineerde slangensnijactie was in mei 1986. De actiegroep Nachtschade 
vernielde slangen en ander materiaal bij zestien pompstations aan Nederlandse snelwegen. In een 
persverklaring schreef Nachtschade: “Met deze min of meer symboliese aktie hopen wij het denkproces 
van de Shell-groep iets te versnellen. Tegelijkertijd roepen wij iedereen op Shell te boycotten. Tank 
niet bij Shell. Mochten deze akties niets uithalen dan zullen we niet aarzelen verdergaande stappen te 
ondernemen tegen Shell.”1387 Enkele dagen later liet ‘Nog meer Nachtschade’ een Shellstation in 
Wezep tot de grond afbranden. In hun persverklaring: “Wij hebben daarom iets van de macht eigen 
gemaakt die bedrijven als Shell voor zichzelf reserveren om ons als bevolking te overheersen (...) Wij 
hebben ons vannacht aangesloten bij de akties van Nachtschade en hebben het Shell tankstation aan de 
A 28 ter hoogte van Wezep laten afbranden.”1388 
Op 5 september 1988 vond bij een pompstation aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam de honderdste 
vernieling plaats bij een Shellpompstation, aldus een bij het ANP afgeleverd persbericht ondertekend 
door ‘Vier bezorgde huismoeders, Bep, Miep, Truus en Thea’. Over het precieze aantal verschillen de 
meningen trouwens: de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) becijferde later die maand dat er tot 
dat moment 180 geregistreerde vernielingsacties tegen Shell hadden plaatsgevonden, variërend van 
bommeldingen tot slangensnijden, brandstichtingen en vervuiling van ondergrondse opslagtanks. Een 
inventarisatie in het kader van dit boek komt tot in totaal 190 anti-apartheidsacties geïnitieerd door de 
radicale beweging, waarbij een aantal acties verspreid over het hele land vele tientallen deelacties 
kenden. 
Uiteraard richtten de acties zich direct tegen Shell, maar veel van de plegers wilden met hun daad ook 
de gematigde anti-apartheidsinitiatieven hekelen. Vooral de deelname van (lokale) overheden aan 
manifestaties tegen de apartheid werd heftig bekritiseerd. Voor de radicale beweging was het 
gezamenlijk optrekken met overheden – zelfs wanneer het de strijd tegen apartheid betrof – 
ondenkbaar. Lokale overheden waren vaak de directe tegenstander van de radicale beweging als het 
ging om kraakacties, ontruimingen, herhuisvesting en lokale bestemmingsplannen. Ook vanuit de 
anarchistische noties die veel radicale activisten koesterden was samenwerken met overheden taboe. In 
Leiden werden op 18 en 21 juni 1988 slangen van Shell benzinepompen en van de gemeentereiniging 
aan de Admiraal Banckertweg doorgesneden. De acties vonden plaats tijdens de door de gemeente 
gesteunde Leidse Anti-Apartheidsweek (van 16 tot 26 juni). Een dag later werden twee anonieme 
brieven bezorgd bij de BOA (“Om er zeker van te zijn dat onze argumenten de organisaties van het 
‘Leiden steunt het Zuidafrikaanse Verzet’ bereiken, en dat ze voor hun informatie voorziening niet 
afhankelijk zijn van de uit hun verband gerukte citaten die de burgerlijke media oplepelen...”).1389 In de 
brieven stelden de activisten dat een bewustwordingscampagne op zich prima is, maar “... 
bewustwording op zich is niet genoeg, zeker als daarbij konsekwent bepaalde feiten en belangen 
worden verzwegen. De in een oplage van 40.000 verspreidde huis-aan-huis krant uitgegeven door 
Leiden Steunt het Zuidafrikaanse Verzet verzwijgt veel. Het is een aaneenschakeling van mooie, 
versluierende woorden hetgeen kenmerkend is voor organisaties die binnen de bestaande verhoudingen 
opereren, en diezelfde verhoudingen weigeren ter discussie te stellen.”1390 De gemeente werd een 
‘misselijk makende hypocrisie’ verweten. Ook de linkse politieke partijen binnen het college werden 
aangevallen: “Van kapitalistische politieke partijen pur sang zoals de VVD en de PVDA verwachten 
we niets anders dan een hypokriete houding. Dat hier in Leiden de PSP als collegepartij dit beleid 
ondersteunt, toont eens te meer het failliet aan van hun imaginaire ideeën over strukturele 
veranderingen d.m.v. parlementaire collaboratie.”1391 

                                                
1387 Persverklaring Nachtschade. Geciteerd in Bluf! nr 221, dd 15-05-1986. 

1388 Persverklaring Nog meer nachtschade. Geciteerd in Bluf! nr 221, dd 15-05-1986. 

1389 Anonieme brief binnengekomen op 19 juni 1988 bij kantoor BOA. Archief BOA, Mayibuye Centrum, Kaapstad, doos 65. 

1390 Anonieme brief binnengekomen op 19 juni 1988 bij kantoor BOA. Archief BOA, Mayibuye Centrum, Kaapstad, doos 65. 

1391 Anonieme brief binnengekomen op 22 juni 1988 bij kantoor BOA. Archief BOA, Mayibuye Centrum, Kaapstad, doos 65. 
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Juist de verbreding (en daarmee de vervlakking) van de anti-apartheidsbeweging viel verkeerd bij de 
radicale vleugel. In die zin waren de strategieën van de reguliere anti-apartheidsbeweging en van de 
radicale vleugel tegenstrijdig en onverenigbaar. SuZA wist deze kloof later wel te overbruggen. 
Voor de radicale beweging ontwikkelde het slangensnijden zich tot een ritueel. Het werd gezien als een 
feestelijk, ludiek actiemiddel – door Frank Buijs (1995) zelfs ‘folkloristisch’ genoemd1392 – hetgeen in 
contrast staat met de aanzienlijke schade die daarbij soms werd aangericht. In totaal zijn bij zo’n 
tweehonderd pompstations slangen doorgesneden, ondergrondse reservoirs vervuild of andere schade 
toegebracht. In totaal beliep de schade meerdere miljoenen guldens. Hoewel het Shelllogo op de 
tankstations prijkte waren verreweg de meeste Shellpompstations geen eigendom van Shell, maar 
werden meestal via een franchise-formule uitgebaat door kleine middenstanders die daarvoor een 
jaarlijkse som aan Shell betaalden. Juist het treffen van kleine middenstanders was voor onder andere 
de AABN reden om geen consumentenacties te voeren. Dat gold in de jaren zeventig voor de 
Outspanacties en in de jaren tachtig voor de boycot Shellacties. Na een massale, landelijk 
gecoördineerde slangensnijactie in de nacht van 6 op 7 maart 1988 reageerde de AABN in een 
persverklaring: “De Anti-Apartheids Beweging Nederland is onaangenaam getroffen door de tegen 
enkele pomphouders gerichte gewelddadige akties van een anoniem gebleven groepering (...) Niet de 
pomphouders maar de Shell leiding is immers verantwoordelijk voor de kollaboratie van Shell met het 
apartheidsbewind.”1393 De actievoerders waren trouwens op de hoogte van het feit dat hun acties vooral 
de kleine middenstanders troffen. Na de massale slangensnijactie van diezelfde nacht refereerden de 
daders zelf in hun (Engelstalige) claimbrief aan de positie van ‘onschuldige’ pompbeheerders: “We did 
not limit our actions to the stations which are entirely Shell owned. We see that for years the Shell 
station owners have been asked politely and with sincerity to wind up their contract with Shell as soon 
as possible or to criticise Shell’s support to the apartheid regime in public. It seems that for almost all 
gasstation owners this is too much trouble and that they prefer to take the side of Shell supporting 
apartheid without criticising. After all these years of begging in friendship we feel it is time to increase 
the pressure a bit.”1394 
In actiebladen als NN verschenen handleidingen over hoe de slangen door te snijden (zoals de tip de 
slangen niet helemaal door te snijden, want dan verdwijnt het begin van de slang met veel herrie in de 
pomp waardoor de politie kan worden gealarmeerd). Er verscheen zelfs een filosofisch getint 
stripverhaal over slangensnijden, gepubliceerd onder andere in een boek van de Spektakelblokkade.1395 
Ook de naam van de groep ‘Blij dat ik snij’ (een afgeleide van de toenmalige leuze van de autolobby: 
‘Blij dat ik rij’), benadrukte het voor de betrokkenen ludieke karakter van de snijactiviteiten.  
De timing was soms willekeurig. Een gezellige avond in een kraakpand kon makkelijk uitmonden in 
het besluit om dezelfde avond een Shellstation te grazen te nemen of om een ander bedrijf te pakken. 
Ruiten ingooien, leuzen kalken, slangen snijden en de ondergrondse benzineopslag vervuilen golden 
als milde actievormen.  
Actievoerder F. vertelt over een zomerse actie waarbij een stuk of tien actievoerders ruiten ingooiden 
bij het emballagebedrijf Van Leer in Amstelveen. De timing daarvan was vooral gelegen in het feit dat 
het zomer was en er niet veel gebeurde in Nederland. “We zaten bij elkaar en zeiden: we moeten iets 
doen. Dat werd Van Leer. Na afloop gaven we een persverklaring uit: ‘Trek Van den Broek omlaag’, 
zo noemde we ons.” Een andere deelnemer aan deze actie verklapt dat Van Leer met name werd 
uitgekozen omdat er een vestiging zat in Amstelveen en twee deelnemers afkomstig waren uit 
Amstelveen en de weg goed wisten in het Amsterdamse bos: de vluchtroute. Opportunisme en 
pragmatisme speelden, met andere woorden, een minstens even grote rol als analyse en strategie. De 
bijna terloopse actie leverde Van Leer een schade op van ongeveer honderdduizend gulden. In de 
claimbrief stond onder andere dat de minister van Buitenlandse Zaken een ja-knikker was die slechts de 
scherpe kantjes van de racistische dictatuur in Zuid-Afrika wil halen.1396 
F. zegt, terugkijkend: “Ik was boos over apartheid. Boos op ‘het systeem’ en apartheid was daar deel 
van. Ik vond dat er iets moest gebeuren. Nederlandse bedrijven hielpen apartheid. De staat deed aan 
onderdrukking. In die tijd kwam ook de Centrumpartij op, de strijd tegen het racisme. We vonden dat 
de wereld aan het verrechtsen was. Met de reguliere anti-apartheidsgroepen, daar hadden we weinig 
mee. Dat schoot niet op, vonden we. Ik zag wel dat ze veel hadden opgebouwd, maar het moest verder 

                                                
1392 Buijs (1995), p 141. 

1393 Geciteerd in: Flint, Joost. (Radikale) Anti-apartheidsstrijd in Nederland, 1985-1990. Ongepubliceerd overzicht van acties 

tegen apartheid. Privéarchief Joost Flint. 

1394 Claimbrief, ongesigneerd, ongedateerd (ws 7 maart 1988). Archief BVD, ingezien bij redactie Andere Tijden, VPRO. 

1395 Didde et al (1988), p 85 e.v. 

1396 Flint, Joost. (Radikale) Anti-apartheidsstrijd in Nederland, 1985-1990. Ongepubliceerd overzicht van acties tegen 

apartheid. Privéarchief Joost Flint. 
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gebracht worden: harder. We hadden het gevoel dat er bij veel mensen steun was voor onze acties. Zo 
van: het hoort niet, maar we begrijpen het wel. Goed dat er iets gebeurt.”1397  
 
Niet alle acties waren even grof en simpel als brandstichting en vernieling. Bij sommige acties grepen 
de radicale activisten terug op de meer ‘inhoudelijke’ methoden die waren verkend door Onkruit: het 
ontvreemden en openbaar maken van documenten die de handel en wandel van de ‘tegenstander’ 
moesten blootleggen. Een van de beste voorbeelden hiervan is de inbraak, op 7 juni 1986, bij het 
bedrijf Plain Holding door een groep met de naam Splijt Apartheid.1398 Deze actie kwam vooral voort 
uit de groep rondom Wijnand Duyvendak.  
Op zoek naar economische banden tussen Nederland en Zuid-Afrika waren de actievoerders erachter 
gekomen dat het Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijf Anglo American ook in Nederland actief was, 
onder de naam Plain Holding, met name om hier gebruik te maken van deals met de Nederlandse 
overheid om zonder al te veel belasting te betalen winsten weg te werken. Deze transacties werden 
gedaan vanuit een bescheiden kantoor op de tweede etage van een kantoorpand aan de Prinsengracht 
783 in Amsterdam. Een van de actievoerders vertelt: “In eerste instantie hadden we bij dit pand een 
aantal weken lang de vuilniszakken weggehaald. Die spitten we door en zo kwamen we op veel 
informatie, bijvoorbeeld over de afspraken met de Nederlandse overheid over belastingen. Het ging om 
miljarden aan omzet en om honderden miljoenen aan dividendstromen waar weinig belasting over werd 
betaald. Ook de namen van de mensen die in het gebouw werkten leerden we zo kennen. We hebben 
vervolgens een tijd aan de overkant van de gracht gepost. We zagen dat elke zaterdag het pand werd 
schoongemaakt door een allochtoon echtpaar. Dat was onze kans. Op een zaterdag belden we aan. We 
hadden ons verkleed als zakenlieden, we rammelden opzichtig met autosleutels. We zeiden dat we van 
het hoofdkantoor van Minorco kwamen uit Luxemburg – dit is het investeringsbedrijf van Anglo in 
Europa – en dat we een afspraak hadden met de heren Wiersum en Werker. De schoonmakers lieten 
ons binnen, en vertrokken na een tijdje zelf en lieten ons achter. Wij hebben vervolgens de hele 
administratie in zakken gedaan en meegenomen. Ik ben daarna wekenlang bezig geweest met alles 
uitzoeken.”1399 
Er kwam een groot verhaal uit, gepubliceerd in weekblad Vrij Nederland. Bluf! publiceerde een boekje 
over de ‘Apartheid aan de Prinsengracht’.1400 De Kamerleden Vermeend en Wallage (PvdA) stelden er 
Kamervragen over en minister Ruding van Financiën moest erkennen dat er dingen fout zaten wat 
betreft de afspraken die met Anglo/Minorco waren gemaakt en dat er belasting was ontweken. 
Splijt Apartheid vond ook nog een doel voor een chequeboekje dat bij de actie was meegenomen: “... 
vanaf heden maken wij elke week een ton over, namens Anglo, naar instellingen met goede contacten 
met het Zuidafrikaanse volk. Snelle rekenaars weten dat op deze manier na 1.000 jaar het ganse 
kapitaal wat Anglo uit Zuid-Afrika rooft en belegt in Nederland en via Nederland in andere landen 
terug is bij de rechtmatige eigenaar.”1401 Kennelijk had de bank van Plain Holding snel door dat er iets 
niet in de haak was met de cheques. Het KZA, één van de beoogde begunstigden van het geld van Plain 
Holding zou de aangekondigde 50.000 gulden nooit ontvangen. 
Woordvoerder Fulco van Aurich liet weten dat de AABN zich (in tegenstelling tot wat sommige 
kranten hadden geschreven) niet distantieerde van de actie van Splijt Apartheid, hoewel de “AABN 
zelf geen akties tegen bedrijven kan ondernemen waarmee we de wet zouden moeten overtreden.”1402 
Wat dat laatste betreft had de AABN zich verwijderd van haar beginperiode toen de organisatie naam 
maakte met de verfbommen in het water van het Zuid-Afrikaanse waterpoloteam en de roof van 
documenten bij het bedrijf Zephir waarmee de organisatie aantoonde dat het embargo jegens Rhodesië 
werd geschonden.  
Een soortgelijke actie vond plaats op 7 juni 1988 in Zaandam bij het bedrijf CASA. Bij CASA werd de 
aanvoer van kolen via de Amsterdamse haven geadministreerd. Terwijl de anti-apartheidsbeweging 
zich wat betreft de import van Zuid-Afrikaanse kolen voornamelijk concentreerde op Rotterdam, 
speelde ook ‘anti-apartheidsstad’ Amsterdam een niet onaanzienlijke rol in de overslag van Zuid-
Afrikaanse kolen. Op basis van informatie van een kolenspecialist bij Kairos kwamen de actievoerders 
op het spoor van een bevrachtingskantoor in Zaandam. Een nieuwe inbraak werd voorbereid. “Een 

                                                
1397 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 17-12-2010. 
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1402 Bluf! nr 230, dd 31-07-1986. 
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kennis had zich verdiept in sloten, die kon een lipsslot open krijgen. Zo kwamen we binnen zonder 
lawaai te maken. In korte tijd hebben we alle administratie in zakken gestopt en meegenomen. Ik heb 
daar vervolgens op gestudeerd. Het was wel een goede actie, maar er is verder niet veel uit 
voortgevloeid. Het bleef stil. Dat was misschien onze zwakte: we waren niet goed in het follow-up 
geven aan acties.”1403 
 
Het zwakke punt van de radicale acties tegen de apartheid was dat er weinig strategie achter zat. De 
acties speelden een belangrijke rol in het voortbestaan van de radicale beweging zelf en waren 
belangrijk voor de activistische imborst van de daders, maar verder werd weinig nagedacht over de 
doelen die ermee bereikt konden worden. Eigenlijk waren de anti-impies, inclusief RARA, nog het 
meest strategisch in hun aanpak. En deze strategie – plus de daarbij horende retoriek – werd door een 
meerderheid van de radicale beweging afgewezen. Met de opkomst van SuZA koos de radicale 
beweging voor het eerst voor een echte strategie in de strijd tegen apartheid.  
 
SuZA en de Spektakelblokkade  
Het ‘formele’ besluit tot een blokkade van het Shellgebouw in Amsterdam Noord werd genomen 
tijdens een ‘aktieconferentie’ in Paradiso, op 20 november 1988. De initiatiefnemer was een nieuwe 
organisatie, met de naam ‘Shell uit Zuid-Afrika’ (SuZA). SuZA omschreef zich zelf als “een groep van 
40 mensen afkomstig uit de buitenparlementaire beweging, theater en muziekwereld in 
Amsterdam.”1404 Centrale figuren waren onder andere: Wijnand Duyvendak, Geert Ritsema, Norbert 
van Rooij, Joost Flint, Jan Willem van Gelder, Peer de Rijk en René Didde. Dit waren mensen met 
wortels in de Amsterdamse kraakbeweging en die voor een gedeelte ook actief waren geweest in de 
actiegroep Onkruit. Ook waren een aantal van hen, zoals Flint, Van Gelder en Duyvendak, redacteur 
geweest van het krakersblad Bluf!  
Volgens de initiatiefnemers was het nodig om een versnelling aan te brengen in de strijd tegen de 
apartheid.1405 Het slangensnijden had volgens SuZA, na het eerste schokeffect, z’n langste tijd wel 
gehad, en dreigde te “ontaarden in een ritueel.”1406 Er was volgens SuZA: “... een groeiende 
bewustwording en woede in de maatschappij over de weigering van de Nederlandse regering om tot 
economische acties over te gaan. Tegelijkertijd zien we dat de woede zich uitkristalliseert rond één van 
de allerbelangrijkste steunpilaren van het apartheidsregime nml. Shell.”1407 Volgens SuZa moest er een 
situatie ontstaan waarbij de aktie niet meer in een hoek te drukken viel, “maar gedragen wordt door de 
halve bevolking. Hoe creëren we een situatie waarin veel mensen een keus moeten maken voor of 
tegen het opvoeren van druk op Shell en de regering, meedoen of niet meedoen. Een situatie, tot slot, 
waarin het voor zowel de regering, Shell als de gemeente moeilijk wordt om zich er met de politie van 
af te maken.”1408 Volgens de opstellers van het document moest de blokkade in beginsel geweldloos 
zijn: “... de kansen liggen in de massaliteit en het spektakel.” Als datum voor de actie werd gekozen 
voor 19, 20 en 21 april 1989.  
Met de actieconferentie in Paradiso trad SuZA voor het eerst in de openbaarheid, maar de conceptie 
van het comité ligt veel eerder. De keuze voor Shell als doelwit van een bredere campagne vanuit de 
radicale beweging is vermoedelijk ontstaan eind 1987. Een oproep tot gemeenschappelijke actie tegen 
Shell (en tevens een strategie-/discussiestuk) staat afgedrukt in de uitgave ‘Er was geen houden meer 
aan’.1409 In dit discussiestuk, getiteld ‘Kampagne tegen Shell’, geschreven eind 1987 door Joost 
Flint1410, wordt geconstateerd dat de acties die tot dan toe werden gevoerd tegen Shell te zeer op 
zichzelf stonden: “Er is geen beweging, geen breder kader meer waarbinnen ze vallen en waardoor ook 
zwakkere akties vanzelf goed worden. Tegenwoordig ben je geïsoleerder met je daad. Daarom gebeurt 
er ook minder, want het lijkt zinlozer.” Het concrete voorstel was de campagne te laten beginnen met 
een sneeuwbaleffect van acties: “Het maakt niet uit of het ‘leuzen kalken’, ‘prikakties’ of ‘harde akties’ 
zijn. Als het maar ‘raak’ is.”  
De sneeuwbalactie die de brede campagne moest markeren – de geboorte van SuZA – werd een 
landelijke slangensnij-estafette op 6/7 maart 1988 (in de vorige paragraaf komt deze actie ook aan de 

                                                
1403 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 17-01-2011. 

1404 Persverklaring/uitnodiging actieconferentie Paradiso, dd 10-11-1988. Privéarchief Joost Flint. 
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orde). In een Engelstalige persverklaring, afgeleverd bij persbureau Reuters, verklaarde een onbekende 
en naamloze groep zich verantwoordelijk voor vernielingen bij Shell pompstations door heel 
Nederland. In de verklaring werd gesteld dat er nu wel lang genoeg vriendelijk aan de pomphouders 
was verzocht apartheid af te wijzen. Het was nu tijd om de druk op te voeren: meer geduld zou 
misdadig zijn tegenover de zwarte gemeenschappen in Zuid-Afrika, zo meenden de actievoerders. De 
acties waren ook gericht tegen de Nederlandse overheid, vanwege de nauwe banden van de overheid 
met Shell, gesymboliseerd door de vele ex-ministers die in het bestuur van Shell zouden zitten, waarbij 
de namen genoemd werd van oud-premier Zijlstra en de (op dat moment reeds lang overleden) ARP-
politicus Roolvink. De acties waren opgedragen, aldus de brief, aan dertig stakende mijnwerkers van de 
Rietspruitmijn in Zuid-Afrika, waar Shell een aandeel in bezat.1411  
Bij een Shellpomp in Muiden werden die avond vier actievoerders, drie mannen en een vrouw, op 
heterdaad betrapt. Dat leidde weer tot acties. Bij een politiebureau in Almere, waar twee van de 
verdachten naar waren overgebracht, werden lawaaidemonstraties gehouden om de verdachten een hart 
onder de riem te steken. Ook bij de Bijlmerbajes werd gedemonstreerd voor de vrijlating van de vier 
verdachten. Op 11 maart werden de verdachten vrijgelaten. Volgens het openbaar ministerie was er 
geen directe band tussen de actievoerders en de RARA. Wel zouden beiden groepen deel uitmaken van 
‘de beweging’. Later werd er toch weer een aanhoudingsbevel tegen het viertal uitgevaardigd, met 
name omdat bij huiszoeking een draaiboek boven tafel was gekomen van alle acties tegen Shellstations 
die nacht waaruit, volgens Justitie, viel op te maken dat in de toekomst dergelijke acties in 
voorbereiding waren. Op 30 mei meldden drie van hen zich bij de Amsterdamse parketpolitie. 
Gebonden en met zwarte zakken over het hoofd werden zij door een ‘politieagent’ (in feite een mede-
activist) aan de balie afgeleverd met de woorden: ‘Collega, hier zijn de terroristen’. Aanvankelijk dacht 
de politie met een grap van doen te hebben en zette de actievoerders het bureau uit. Later meldden de 
drie verdachten zich alsnog.1412 De vernielingen bij de 37 pompstations zou, volgens schattingen van 
Shell, in totaal voor zo’n drie tot zes ton aan guldens schade hebben berokkend.1413 
 
Het discussiestuk ‘Kampagne tegen Shell’ kan beschouwd worden als de conceptie van SuZA. Dat is 
ook de analyse die de Binnenlandse Veiligheidsdienst maakte in 1994. Volgens de BVD was de 
vorming van een brede campagne tegen Shell een (onbedoelde) uitkomst van het congres Solidariteit 
en Verzet dat in oktober in Arnhem werd gehouden onder auspiciën van de anti-impies: “Een (...) 
succes was de aanvaarding van het zogenaamde ‘campagne-model’. Door een aantal coryfeeën uit het 
voormalige Amsterdamse actieblad Bluf! werd in 1987 het comité ‘Shell uit Zuid-Afrika’ (SuZA) 
opgericht dat als basis moest dienen voor een bewegingsbrede actiecampagne tegen Shell. De 
campagne startte in de nacht van 6 op 7 maart met een vernielingsactie, waarbij door actievoerders uit 
heel Nederland 37 Shell-tankstations werden vernield. Het comité koos voor een gewelddadige 
ouverture van de ‘Anti-Shell campagne ‘88’ om de media wakker te schudden.”1414 De naam SuZA en 
de comitévorm werden trouwens pas later uitgedacht. De naam ‘Shell uit Zuid-Afrika’ prijkt voor de 
eerste keer boven een artikel in Bluf! over de acties van maart 1988.1415 
Gedurende een korte periode leek de radicale beweging op één lijn te liggen met betrekking tot de strijd 
tegen de apartheid. Er zijn verschillende aanwijzingen dat niet de anti-impies de initiatoren waren van 
de serie vernielingen, maar eerder de mensen rondom het latere SuZA. Ten eerste ontbrak iedere anti-
imperialistische retoriek in de claimbrief. In plaats daarvan legde de brief nadruk op de economische 
positie van Shell in Zuid-Afrika. Ten tweede sloot het feit dat de brief in het Engels was geschreven 
aan bij de behoefte, neergelegd in het document Kampagne tegen Shell, aan een internationale aanpak 
van Shell. De derde aanwijzing is dat de brief rept van het feit dat een aantal van de getroffen 
Shellstations geen Shelleigendom waren, maar werden uitgebaat op basis van een franchise-formule. 
Dat was een nuance die was ingebracht door de SuZA-jongens. Bluf!1416 besteedde bovendien 
ongebruikelijk veel aandacht aan de golf van vernielingen, hetgeen een verdere aanwijzing is dat de 
daders voor een flink gedeelte gezocht moeten worden binnen kringen van de eigen redactie. 
De anti-impies besloten na het congres Solidariteit en Verzet het campagnemodel van de groep rondom 
Wijnand Duyvendak een kans te geven. Dat verklaart ook het feit dat René Roemersma en zijn vriendin 
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Henneke Hagen in de nacht van 6 op 7 maart gesignaleerd werden bij de landelijke slangensnijactie. 
Roemersma werd in die tijd geschaduwd door de politie omdat hij de voornaamste verdachte was van 
de RARA-aanslagen. Toenmalig hoofdinspecteur van de Amsterdamse politie, Herman van Hoogen: 
“We volgden René en zijn vriendin Henneke op een zekere avond tot bij een benzinepomp in 
Amstelveen, het was duidelijk dat ze iets van plan waren, waarschijnlijk slangen snijden. Maar 
daarvoor wilden we ze niet oppakken, zelfs niet met een heterdaadje. We wilden bewijzen voor de 
grote branden. Uiteindelijk hebben we zelfs het moment gemist dat de slangen werden doorgesneden. 
We moesten bukken om niet zelf ontdekt te worden.”1417  
René Roemersma bevestigt dat de kwestie Zuid-Afrika na het congres naar de realo’s werd geschoven: 
“Zuid-Afrika kwam nauwelijks aan de orde tijdens het congres. Een uitkomst van het congres was wel 
de brede strategie tegen apartheid, waar later Wijnand’s SuZA uit zou voortkomen. De groep Wijnand 
wilde zich dit strijdterrein niet laten ontnemen. De brede campagne was het geesteskind van SuZA. Het 
stuk uit de krant ‘Er was geen houden meer aan’ kwam hier direct uit voort. Dat was het conceptstuk 
van SuZA. Ik was er niet tegen. De grote slangensnijactie, daar begon het mee. Dat was een 
zogenaamde open actie: iedereen kon meedoen, overal in het land. Alleen de datum en de opdracht 
stonden vast: slangensnijden op 6 maart. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat de fik er in ging. 
De strategie was: ludiek en toegankelijk. En daar hield iedereen zich aan. Ik heb ook meegedaan. Mijn 
gedachte was: als SuZA werkt, dan moeten we het een kans geven. Even onze acties in de ijskast.” 
RARA verschoof haar aandacht naar het onderwerp van migratie en asiel, ‘fort Europa’ en daaraan 
gekoppeld de identificatieplicht. In de nacht van 24 op 25 januari van 1988 pleegde de groep de eerste 
aanslag in dit verband: de mislukte brandstichting bij de paspoortdrukkerij Elba. 
De bewegingsbrede, stilzwijgende overeenstemming met betrekking tot de strategie van de anti-
apartheidsstrijd ontplofte een maand later, in april 1988, toen Roemersma en zeven andere mensen 
werden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij RARA. Vanaf dat moment ging een deel van 
de beweging zich sterk richten op de arrestanten en vooral op René Roemersma rondom wie vanaf de 
zomer van 1988 een zekere persoonscultus ontstond. Voor de mensen die later het SuZA-comité 
zouden vormen was deze aandacht voor de persoon van Roemersma ergerlijk. Bovendien maakte de 
hernieuwde aandacht voor de daden van RARA dat het de nieuwe organisatie moeilijker zou vallen 
afstand te nemen van RARA zonder de daden expliciet te veroordelen. Ook verhardde de strijd weer. 
Behalve het slangensnijden, gingen er weer Shellstations in de fik, zoals in juni van dat jaar in 
Zeewolde. 
Juist in deze periode ook was het weekblad Bluf! opgeheven en een aantal redactieleden hadden het 
plan opgevat om de opengevallen tijd te besteden aan het verder brengen van de brede campagne tegen 
Shell. Jan Willem van Gelder: “Na april ‘88 zijn we serieus met SuZA aan de slag gegaan: wekelijks 
vergaderen over Shell, over acties, over het Shell-boek.1418 Het idee van de blokkade is zo ontstaan.” 
De blokkade, een scherpe, maar toch geweldloze en legale actie, was tevens een antwoord op de acties 
van RARA. Van Gelder: “Die kregen veel publiciteit, maar we zagen dat de hele anti-
apartheidsbeweging er ook door in de problemen kwam. KZA en AABN hadden geen antwoord op 
RARA. Zij konden de mensen daaromheen niet aanspreken. Wij voelden ons wel deel van dezelfde 
beweging. Wij traden in contact met Sietse Bosgra en Bart Luirink. Wij zeiden: wij zijn scherper dan 
jullie en dat neemt RARA wind uit de zeilen. Radicalisme en scherpe acties zijn nodig om deze mensen 
erbij te betrekken. We deelden met het KZA de analyse dat Shell in brand steken averechts werkte.” 
Vanaf het moment dat de SuZA-mensen zich verenigden met de comités was het van belang dat het 
gewelddadige verleden werd weggemoffeld. In alle latere publicaties en mondelinge uitingen werd de 
vroege conceptie van SuZA genegeerd, evenals de gewelddadige geboorte van de campagne op 6/7 
maart.  
Met de publieke presentatie, in november 1988, brak SuZA welbewust uit de kraakbeweging en 
vormde zich om tot een relatief conventionele organisatie, met namen (aanvankelijk alleen voornamen) 
van de verantwoordelijken, adres en bankrekening: openbaar, controleerbaar en legaal. Een organisatie 
die ook overleg met de gemeente voerde, die nota bene vergunning aanvroeg voor de demonstratie en 
die partners zocht binnen het ‘reguliere’ maatschappelijke middenveld, zoals vakbonden, kerkelijke 
organisaties, anti-apartheidorganisaties. Een breuk met het verleden was ook de beslissing dat het 
belangrijke concept van autonomie werd losgelaten. De spektakelblokkade zou geen actie worden 
waarbij ieder op eigen manier en met zelf te kiezen middelen (gewelddadig of vreedzaam) kon 
bijdragen. Deze keer werd van alle betrokken verlangd dat ze de centrale regie van de actie 
onderschreven.1419 

                                                
1417 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 13-12-2010. 

1418 Didde, René (et al). Als het tij keert - Shell en Nederland. Macht en verbeelding. Uigeverij Ravijn, Amsterdam, 1988. 

1419 Zie ook: Didde et al (1988), p 146. 
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Met deze stap sneed SuZA de banden met de anti-impies door. Het omvormen tot een legale 
organisatie en de samenwerking met de ‘sosjaal-demokratiese’ comités leverde hoongelach en irritatie 
op bij de anti-impies. In een interview met De Groene stelde René Roemersma vanuit de gevangenis 
dat acties op basis van morele verwerping van apartheid onvoldoende waren en weinig bijdroegen aan 
het bereiken van “verdergaande politieke doelen.”1420 Ook de veroordeling door de comités van RARA 
zat de anti-impies niet lekker. Door hun nauwe samenwerking met de comités werd SuZA er van 
beschuldigd de eenheid en interne solidariteit binnen de radicale beweging doelbewust op het spel te 
zetten. De splitsing was een feit. 
Dat betekende overigens niet dat de SuZa-mensen in die tijd zich openlijk distantiëerden van de 
RARA-aanslagen. Het was bekend dat SuZA een andere strategie had gekozen, maar het oude adagium 
gold nog steeds: in het openbaar val je elkaar niet af. Om het contact met het meest radicale deel van de 
beweging niet te verliezen weigerde SuZA, anders dan de gevestigde organisaties, de aanslagen op de 
Shellstations te veroordelen. “... het is een breed initiatief. Mensen die totaal verschillend denken over 
de vraag wat de beste actiemethode is. En dus ook mensen die er geen moeite mee hebben dat er Shell-
vestigingen in de brand worden gestoken”1421, aldus Joost Flint. Bij het radioprogramma TROS-
Kamerbreed werd Jan Willem van Gelder scherp aangepakt door Hans van Mierlo vanwege zijn 
weigering om RARA te veroordelen. Van Gelder: “Ik deed dat niet en zei dat men ons moest 
beoordelen op wat wij deden en RARA op wat zij deden. Achteraf vind ik dat nog steeds een goede 
houding.” Geert Ritsema stelde: “We hebben niet het idee dat SuZA in de problemen is geraakt door 
zich niet van de acties van RARA te distantiëren.”1422 
Terwijl de aandacht zich richtte op de echte en vermeende verschillen en overeenkomsten tussen 
RARA en SuZA, bleef het onduidelijk hoe het nou zat met het slangensnijden, het ruiten ingooien bij 
onder andere Van Leer en de grotere vernielingen bij Shellstations. Het was duidelijk dat de gematigde 
anti-aparheidsorganisaties daar op tegen waren, meerdere initiatiefnemers van SuZA hadden zich in het 
verleden echter wel degelijk schuldig gemaakt aan vernielingen bij onder andere Shellstations. Het 
slangensnijden was in de tweede helft van 1988 nog steeds een geliefde bezigheid van de gehele 
radicale beweging. Peer de Rijk liet in NRC weten het doorsnijden van slangen als actiemethode 
acceptabel te vinden.1423  
Na afloop van de bijeenkomst in Paradiso spraken de initiatiefnemers van de blokkade over hun positie 
zowel tegenover de comités als tegenover de radicale groepen. In een discussiestuk stelde Joost Flint 
dat het de bedoeling was om verwarring te zaaien bij beide groeperingen: “Als we terugvallen op een 
‘discussienivo’, dan zijn die groepen op hun best. Dan liggen de (ideologische) posities ook onwrikbaar 
vast en zijn wij de grote verliezers.”1424 In feite kwam het neer op het negeren van de ideologische 
verschillen binnen de hele beweging en het door de aantrekkelijkheid van het actievoorstel verleiden 
van de verschillende vleugels om mee te doen. Deze strategie om de ideologische keuzes niet te 
benoemen zagen de inti-impies als juist een keuze tegen hun brede ideologie. In het pamflet ‘Shell de 
wereld af!!!!’ stelden de ‘Radikale Anti-Shell groepen’ dat ze op zich voorstander waren van een 
blokkade, maar wij “willen de strijd niet beperken tot één aspekt van de multinational, omdat wij 
beseffen dat je daarmee nooit wereldwijde onderdrukking en uitbuiting, waarin Shell een grote 
verantwoordelijkheid heeft, kan stoppen.”1425  
Wat betreft de comités dachten Duyvendak c.s. vooral dat het lastig zou zijn om het KZA aan boord te 
krijgen. Deze club was immers zelf al bezig met een Shellactie. De AABN had daarom minder te 
verliezen door het initiatief van de spektakelblokkade. In het discussiestuk van Flint werd gesteld dat 
een minderheid binnen het KZA eigenlijk de voorkeur gaf aan terugtrekken uit de actie. Voor KZA en 
AABN was het SuZA-initiatief echter een welkome manier om de radicale vleugel aan zich te binden, 
zonder gelijk RARA erbij te krijgen. In een brief aan onder andere Jan ter Laak (Pax Christi), 
Francesco Mascini (Novib) en Erik van den Bergh (Kairos), schreef Sietse Bosgra over het SuZA-
initiatief: “Het zijn mensen uit de radikalere hoek, maar hun opstelling spreekt ons zeer aan.”1426 
Tijdens de bijeenkomst in Paradiso noemde Bart Luirink van de AABN de plannen “belangrijk, nieuw 
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en opwindend.”1427 Zelfs vanuit de kerken werd in veel gevallen instemmend gerageerd: De Hervormde 
Gemeente van Amsterdam riep haar leden op om mee te blokkeren, leden van de Lutherse kerk en de 
Remonstrantse Broederschap deden actief mee aan de blokkade. Minder positief was de Raad van 
Kerken van Amsterdam: “De Raad van Kerken Amsterdam staat weliswaar achter het doel van de aktie 
(Shell uit Zuid-Afrika), maar is van mening dat het middel ‘blokkade’ onder de huidige 
omstandigheden dit doel niet naderbij brengt.”1428 Kleinere kerkelijke groepen en individuen vormden 
onder andere de Interkerkelijke Werkgroep Shell uit Zuid-Afrika. Deze werkgroep deed vóór de 
spektakelblokkade een dringend beroep op burgemeester Van Thijn om de zaken niet te laten escaleren, 
volgens de werkgroep was SuZA echt van plan om de blokkade geweldloos te laten verlopen. 
De vakbonden waren verdeeld. De Voedingsbond deed actief mee aan de blokkade (en organiseerde 
onder andere een deel van de catering), maar de FNV zelf raadde haar leden af met SuZA in zee te 
gaan.1429 Eén van de redenen was dat het SuZA-comité (aanvankelijk) anoniem opereerde en daarom 
teveel gelijkenis vertoonde met de radicale kraakbeweging.1430 De Industriebond probeerde de 
Voedingsbond nog over te halen om de steun aan de blokkade in te trekken. Volgens de Industriebond 
zou de deelname van de Voedingsbond aan de blokkade de positie van de FNV-leden binnen het Shell 
laboratorium ‘ernstig verzwakken.’ De voorzitter van de Industriebond, Bé van der Weg, deed een 
dringend beroep op Greetje Lubbi van de Voedingsbond om al haar “invloed aan te wenden teneinde te 
voorkomen dat een blokkade van KSLA [dit is het Shell Laboratorium, RM] op enigerlei wijze 
geassocieerd zou kunnen worden met de FNV of één van haar zusterorganisaties.”1431 
De afwijkende achtergrond en strategie van de verschillende organisaties die voor de blokkade 
tekenden werd omzeild door de fysieke samenwerking te minimaliseren. De taken werden onderling 
verdeeld. Voor de organisatie van de blokkade zelf tekende het SuZA-initiatief terwijl de comités een 
aantal side events regelden, waaronder een ‘attractieve informatieavond’ georganiseerd door KZA en 
AABN, onder het motto ‘Sancties nu, acties in bedrijven tegen apartheid’, in theater Odeon in 
Amsterdam. Door deze werkverdeling konden de comités en SuZA samen aan één spektakel werken en 
zouden elkaar toch niet in de wielen rijden. Als opwarmertje voor de blokkade werden op zaterdag 8 
april 1989 in vijftien steden door het hele land picket lines georganiseerd bij in totaal 23 
Shellpompstations. 
 
Op 10 februari 1989 bracht minister Van den Broek de oprichting van SuZA ter sprake in de 
ministerraad. Volgens Van den Broek was het initiatief afkomstig uit kringen van het voormalige blad 
Bluf! en de kraakbeweging. Ook meldde de minister dat de vernieling van Shellpompen onverminderd 
doorging en dat zowel Justitie als de gemeente hier onvoldoende aandacht aan schonken. Volgens 
Bolkestein (Defensie) was de anti-apartheidsbeweging “kleiner (...) geworden dan voorheen, maar wel 
veel harder.”1432 
Toch werd vanuit de politiek en de lokale overheid ook vaak positief op het initiatief gereageerd. 
Verschillende politici en bestuurders schaarden zich achter het plan. Hetgeen voor Shell aanleiding was 
om onder andere de Leidse wethouder De la Mar, het Amsterdamse raadslid Roel van Duyn en de 
Haagse wethouder Verduyn-Lunel voor de rechter te dagen. Deze politici hadden het publiek in een 
advertentie opgeroepen om mee te doen aan de blokkade. De rechter verklaarde in een kort geding de 
bezwaren van Shell ongegrond. Opmerkelijke afwezige in de partijen die de blokkade steunden was de 
PvdA in Amsterdam die zich achter de opvattingen van de burgemeester schaarde. Ook de leiding van 
het Shelllaboratorium zelf was natuurlijk tegen de blokkade. In een brief aan het personeel liet 
algemeen directeur van het laboratorium, Dirk van der Meer, weten de blokkade “volstrekt 
verwerpelijk” te vinden en blij te zijn dat Van Thijn de blokkade niet zou tolereren.1433 
Burgemeester Van Thijn was inderdaad de belangrijkste opposant van de blokkade. Van Thijn was 
vastbesloten een daadwerkelijke blokkade van het gebouw niet te tolereren. De vasthoudendheid om 
een (korte) volledige blokkade niet toe te staan, wekt bevreemding. Immers, tijdens andere acties in de 
voorafgaande periode, bijvoorbeeld van verplegend personeel rond het minsterie van WVC, waren ook 
gebouwen korte tijd geblokkeerd geweest. En zelfs de politie had bij acties wel eens een snelweg 
volledig geblokkeerd. Voor het publiek en de deelnemers aan de demonstratie was het precieze verschil 
tussen een demonstratie en een blokkade onduidelijk en nauwelijks relevant. Ook voor Shell zelf zal 
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het verschil niet bar veel hebben uitgemaakt; immers de demonstratie was lang van tevoren bekend en 
klanten of ander belangrijk bezoek zal ongetwijfeld van Shell te horen hebben gekregen dat de 
vestiging in Amsterdam-Noord deze dagen beter gemeden kon worden. Of de blokkade nou volledig 
was of slechts symbolisch, het maakte alleen uit voor Van Thijn. De concessie die ‘de driehoek’ 
(burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van politie) wilde toestaan was dat de 
hoofdingang van het Shellcomplex aan de voorzijde volledig kon worden geblokkeerd, terwijl de 
achterzijde volledig open zou blijven: “Indien dit uitgangspunt zou worden geaccepteerd, betekende dit 
ook dat demonstranten uiting konden geven aan hun ongenoegen over Shell en veel publiciteit zouden 
krijgen, en dat aan de andere kant het bedrijf gewoon zou kunnen doorwerken.”1434 
Voor Van Thijn speelde ongetwijfeld mee dat hij zich aangevallen voelde door de Amsterdamse 
kraakbeweging – waar SuZA, ondanks de recente bekering, toch uit voortkwam – en daardoor niet 
geneigd was op dit punt toe te geven. Zelfs het redelijke vermoeden dat juist om zo’n relatief klein 
verschil in inzicht de vlam wel eens in de pan zou kunnen slaan, kon de burgemeester niet vermurwen. 
Met zijn verbod vooraf op een blokkade stuurde Van Thijn aan op een confrontatie. Van Thijn: “Ik zei: 
demonstreren mag, maar blokkeren niet. Het verschil is anderhalve meter, maar die moet open zijn. 
Daar ben ik glashelder in geweest. Ik kon niet toestaan dat ze het gebouw zouden afsluiten. Dat druist 
in tegen de rechten van de werknemers. Het gaat om het afwegen van grondrechten. In zaken van 
openbare orde moet je duidelijk zijn (...) Mijn opstelling had ook te maken met mijn allergie tegen 
blokkades. Die dateert van de Vondelstraat. Bij een blokkade heerst de anarchie.”1435 Als compromis 
stelde SuZA voor dat de blokkade in plaats van drie dagen lang, slechts een paar uur per dag zou duren 
en dat op de tijdstippen dat er eigenlijk weinig te blokkeren viel.1436 De facto zou dit dus een 
symbolische blokkade zijn. Ook deze handreiking werd door Van Thijn geweigerd. 
Dat de opstelling van Van Thijn op een confrontatie zou uitlopen was van tevoren te bedenken, immers 
uit de naam van de actie alleen al was duidelijk dat het doel een (tijdelijke en ludieke) blokkade was. 
Uiteindelijk kozen de organisatoren voor een symbolische blokkade, waarbij de toegang tot het gebouw 
vrijwel de gehele tijd van de actie open bleef. Ook de Shellmedewerkers werd geen haar gekrenkt, 
hoewel de massaliteit van de demonstratie ongetwijfeld intimiderend was. Op sommige momenten 
raakte de doorgang naar het gebouw toch verstopt. Meer aanleiding had de politie niet nodig. 
Van tevoren had burgemeester Van Thijn toegezegd dat de politie opdracht zou krijgen zeer 
terughoudend te zijn met het gebruik van geweld. Maar het liep anders. Vooral op de tweede dag van 
de blokkade waren er felle schermutselingen tussen actievoerders en de Mobiele Eenheid. De 
organisatoren verzamelden na afloop tientallen ooggetuigenverklaringen die melding maakten van 
buitensporig en ongeprovoceerd geweld door de ME. Excuses werden geëist van burgemeester Van 
Thijn, die daarvan niets wilde weten en juist wees op de gebroken kaak van een agent die van korte 
afstand een straatklinker in het gezicht had gekregen. Aan het eind van de tweede dag bezorgden KZA 
en AABN een brief aan burgemeester Van Thijn en de dienstdoende politiecommandant, waarin het 
bevoegd gezag werd opgeroepen “met verstand en kalmte te reageren op de (...) door de actievoerders 
gekozen tactiek en, anders dan vandaag, te voorkomen dat escalatie optreedt.”1437 De tactiek van de 
actievoerders was steeds een afstand van 50 tot 100 meter te bewaren met de politie en de ME en op 
alle mogelijke manieren te waken voor agressief optreden jegens de werknemers van Shell. Ook de 
Voedingsbond FNV schreef na de tweede dag een brief aan Van Thijn, waarin de burgemeester werd 
opgeroepen om op de volgende dag van de blokkade zelf aanwezig te zijn “om herhaling van een 
dergelijk onverantwoord optreden van de politie te voorkomen.”1438 De derde en laatste dag bleven 
nieuwe schermutselingen uit en kon de spektakelblokkade vreedzaam aflopen. 
Volgens Van Thijn was het een misser van KZA en AABN om in zee te gaan met de radicalen. “Ja, ze 
hebben met vuur gespeeld. Ik heb ze wel op hun verantwoordelijkheid gewezen, onder andere in een 
gesprek met Bart Luirink van de AABN, geloof ik. Ik was vrij goed op de hoogte van de plannen die er 
waren: de politie had immers een infiltrant bij de autonomen. De politie heeft vervolgens onevenredig 
hard opgetreden tijdens de blokkade zelf. De agenten hadden aan één vinger genoeg. Met veel nare 
incidenten, vooral met politiepaarden.” Nadien is er veel te doen geweest over het politiegeweld. Ook 
burgemeester Van Thijn moest later toegeven dat zijn agenten te snel naar de wapenstok hadden 
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gegrepen en dat het optreden met de politiepaarden overdreven was geweest. Over de reden dat het 
toch zo uit de hand kon lopen is veel gespeculeerd. De meest voor de hand liggende verklaring was de 
opgelopen spanning in de hoofdstad tussen de overheid en de kraakbeweging. Van Thijn had gekozen 
voor een harde aanpak van de excessen binnen de beweging. Maar ook bemoeienissen van Shell bij de 
repressie werden vermoed. De radicale beweging was sowieso sterk geneigd om complotten en een-
tweetjes tussen de staat en het bedrijfsleven te ontwaren. In dit geval hoefde de activisten niet ver te 
zoeken naar een complottheorie. Immers voor Shell was de samenwerking tussen de gematigde en de 
radicale vleugel van de anti-apartheidsbeweging zeer zorgwekkend. De strategie van Shell was immers 
– conform het Paganrapport – precies gericht op het uit elkaar spelen van de beweging en het zoveel 
mogelijk isoleren van de meer radicale krachten. Het vermoeden dat sommigen de demonstratie graag 
zagen eindigen in geweld – om daarmee de gematigde comités te laten afhaken – werd gesterkt door 
enkele ooggetuigenverklaringen die signaleerden dat de politie op sommige momenten weinig tot geen 
provocatie nodig had gehad om tot charges over te gaan. In het kader van deze studie is geen enkel 
bewijs gevonden voor een deal tussen Van Thijn en de Amsterdamse politie aan de ene kant en Shell 
aan de andere kant. Van Thijn ontkent nadrukkelijk dat hij in de periode vóór de spektakelblokkade 
contact heeft gehad met Shell.1439 
Wel is opmerkelijk dat Van Thijn, ondanks zijn bewering dat de Amsterdamse politie een infiltrant had 
bij de ‘autonome beweging’, kennelijk niet doorhad dat het SuZA afstand had genomen van haar 
radicale en gewelddadige verleden. Zeker ook vanuit zijn eigen nadruk op de openbare orde had het 
voor de hand gelegen dat Van Thijn direct en persoonlijk contact had gezocht met de organisatoren van 
de blokkade. In plaats daarvan liet hij zijn medewerkster Ine van Brenk onderhandelen met SuZA. 
Wijnand Duyvendak stelt, terugkijkend: “Van Thijn zag het verschil niet tussen ons en de radicale 
vleugel. Hij had er geen vertrouwen in dat wij dingen anders wilden. Achteraf gezien hadden wij 
misschien direct contact met hem moeten opnemen. Maar ik weet niet of hij dat gewild zou hebben.” 
Na afloop claimden zowel de actievoerders als Shell de overwinning. SuZA liet weten dat door het 
spektakel, de grote opkomst en de media-aandacht het imago van Shell een fikse deuk had opgelopen. 
Shell daarentegen liet weten dat als gevolg van de ophef Shell juist meer sympathie had gekregen: “Als 
ik de pers er zo eens op nalees dan denk ik dat onze naamsbekendheid en ons imago er de afgelopen 
dagen alleen maar beter, in plaats van slechter op zijn geworden”,1440 zo stelde Shell-Nederland 
directeur Hooykaas na afloop van de blokkade. Ook zou de saamhorigheid van het Shellpersoneel juist 
zijn gegroeid als gevolg van de acties. 
Het belang van de spektakelblokkade ging voor de anti-apartheidsbeweging echter verder dan de 
eventuele imagoschade voor Shell. In zekere zin slaagde SuZA erin de anti-apartheidbeweging – met 
uitzondering van de anti-impies – voor de eerste keer te verenigen. Deze keer sloot ook de AABN zich 
aan bij een anti-Shell actie, en zelfs het Azania Komitee gaf acte de présence en adverteerde in de 
actiekrant ‘De Deining’. Toch was de eenheid niet volledig. Binnen de anti-apartheidsbeweging waren 
er ook mensen die de spektakelblokkade te ver vonden gaan en die vooral de samenwerking met de 
radicalen hekelden. Eén van hen was DAFN-bestuurslid, en actief PvdA’er Johan Wijne die in een 
ingezonden brief in de Volkskrant van 26 april 1989, de blokkade “schaamteloos en misselijk makend” 
noemde, “omdat het de slachtoffers van de Apartheid niet heeft geholpen, integendeel zelfs en 
voornamelijk het ego van een actie-geil volkje heeft bevredigd.” Het DAFN distantieerde zich 
vervolgens van de ingezonden brief van haar bestuurslid. In een brief aan Kairos stelde DAFN “dat de 
brief een eigen initiatief was van de heer Wijne en slechts zijn persoonlijke standpunt weergeeft.”1441 
RARA raakte door de samenwerking van SuZA met de gematigde comités steeds meer geïsoleerd. 
Hoewel de aanslagen niet met zoveel woorden veroordeeld werden door de SuZA-mensen, was wel 
duidelijk dat een grote meerderheid van de beweging de aanslagen niet constructief vond en afwees. De 
afkeer van de gematigde koers van SuZa leidde tot een tegenaanval. Een week voor de blokkade vond 
een brand plaats bij een Shell overslagstation (Thermo Shell) in Hilversum. De aanslag werd geclaimd 
door RARA. Dit was de eerste keer in lange tijd dat RARA weer van zich deed horen. Het blad NN 
publiceerde een ‘Kommunikee’ van RARA over de aanslag waarin vooral SuZA de wind van voren 
kreeg. Volgens RARA conformeerden de organisatoren van de blokkade zich aan de sociaal-
democratische politiek. De schrijvers van het Kommunikee hoonden de doelstellingen van SuZA die 
zich zouden beperken tot ‘het politieke klimaat een beetje veranderen’. Het aan de kaak stellen van 
Shell en het beschadigen van het imago van Shell sneed volgens RARA ook geen hout, want: “Shell’s 
kollaboratie met het apartheidsregime is allang bekend, qua imago valt er weinig meer te beschadigen.” 
Een actie tegen Shell zou volgens RARA juist moeten voortborduren op de militante anti-
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apartheidsstrijd. “Illustratief daarvoor was het moment tijdens de eerste actieconferentie in Paradiso, 
waarop het SuZA nadrukkelijk weigerde om de eis ‘René vrij’ in deze aktie op te nemen.” Volgens 
RARA stond SuZa toe dat ‘sosjaal-demokratiese’ groeperingen en organisaties “hun variant van 
geweldloosheid dwingend opleggen aan alle aanwezigen, op straffe van hun uittreding uit de 
blokkade.” Volgens RARA deed een keuze voor geweldloosheid geen recht aan “de noodzaak van anti-
parlementaire politiek op alle nivo’s.” En: “Het is een poging het blokkade-initiatief binnen de sosiaal-
demokratiese marges te dwingen. Radikale, revolutionaire politiek en de zogenaamde openbare orde 
zijn nu eenmaal twee onverenigbare grootheden.”1442 
In hetzelfde nummer van NN diende een vertegenwoordiger van de andere vleugel de RARA-
aanhanger van repliek: “Wie revolutie wil voeren zonder de steun van de mensen streeft dictatuur na 
(...) Wie militante politiek bedrijft of voorstaat, die kwa timing kennelijk voornamelijk dient om interne 
discussies kracht bij te zetten, maakt zich mijns inziens schuldig aan contra-revolutie.”1443 De aanslag 
op Thermo Shell op de vooravond van de blokkade noemde de auteur een “gemene stoot onder de 
gordel”. De anti-impies maakten niet alleen met de aanslag bij Thermo Shell hun afwijkende mening 
bekend. Ook werd vanuit deze hoek de ‘Radikale anti-Shell Krant’1444 gepubliceerd waar onomwonden 
werd opgeroepen tot gewelddadige acties tegen Shell en waarmee de anti-impies probeerden de 
spektakelblokkade het gras voor de voeten weg te maaien.  
Uiteindelijk bleek de RARA-aanslag op Thermo Shell in Hilversum een laatste stuiptrekking van 
RARA op het gebied van de anti-apartheidsstrijd. Getrouw aan het gedachtegoed van de totaalstrijd 
richtte RARA zich in de jaren daarna op een ander strijdtoneel: het Nederlandse asiel- en 
migratiebeleid. 
René Roemersma had het actiethema rond apartheid al eerder verlaten. Na zijn vrijlating op 3 januari 
1989 concentreerde Roemersma zich op Midden-Amerika en het oprichten van radiostations aldaar. De 
aanslag bij Thermo Shell kon zijn goedkeuring niet wegdragen: “Ik vond het een dramatische escalatie; 
niet verstandig. Het paste niet bij mijn idee van ‘eenheid in verscheidenheid’. Ik heb de daders er 
overigens niet op aangesproken. Ook dat hoorde niet.” 
 
Na het spektakel de stilte 
Na de blokkade bleef het vanuit SuZA geruime tijd stil. De gematigde anti-apartheidsorganisaties 
gingen wel gewoon door met hun activiteiten, zij het dat in 1989 de activiteiten op een laag pitje 
stonden. In mei volgden de ‘reguliere’ acties tijdens de Shellaandeelhoudersvergadering, voorafgegaan, 
op 6 mei, door een landelijke actiedag, waarbij demonstraties waren gehouden bij diverse Shellstations. 
Maar erg veel aandacht kregen de acties niet. Ten eerste omdat ze in de schaduw stonden van de 
spektakelblokkade, maar ook omdat enkele dagen eerder het tweede kabinet Lubbers ten val was 
gekomen.  
Verkiezingen vonden plaats in september 1989. Tijdens de campagne speelde de kwestie Zuid-Afrika 
nauwelijks, ondanks het verschijnen van een nieuw, kritischer beleidskader van het CDA met 
betrekking tot apartheid. De PvdA had na vele jaren in de oppositie z’n zinnen gezet op 
regeringsdeelname en wenste de verhoudingen met het CDA niet op voorhand te vertroebelen door de 
oude kwestie van de apartheid opnieuw op scherp te zetten. In het PvdA-verkiezingsprogramma 
‘Kiezen voor kwaliteit’ was het Zuidelijk-Afrikabeleid geen prioriteit. Maatregelen moesten bij 
voorkeur in EG-verband worden genomen, en pas bij uitblijven daarvan zouden eenzijdige Nederlandse 
maatregelen mogelijk zijn. Waarbij dus werd genegeerd dat die maatregelen al jarenlang waren 
uitgebleven. Wanneer precies het tijd zou zijn voor eenzijdige maatregelen, daar liet de PvdA zich niet 
over uit. Alle ruimte dus voor compromissen. Op het gebied van buitenlandse betrekkingen was de blik 
trouwens grotendeels gericht op Oost-Europa waar spannende ontwikkelingen gaande waren. In Zuid-
Afrika leek zich met het aantreden van Frederik de Klerk als nieuwe president een zekere verzachting 
van het regime af te tekenen. Zelfs de slangensnijders hielden zich tamelijk rustig in de tweede helft 
van 1989, op een gezamenlijke actie na in de nacht van 15 op 16 oktober toen op één avond bij 41 
Shellstations vernielingen werden aangericht, in plaatsen als Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Arnhem, 
Apeldoorn en Groningen. Een actie die trouwens werd vergezeld van soortgelijke vernielingen in 
Denemarken. Deze aanslagen kwamen uit de koker van de anti-impies die daarmee lieten zien dat ze 
ook zelfstandig in staat waren gecoördineerd en relatief grootschalig actie te voeren tegen Shell. 
Voor SuZA was de stilte ondraaglijk. De spektakelblokkade was georganiseerd in de hoop daarmee een 
nieuwe golf van acties te ontketenen. Het comité was na de blokkade niet opgeheven en had de 
bedoeling om vervolgactiviteiten te organiseren. De vergaderingen van het comité verliepen echter 
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mat. Er moest iets gebeuren. Volgens SuZA vielen er met de machtswisseling in Zuid-Afrika geen 
veranderingen te verwachten. Immers, De Klerk stond bekend als een conservatief “... maar wordt nu, 
net als Botha indertijd, gelanceerd als ‘hervormer’.”1445 De Nasionale Party zou absoluut niet van plan 
zijn te veranderen richting een niet-raciale samenleving. De druk van het ANC zou De Klerk echter 
‘binnen enkele jaren’ kunnen dwingen tot onderhandelingen: “Zeker is dit echter bepaald niet.” 
Het doel van de spektakelblokkade was geweest het onder druk zetten van Shell en het voor zoveel 
mogelijk mensen synoniem maken van de naam ‘Shell’ met ‘apartheid’. Dat doel was slechts 
gedeeltelijk bereikt. Meer mensen dan voorheen identificeerden Shell met apartheid (volgens SuZA), 
maar dit had niet geleid tot nieuwe initiatieven. Volgens SuZa was het verhaal van de actievoerders 
over Shell te eenvoudig en te eenvormig geweest: “Daarmee hebben we teveel ruimte gegeven aan 
‘gematigde’ opiniemakers die met een succesvol beroep op Hollandse redelijkheid konden bepleiten 
om niets te doen. Hun verhaal is: desinvestering blijkt Pretoria niet onder druk te zetten, en dus heb je 
er meer aan als Shell in ZA kritisch of zelfs burgerlijk ongehoorzaam is.”1446 Het verhaal zou moeten 
zijn, volgens SuZA, dat desinvesteren wel degelijk werkt, want het zet de Zuid-Afrikaanse economie 
en financiële positie onder wezenlijke druk. Ook zou de boodschap het beeld moeten ontkrachten dat 
Shell in Zuid-Afrika ‘burgerlijk ongehoorzaam’ zou zijn en druk zou uitoefenen op de Zuid-Afrikaanse 
regering.  
Ook de ‘zijwaartse’ druk op de politiek, als afgeleid doel van de blokkade, was niet van de grond 
gekomen. Het nadeel van een eenmalige actie was, zo analyseerde SuZA, dat de media-aandacht 
slechts kortdurend was. “De spanningsboog moet langer, dat kreëert kansen en geeft ruimte aan 
inspiratie.” 
Er gingen zelfs stemmen op om Shell als doelwit te vervangen voor een op de politiek gerichte 
campagne, ingegeven door de verkiezingen van 1989. Daar verzette onder andere actievoerder René 
Didde zich tegen: “Op mij komt het over als ‘een vlucht naar voren’, die wellicht veroorzaakt wordt 
door het nog verder afkalven van de radikale aktiebeweging waardoor we nog meer richting 
traditionele kommitees moeten opschuiven om mensen te winnen voor een grote aktie.”1447 
Om de impasse te doorbreken organiseerde SuZA op 26 november 1989 in het Amsterdamse Barleaus 
Gymnasium een nieuwe actieconferentie met als leuzen: ‘Doorbreek de Stilte’ en ‘Shell uit Zuid-
Afrika, Sancties Nu’. De bedoeling was dat de eis van sancties richting Zuid-Afrika opnieuw kracht 
zouden worden bijgezet. Met de PvdA in de regering zouden de eisen wellicht in vruchtbaarder aarde 
vallen dan tijdens de barre jaren van Lubbers I en II. Over hoe de acties vorm te geven, daarover viel 
niet makkelijk overeenstemming te krijgen. De SuZa-initiatoren liepen naar eigen zeggen “... vast in 
het dilemma ‘herhaling of verandering’.” Hoe kon worden voortgebouwd op het succes van de 
spektakelblokkade zonder te vervallen in herhaling van zetten? Volgens SuZA zou de stap vooruit 
vooral moeten komen uit het verbreden van de acties en een actievere deelname in alle delen van het 
land. Volgens SuZA was het nodig om nu ook serieus werk te maken van het versterken van de 
samenwerking met anti-Shellgroepen in andere delen van de wereld: “Een dergelijke samenwerking zal 
niet alleen de strijd tegen Shell versterken, maar is ook politiek steeds meer noodzakelijk in het kader 
van de Europese eenwording.” SuZA stelde voor om een nieuwe, grote driedaagse actie of blokkade bij 
Shell uit te stellen liefst tot na de zomer van 1990, maar desnoods tot mei 1990. Tot die tijd zouden een 
aantal ‘middelgrote acties’ georganiseerd moeten worden. “Deze akties worden in de diverse 
regio’s/steden voorbereid. We lanceren naast akties tegen Shell twee nieuwe aktie-items: de 
kolenboycot en het opzeggen van het luchtvaartverdrag.”1448 De bedoeling was dat mensen uit 
verschillende hoeken bij de acties zouden worden betrokken: vakbonden, studenten, scholieren. Ook 
zouden de acties vergezeld kunnen gaan van regionale ‘aktiefestivals’, met optredens van bands, 
dichters, discussie- en informatieavonden. 
De kolenboycot en het luchtvaartverdrag waren onder andere gekozen omdat SuZA verwachtte dat op 
dit vlak zaken gedaan konden worden met de PvdA. Op deze punten hadden de sociaal-democraten 
zich al gecommiteerd, zo dacht men. Maar Shell moest het hoofddoelwit blijven, meenden de 
actievoerders. Via de acties wilde SuZA ook nadruk leggen op het feit dat Nederland achterliep op het 
gebied van maatregelen jegens Zuid-Afrika. De zijwaartse druk op de regering moest worden 
verhoogd: ‘Nederlandse Sancties NU!’. 
De plannen waren ambitieus. Wat betreft de Shellacties was het de bedoeling dat er een soort actie-
estafette zou komen. In de eerste maanden van 1990 zou iedere twee weken een ander 
distributiecentrum van Shell worden omsingeld en/of geblokkeerd. Ook schepen en tankauto’s zouden 

                                                
1445 SuZA, Sankties Nu. Discussievoorstel over apartheidsacties, dd 26-11-1989. Archief Kairos doos 26. IISG. 

1446 SuZA, Sankties Nu. Discussievoorstel over apartheidsacties, dd 26-11-1989. Archief Kairos doos 26. IISG. 

1447 Discussiestuk ‘Oh well, you can be sure of us?’, door René Didde, dd 04-09-1989. Privéarchief Geert Ritsema. 

1448 SuZA, (aanvullend) discussie over apartheidsacties, dd 26-11-1989. Archief Kairos doos 26. IISG. 
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het doelwit worden van acties en blokkades. Daarnaast was SuZa van plan de kerosinebevoorrading 
van Schiphol te belemmeren. Deze brandstof werd met schepen via de Haarlemmerringvaart 
aangevoerd. Via bruggen over de ringvaart zouden actievoerders hun slag slaan en daarmee zowel 
Shell als het luchtvaartverdrag kunnen treffen. De eis tot een kolenboycot zou kracht worden bijgezet 
door een omsingeling van het gebouw van de havenwerkgevers, acties bij kolengestookte 
elektriciteitscentrales en ‘Greenpeace-achtige’ acties rondom kolenschepen uit Zuid-Afrika. De SuZA-
kern wilde ook de banden met de radicale vleugel weer aanhalen. In een SuZA-vergadering van 11 
september 1989 schreef notuliste ‘Nanda’: “De ‘radikalere’ groepen moeten erbij betrokken worden, 
dat is vorig jaar niet gelukt (...) Onder ‘radikalere’ groepen vallen in dit verband: de anti-impies, de 
Vranckrijckscene, de Slagerzigt/Frontline-scene.”1449 De SuZA-mensen realiseerden zich dat de 
houding ten opzichte van de politie bepalend was voor de deelname van de radicaalste groepen. De 
bedoeling was dat er minder ‘defensief’ zou moeten worden opgetreden door de actievoerders. 
Uiteindelijk zou deze verbreding van SuZA er niet komen. De radicaalste groepen, voor zover ze niet 
al aan interne strijd ten onder waren gegaan, hadden hun aandacht verlegd richting Europa ’92 (het 
proces van de Europese eenwording) en het Nederlandse asielbeleid.  
Nog geen maand later werd de eerste actie in het kader van het luchtvaartverdrag al uitgevoerd. Op 15 
december 1989 probeerden ongeveer 500 actievoerders een startbaan van Schiphol te 
bezetten/blokkeren waar een vliegtuig van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij SAL zou 
vertrekken. De actie werd door de politie verijdeld. De actievoerders werden twee kilometer voor de 
Zwanenburgbaan klemgereden door de politie. Ook hardlopend konden ze de baan niet bereiken. De 
bedoeling was geweest het vertrek van het SAL-toestel van die dag te vertragen en onder andere een 
ANC-vlag op de staartvleugel te schilderen.1450 De actie-estafette bij Shell zou er nooit komen. De 
spectaculaire ontwikkelingen in Zuid-Afrika zelf, namelijk de vrijlating van Mandela, vroegen om even 
pas op de plaats. 
De nieuwe Shellblokkade kwam er wel. De blokkade van het Shellhoofdkantoor op 15 en 16 juni 1990, 
viel samen met het 100-jarig bestaan van Shell. Tevens was het de dag van de Soweto-herdenking. Dat 
was een samenloop die men niet kon laten passeren. Vooral de Haagse activisten vanuit het kraakpand 
De Blauwe Aanslag drongen aan op deze actie. KZA en AABN waren sceptisch over het idee. Volgens 
beide organisaties was de actiebereidheid in Nederland niet groot genoeg voor een tweedaagse actie. 
KZA besloot alleen de blokkade op 16 juni te ondersteunen. Op 12 juni werd echter bekend dat 
Mandela op die dag naar Nederland zou komen. De aandacht van media en publiek verschoof daarom 
van Den Haag naar Amsterdam. De deelname aan de blokkade was tot teleurstelling van de 
organisatoren minimaal. NN berichtte: “Hierna zakte de boel in. Mensen gingen rondlopen, naar huis 
of koffiedrinken in de stad.” 1451 Tot overmaat van ramp zegde ook koningin Beatrix een bezoek aan de 
100-jarige Shell af (vanwege de blokkade, overigens) waardoor er voor de actievoerders weinig 
stimulans overbleef om de actie voort te zetten. NN: “Maar ja, het valt in deze dagen niet mee om 
spontaan veel mensen in beweging te krijgen. Allerlei brede klups die vorig jaar nog meededen, hadden 
nu weinig zin. Toen de PvdA uit de misère probeerde te komen door snel Mandela te kidnappen en 
KZA en AABN daar achteraan gingen rennen, was helemaal duidelijk dat de demonstratie niet enorm 
zou worden.”1452 
Een week later vond er nog een actie plaats. In Rotterdam werd op 23 juni het Zuid-Afrikaanse schip 
Berlinda korte tijd tegen gehouden. De Berlinda was met 74.000 ton kolen afkomstig uit Richards Bay 
in Zuid-Afrika. De kolen waren bestemd voor Shell. Naast een blokkade op het water, zou ook op de 
kade een manifestatie plaatsvinden. Op de plek waar het schip de lading zou lossen werd een podium 
opgesteld. Opnieuw was de opkomst laag, hetgeen onder andere geweten werd aan de afgelegen 
locatie. Maar in feite was het momentum op dat moment al verdwenen. De situatie in Zuid-Afrika was 
niet meer eenduidig uit te leggen. Nieuwe boycotactiviteiten gingen in tegen het gevoel dat het in Zuid-
Afrika de goede kant uit ging. Het zou al moeilijk genoeg blijken om de bestaande sancties nog even 
aan te houden. 
Op 28 februari 1991 kwamen de organisaties die betrokken waren bij de anti-Shell acties – KZA, 
Kairos, Pax Christi en de Novib – overeen hoe in de nieuwe situatie gehandeld moest worden met 
betrekking tot Shell. De eis tot desinvestering lieten de organisaties vallen, en de boycot van Shell werd 
opgeheven. Wel zouden de bedrijven met banden in Zuid-Afrika kritisch worden gevolgd, de 
invalshoek daarbij was te kijken welke bijdrage deze bedrijven konden leveren aan de sociaal-
economische ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Vooral zouden de anti-apartheidsgroepen nadruk leggen 

                                                
1449 Notulen halve SUZA-vergadering, dd 11-09-1989. Privéarchief Joost Flint. 

1450 Nieuwsbrief SuZA, januari 1990. SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1451 Geciteerd in NN, nr 55, dd 28-06-1990. 

1452 geciteerd in NN, nr 55, dd 28-06-1990. 
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op het aankaarten van het sociaal beleid van de bedrijven in Zuid-Afrika, daarbij gevoed door 
informatie van de lokale vakbonden en bevrijdingsbewegingen. Ook namen de organisaties zich voor 
om – vóór de aanstaande aandeelhoudersvergadering van Shell – een persconferentie te organiseren 
waarin de boycot werd afgeblazen: “Deze verklaring zal als een overwinning op Shell worden 
gepresenteerd.”1453 
In een open brief1454 kondigden SuZA en het Landelijk Overleg Shell uit Zuid-Afrika, Sancties Nu 
(LOSuZA) eind 1990 aan de activiteiten op te schorten. De aanleiding was uiteraard de ontwikkelingen 
in Zuid-Afrika zelf. SuZa constateerde dat de ontwikkelingen in Zuid-Afrika voor verwarring zorgden 
bij de ‘gevestigde’ anti-apartheidsorganisaties: “Welke actie moeten gevoerd worden, waar moet de 
nadruk op liggen?” De besluiteloosheid van de gevestigde organisaties wekte irritatie bij de radicalere 
actievoerders: “Naar ons idee is het niet alleen tekenend voor de anti-apartheidsbeweging, maar voor 
Nederlandse solidariteitsbewegingen in het algemeen, dat al deze verwarring tot niet meer leidt dan een 
sprakeloze passiviteit. Kennelijk komt het pas op grote schaal tot akties als er een heel eenduidige 
positie valt in te nemen: als zonneklaar is wie goed en wie slecht is, en glashelder wat er ginds moet 
gebeuren.” SuZa constateerde dat ‘het leven uit de strijd was verdwenen’, en dat er dus geen basis meer 
was om het soort acties te ondernemen waarvoor SuZa was opgericht: massale, maar scherpe acties 
waaraan veel verschillende groepen mee konden doen. SuZa constateerde ook dat de acties tegen Shell 
teveel op uitsluitend nationaal niveau waren gevoerd. Pas vanaf de internationale actiedag ‘loop naar de 
pomp’, op 28 april 1990, was de strijd tegen Shell, volgens de woordvoerders van SuZa internationaal 
gevoerd. Op deze dag werd bij zo’n honderd Shellpompen in zeven landen tegelijk actie gevoerd. 
“Eigenlijk is deze internationale doorbraak te laat gekomen. Als deze internationale structuur een paar 
jaar eerder had gefunctioneerd, hadden we het Shell nog veel moeilijker kunnen maken. Want een 
multinational bestrijd je uiteindelijk alleen multinationaal.”1455 
 
 

                                                
1453 Afsprakenlijst gemaakt met Shell partners, dd 28-02-1991. Archief Kairos, doos 6.19. IISG. 

1454 Open brief ‘Het Komitee Shell uit Zuid-Afrika (SuZA) en het Landelijk overleg Shell uit Zuid-Afrika, Sancties Nu! 

(LOSuZA) hebben besloten om voorlopig geen activiteiten meer te organiseren’. Ongedateerd, ws eind 1990. Archief BOA, 

Mayibuye Center, doos 81. 

1455 Open brief Komitee Shell uit Zuid-Afrika (SuZA) en het Landelijk Overleg Shell uit Zuid-Afrika, Sancties Nu! (LOSuZA) 

hebben besloten om voorlopig geen activiteiten meer te organiseren. Ongedateerd, ws eind 1990. Archief BOA, Mayibuye 

Center, doos 81. 
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9. De beweging na 1990 
De val van de Berlijnse Muur, eind 1989, en de daarop volgende collaps van het Oostblok markeert één 
van de meest hoopvolle, maar ook meest verwarrende periodes uit de moderne geschiedenis. Er leek 
een einde gekomen aan de wederzijdse (nucleaire) gijzeling waarin de twee machtsblokken – Oost en 
West – elkaar hielden. Het einde van de wapenwedloop zou betekenen dat grote hoeveelheden geld en 
energie – het zogenaamde ‘vredesdividend’ – vrij zouden kunnen komen voor het opbouwen van een 
vreedzame, eerlijke, mondiale samenleving. In deze periode van euforie wandelde Nelson Mandela, op 
11 februari 1990, de gevangenis uit na 28 jaar vast te hebben gezeten. Zijn vrijlating was een 
gebeurtenis die door honderden miljoenen mensen wereldwijd via de televisie werd gevolgd. De 
triomfantelijke vuist in de lucht van Mandela bekrachtigde het gevoel dat totalitaire systemen ten dode 
waren opgeschreven en dat na decennia van ideologische tweestrijd de wereld rijp was voor 
verzoening.1456 
Het is een understatement dat de wereld niet was voorbereid op de nieuwe situatie. De decennia van 
Koude Oorlog en ideologische tegenstellingen betekenden niet alleen een verdeelde wereld, maar 
betekenden ook relatieve stabiliteit. De periode na 1989 was, in de woorden van journalist Hofland, een 
niemandsland, “een gebied in een overgangstijd, waar de discipline van de oude macht steeds sneller 
verdwijnt terwijl zich nog geen nieuwe macht laat gelden.”1457 De euforie van 1989 en de hoop op een 
vredesdividend duurde maar kort. In de zomer van 1990 viel Saddam Hoessein Koeweit binnen en 
forceerde daarmee Amerikaans ingrijpen in de regio. Een jaar later begon de burgeroorlog in 
Joegoslavië die leidde tot de desintegratie van het land, tot etnische zuiveringen en massamoord. De 
internationale gemeenschap blonk uit door wijfelachtig optreden en besluiteloosheid. Iets later, in 1994, 
kreeg het vertrouwen in de nieuwe tijd een nieuwe knauw met de genocide in Rwanda.  
In Zuid-Afrika kwamen, na de legalisering van het ANC, onderhandelingen op gang tussen de oude 
bevrijdingsbeweging en de blanke minderheidsregering. Maar de (moeizame) gesprekken werden 
overschaduwd door toenemend geweld. In de zwarte wijken rondom Johannesburg raakte aanhangers 
van het ANC en van de Inkatha Freedom Party steeds vaker slaags, waarbij elementen binnen leger en 
politie volgens velen een twijfelachtige rol hebben gespeeld. Elders in het land bewapenden blanke 
radicalen zich. Na de moord op de populaire ANC-leider Chris Hani door een migrant van Poolse 
afkomst leek Zuid-Afrika af te stevenen op een Joegoslavisch scenario. Uiteindelijk verliepen de eerste 
democratische verkiezingen in Zuid-Afrika voorbeeldig en werd Nelson Mandela op 17 april 1994 de 
eerste president van de ‘Rainbow Nation’. 
 
De vrijlating van Mandela luidde ook het einde in van de anti-apartheidsbeweging. De beweging was 
verrast door de snelle ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Vanaf dit moment moest de boodschap van de 
organisaties ineens veel genuanceerder worden gebracht. Oproepen tot een embargo, of zelfs het in 
stand houden van sancties, moesten vanaf nu uitgelegd worden. In plaats van een morele oproep werd 
het een strategische overweging. Daar kregen de organisaties de bevolking niet mee de straat op. Het 
aantal acties tegen de apartheid nam vanaf 1990 drastisch af. Als drukmiddel richting de overheid 
verloor de anti-apartheidsbeweging de omvangrijke achterban. Wat overeind bleef als troef was de 
solidariteit met de bevrijdingsbeweging ANC en met de zwarte bevolking en de nauwe banden met de 
komende leiders van het land. 
Vooral het KZA probeerde de sancties die in het verleden jegens Zuid-Afrika waren uitgevaardigd, zo 
lang mogelijk overeind te houden. Maar de verhoudingen waren al verschoven. In plaats van 
tegenstanders (en vijanden zelfs) waren de politiek en het bedrijfsleven de onderhandelingspartners 
geworden van de bevrijdingsbeweging. Met het zicht op de komende regeringsverantwoordelijkheid 
kreeg het ANC steeds meer de behoefte om goede banden aan te knopen met potentiële investeerders. 
Langzaam maar zeker maakte de roep van het KZA om een economische boycot plaats voor een 
uitnodiging om juist betrokken te raken in Zuid-Afrika. Aanvankelijk ging die uitnodiging vooral uit 
naar het midden- en kleinbedrijf in Nederland, maar bij een bijeenkomst in 1994 in het Rotterdamse 
World Trade Center, mede georganiseerd door het KZA, waren ook vertegenwoordigers van 
multinationals aanwezig evenals ondernemersvereniging VNO. 

                                                
1456 Zie bijvoorbeeld hierover Guéhenno, Jean-Marie, Het einde van de democratie. Lannoo, Tielt 1994, en Fukuyama, 

Francis. Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. Contact, Amsterdam, 1999. 

1457 Hofland, H.J.A. Het niemandsland van de jaren negentig. Historisch Nieuwsblad, nr 3, 2006. Zie ook: 

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6776/het-niemandsland-van-de-jaren-negentig.html 
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De AABN richtte zich op het oplaaiende geweld in het veranderende Zuid-Afrika. Tussen 1990 en 
1994 initieerde en steunde de AABN het contact tussen drie Nederlandse politiebonden en de Zuid-
Afrikaanse bond voor politie en gevangenispersoneel. Dit was vooral gericht op het verbeteren van de 
mensenrechtensituatie in Zuid-Afrika. Na 1992 bezochten Nederlandse politiemensen diverse keren 
Zuid-Afrika om het voortdurende geweld te monitoren. Gesubsidieerd door de Nederlandse overheid 
(het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking) verbleven Nederlandse agenten enige tijd in 
townships rondom Johannesburg om het geweld in kaart te brengen.1458 Daarnaast organiseerde de 
AABN tussen 1990 en 1994 conferenties over ‘nieuwe’ onderwerpen zoals de milieuproblematiek en 
de positie van homo’s in Zuid-Afrika. Ook Kairos richtte zich op het ontluikende geweld in Zuid-
Afrika en hielp de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken en de Bisschoppenconferentie met de opzet van 
een geweldsmonitoringssysteem. 
 
De Nederlandse politieke verhoudingen verschoven aan het einde van de jaren tachtig. Na twee 
opeenvolgende rechtse kabinetten onder leiding van Lubbers, was op 7 november 1989 het derde 
kabinet Lubbers aangetreden. In dit centrum-linkse kabinet kreeg de PvdA voor het eerst in acht jaar 
weer regeringsverantwoordelijkheid. Hoewel de anti-apartheidsbeweging weinig vertrouwen had in 
Hans van den Broek, die opnieuw minister van Buitenlandse Zaken was geworden, zaten er in het 
regeerakkoord toch wel enkele lichtpuntjes. De belangrijkste daarvan was dat het kabinet van plan was 
nieuwe sanctiemaatregelen tegen Zuid-Afrika uit te vaardigen waaraan niet de hele EG per se mee 
hoefde te doen. Dit was weliswaar hetzelfde aanbod als eerder was gedaan tijdens de Kamerdebatten 
over de olieboycot van 1980/81, maar betekende winst in vergelijking met het beleid van de eerdere 
kabinetten Lubbers. Met de veranderingen in Zuid-Afrika werd een pleidooi voor nieuwe sancties 
echter overbodig. Wat bleef was een gevecht over het in stand houden van de oude sancties; een 
gevecht dat zich steeds meer in de achterhoede afspeelde.  
Zelfs de steun van de PvdA inzake de sancties tegen Zuid-Afrika was niet meer vanzelfsprekend. In 
februari 1990 schreven KZA, AABN en Kairos een brief aan het partijbestuur van de PvdA en aan de 
PvdA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer, waarin zij concludeerden dat, nadat ze jarenlang met de 
PvdA hadden samengewerkt, “onze opvattingen nu uiteen [lijken] te lopen.”1459 Volgens de 
organisaties waren de aankondigingen van De Klerk nog geen reden om de koers op het gebied van 
sancties te wijzigen. Volgens de beweging speelde vooral de behoefte aan goede relaties met 
coalitiepartner CDA een rol bij de overwegingen van de sociaal-democraten om de behandeling van de 
wetgeving inzake een investeringsstop uit te stellen: “Voor zover ons bekend heeft het CDA daarbij 
geen harde toezeggingen gedaan over de duur van het uitstel en de voorwaarden aan de regering-De 
Klerk die een nog verder uitstel uitsluiten.”  
Uit de verslagen van de ministerraad bleek overigens dat de PvdA-minsters zich tegenover hun CDA-
collega’s wel degelijk hard hebben gemaakt voor het overeind houden van de sancties. In een 
vergadering van 7 december 1990 besprak de ministerraad de mogelijkheden van het opheffen van de 
sancties tegen Zuid-Afrika.1460 Zowel vice-premier Kok als minister Pronk verzetten zich tegen het al 
te snel opheffen van de sancties. Volgens Kok was het afschaffen van de apartheid ‘een proces’ en 
moet het opheffen van de sancties dat ook zijn. Volgens Pronk waren er nog geen diepgaande en 
onomkeerbare wijzigingen in het Zuid-Afrikaanse beleid. Pronk wees erop dat de onderhandelingen 
tussen de regering en het ANC nog niet waren begonnen en dat er nog circa drieduizend politieke 
gevangenen vastzaten. Daarmee vertolkte hij vrijwel woordelijk het KZA-standpunt. Vooral de 
ministers van CDA-huize vonden dat er alle aanleiding was om sancties op te heffen. Andriessen wees 
op de economische gevolgen van de sancties voor de Zuid-Afrikaanse economie: “Dat is ook weer 
aanleiding voor verdere onrust.” Minister Maij stelde “... dat Nederland niet het laatste land moet zijn 
dat de economische sancties zal opheffen.” Volgens haar deed Zuid-Afrika “erg z’n best om uit de 
problemen te komen.” PvdA en CDA dachten spiegelbeeldig over het opheffen van sancties. De CDA-
ministers bepleitten eerste stappen in het opheffen van economische sancties, maar het handhaven van 
de culturele- en sportboycot, terwijl de PvdA-ministers signalen wensten te geven door het opheffen 
van (onderdelen van) de culturele en sportboycot, maar vasthielden aan de economische maatregelen 
totdat, bijvoorbeeld, de politieke gevangenen waren vrijgelaten.  
Volgens minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek waren er in Zuid-Afrika wel degelijk 
onomkeerbare veranderingen, “in die zin dat zonder geweld het proces niet meer kan worden 

                                                
1458 Hun bevindingen werden gepubliceerd in twee rapporten, uitgegeven door de AABN: Violence in the Vaal: report by a 

Dutch Violence Observation Mission to the Vaal Triangle in South Africa, april-mei 1993; en Shocking morals: the Vaal 

revisited, juli-november 1994. 

1459 Brief KZA, AABN en Kairos aan de PvdA, dd 09-02-1990. 

1460 Notulen ministerraad, dd 07-12-1990, punt 3a. Ministerie van Algemene Zaken. 
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gekeerd.”1461 Maar zelfs zonder omkering van het transitieproces brak er geweld uit in Zuid-Afrika 
tussen aanhangers van het ANC en de Inkatha Freedom Party. Er waren vermoedens dat de Zuid-
Afrikaanse regering achter het geweld zat en met name probeerde om Inkatha te versterken om zo de 
positie van het ANC in de onderhandelingen te verzwakken. In juli 1991 kwamen Zuid-Afrikaanse 
kranten met bewijzen van steun van de regering De Klerk aan Inkatha. In een gezamenlijke brief aan 
minister Van den Broek schreven Kairos, KZA en AABN: “Dit bewijst dat de komende 
onderhandelingen tussen regering, ANC en anderen gebruikt zullen worden om te bereiken dat de 
macht in handen zal blijven van de blanke Nationale Partij en de met haar verwante partijen zoals 
Inkatha.”1462 De organisaties eisten van de Nederlandse regering (op dat moment voorzitter van de 
Europese Gemeenschap) dat deze de eisen van Zuid-Afrikaanse kerkleiders zou ondersteunen tot een 
onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van veiligheidstroepen bij het geweld, en de vorming 
op korte termijn van een interimregering. De comités meenden dat de sancties richting Zuid-Afrika niet 
konden worden opgeheven voordat Zuid-Afrika een nieuwe grondwet en een nieuwe democratische 
gekozen regering had. Een concrete eis was dat Nederland de vergunning voor de leverantie van 
communicatie-apparatuur aan de Zuid-Afrikaanse marine zou intrekken.1463  
 
Onafhankelijk van de vraag of de sancties snel of langzamer moesten worden afgebouwd, wilde het 
kabinet op korte termijn de betrekkingen met Zuid-Afrika normaliseren. Daarbij speelde de behoefte 
om vooraan te staan in het ontwikkelen van economische banden met het nieuwe Zuid-Afrika. Lubbers 
en De Klerk leken het bovendien prima met elkaar te kunnen vinden. Dat op de achtergrond daarvan de 
oude gevoelens van stamverwantschap speelden bleek later toen Lubbers tijdens een CDA-bijeenkomst 
de volgende toast uitbracht: “Laat onze gedachten en ons gebed vanavond uitgaan naar Staatspresident 
De Klerk. (...) De Klerk en zijn vrouw Marieke (...) spreken onze taal en ik zou hen willen zeggen: ‘Ja, 
wij horen bij elkaar.’”1464 
In januari 1992 liet de regering weten dat Lubbers en Van den Broek van plan waren tussen 18 en 20 
februari van dat jaar een tegenbezoek te brengen aan Zuid-Afrika. Zo’n tegenbezoek is gebruikelijk in 
de diplomatieke verhoudingen, maar in dit geval werd het bezoek door het ANC opgevat als een 
steunbetuiging voor De Klerk die op dat moment in onderhandeling was met het ANC over de 
machtsoverdracht. In een persverklaring op 10 januari liet het ANC weten dat het voorgenomen bezoek 
slecht getimed en prematuur was: “A visit such as this would confer legitimacy on an illegitimate 
regime at the very moment when representatives of the majority of major political organisations are 
coming together to chart the way forward, including the establishment of an Interim Government of 
National Unity.”1465 Lubbers c.s. waren woedend om deze afwijzing, want naar hun zeggen had het 
ANC eerder aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het bezoek. Volgens Lubbers had Mandela hem 
persoonlijk verzekerd dat het ANC niet tegen het bezoek was. Dit werd later door Mandela ontkend. 
Het ANC vond dat er pas sprake kon zijn van een officieel bezoek als er in Zuid-Afrika een 
‘onomkeerbare stap’ zou zijn gezet in de vorming van een overgangsregering. Binnen de Nederlandse 
verhoudingen had Lubbers vooral onhandig geopereerd door vice-premier Kok buiten de 
voorbereidingen te houden. Kok lag bij het ANC veel beter dan de christen-democraten. Het was ook 
Kok geweest die er – als voorzitter van de Socialistische Internationale – in geslaagd was Mandela naar 
Nederland te halen in 1990. Het ANC liet weten dat Mandela de beide Nederlanders niet zou 
ontvangen, en zonder ontvangst door de leiders van de zwarte meerderheid zou het bezoek gelijk een 
twijfelachtig allooi krijgen. De politiek was verdeeld, maar de bevolking ook: 40 procent van de 
mensen vond dat het bezoek gewoon door kon gaan, 36 procent zag in het bezoek een versterking van 
het nog zittende apartheidsregime.1466  
Beyers Naudé mengde zich in de discussie en beschuldigde de Nederlandse regering het 
onderhandelingsproces in Zuid-Afrika te bemoeilijken. “De premiers van zowel Canada als Australië 
hebben de politieke gevoeligheid getoond om, na overleg met het ANC, hun bezoeken uit te stellen. 
Welke geldige argumenten kan Nederland aanvoeren om een tegenovergesteld standpunt in te 
nemen?”1467 Anti-apartheidsgroepen vonden dat Lubbers en Van den Broek zich al te snel schaarden 
achter president De Klerk en daarmee de rol van het ANC in de onderhandelingen verzwakten. Lubbers 

                                                
1461 Notulen ministerraad, dd 07-12-1990, punt 3a. Ministerie van Algemene Zaken. 

1462 Brief Kairos, KZA en AABN aan minister van den Broek, dd 24-07-1991. Archief Kairos, doos 1.29. IISG. 

1463 Brief AABN, KZA en Kairos aan minister van den Broek, dd 11-04-1991. Archief Kairos, doos 1.29. IISG. 

1464 Geciteerd in NRC Handelsblad, dd 17-03-1992. 

1465 Persbericht ANC, dd 10-01-1992. Archief Kairos, doos 2.9. IISG. 

1466 Everts, Ph.P. Nederlanders en de wereld - Publieke opinies na de Koude Oorlog. Van Gorkum, 2008, p 352. 

1467 Ingezonden brief Beyers Naudé in Trouw, dd 17-01-1992. 



 311 

agumenteerde dat de positie van De Klerk tegenover het conservatieve blanke deel van Zuid-Afrika 
moest worden versterkt.  
De anti-apartheidsbeweging slaagde erin een flink aantal Nederlandse en Zuid-Afrikaanse organisaties 
op te trommelen om druk op de Nederlandse regering uit te oefenen. Naast de eerder genoemde Beyers 
Naudé schreven onder andere het CNV1468, de Nederlandse Raad van Kerken1469 en de katholieke 
commissie Justitia et Pax1470 bezorgde brieven aan de premier. Op verzoek van Kairos1471 schreef ook 
de Zuid-Afrikaanse vakbond COSATU een open brief aan Lubbers waarin de bond verklaarde 
verontrust te zijn over het voorgenomen bezoek “as a guest of the minority regime”. In de brief liet 
COSATU weten de regeringsleiders niet te zullen ontvangen en “we would furthermore be compelled 
to publicly oppose your visit.”1472  
Vooral het Nederlandse bedrijfsleven wilde zo snel mogelijk de banden met Zuid-Afrika aanhalen. 
Bedrijven vonden dat Nederland voorop had gelopen in het bestrijden van de apartheid en daarom als 
eerste de vruchten zou mogen plukken van de relaties met de nieuw te vormen regering. Ook de 
regering vond dat Nederland recht had op waardering van het ANC voor de positie van ons land in de 
strijd tegen apartheid. Voor Kairos was deze opstelling aanleiding om juist de weigerachtige houding 
van Nederland in de anti-apartheidsstrijd te benadrukken. In een ingezonden brief in Trouw 
memoreerde Kairos stafmedewerker Erik van den Bergh onder andere dat Nederland in 1975 in de VN 
tegen een olieboycot van Zuid-Afrika had gestemd, en dat ons land “stevig [had] geprofiteerd (...) van 
boycotmaatregelen van andere landen.”1473 
Uiteindelijk zou het bezoek van de Nederlandse premier aan Zuid-Afrika pas in februari 1994 
plaatsvinden. Van den Broek had de Nederlandse politiek toen al verlaten. In plaats daarvan ging diens 
zijn opvolger Peter Kooijmans met Lubbers mee. Maar ook PvdA-leider en vice-premier Kok, die na 
het eerdere échec de plooien met het ANC had gladgestreken, sloot zich aan bij de delegatie. 
 
Geef Mandela een eerlijke kans  
De eerste verkiezingen in Zuid-Afrika op basis van one-man-one-vote waren tevens de laatste keer dat 
de Nederlandse anti-apartheidsbeweging zich door middel van een campagne richtte tot de Nederlandse 
samenleving. Het verzoek om de aanstaande verkiezingen tot onderwerp van een campagne te maken 
kwam uit Zuid-Afrika zelf, van het hoofd van de verkiezingscommissie van het ANC, Popo Molefe.  
Het was duidelijk dat een exclusieve keuze voor het ANC niet vanzelfsprekend meer was. Steeds meer 
individuen en organisaties in Nederland vonden dat Nederland voorzichtig moest zijn met het maken 
van een politieke keuze in de fragiele Zuid-Afrikaanse situatie. In de aanloop tot de verkiezingen moest 
het ANC als een ‘gewone’ politieke partij beschouwd worden vonden velen. Het KZA was zich bewust 
van de gevoeligheid. In voorbereiding op de contacten met de VARA, die had aangegeven aandacht te 
willen besteden aan de campagne, schreef het KZA in een intern document: “Deze leus [‘Geef Mandela 
een eerlijke kans’, RM] geeft al aan dat de actie oproept tot steun aan de brede beweging in Zuid-
Afrika, die achter de strijd van Mandela voor een democratische en niet-racistische Zuid-Afrika staat 
(...) De steunactie is dus breder dan alleen het ANC en breder dan ‘voter education’ in enge zin. Naast 
het ANC, de vrouwenorganisatie en de jongerenbeweging van het ANC zullen ook een kerkelijk 
project, een voorlichtingsproject van de vakbeweging, een theatergroep die de townships intrekt etc 
gesteund worden.”1474 Betrokken organisaties als de PvdA, de FNV en ook de VARA waren beducht 
dat zij beticht konden worden van het bevorderen van één enkele politieke groepering bij de Zuid-
Afrikaanse verkiezingen. In concreto vreesden deze organisaties dat De Telegraaf een hetze zou gaan 
voeren tegen de eenzijdige steun voor het ANC. Een angst die niet zo ver gezocht bleek, omdat deze 
krant inderdaad daags voor de verkiezingen een groot artikel weidde aan de Nederlandse financiering 
van het ANC waarin vooral werd gehekeld dat de Inkathapartij van Buthelezi buiten de prijzen viel.1475 
Om de medewerking van de ‘socialistische zuil’ mogelijk te maken – en daarmee de massaliteit van de 
campagne te verzekeren – was het KZA bereid om de focus op het ANC (althans naar buiten toe) 
minder opvallend te maken. In de correspondentie met het ANC bleek dat het KZA het wel degelijk 
ging om steun aan het ANC. In een brief aan Thabo Mbeki, toenmalig nationaal voorzitter van het 
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ANC, schreef Sietse Bosgra: “As you know we are planning a large number of activities to support the 
ANC election campaign in the Netherlands.”1476 In een publieksfolder stelde het KZA dat de 
verkiezingen in Zuid-Afrika een keuze waren tussen de Nationale Partij van De Klerk en het ANC van 
Mandela, een keuze dus tussen blanke, rijke en politiek ervaren elite en het tot recent verboden, 
onervaren en arme ANC. De participatie van andere politieke groeperingen in de verkiezingen werd in 
deze folder niet gemeld.1477 
 
De eerste bijeenkomst van de ‘verkiezingsgroep’ vond plaats in december 1992. Samen met de AABN 
en Kairos werd een gezamenlijk steuncampagne georganiseerd onder de leus ‘Van Apartheid naar 
Democratie’. Deze leuze zou eerst veranderen in ‘Geef Mandela een stem’, later in ‘Geef Mandela een 
eerlijke kans’ en nog later, na bezwaren van onder andere de PvdA en de VARA, in ‘Geef Zuid-Afrika 
een eerlijke kans’. Ook werd er een Comité van Aanbeveling gevormd. Dat had nogal wat voeten in de 
aarde; volgens een conceptverslag van de campagne kwam dat “doordat ook de AABN hierbij 
betrokken is en zeer traag is met het nemen van een besluit over de (vorm van de) steun aan de 
campagne.”1478 Uiteindelijk wisten de organisaties een voldoende indrukwekkend Comité van 
Aanbeving samen te stellen, met onder andere Frans Andriessen (CDA), Laurens Jan Brinkhorst 
(D’66), Ruud Gullit, Jan Wolkers, Anton Westerlaken (CNV), Johan Stekelenburg (FNV) en Freek de 
Jonge. Een aantal mensen had echter ook geweigerd voor de eer, waaronder Herman Tjeenk Willink 
(PvdA), de voorzitter van de Eerste Kamer, en bisschop Ernst. De reden die zij gaven was de 
eenzijdige focus van de initiatiefnemers op het ANC.  
De VARA-televisieuitzending gaf de campagne “een belangrijke positieve landelijke uitstraling”, 
concludeerde het KZA na afloop.1479 Maar de totstandkoming ervan verliep allesbehalve makkelijk. 
Maandenlang vergaderden KZA en VARA over de mogelijke komst van Mandela, over de naamgeving 
van de actie, over de financiële bijdrage van het KZA en over de uitzenddag. Volgens het verslag dat 
het KZA over de actie schreef eiste de VARA de komst van Mandela en stelde het KZA daarvoor 
verantwoordelijk. Achteraf klaagde het KZA dat de VARA, na eerste ophef te hebben gemaakt over het 
feit dat de tv-avond een breed karakter moest hebben, op de avond zelf er vooral voor koos om 
PvdA’ers prominent in beeld te brengen.1480 En drie dagen vóór de uitzending klaagde Bosgra 
tegenover Vera Keur, mediadirecteur van de VARA, over de politici “die zo nadrukkelijk aan het 
woord moeten. Het lijkt wel zendtijd gevorderd voor de politieke partijen.”1481 En daags vóór de 
uitzending nog een brief: “Nu krijgen wij verontruste telefoontjes uit de politiek (GroenLinks) en de 
kerken waarin gevraagd wordt naar het hoge sociaal-democratische gehalte van de uitzending (...) als 
de uitzending inderdaad zo eenzijdig blijkt te zijn als wij vrezen kunnen wij ons genoodzaakt zien onze 
verontschuldigingen aan te bieden aan de leden van het komitee van aanbeveling (...) wij zijn ook 
bereid ons direct met faxen tot Wim Kok en andere direct betrokkenen te richten.”1482 
De kwestie van de komst van Nelson Mandela naar Nederland voor de tv-avond ontwikkelde zich als 
een thriller.  
In juni 1993 liet het ANC weten dat Mandela in principe bereid was om te komen, maar dat de 
mogelijkheid achter de hand moest worden gehouden dat de ANC’er via een satellietverbinding 
Nederland zou toespreken.1483 Maar voor de VARA was deze toezegging niet genoeg en het dreigde de 
tv-avond te annuleren. Op verzoek van Sietse Bosgra stuurde ANC-vertegenwoordiger in Nederland, 
Zolile Magugu, op 11 november 1993 een dringende fax naar Mbeki waarin de druk op het ANC om 
Mandela naar Nederland te sturen nog meer werd verhoogd. Op aangeven van Bosgra stelde Magugu 
dat het KZA tussen juni en november 1993 1,3 miljoen Rand [ongeveer 650.000 gulden, RM] bij elkaar 
had gehaald voor de verkiezingscampagne van het ANC en dat er meer geld in de pijplijn zat als de tv-
avond door zou gaan: “I kindly request the departement of international affairs to support the move by 
us and the election committee of the ANC to bring the president to the Netherlands on februari 19 for 
the above mentioned purpose.”1484 Op 23 november verhoogde KZA’er Hans-Roel Nieuwenhuyse de 
druk met een fax aan Popo Molefe: “What about Mandela? Is he coming or is he not coming.”1485 Het – 
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opnieuw onduidelijke – antwoord kwam per kerende post: “We must warn you that the chances of him 
coming are very slim (...) please appreciate that February is the height of the campaign and the 
president is our trump card.”1486 Op dat moment hing de hele operatie aan een zijden draad. De 
volgende dag deed Bosgra een laatste poging. Op 25 november schreef hij een brief aan ANC-
prominente Frene Ginwala met een pleidooi voor de komst van Mandela: “For us it would be one of 
the best days in our life when Nelson Mandela would be able to come to our tv-event (...) We expect 
60.000 to 100.000 small donations of 20 to 100 Rand (...) the programme could include a meeting with 
the government and with the queen and prince (...) we paid the ANC Election Fund a million Rand 
until now in advance (...) we really hope all our work will not be in vain.” Op 1 december kwam er een 
nieuwe fax uit Zuid-Afrika, van Patrick Terror Lekota, plaatsvervangend hoofd van de ANC-
verkiezingscommissie, die enige hoop gaf: “... if the President does leave South African soil it will be 
to come to Holland. We at the ANC feel deeply indebted to the KZA and the Dutch people ...”1487 Maar 
het geduld van de VARA was op. Op 20 december schreef Vera Keur een brief aan Bosgra dat de 
VARA helaas af moest zien van de tv-avond, ten eerste omdat de te steunen projecten nog tezeer het 
ANC zouden bevoordelen, maar vooral ook omdat zonder Mandela er onvoldoende succes werd 
verwacht. Het KZA moest alle zeilen bijgezetten om de beslissing van de VARA te keren. Inmiddels 
had Bosgra al gehoord dat Mandela tegen alle verwachtingen in toch besloten had Nederland met een 
bezoek te vereren. Een dag nadat de fax van de VARA binnen was gekomen, rolde een nieuwe fax uit 
het apparaat van het KZA, dit keer uit Zuid-Afrika: “I hereby confirm[s] that the President will visit the 
Netherlands on Februari 19, 1994 as requested by yourselves.”1488 In een brief aan Vera Keur gestuurd 
op 22 december liet Bosgra weten dat Mandela inderdaad zou komen, en gaf bovendien een overzicht 
van de geplande besteding van de fondsen, waarbij de specifieke ANC-projecten waren geschrapt.1489 
Op 29 december gaf de VARA groen licht voor de uitzending.1490  
 
Voor het KZA was de komst van Mandela een prestigezaak geworden. Het feit dat de organisatie in 
staat bleek om Mandela naar Nederland te halen (en nog wel tegen diens zin), was het ultieme bewijs 
van de convening power van het KZA. De prestatie was des te groter in het licht van het feit dat tijdens 
de aanloop naar de verkiezingen Mandela verder geen enkele buitenlandse reis maakte. De 
Nederlandse regering hoefde deze keer niet bewerkt te worden om de leider van het ANC te ontvangen. 
Integendeel: Mandela kreeg tijdens zijn korte verblijf het Catshuis toegewezen als onderkomen, een eer 
die normaal alleen belangrijke staatshoofden te beurt valt. 
Het prestige dat het KZA won met het naar Nederland halen van Mandela zou, zo verwachtte het KZA, 
de toekomstige positie van de anti-apartheidsbeweging als een fondsenwervende beweging voor 
zuidelijk Afrika versterken. Dat was ook de verwachting die Sietse Bosgra uitsprak in een brief aan 
Mandela, net voor diens vertrek: “It has strengthened the movement, so that we will be able to continue 
our solidarity work for the people’s of Southern Africa.”1491 In totaal leverde de tv-avond zo’n 2,5 
miljoen gulden op. De totale campagne bracht zo’n 3,5 miljoen gulden in het laatje. Een flink gedeelte 
daarvan kwam overigens van ‘institutionele donoren’. Particuliere giften waren er voor een bedrag van 
ruim 1,6 miljoen gulden. Het grootste gedeelte daarvan was al opgehaald in de maanden vóór de tv-
uitzending. Vooraf was gerekend op een bruto opbrengst van particulieren van 1,5 miljoen. Tijdens de 
avond zelf werd ongeveer 400.000 gulden toegezegd door particulieren. De totale kosten van het 
programma bedroegen ongeveer 650.000 gulden, waar het KZA 415.000 van had betaald. Een 
conclusie kan dus zijn dat de tv-avond zelf – en dus ook de komst van Mandela – in financieel opzicht 
nauwelijks effectief is geweest. Dat het publiek tijdens de tv-avond zelf niet massaal over de brug 
kwam, was volgens een artikel in NRC Handelsblad een teken dat Zuid-Afrika geen issue meer was 
voor de Nederlandse bevolking.1492  
 
In een artikel in de Anti-apartheidskrant schetste journalist Rudi Boon het dilemma van de anti-
apartheidsorganisaties na 1990: de ontwikkelingen in Zuid-Afrika na de vrijlating van Mandela en het 
opheffen van het verbod op het ANC gingen te snel. “Eigenlijk is een solidariteitsbeweging niet 
geschikt voor deze fase (...) haar hele logistiek is gericht op het uitdragen van de standvastigheid van 
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de strijd.”1493 De nieuwe politieke situatie vroeg om een tactische ‘salto mortales’. Een voorbeeld was 
de rol van de gewapende strijd. Getrouw aan hun jarenlange boodschap stelden de anti-
apartheidsorganisaties dat het ANC in deze fase de gewapende strijd niet kon afzweren, om even later 
te horen dat Mandela de wapens wel degelijk neerlegde en dat vrijwel zonder concessie van de ‘andere 
kant’. Ook het al dan niet volhouden van de sancties jegens Zuid-Afrika was een dilemma voor de 
solidariteitsorganisaties. Aan de ene kant was de apartheid nog allesbehalve ontmanteld. Maar aan de 
andere kant was ook het ANC zich bewust dat contacten met het internationale bedrijfsleven meer dan 
welkom waren. Het KZA had misschien wel meer moeite met de nieuwe situatie dan de AABN. De 
laatstgenoemde had juist in de jaren ervoor de onvoorwaardelijke solidariteit van zich afgeworpen en 
was daardoor meer in staat om een eigen koers te varen. Het KZA hield langer vol aan de oude positie. 
In een brief aan het bestuur van de AABN analyseerden Bosgra en de zijnen dat het beleid van AABN 
en KZA op drie punten uit elkaar was gaan lopen. Ten eerste wat betreft de houding ten opzichte van 
het ‘demissionaire’ apartheidsregime, de opstelling tegenover het ANC en de mening over de 
sancties.1494 Toen de AABN besloot tot het opheffen van de organisatie zagen KZA en Kairos dit in 
zekere zin als verraad: het zou door de buitenwereld opgevat worden als een teken dat het nu wel goed 
zat in Zuid-Afrika. Dit terwijl vooral het KZA juist alle zeilen bijzette om de boodschap te verspreiden 
dat Nederland nog even moest volhouden inzake Zuid-Afrika. 
Tegelijkertijd was het KZA ook het beste voorbereid op de nieuwe situatie. Het KZA had zich immers 
deels al ontwikkeld tot een hulporganisatie die makkelijk kon invoegen in het bestaande landschap van 
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Na de verkiezingen besloot het KZA om door te blijven gaan 
in dezelfde formatie als voor die tijd: vanuit hetzelfde adres en met dezelfde groep mensen. Alle 
werkzaamheden met betrekking tot de sancties waren op dat moment beëindigd, in april 1994 had het 
SRB z’n deuren gesloten. De grootste verandering was, volgens het KZA zelf, de relatie met het ANC: 
van een onvoorwaardelijke steun aan het ANC kon geen sprake meer zijn. In plaats daarvan was het 
KZA van plan om het ‘Reconstruction and Development Plan’ van het ANC te gaan steunen. Dat hield 
in dat het KZA zich zou ontwikkelen tot een ontwikkelingsorganisatie gericht op zuidelijk Afrika. 
Daarbij rekende het KZA op ruime (mede)financiering vanuit de Nederlandse overheid en de EG, maar 
ook op de ongeveer 50.000 donateurs die het KZA in haar adresboekje had.1495  
Met het naderende einde van de apartheid kregen ook de oude ideeën over een fusie gestalte. Maar het 
was een fusie van een uiteengevallen beweging. De AABN had zich feestelijk opgeheven, maar zocht 
onderdak voor de uitgebreide documentatie en de expertise die was opgebouwd. De AABN had hiertoe 
het Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA) opgericht, onder voorzitterschap van oud-diplomaat Coen 
Stork. Kairos bestond nog, maar was niet happig om te fuseren, omdat daarmee de steun van de kerken 
op het spel werd gezet. De BOA had zich in 1992 opgeheven en het DAFN in 1991.  
Uiteindelijk werd in 1997 het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NIZA), opgericht waar het 
KZA en het IZA (en de Eduardo Mondlane Stichting, gericht op solidariteit met Mozambique) in 
opgingen. Het NIZA, aanvankelijk geleid door AABN’er Peter Hermes, ontpopte zich tot een 
professionele ontwikkelingsorganisatie die een volwaardige plaats kreeg in de Nederlandse 
ontwikkelingshulp aan (zuidelijk) Afrika, waarbij NIZA speciale aandacht gaf aan mensenrechten en 
persvrijheid. Vanaf 2007 is het NIZA steeds meer gaan samenwerken met de internationale organisatie 
ActionAid. In 2012 is NIZA onderdeel geworden van ActionAid en verdween ook de oude naam. 
 
 

                                                
1493 De Anti-Apartheidskrant, dd september-oktober 1990. 

1494 Brief KZA aan AABN, dd 19-04-1990. Archief AABN, map 509. IISG. 

1495 Zie bijvoorbeeld: notitie The future of KZA, dd juni 1994. SA/NAM archief, KZA. IISG. 
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10. Conclusies 
 
Van de Sharpeville-protesten in Amsterdam in 1960 tot de campagne rondom de eerste democratische 
verkiezingen in Zuid-Afrika; ruim dertig jaar lang heeft de anti-apartheidsbeweging de Nederlandse 
bevolking betrokken bij de situatie in Zuid-Afrika. De publieke opinie over de blanken in Zuid-Afrika 
verschoof van gevoelens van stamverwantschap naar schaamte en verontwaardiging. Dat een groot deel 
van de Nederlanders zich betrokken voelde bij wat er in Zuid-Afrika gebeurde en bereid was om deze 
betrokkenheid om te zetten in concreet handelen is waarschijnlijk het grootste succes geweest van de 
anti-apartheidsbeweging. De steun en de actiebereidheid van een groot deel van de bevolking werkte 
vervolgens als drukmiddel richting de overheid en het bedrijfsleven. 
Vanaf het begin hebben vijf organisaties voor de continuïteit in de beweging gezorgd: het CZA, BOA, 
de AABN, Kairos en het KZA. In aantal (betaalde) stafleden was het KZA de grootste, in die 
organisatie werkten vijftien tot twintig mensen. Dan kwam de AABN (acht tot tien betaalde stafleden), 
bij Kairos werkten drie mensen, bij BOA twee en DAFN had één betaalde kracht. De leidende figuren 
binnen de grootste organisaties vertoonden opmerkelijke continuïteit. Bij de AABN waren Conny 
Braam, Fons Geerlings en Kier Schuringa van begin tot eind de bekende gezichten. Bij het KZA waren 
dat Sietse Bosgra, Trineke Weijdema en Paul Staal. Cor Groenendijk en Erik van den Bergh bleven 
lange tijd de centrale krachten van Kairos, en Esau du Plessis was het boegbeeld van BOA.1496 De 
centrale figuren zorgden voor stabiliteit binnen de organisaties en maakten dat zowel de pers als de 
politiek konden rekenen op vaste woordvoerders. Waarschijnlijk heeft het persoonlijke 
doorzettingsvermogen van deze centrale figuren een rol gespeeld in het succes van de Nederlandse 
anti-apartheidsstrijd. Een nadeel was dat de persoonlijke verhoudingen tussen de diverse voorlieden 
gedurende lange tijd ook de verhoudingen tussen de organisaties bepaalden. Dat gold in sterke mate 
voor de relatie tussen het KZA en de AABN.1497  
De anti-apartheidsbeweging was voor de hoofdpersonen meer dan een baan; een groot deel van hun 
leven speelde zich binnen de beweging af. De vervlechting van het persoonlijke leven met de beweging 
leidde voor AABN-oprichter Berend Schuitema zelfs tot een persoonlijk drama. Na de val van het anti-
apartheidsbewind kwam niet alleen een einde aan de beweging, maar stopte ook een belangrijk deel 
van de levensvervulling van de leidende figuren. Daar zit een zekere tragiek in. De organisaties (en hun 
leiders) zijn op verschillende manieren omgegaan met de vraag wat te doen toen de strijd was 
gestreden. Conny Braam had de dagelijkse gang van zaken bij de AABN al eerder vaarwel gezegd, 
maar dook vervolgens met minstens evenveel passie en commitment in het Vula-netwerk. Toen de 
strijd was gestreden vestigde zij zich als romanschrijfster. Vier van de boeken die zij sindsdien 
publiceerde gaan over Zuid-Afrika en de apartheid, maar ook in de andere romans neemt de strijd tegen 
onrecht steeds een centrale plaats in. Na 1996 trokken ook Sietse Bosgra en Trineke Weijdema zich 
terug. Bosgra zocht nieuwe onderwerpen, zoals de situatie in het Midden-Oosten. Paul Staal had de 
beweging al in 1985 verlaten. Cor Groenendijk van Kairos zette zich na het einde van de apartheid met 
evenveel toewijding in voor asielzoekers in Nederland. 
Kier Schuringa bleef in zekere zin verbonden aan de beweging, en ontfermde zich over de archieven 
van de verschillende bewegingsorganisaties. Bart Luirink, vanaf het midden van de jaren tachtig 
drijvende kracht achter de AABN, slaagde erin om uit de boedel van de beweging een publieksblad 
over Afrika te redden. Het belangrijkste institutionele restant van de anti-apartheidsbeweging is 
misschien wel het NIZA (later opgegaan in ActionAid), dat zich, vooral op basis van de hulppoot van 
het KZA, ontpopte tot een professionele ontwikkelingsorganisatie.  
 
Een verzuilde beweging 
De anti-apartheidsbeweging als geheel is door meerdere mensen als ‘verzuild’ omschreven.1498 De 
zuilen waren socialistisch/algemeen, communistisch, christelijk, maoistisch. Alle zuilen hadden eigen 
‘natuurlijke’ achterbannen, specifieke organisaties waarmee werd samengewerkt, eigen lokaties waar 
men elkaar kon treffen, eigen contacten bij de politiek, het bestuur, de wetenschap, het maatschappelijk 
middenveld. Maar er is ook een opmerkelijk onderscheid met het Nederlandse zuilensysteem, zoals 
onder andere beschreven door politicoloog Arend Lijphart.1499 Een belangrijke karakteristiek van het 
Nederlandse systeem van verzuiling is dat de verschillen tussen de zuilen vooral aan de basis werden 
benadrukt. De toppen van de zuilen, de elites, werkten juist nauw met elkaar samen en vormden ook 
vrijelijk coalities. Binnen de anti-apartheidsbeweging daarentegen waren vooral de toppen verzuild. De 

                                                
1496 Bosgra (2008). 

1497 Zie ook: Bosgra (2008), p 17. 

1498 Onder andere door Buijs (1995), p 29, door De Boer (1999), p 198, en door Van Beurden en Huinder (1996), p 158. 

1499 Lijphart, A. Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Becht, Haarlem, 1990. 
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verschillen in ideologie, aanpak en strategie werden door de elite van de beweging geaccentueerd. Aan 
de basis – bijvoorbeeld op lokaal niveau – hadden mensen eigenlijk nauwelijks weet van de verschillen 
tussen de bewegingsorganisaties. En als ze ervan wisten, dan begrepen ze er niet zo veel van. De 
meeste lokale activisten was het min of meer om het even aan welke landelijke campagnes en acties ze 
meededen. Een soortgelijke ‘omgekeerde verzuiling’ was bijvoorbeeld ook te zien in de 
vredesbeweging, waar het door de CPN (met financiering van de DDR) opgerichte comité Stop de 
Neutronenbom bestreden werd door de top van het Interkerkelijk Vredesberaad en door de PSP,1500 
terwijl lokale vredesgroepen alle initiatieven zagen als onderdeel van één grote beweging tegen 
kernbewapening.  
De verzuiling van de beweging was zowel een voordeel als een nadeel. Het nadeel was dat de groepen 
regelmatig met elkaar botsten en, ondanks onderlinge afspraken, zich niet zelden in elkaars vaarwater 
begaven. Onderhandelingen over gezamenlijke verklaringen, over het meedoen in elkaar acties duurden 
eindeloos en hadden vaak niet het gewenste resultaat. Lokale groepen begrepen lang niet altijd waarom 
er vanuit het ‘hoofdkantoor’ niet positief werd gereageerd op acties die vanuit andere organisaties 
waren opgezet. Een voordeel van de verzuiling was dat de verschillende groepen elk een specifieke 
achterban in de Nederlandse samenleving konden aanspreken, op een toon en met voorstellen die voor 
de deze achterban passend en herkenbaar waren. Dat heeft ongetwijfeld tot een verbreding van de 
aanhang geleid. Ook maakte de onderlinge wedijver en de concurrentie, vooral tussen de AABN en het 
KZA, dat de organisaties ‘scherp en prestatiegericht’ bleven.”1501 Sietse Bosgra signaleert een 
‘natuurlijke taakverdeling’ tussen de vijf organisaties en constateert dat de organisaties elkaar 
wederzijds versterkten.1502 
 
De verdeeldheid tussen de toppen van de organisaties was voor een gedeelte ook het gevolg van 
tegengestelde belangen. Vooral tussen het KZA en de AABN speelde de kwestie van de band met het 
ANC. Aanvankelijk kon de AABN een exclusieve relatie met het ANC claimen, maar vanaf 1976 dong 
het KZA ook naar de hand van de bevrijdingsbeweging. De status van ‘unieke vertolker van de 
opvattingen van bevrijdingsbeweging ANC in Nederland’ was voor AABN en KZA van groot belang. 
Spreken namens de onderdrukte meerderheid gaf toegevoegd gewicht aan de boodschap van de 
organisaties. Het ANC, als meest bekende organisatie, was belangrijk. Voor het KZA was het daarom 
nauwelijks een optie om zich meer te ontwikkelen als spreekbuis van, bijvoorbeeld, de Black 
Consiousness Movement van Steve Biko. 
De persoonlijke verhoudingen tussen de hoofdpersonen hebben de verdeeldheid verergerd. Conny 
Braam en Sietse Bosgra waren tegenpolen in vrijwel alles, behalve in gedrevenheid. Ook Esau du 
Plessis, de man achter de BOA, was lang niet altijd even makkelijk om mee samen te werken. 
 
Méér dan een aantal organisaties met hetzelfde doel, was de anti-apartheidsbeweging een netwerk 
waarin veel verschillende soorten actoren een rol speelden. Reeds op heel laag niveau, door voor 
bepaalde producten te kiezen en andere links te laten liggen, konden Nederlanders, individueel of 
georganiseerd, een bijdrage leveren aan de strijd tegen apartheid. Door de beslissing van al dan niet 
tanken bij Shell, kopen van Outspanfruit, beleggen in Krugerrands of vakantie vieren in Zuid-Afrika 
werd de situatie in Zuid-Afrika een ‘huiskameronderwerp’. Vanaf dit bescheiden niveau van anti-
apartheidsactivisme waren er talrijke mogelijkheden om op een meer actieve manier betrokken te zijn 
bij de strijd tegen apartheid. Geld geven aan de inzamelingsacties van de anti-apartheidsorganisaties, of 
meedoen aan campagnes en manifestaties waren andere manieren om de betrokkenheid bij wat er in 
Zuid-Afrika gebeurde vorm te geven. Actievere mogelijkheden waren onder andere, lid worden van 
een plaatselijke organisatie, druk uitoefenen op de eigen winkelier om geen Zuid-Afrikaanse producten 
te verkopen, druk op de politiek uitoefenen, mede organiseren van activiteiten in de eigen buurt, binnen 
de vereniging, school of werk. Zelfs gewelddadige aanslagen en vernielingen hoorden vanaf het 
midden van de jaren tachtig tot het actierepertoire. Een groot deel van de Nederlandse bevolking was 
op het laatst op één of andere manier actief in het vormgeven van het protest tegen de apartheid in 
Zuid-Afrika en het organiseren van druk opdat Nederland zich krachtiger zou uitspreken. 
De afwijzing van apartheid was algemeen, waar het om ging was wat Nederland te doen stond. Zuid-
Afrika was voor veel mensen ‘ver van het bed’. Of er al dan niet apartheid heerste in Zuid-Afrika had 
op het alledaagse leven van Nederlanders geen merkbare invloed. De anti-apartheidsbeweging is er 
echter in geslaagd om de discussie over wat Nederland tegen de apartheid kon doen te vertalen en te 
verpakken tot kwesties die Nederlanders in het dagelijkse leven tegen konden komen. Dankzij de anti-

                                                
1500 Graaf, Beatrice de. Over de Muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging. Boom, Amsterdam, 2004. 

1501 Van Beurden en Huinder (1996), p 158. 

1502 Bosgra (1988), p 21. 
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apartheidsbeweging konden Nederlanders concreet iets doen aan een situatie waar ze zich normaal 
machteloos over zouden voelen. 
 
Protest event analysis 
Het succes van de anti-apartheidsbeweging kan onder andere afgemeten worden aan de ontwikkeling 
van de hoeveelheid aandacht die er in de Nederlandse samenleving aan de apartheid in Zuid-Afrika 
werd besteed. Die ontwikkeling is bijvoorbeeld te meten door het turven van de berichtgeving in de 
media. Aan de hand van de berichten in de Leeuwarder Courant (het enige Nederlandse dagblad dat in 
de tijd van schrijven alle edities uit de periode 1960-1994 digitaal beschikbaar had) is nagegaan in 
hoeverre de aandacht in Nederland voor apartheid varieerde tussen 1960 en 1994 (zie figuur 1). 
Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat deze aandacht een gevolg was van de acties en activiteiten van de 
anti-apartheidsbewegingen. Wel is opvallend dat de grafiek van het aantal berichten over Zuid-Afrika 
en de apartheid tamelijk nauwkeurig de grafiek over het aantal acties met betrekking tot Zuid-Afrika 
volgt (zie figuur 2). Een belangrijke factor voor de aandacht in de media voor apartheid zijn uiteraard 
de gebeurtenissen in Zuid-Afrika zelf. Maar dat is zeker niet de enige factor. De aandacht in de media 
tijdens twee bepalende gebeurtenissen in Zuid-Afrika op het gebied van apartheid, namelijk de doden 
die vielen in Sharpeville in 1960 en in Soweto in 1976, zorgen weliswaar voor een stijging van het 
aantal krantenberichten over Zuid-Afrika en de apartheid, maar de aandacht tijdens deze periode is 
aanmerkelijk lager dan in de topjaren 1985, 1986 en 1988, toen weliswaar opnieuw de noodtoestand 
gold in Zuid-Afrika, maar qua ontwikkelingen toch minder aan de hand was dan in 1960 en 1976.  
De keuze van kranten om al dan niet over bepaalde zaken te berichten is niet alleen afhankelijk dan de 
‘objectieve ernst’ van de gebeurtenis. Het is ook afhankelijk van de mate waarin de redactie meent dat 
de lezers zich betrokken voelen bij de gebeurtenis of de plaats waar de gebeurtenis zich afspeelt. Het 
vergroten van die betrokkenheid was één van de doelen van de anti-apartheidsbeweging. Daarmee is de 
media-aandacht voor Zuid-Afrika een mogelijke indicator voor het succes van de anti-
apartheidsbeweging.  
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Figuur 1: Aantal vermeldingen in de Leeuwarder Courant tussen maart 1960 tot april 1994 van: 
apartheid in Zuid-Afrika, de oorlog in Vietnam, Chili onder Allende en later Pinochet, Nicaragua en de 
Sandinisten.  
 
Voor het onderzoeken van de kracht van de anti-apartheidsbeweging aan de hand van de frequentie en 
de aard van de vormen van protest (protest event analysis) is gezocht op de gecombineerde zoekterm 
‘Zuid-Afrika’ en ‘apartheid’. Dit leverde bijna vierduizend berichten op in de periode tussen maart 
1960 (Sharpeville) en april 1994 (eerste algemene non-raciale verkiezingen). In totaal werd in die 
berichten melding gemaakt van 472 verschillende Nederlandse acties tegen de apartheid in Zuid-Afrika 
en/of het Nederlandse beleid ten opzichte van het apartheidsregime. Bij een steekproef bleek dat een 
beperkt aantal berichten over acties in het kader van de strijd tegen de apartheid door de gekozen 
zoektermen niet naar boven kwamen. Vaak betrof dit dan berichten die wel melding maakten van de 
actie zelf, maar waar het feit ontbrak dat het een actie betrof in het kader van de strijd tegen apartheid 
in Zuid-Afrika. Ik heb ervoor gekozen deze berichten buiten beschouwing te laten.  
Bij het karakteriseren van de diverse acties is de indeling van Duyvendak en Koopmans gebruikt.1503 
Zij onderscheiden vijf actiestrategieën: conventionele strategieën (zoals het sturen van brieven, 
ingezonden brieven, publicaties, pamfletten ronddelen, oproepen tot actie, culturele uitingen et cetera), 
demonstratieve strategieën (zoals openbare bijeenkomsten, manifestaties, demonstraties, stille tochten, 
inzamelingsacties, kaartenacties, veilingen et cetera), confrontatieve strategieën (zoals boycots, 
verstoring van de activiteiten van tegenstanders, graffiti spuiten, illegaal affiches plakken, blokkades, 
nep bommeldingen, openbaar maken geheime documenten et cetera), gewelddadige strategieën (zoals 
(poging tot) brandstichting, stenen gooien, diefstal, vernielingen van goederen et cetera). Een vijfde 
actiestrategie die Duyvendak en Koopmans noemen is die van de directe democratie, met als 

                                                
1503 Duyvendak et al (1992), p 254 e.v. 
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actievormen het organiseren van referenda en volkspetitionnementen. Omdat deze strategie niet 
gebruikt is door de Nederlandse anti-apartheidsbeweging (en sowieso nauwelijks past binnen het 
Nederlandse politieke systeem) is deze hier buiten beschouwing gelaten. 
Sommige acties zijn niet helder binnen een categorie te plaatsen, zoals bijvoorbeeld een oproep tot een 
boycot of een manifestaties ter ondersteuning van een boycotactie. Een algemene oproep tot een boycot 
(dus niet de boycot zelf!) is ingedeeld bij de conventionele actiestrategie. Het daadwerkelijk boycotten 
of uitsluiten van bepaalde partijen door een instelling, bedrijf of organisaties beschouw ik als een 
confrontatieve actiestrategie evenals het in gang zetten van een boycotcampagne. Manifestaties en 
demonstraties in het kader van een boycotcampagne zijn ook ingedeeld bij de demonstratieve 
actiestrategie. Dreiging met geweld heb ik geclassificeerd als een gewelddadige strategie. 
Als binnen een grotere campagne diverse acties plaatsvonden, dan zijn de aparte berichtgevingen van 
die acties meegenomen in de telling. Ook enkele acties van de overheid, zoals bijvoorbeeld initiatieven 
van lokale overheden die onderdeel waren van de strijd tegen de apartheid, zijn meegeteld. In sommige 
gevallen zijn ook resultaten van een actie meegenomen; bijvoorbeeld als een instelling na druk besluit 
het contact met een Zuid-Afrikaanse partner te verbreken dan is dat meegeteld als score (namelijk als 
boycot, dus confronterend). Het besluit van ABN en AMRO Bank om geen leningen meer te 
verstrekken aan Zuid-Afrika is opgenomen als boycotactie, evenals het besluit van de Makro (SHV) 
om zich terug te trekken uit Zuid-Afrika. In zekere zin kan worden volgehouden dat een bedrijf dat 
besluit geen goederen meer te importeren uit Zuid-Afrika, daarmee deel wordt van de anti-
apartheidsbeweging.  
Media-uitingen over de apartheid (zoals bijvoorbeeld inhoudelijke TV-uitzendingen, documentaires) 
waar de Leeuwarder Courant melding van maakte zijn niet geteld als ‘actie’ tenzij de uitzending 
nadrukkelijk onderdeel was van een bredere campagne van de anti-apartheidsbeweging, zoals 
bijvoorbeeld de uitzending van het Wembleyconcert in juni 1988. 
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Figuur 2: Protest Event Analysis. Aantal acties in Nederland in het kader van de anti-apartheidsstrijd 
genoemd in de Leeuwarder Courant van maart 1960 tot april 1994. Onderverdeeld in actievormen: 
conventioneel, demonstratief, confronterend en gewelddadig. 
 

Succesfactoren 
Ik identificeer zeven factoren die maken dat een beweging erin kan slagen om het publiek te 
mobiliseren: het genereren van publiciteit, het kiezen van effectieve actiemethodes, het ontwikkelen 
van een goede strategie, het samenwerken met andere actoren, het bieden van een 
handelingsperspectief, het identificeren van een herkenbare vijand en het opbouwen van een goede 
interne organisatie (zie paragraaf Succesfactoren in publieksmobilisatie en beleidsbeïnvloeding in de 
inleiding van dit boek). Uiteraard hebben bovengenoemde factoren een zekere mate van overlap en/of 
vloeien uit elkaar voort.  
Het mobiliseren van het publiek is vervolgens een middel om een later doel te bereiken: het 
beïnvloeden van het beleid van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ik identificeer 
vijf factoren die het succes hierin kunnen bepalen: beschikken over relevante informatie, aansluiten bij 
bestaande definities, het doen van realistische beleidsvoorstellen, de omvang van de achterban, en de 
steun van een relevante elite. Hoe de verschillende bewegingsorganisaties scoren op de zeven 
succesfactoren van de publieksmobilisatie en op de vijf succesfactoren van de beleidsbeïnvloeding is 
samengevoegd in tabel 1. De uiteindelijke scores (variërend tussen zeer zwak en zeer sterk) zijn 
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gebaseerd op interviews, archiefonderzoek en andere geschreven bronnen. Maar daarnaast zit er een 
zekere mate van subjectiviteit in verscholen. Ook is het lastig om heel verschillende organisaties te 
vergelijken wat betreft, bijvoorbeeld, de gekozen strategie en om een oordeel te geven over 
succesfactoren over een langere periode waarin een organisatie mogelijk de werkwijze aanpast. In de 
volgende paragrafen zal ik, met bovengemelde kanttekeningen in het achterhoofd, de diverse scores 
verantwoorden. 
 
 
Tabel 1. Matrix van succesfactoren  
 
Succesfactoren voor 
publiekmobilisatie 

CZA BOA AABN Kairos Anti-
Shell 

KZA Radicale 
clubs 

Genereren van publiciteit Zeer 
zwak 

Zeer 
sterk 

Sterk Zwak Zeer sterk Sterk Zeer sterk 

Effectiviteit actiemethode Zwak Zeer 
sterk 

Sterk Matig Matig Sterk Sterk 

Strategie Zwak Sterk  Sterk Sterk Matig Zeer sterk Matig 
Samenwerking Matig Zwak Matig Sterk Sterk Sterk Zeer zwak 
Handelingsperspectief Zeer 

zwak 
Zeer 
sterk 

Matig Matig Sterk Sterk Zeer zwak 

Identificatie gemeenschappelijke 
vijand/vriend 

Matig Zeer 
sterk 

Zeer 
sterk 

Sterk Zeer sterk Sterk Sterk 

Interne organisatie Zwak Matig Sterk Sterk Sterk Sterk Zeer zwak 
Totaalweging van succes in 
beïnvloeden publieke opinie 

Zwak Sterk Sterk Sterk Sterk Sterk Zwak 

        
Succesfactoren voor 
beleidsbeïnvloeding  

       

Beschikking over relevante 
aanvullende informatie 

Zeer 
zwak 

Matig Zeer 
sterk 

Sterk Sterk Zeer sterk Matig 

Aansluiting bij gangbare 
definities/terminologieën 

Sterk Matig Matig Sterk Matig Zeer sterk Zeer zwak 

Realistische beleidsvoorstellen matig Sterk Matig sterk Matig Sterk Zeer zwak 
Omvang van de achterban Zwak Sterk Sterk Sterk Sterk Sterk Zeer zwak 
Steun van relevante elite Matig Matig Matig Sterk Sterk Sterk Zeer zwak 
Totaalweging van succes in 
beleidsbeïnvloeding 

Zwak Matig Matig Sterk Matig Sterk Sterk 

 
Zeer zwak - zwak - matig/neutraal - sterk - zeer sterk 
Scores van zeven Nederlandse anti-apartheidsorganisaties op een aantal factoren die het succes 
bepalen in het beïnvloeden van de publieke opinie en het beïnvloeden van het beleid met betrekking tot 
Zuid-Afrika en de apartheid, bekeken over de hele periode van hun bestaan. 
 
Conclusies CZA 
Het latere oordeel van anti-apartheidsactivisten over het Comité Zuid-Afrika was niet mals. Het CZA 
werd, onder andere door de initiatiefnemers van de AABN, weggezet als braaf, burgerlijk en 
onvoldoende radicaal. Het is moeilijk om, terugkijkend, de prestaties van het CZA niet af te meten aan 
de successen van haar opvolgers.  
De tragiek van het CZA was misschien dat de organisatie te vroeg kwam. Tot halverwege de jaren 
zestig van de vorige eeuw golden internationale betrekkingen bij uitstek als een beleidsterrein waarover 
alleen ‘de elite’ kon en mocht oordelen.1504 Het ging hierbij immers om zaken van vitaal Nederlands 
belang en die zouden niet gediend zijn met een partijdige, onprofessionele benadering.1505 Pas vanaf het 
midden van de jaren zestig konden actoren buiten de uitvoerende macht, zoals kerken, vakbonden, 
werkgeversorganisaties, maatschappelijke bewegingen, studenten, actiegroepen, de academische 
wereld et cetera, meer invloed verwerven in het vaststellen van het buitenlandse beleid.1506 Het 
antwoord van de betrokkenen van het CZA op de geringe openingen die er in het politieke systeem 
zaten om de koers te beïnvloeden was zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de bestaande 
structuren. Het CZA hoopte het beleid van Nederland richting Zuid-Afrika te beïnvloeden door aan te 
haken bij de politieke elite. Zich qua opvattingen, actiemethoden of qua ideologie al te ver te bewegen 
buiten de breed aanvaarde kaders betekende automatisch politieke marginaliteit, zo was de gedachte. 

                                                
1504 Everts (1985) en Voorhoeve (1979). 

1505 Everts (1985), p 6. 

1506 Everts (1985), p 7. 
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Daarom kozen de initiatiefnemers van het CZA voor boegbeelden die, naar men meende, aanvaardbaar 
waren voor de elite en invloed konden hebben op de vertegenwoordigers van de status quo.  
Maar paradoxaal genoeg leidde de keuze van het CZA om zich niet te ver buiten de begaande paden te 
begeven juist tot publieke marginaliteit. Maar ook toen duidelijk was dat er een andere wind in 
Nederland waaide, waarbij ook het buitenlandse beleid meer ter discussie kon komen te staan, zag het 
CZA de mogelijkheden niet: te veel ‘structure’, te weinig ‘agency’. Dit tot frustratie van enkele 
jongeren betrokken bij het comité. Het comité miste de aansluiting tot de grote maatschappelijke 
veranderingen die in Nederland in de jaren zestig plaatsvonden. De betrokkenen bij het CZA waren 
conformistisch, in meerderheid afkomstig uit de vooroorlogse generatie, en vooral gefocussed op 
beleidsbeïnvloeding. Doordat het comité geen achterban van betekenis had, kon ‘de politiek’ de eisen 
van het CZA zonder electoraal risico naast zich neerleggen. Het CZA werd door de politiek niet gezien 
als een relevante vertolker van breder in de maatschappij levende opinies. 
Wat het CZA onvoldoende voor elkaar kreeg, was de beweging te ‘nestelen’ in de samenleving. Door 
nauwelijks samen te werken met en aansluiting te zoeken bij maatschappelijke en culturele 
organisaties, bleven het CZA en de strijd tegen de apartheid tamelijk bloedeloos en ééndimensionaal. 
Voor de burgers van het CZA speelden de provo’s en de andere vertolkers van het maatschappelijke 
ongenoegen geen rol. Hun, vaak post-materialistische eisen en verlangens, werden niet gedeeld en niet 
serieus genomen door Joop Voogd en de zijnen. Sterker: ook de methoden van de nieuwe generatie – 
bottom-up, spectaculair, speels, open voor iedereen en niet altijd binnen de grenzen van de wet – 
zouden de zaak van de anti-apartheid geen goed doen, meende het CZA. 
De anti-apartheidsbeweging stond daarmee in contrast met de Vietnambeweging. De Vietnambeweging 
die net een paar jaar later opkwam werd, méér dan het CZA, ‘van onderop’ gevoed. Het publieke debat 
in Nederland over Vietnam werd intensief nadat (vooral) studenten acties hadden gevoerd die in 
rellerige sfeer waren verlopen en waaraan de pers veel aandacht besteedde. Ook de leuze ‘Johnson 
Moordenaar’ zorgde voor veel publieke ophef.1507 Daarnaast kwam de Vietnamoorlog ‘precies op tijd’ 
om mee te liften op de gevoelens van ongenoegen tegenover het ‘bevoegde gezag’ die bij een groot 
deel van de jeugd in de tweede helft van de jaren zestig een hoogtepunt bereikten. Anders dan het CZA 
wist de Vietnambeweging in te haken op de protesten tegen andere ‘misstanden’ zowel internationaal 
als in Nederland zelf. Ook sloten wetenschappers, kunstenaars, artsen, journalisten et cetera zich aan 
bij het protest. Daarmee werd het duidelijk dat niet alleen een klein groepje communisten of pacifisten 
zich druk maakte over Vietnam. 
In media-aandacht moest Zuid-Afrika het afleggen tegen Vietnam. In het begin van de jaren zestig 
kreeg de apartheid marginaal meer aandacht, maar dat veranderde vanaf het midden van de jaren zestig, 
toen de eerste Amerikaanse grondtroepen landden op Vietnamese bodem, en de protesten tegen de 
steeds grootschaliger oorlogshandelingen enorm toenamen. Tijdens het hoogtepunt van de ‘roerige 
jaren zestig’, 1967 en 1968, steeg de aandacht voor Vietnam tot een hoogtepunt: rond de vijfhonderd 
berichten per jaar besteedde de Leeuwarder Courant aan het conflict in Zuid-Oost Azië. De aandacht 
voor gebeurtenissen in Zuid-Afrika en het protest daartegen, nam in dezelfde jaren niet toe: 
respectievelijk 31 en 58 berichten. Het laatste volledige jaar dat het CZA functioneerde, 1970, 
besteedde de Leeuwarder Courant 75 keer aandacht aan de apartheid in Zuid-Afrika. De oorlog in 
Vietnam, daarentegen werd 275 keer besproken.  
 
CZA en de publieksmobilisatie 
Al met al scoorde het CZA zeer zwak tot matig op de meeste factoren die de beweging succesvol 
hadden kunnen maken in het mobiliseren van de publieke opinie voor de anti-apartheidsstrijd. 
Door de ‘braafheid’ van de gevolgde actiemethoden bleef het comité goeddeels uit de publiciteit. Het 
zoeken van publiciteit was nauwelijks een aandachtspunt van het comité. Zelfs in het jaar van 
Sharpeville (1960) berichtte de Leeuwarder Courant slechts twaalf keer over acties tegen de 
gebeurtenissen in Zuid-Afrika. Dat is tevens het hoogtepunt wat betreft actieberichtgeving van het hele 
decennium. Dat was geen wonder want, op de fruitboycot en de actie Ton d’r op na, waren de acties 
van het CZA weinig opmerkelijk. In de gehele jaren zestig maakte de LC slechts twee keer melding 
van een ‘confrontatieve’ actie vanuit de anti-apartheidsbeweging: de fruitboycot en een actie waarbij 
anti-apartheidsactivisten stencils uitdeelden bij een vergadering van de NZAW. 
De gebruikte actiemethoden waren daarom ook weinig effectief. De reuring die nodig was om Zuid-
Afrika in de aandacht van de publieke opinie te brengen wist het CZA niet te genereren. De strategie 
om vooral formele brieven te schrijven aan instanties was tot mislukken gedoemd zolang die brieven 
niet gestuurd werden vanuit een organisatie met een voldoende omvangrijke achterban. De 
samenwerking met het studentencomité had een gunstige aansluiting kunnen verzekeren met de 

                                                
1507 Zie: Van Eekert (et al), p 11. 
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‘opstandige’ studentengeneratie van die tijd, maar ook het Stucoza wist de marginaliteit niet te 
ontstijgen en koos voor actiemethodes (nl. geld inzamelen voor Zuid-Afrikaanse studenten) die de 
bestaande structuren nauwelijks uitdaagden. 
De verzuiling in de Nederlandse samenleving maakte dat het CZA geen samenwerking zocht met 
kerkelijke groeperingen. Hoewel voorlieden van kerkelijke groeperingen deel uitmaakten van het 
bestuur van het CZA, heeft de organisatie nooit actief actie gevoerd richting de kerken. Het CZA liet 
hiermee een potentieel machtige bondgenoot links liggen. In het hoofdstuk over Kairos blijkt dat in de 
jaren zestig vanuit de kerken de kritiek op Zuid-Afrika langzaam maar zeker toenam.1508 Het 
‘seculiere’ CZA bemoeide zich nauwelijks met deze ontwikkeling. Ook het feit dat samenwerking met 
de CPN was uitgesloten, met de PSP pas laat op gang kwam en ook de samenwerking met het Angola 
Comité  werd afgehouden, versterkte het isolement van het CZA. 
Het bieden van een handelingsperspectief aan de achterban was in de jaren zestig nog geen algemeen 
aanvaarde strategie. Dat niet-gouvernementele organisaties, zoals een solidariteitscomité, zich 
überhaupt bezighield met een onderwerp dat op het terrein van de buitenlandse betrekkingen lag, was 
al vernieuwend. Dat ‘gewone’ burgers daarin een rol konden spelen was ongekend. De fruitboycot die 
het CZA in 1964 organiseerde had op zich de mogelijkheid om lokale mensen actief bij de anti-
apartheidsstrijd te betrekken (zoals de BOA in de jaren zeventig liet zien), maar hier wreekte zich dat 
het CZA deze boycot inzette toen er vrijwel geen Zuid-Afrikaans fruit in de winkels lag. Bovendien 
had het CZA vrijwel geen contact met lokale organisaties die de campagne in Nederlandse gemeenten 
verder konden uitrollen. De CZA-vertegenwoordigers in een tiental Nederlandse plaatsen werden 
nauwelijks ingezet om lokaal actie te voeren. 
De gekozen dominante strategie van brieven schrijven aan de regering gecombineerd met 
informatievoorziening via het eigen orgaan, bood de achterban van het comité weinig mogelijkheden 
om ‘mee te doen’ en zelf actief te worden. 
Het Defence and Aid Fund verdient hierbij speciale vermelding. Het succes van DAFN (ook al in de 
jaren zestig) verraadde dat Nederland wel degelijk bereid was de portemonnee te trekken voor de 
slachtoffers van apartheid in Zuid-Afrika. Later zou het KZA laten zien hoe een succesvolle combinatie 
gemaakt kon worden van humanitaire steun en politieke lobby. Het CZA was in de jaren zestig nog zo 
‘ver’ niet. Omdat het werk van DAFN grotendeels uit de openbaarheid bleef, heeft de organisatie 
slechts beperkt bijgedragen aan de versterking van de anti-apartheidsbeweging als geheel. Bij het brede 
publiek bleef DAFN relatief onbekend. Ook was de organisatie nauwelijks actief in het druk uitoefenen 
op overheden of bedrijven. Wel was het succes van DAFN een aanwijzing voor de groei van de anti-
apartheidssentimenten in Nederland. 
In het apartheidsregime had de anti-apartheidsbeweging een ideale vijand. Het principe van apartheid 
botste met het gelijkheidsbeginsel dat, vooral na de Tweede Wereldoorlog, in Nederland en elders 
beleden werd. Vooral de praktijk van de ‘kleine apartheid’ met de beruchte ‘slegs vir blankes’ bordjes 
en de wetgeving waarbij mensen van verschillende etnische achtergrond niet met elkaar mochten 
verkeren, stuitte algemeen op onbegrip en woede. Maar in zekere zin bleef het toch een ver-van-het-
bed show. Het CZA slaagde er onvoldoende in om de strijd dichter bij huis te halen, door bijvoorbeeld 
actie te voeren tegen het Nederlandse bedrijfsleven dat zaken bleef doen in Zuid-Afrika of tegen de 
migratie richting dat land. Ook fungeerde het CZA niet als steungroep voor een bevrijdingsbeweging 
zoals het Angola Comité dat was voor het MPLA. De verhouding van het CZA met het ANC was 
relatief afstandelijk. Het was zeker niet zo dat het CZA het ANC naar voren schoof als wervende optie 
voor een toekomstig Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld het Rivonia-proces tegen de ANC-top, in 1964, werd 
door het CZA niet aangegrepen voor acties.  
De interne organisatie van het CZA was zwak. De keuze voor een ‘breed’ bestuur werkte wat betreft 
het actievoeren eerder verlammend dan verbredend. De vertegenwoordigers van de maatschappelijke 
geledingen in het bestuur waren nauwelijks bereid om de belangen van de anti-apartheidsstrijd richting 
hun achterban handen en voeten te geven. Het dagelijkse bestuur dat later werd ingesteld was 
weliswaar actief, maar kon onvoldoende tijd vrijmaken om sturing te geven aan acties en campagnes. 
De financiële ruimte om een professioneel kantoor te runnen ontbrak. Inzamelingsacties voor dat doel 
leverden weinig op; ook omdat het CZA nauwelijks aan de weg timmerde. Deze vicieuze cirkel werd 
door de leden van het comité onderkend, maar het ontbrak aan de mogelijkheden en de energie om 
deze impasse te doorbreken. Pas met de overheidssubsidies via de Nationale Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking, NCO, konden Nederlandse actiegroepen een professioneel kantoor 
opzetten.  
 
CZA en beleidsbeïnvloeding 

                                                
1508 Zie hierover onder andere: Meijers (2008). 



 324 

Het CZA was in wezen een lobby-organisatie. Het ‘probleem Zuid-Afrika’ werd bestudeerd en op 
grond daarvan kwam het comité met beleidsvoorstellen die aan de politici werden voorgelegd. Dit 
leidde niet tot aanwijsbaar resultaat. De politici en bestuurders konden het CZA straffeloos negeren. 
Het CZA beschikte nauwelijks over unieke informatie op basis waarvan politici naar het CZA zouden 
moeten luisteren. Actiegroepen die zich bewegen op het gebied van de internationale solidariteit 
kunnen hun unieke informatie baseren op de groepen met wie zij solidair zijn. Het CZA beschikte niet 
over unieke informatiekanalen met groepen in Zuid-Afrika of met politieke bewegingen in 
ballingschap, zoals het ANC of het PAC. Hoewel het comité — in de persoon van PvdA-Kamerlid 
Joop Voogd — direct toegang had tot de beraadslagingen in het parlement, had de stem van Voogd met 
betrekking tot de kwestie Zuid-Afrika nauwelijks meer gezag dan die van zijn mede-Kamerleden. 
Het CZA ‘scoorde’ iets beter op het gebied van het doen van realistische beleidsvoorstellen. De eisen 
van het comité pasten bij het bestaande discours in de Kamer, daar stond CZA-voorzitter Voogd garant 
voor. Ook sloot het comité redelijk aan bij de gangbare definities van het probleem. Het CZA werd 
gezien als gematigd wat betreft zowel de beleden standpunten als de gebruikte methodes. Het comité 
was vooral beleidsvolgend en veel minder agendazettend. Daarmee kon het comité hopen op enige 
welwillendheid vanuit politiek en bestuur, maar het droeg niet bij aan de relevantie van de organisatie. 
De actieve achterban van de organisatie was klein. Hoewel apartheid in de jaren zestig in grote delen 
van de Nederlandse bevolking werd afgewezen, was de anti-apartheidsbeweging nog nauwelijks een 
beweging. De bereidheid om tegen het bewind in Zuid-Afrika, of tegen het Nederlandse beleid jegens 
dat land, actie te voeren was minimaal. De directe achterban van het CZA – bijvoorbeeld af te meten 
aan het aantal mensen dat de CZA-nieuwsbrief las – was klein. Wel genoot het CZA in zekere mate de 
steun van een deel van de elite. Door de brede samenstelling van het bestuur, met vertegenwoordigers 
van de grote (en een aantal kleine) partijen evenals vertegenwoordigers van kerkelijke groepen, kon het 
CZA schermen met een grote potentiële achterban. De samenstelling van het ‘grote bestuur’ slokte een 
aanzienlijk deel op van de tijd die de betrokkenen aan het CZA konden besteden. Deze achterban werd 
echter nauwelijks gemobiliseerd. De steun voor het CZA was passief. Zolang het CZA zich gematigd 
bleef opstellen was medewerking van de vertegenwoordigers van de elite gewaarborgd. Zodra het 
comité een meer radicale koers in leek te willen slaan dreigde de steun van de elite af te brokkelen, 
zoals daadwerkelijk gebeurde met Henk Vonhoff toen het CZA geweld van ANC-zijde niet meer 
veroordeelde. 
 
De invloed van het CZA op het Nederlandse beleid met betrekking tot Zuid-Afrika moet, al met al, als 
beperkt worden gezien. Concrete directe pogingen van het comité om het beleid een van te voren 
aangegeven richting uit te sturen zijn stuk voor stuk mislukt; dat geldt de pogingen de leveranties van 
wapens aan Zuid-Afrika te verhinderen (in het geval van de mogelijke leverantie van duikboten zag het 
CZA zelfs af van lobbypogingen!), het tegenhouden van wederzijdse bezoeken op ministerieel niveau 
(zoals het bezoek van minister Bakker), het pleidooi voor een kritischer stemgedrag in de VN, het 
verzoek om de kwestie Zuid-Afrika een rol te laten spelen bij de formatie van kabinet Marijnen et 
cetera. Omdat het CZA er niet in slaagde om een duidelijk herkenbare achterban van enige omvang op 
te bouwen was de ‘maatschappelijke druk’ die van het comité uitging beperkt. In de ongeveer tien jaar 
van z’n bestaan heeft het comité ook weinig teweeggebracht in het veranderen van het beleid van niet-
goevernementele instellingen en bedrijven. Het CZA schreef regelmatig brieven, bijvoorbeeld aan 
sportorganisaties die banden onderhielden met Zuid-Afrika, maar de reacties waren steevast afwijzend. 
 
Conclusies BOA 
De Boycot Outspan Actie is verantwoordelijk voor één van de grootste successen van de anti-
apartheidsbeweging in Nederland. In enkele jaren slaagde de organisatie er in om Outspanfruit vrijwel 
geheel van de Nederlandse markt te verdrijven. Outspan werd hét symbool van de onderdrukking in 
Zuid-Afrika. Tot diep in de jaren tachtig, toen er eigenlijk nog nauwelijks Outspan werd verkocht in de 
winkels en het merk in ieder geval geen doelwit meer was van acties, werden anti-
apartheidsorganisaties door Nederlandse burgers gewaarschuwd als er ergens Outspanproducten 
opdoken. Deze evaluatie van het succes van BOA in het mobiliseren van het publiek en het 
beïnvloeden van het beleid slaat vooral op de eerste periode van de organisatie, toen de boycot van 
Zuid-Afrikaans fruit voorop stond. In de tweede helft van haar bestaan werd de BOA steeds marginaler 
en minder beeldbepalend voor de beweging. 
 
BOA en de publieksmobilisatie 
Het affiche van BOA met het hoofd op de fruitpers is voor veel mensen hét beeld van de anti-
apartheidstrijd. Zeker in de eerste helft van het bestaan was BOA dan ook sterk in het genereren van 
publiciteit. Hoewel het geluk Du Plessis en de zijnen wel wat heeft geholpen – immers wie had 
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kunnen vermoeden dat de kwestie van het BOA-affiche tot aan de Hoge Raad aan toe zou worden 
uitgevochten? – heeft BOA wel degelijk aangestuurd op een ‘affaire’. De extra publiciteit rondom dit 
verbod werd door de BOA ‘schaamteloos’ uitgebuit en heeft ontegenzeggenlijk bijgedragen aan de 
bekendheid van de actie en van de hele anti-apartheidsbeweging.  
Outspan was een vijand die dicht bij huis, door iedereen kon worden bestreden via de boycot van 
alledaagse producten. Een boycot daarvan kon beschouwd worden als doelgericht en effectief. Het feit 
dat er voor Nederlandse consumenten en retailers voldoende alternatieven aanwezig waren – al waren 
die evenmin allemaal van onbesproken karakter – droeg hoogstwaarschijnlijk bij aan het succes van de 
actie. De ‘kosten’ – in de zin van ongemak en inkomstenderving – van consumenten en 
supermarktbeheerders om het Zuid-Afrikaanse fruit te boycotten waren daarom laag. 
De keuze voor een consumentenboycot was een bewuste strategie van BOA. Ook door de afwijzing 
van een consumentenboycot door de AABN werd BOA in zekere zin gedwongen om een bewuste 
afweging te maken tussen de voors en tegens van zo’n actievorm, en ook om de actievorm af te zetten 
tegen andere mogelijke manieren om tegen apartheid te strijden. 
De keuze van BOA om de actie lokaal te vestigen, waarbij lokale organisaties de plaatselijke 
supermarkten, groentewinkels en ziekenhuizen en dergelijke konden bestoken, werkte goed. Het gaf 
lokale groepen en individuen een duidelijk handelingsperspectief, hetgeen ze het gevoel gaf een 
relevant onderdeel van de strijd tegen apartheid te zijn. Bij deze strategie kon BOA voortbouwen op de 
lokale WZA-groepen die eerder waren opgezet door het Angola Comité en de Anti-
Apartheidsbeweging Nederland. Ook lokale wereldwinkels groeiden uit tot belangrijke elementen 
binnen de BOA-aanpak.  
De acties richtten zich op een duidelijk te identificeren vijand: Outspan. Sinds 1962 was Outspan de 
enige productnaam waaronder Zuid-Afrikaanse citrus werd geëxporteerd. Dat maakte dat het fruit een 
ondubbelzinnige afzender had: in één keer werden alle Zuid-Afrikaanse exporteurs aangepakt.1509 De 
keuze voor Outspanfruit was vanzelfsprekend en ijzersterk: fruit was één van de belangrijkste 
exportproducten van Zuid-Afrika, het was een ‘bouwsteen van de apartheid’. Zuid-Afrika zelf 
profileerde zich met de productie van fruit. 
Het zwakste onderdeel van BOA, en vermoedelijk een hindernis voor meer succes, was de geringe 
mate van bereidheid tot samenwerking. Hoewel BOA als volwaardig partner meedeed binnen de totale 
beweging (bijvoorbeeld samenwerkingsparner was binnen het blad Amandla, uitgegeven door KZA, 
Kairos en BOA), is de geschiedenis van BOA gelardeerd met aanvaringen met (voormalige) 
bondgenoten. 
De interne organisatie van BOA zelf bleef bescheiden. Het BOA-kantoor in Leiden richtte zich voor 
een zeker gedeelte op acties in de eigen woonplaats. Esau du Plessis was de drijvende kracht achter de 
BOA. Zijn inzet was een belangrijke factor in de successen van BOA. Maar gaandeweg raakte de BOA 
ook erg afhankelijk van Du Plessis. Andere anti-apartheidsorganisaties zoals AABN, KZA en Kairos 
hadden ook dominante leiders die als boegbeelden van de beweging golden, maar bij die organisaties 
omringde zo’n dominante figuur zich met krachtige medewerkers. BOA had vooral Du Plessis en met 
Du Plessis was het niet altijd even makkelijk samenwerken. Vanaf het begin werd in en vanuit het 
BOA-kantoor menig vete uitgevochten. Dat verzwakte de organisatiekracht van de BOA. 
 
BOA en de beleidsbeïnvloeding 
De Boycot Outspan Actie was eerst en vooral een consumentenactie. Zij richtte zich vooral op de 
kopers en verkopers van Zuid-Afrikaans fruit. Het succes van de BOA-actie is gelegen in het feit de de 
consument ertoe werd gebracht de producten van Outspan links te laten liggen. Slechts zelden richtte 
BOA zich op de (nationale) overheid. En als het dat deed dan was het door middel van (geïsoleerde) 
brieven aan de regering. Richting de nationale overheid kon BOA daarom nauwelijks bogen op 
aansprekende successen op het gebied van beleidsbeïnvloeding. Maar in het kader van de 
Outspanacties zijn wel een aantal andere ‘grote spelers’ omgegaan: grote supermarktketens als Albert 
Heijn, de Spar, de Co-op en Edah zagen zich genoodzaakt openlijk toe te zeggen dat ze geen Outspan 
meer zouden verkopen. Dus als we het aspect van ‘beleidsbeïnvloeding’ breder trekken dan alleen de 
overheid, dan was de BOA zeker wel succesvol. Ook gemeentes raakten door de BOA-acties betrokken 
bij de strijd tegen de apartheid. Dat is vooral te danken aan de achterban van BOA: de consumenten. 
Op andere factoren die mee kunnen spelen in het beïnvloeden van het beleid van overheid (of 
bedrijfsleven) ‘scoorde’ BOA niet speciaal hoog. Hoewel Du Plessis ‘ervaringsdeskundig’ was met 
betrekking tot apartheid en de auteur was van een aantal interessante publicaties over Zuid-Afrika en de 
apartheid, had BOA geen speciale toegang tot unieke informatiebronnen waar overheden en politici 

                                                
1509 Zie: Citrus Growers Association, South Africa. The History of Citrus in South Africa. Te downloaden op: 

http://www.cga.co.za/pages/4377. Laatst geraadpleegd: 27-11-2012. 
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hun voordeel mee zouden kunnen doen en die BOA tot een noodzakelijke of interessante 
overlegpartner zou maken. De eis van BOA aan de Nederlandse middenstand en de grote 
supermarktketens was simpel: verkoop geen Outspan. Vooral omdat er zoals gezegd aanvaardbare 
alternatieven waren voor het Outspan fruit én omdat de doelwitten van de actie zelf geen investeringen 
hadden in Zuid-Afrika en dus geen positie hoefden op te geven, waren de beleidvoorstellen van BOA 
realistisch te noemen. BOA zocht nauwelijks aansluiting bij een relevante elite. Hoewel het politieke 
draagvlak voor een consumentenboycot van Outspan waarschijnlijk erg breed was, koos BOA 
bijvoorbeeld voor een Kamerlid van de tamelijk marginale PPR, namelijk Dolf Coppes, als voorzitter 
en boegbeeld. Ook op andere manieren werd, zeker in de eerste periode, nauwelijks aansluiting gezocht 
bij de middenpartijen. Dit geldt in ieder geval voor de ‘nationale’ BOA. Op lokaal niveau was die 
aansluiting er vaak wel. Op nationaal niveau speelde BOA geen rol in de beleidsvorming met 
betrekking tot Zuid-Afrika. De niet onaanzienlijke achterban van BOA, te danken aan de lokale 
verankering van de acties, werd nauwelijks ingezet als politiek kapitaal. Op lokaal niveau natuurlijk 
wel, maar daar liet BOA zich vooral vertegenwoordigen door lokale groepen. Op lokaal niveau werd 
het politieke spel vaak goed gespeeld. Veel lokale groepen kregen steun van gemeentelijke overheden 
of wisten medewerking af te dwingen. Terugkijkend kan alleen maar gegist worden naar de 
mogelijkheden die er geweest waren als BOA had voortgeborduurd op het snelle succes van de 
fruitboycot. 
 
 
Conclusies AABN 
Als (onofficiële) spreekbuis van het ANC in Nederland had de AABN van begin tot eind een unieke 
positie in de Nederlandse anti-apartheidsbeweging. De toegang die de AABN had tot het ANC maakte 
de beweging tot een relevante gesprekspartner voor overheden. Regelmatig wisten ANC-gasten via de 
AABN toegang te krijgen tot officials van de Nederlandse regering en tot het politieke establishment. 
Ook in de branding van het ANC en van Mandela zelf speelde de AABN in Nederland een hoofdrol. 
Het publiek wist vanaf het moment dat Mandela naar voren werd geschoven niet alleen waartegen de 
actie werd gevoerd, maar ook waarvóór.  
 
AABN en de publieksmobilisatie 
Vooral vanaf de jaren tachtig was de AABN handig in het bereiken van het Nederlandse publiek. De 
AABN ging van de landelijke anti-apartheidsorganisaties het verste in het inzetten van ‘bekende 
Nederlanders’ in de beweging. Of dit daadwerkelijk mensen tot activisme bewoog is nauwelijks na te 
gaan, maar de inzet van bekende Nederlanders verschafte de AABN (en de hele anti-
apartheidsbeweging) geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. De sterke culturele focus maakte de 
AABN bovendien tot een aantrekkelijke organisatie. Ook speelde mee dat de AABN steeds de 
belangrijkste woordvoerder is geweest van het ANC in Nederland. Gedurende de hele periode is de 
AABN ook goed geweest in het genereren van publiciteit. Dat begon al met het gooien van 
verfbommetjes naar de Zuid-Afrikaanse waterpoloërs in Bodegraven, en kreeg z’n vervolg met de 
Zephyr-onthulling (hoewel die actie gericht was op Rhodesië en niet op Zuid-Afrika). In de jaren 
tachtig wist de AABN beter dan de andere organisaties cultuur in te zetten als strijdmiddel. Ook in het 
inschakelen van BN’ers (Ruud Gullit, Freek de Jonge, Doe Maar, Mies Bouhuys et cetera) was de 
AABN zeer bedreven. Evenals met het uitbuiten van de publiciteit rondom de positie van Klaas de 
Jonge. 
De ‘grote’ strategie van de AABN was het bereiken van de ‘massa’ om daarmee druk uit te oefenen op 
‘de politiek’ en het bedrijfsleven om zo veranderingen af te dwingen. Zeker in het begin formuleerde 
de AABN de anti-apartheidsstrijd als onderdeel van een bredere (arbeiders)strijd tegen het kapitalisme. 
De keuze voor cultuur als actiemiddel, was strategisch gezien een goede. Meer dan de andere anti-
apartheidsorganisaties wist de AABN de link te leggen met de populaire jeugdcultuur en popmuziek. 
Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig was de AABN binnen de hele beweging het meeste bezig 
met Zuid-Afrikaanse cultuur.  
De AABN scoort minder goed wat betreft het bieden van handelingsperspectief aan de achterban. 
Vooral omdat de AABN weigerde de keuze te maken voor consumentenacties en boycots van 
specifieke Nederlandse bedrijven miste de organisatie een laagdrempelige toegang tot het 
actierepertoire van de beweging. Om actief te worden binnen de anti-apartheidsacties van de AABN 
moesten mensen zich ofwel aansluiten als vrijwilliger bij de AABN zelf of bij de lokale organisaties. 
Ook via vakbondswerk konden mensen meedoen. De acties tegen de musical Ipi Tombi en de vele 
acties op universiteiten hebben wel een redelijk grote groep mensen in beweging gebracht. Maar dit 
was toch niet te vergelijken met een succesvolle consumentenboycot, zoals bijvoorbeeld de BOA die 
organiseerde over Outspanfruit in de eerste helft van de jaren zeventig, of Kairos/KZA tegen Shell 
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vanaf het eind van de jaren zeventig. 
Een probleem voor de AABN was dat de organisatie vanaf het midden van de jaren zeventig gezien 
werd als een CPN-frontorganisatie. Van formele banden tussen de CPN en de AABN zijn geen harde 
bewijzen gevonden, al staken een aantal centrale figuren binnen de AABN hun CPN-lidmaatschap niet 
onder stoelen of banken. Maar van het CPN-imago is de organisatie nooit afgekomen en dit zorgde 
voor een zekere marginalisering van de AABN. De CPN-geur die om de AABN hing verminderde de 
mogelijkheden tot beleidsbeïnvloeding, en belemmerde tevens de samenwerkingsmogelijkheden met 
andere organisaties. De CPN werd in het Nederlandse politieke landschap nooit volledig vertrouwd. 
Ook binnen sommige delen van de anti-apartheidsbeweging was er sprake van wantrouwen richting de 
communistische partij. In de jaren zestig was de CPN zelfs uitgesloten van participatie in het Comité 
Zuidelijk Afrika. Pas vanaf de tweede helft van de jaren tachtig zou het wantrouwen jegens de CPN 
verminderen, ook al vanwege de openingen die rond die tijd plaatsvonden binnen de partij. Als 
machtsfactor binnen het Nederlandse politieke landschap was de CPN al eerder marginaal geworden. 
Voor de ‘brede achterban’ was de affiniteit die de meeste gezichtsbepalende AABN’ers hadden met de 
CPN, geen factor van betekenis. De achterban van de AABN was breder dan alleen CPN’ers. Verreweg 
de meeste aanhangers zullen het trouwens niet eens geweten hebben: de CPN-kwestie speelde bij 
insiders en bij een enkele journalist. Naar buiten toe stelde de AABN zich allesbehalve sectarisch op, 
zo konden ook CDA’ers en VVD’ers lid worden van het bestuur van CASA en onderhield de AABN 
warme banden met PvdA-politici als Jacques Wallage en Ed. van Thijn. Ook bekende Nederlanders als 
Ruud Gullit, Freek de Jonge en Hennie Vrienten zetten zich herhaaldelijk in voor AABN-campagnes. 
Lidmaatschap van de Communistische Partij van Nederland was geen vereiste. 
Toch maakte de CPN-associatie de AABN voor veel instituten en organisaties lange tijd tot een 
onaantrekkelijke samenwerkingspartner. De jarenlange vete tussen AABN en KZA (en ook tussen 
AABN en de BOA boterde het niet) maakte de zaak er niet beter op. Hoewel de AABN zich vaak 
aansloot bij acties van andere organisaties (en omgekeerd), blokkeerde de AABN in andere gevallen 
ook regelmatig de samenwerking met organisaties als KZA, Kairos en BOA (en omgekeerd). De 
splitsing binnen de beweging is door veel betrokkenen en ‘bewegings-watchers’ gedefinieerd in termen 
van verzuiling. Een voordeel hiervan was, zoals gezegd, dat de diverse organisaties ‘natuurlijke’ eigen 
achterbannen konden aanspreken. Voor de AABN lag bijvoorbeeld nauwe samenwerking met het 
communistisch ingestelde Algemeen Nederlands Jeugd Verbond voor de hand.  
De allersterkste troef van de AABN was de nauwe band met het ANC. De AABN werd gezien als de 
vertegenwoordiging van het ANC in Nederland. Dat maakte dat Braam en de haren met gezag konden 
praten over de situatie in Zuid-Afrika en over wat Nederland daaraan zou kunnen en moeten doen. De 
AABN was een belangrijke motor voor de positie van het ANC als redelijk alternatief voor het blanke 
minderheidsbewind. A fortiori gold dat voor de leider van het ANC, Nelson Mandela. De AABN was 
een belangrijke factor in het het ontstaan van de sterrenstatus voor Mandela in Nederland. De verering 
voor Mandela was in de jaren tachtig een belangrijk element in de populariteit van de anti-
apartheidsstrijd in Nederland.  
Vooral vanaf de tweede helft van de jaren zeventig, na de verlammende Okhela-affaire, wist de AABN 
een sterke interne organisatie op te bouwen. Dit kwam vooral dankzij de financiële steun van de 
overheid (NCO) en doordat de AABN succesvol was in het recruteren, mobiliseren én vasthouden van 
een omvangrijke groep vrijwilligers en activisten op oproepbasis. Apartheid werd steeds meer een 
kwestie waarvoor mensen uit vrijwel alle lagen van de bevolking bereid waren in actie te komen. En de 
AABN was een aantrekkelijke organisatie om actief voor te worden. 
 
AABN en de beleidsbeïnvloeding 
Zeker in het begin profileerde de AABN zich vooral als onderzoeksgroep. Vanuit die functie wist de 
organisatie vooral een goede positie te bereiken als informatiebron over (omstreden) contacten van 
Nederlandse actoren met Zuid-Afrika. Dit leidde met enige regelmaat tot goede publiciteit, hoewel de 
Nederlandse regering de informatie van de AABN niet altijd even serieus nam. Zowel de onthulling 
van de Zephir-affaire als van de voorgenomen leverantie van reactorvaten, leidden tot ophef in de 
Nederlandse samenleving. Vooral de levering van reactorvaten mondde uit in een politieke kwestie van 
de eerste orde. De naam van de AABN raakte echter al snel ondergesneeuwd: de AABN slaagde er niet 
in om deze affaire te gebruiken voor een publiciteitsoffensief richting publiek en politiek. Gebrek aan 
interesse in het politieke spel maakte ook dat de AABN zich minder dan bijvoorbeeld het KZA, direct 
tot de regering richtte of tot de top van het bedrijfsleven (of andere machtige instituties). Braam c.s. 
hadden niet de verwachting dat er met de ‘machthebbers’ op een betrouwbare manier afspraken 
gemaakt konden worden. De organisatie weigerde dan ook vaak om de eisen te herformuleren tot 
realistische beleidsvoorstellen.  
In zekere zin liet de AABN daarmee een steek vallen, want de informatie waar de de AABN over 
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beschikte was vaak uniek en aanvullend. Naast de resultaten van eigen onderzoek waarmee de AABN 
zich kon ontwikkelen tot relevante informatiebron voor de politiek en de overheid, was vooral de goede 
band met het ANC een belangrijke meerwaarde van de AABN. Geen wonder dat de organisatie zo 
hevig botste met het KZA toen deze laatste het ‘alleenrecht’ op toegang tot het ANC doorbrak. 
Uiteraard introduceerde de AABN bezoekers van het ANC bij relevante Nederlandse politici en 
beleidsmakers, maar dat was minder een onderdeel van een uitgestippelde lobby dan bij het KZA het 
geval was. De AABN opereerde richting de overheid en het bedrijfsleven vaak ook minder ‘strategisch’ 
dan het KZA. Het ‘politieke spel’ interesseerde de AABN minder en de organisatie stemde het 
eisenpakket, de terminologieën en de toon nauwelijks af op de politieke doelgroep of het heersende 
politieke jargon. De AABN wist daarom, minder dan het KZA (en zeker minder dan Kairos) het 
politieke midden aan te spreken. De AABN richtte zich vooral op de kleinere linkse partijen en de 
linkerzijde van de PvdA, ook al was daar minder politieke invloed te halen. In een latere fase zocht de 
AABN wel aansluiting bij een breder deel van de elite, door bijvoorbeeld ook VVD’ers en CDA’ers te 
vragen toe te treden tot het comité van aanbeveling van CASA. Het involveren van bekende 
Nederlanders was vooral onderdeel van een positieve ‘framing’ van de acties van de AABN. Maar deze 
contacten werden vervolgens niet of nauwelijks nauwelijks ingezet voor beleidsbeïnvloeding. In zekere 
zin werd de ‘grote strategie’ van de AABN – het bereiken van de ‘massa’ om daarmee politieke 
verandering af te dwingen – slechts gedeeltelijk uitgevoerd: de ‘massa’ werd bereikt, maar dit politieke 
kapitaal werd vervolgens onvoldoende benut. De algemene publieke steun voor de anti-apartheidsstrijd 
die voor een gedeelte het gevolg was van de inspanningen van de AABN werd door meer 
‘parlementair’ opererende organisaties als het KZA wel politiek gekapitaliseerd. In die zin vulden de 
diverse anti-apartheidsorganisaties elkaar aan.  
 
Conclusies Kairos  
Bij het wegen van de succesfactoren van Kairos bij het beïnvloeden van de opstelling in Nederland 
tegenover apartheid blijft de Shellcampagne buiten beschouwing: de Shell-campagne krijgt in dit boek 
een plaats als aparte beweging. De kerkelijk geïnspireerde actiegroepen rondom Kairos, zoals Betaald 
Antwoord en Steunt uw Geld Apartheid, maar ook de acties uit katholieke hoek, worden in 
onderstaande afweging wel meegenomen. Vooral in de samenwerking met andere organisaties binnen 
de anti-apartheidsbeweging had Kairos de taak om specifiek (delen van) de christen-democratie aan de 
anti-apartheidsstrijd te verbinden. 
 
Kairos en de publieksmobilisatie 
Als kerkelijk georiënteerde actiegroep sprak Kairos slechts een deel van het Nederlandse publiek aan, 
maar het was wel een relevant deel. Via de kerkelijke insteek werd een breed politiek spectrum 
bestreken, waarbij vooral het politieke midden een interessante doelgroep vormde waar winst te halen 
was. Zeker in het begin probeerde Kairos vooral de kerkbesturen te verleiden om zich openbaar en 
officieel uit te spreken tegen apartheid en om op te roepen tot acties tegen Zuid-Afrika. Minder vaak 
richtte Kairos zich direct tot de kerkelijke achterbannen.  
Kairos werkte weinig via de weg van de publiciteit. De acties van de werkgroep waren zelden 
spectaculair. Toch besteedde de (seculiere) Leeuwarder Courant vaker aandacht aan Kairos dan aan de 
andere landelijke anti-apartheidsorganisaties. Juist als actiegroep met een kerkelijke achtergrond werd 
Kairos serieus genomen door de media. Tussen 1970 en 1994 noemde de LC in 137 artikelen specifiek 
de naam van Kairos, inclusief ‘Betaald Antwoord’ zelfs 248 keer. In dezelfde periode werd de AABN 
98 keer genoemd en het KZA 111 keer, waarbij moet worden aangetekend dat AABN en KZA later 
werden opgericht dan Kairos. Hoewel er geen specifiek onderzoek naar is gedaan, is het aannemelijk 
dat Kairos minder bekend was bij het grote publiek dan de AABN, het KZA of BOA. 
In de eerste jaren van haar bestaan stond Kairos voor een belangrijke keuze: moest de werkgroep actie 
voeren voor voor het radicaal terugtrekken van Nederlandse bedrijven uit Zuid-Afrika (desinvesteren) 
of voor optimaal sociaal beleid door de Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika (de polaroid-methode). 
Na aanvankelijke aarzeling, ook als gevolg van de opstelling van Beyers Naudé en diens Chistelijk 
Instituut, koos Kairos uiteindelijk voor desinvesteren. Deze keuze had gevolgen voor de 
actiemogelijkheden van Kairos. Door van bedrijven te eisen dat ze zich zouden terugtrekken uit Zuid-
Afrika versimpelde de boodschap van de actievoerders tot een simpel ja/nee. Dat was aan de ene kant 
helder tegenover het Nederlandse publiek, maar het verhinderde ook de mogelijkheid tot dialoog. 
Mogelijke discussies met het bedrijfsleven over arbeidsomstandigheden, over vrijheid van 
arbeidsorganisatie, over internationale arbeidsdeling en over de economische (on)houdbaarheid van 
apartheid werden daarmee in de kiem gesmoord. Ook potentieel vruchtbare banden tussen bedrijfs- en 
vakbonden hier en in Zuid-Afrika kregen hierdoor nauwelijks een kans. Ook had een meer ‘gelaagde’ 
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discussie over ondernemen in een apartheidssituatie waarschijnlijk meer ‘kleine overwinningen’ op 
kunnen leveren die belangrijk hadden kunnen zijn voor de motivatie van actievoerders.  
De eis tot een radicaal ontmantelen van vestigingen in Zuid-Afrika betekende bovendien dat de 
tegenstanders een machtig argument in handen werd gegeven, namelijk dat juist de Zuid-Afrikaanse 
(vaak zwarte) werknemers met desinvesteringen zouden worden getroffen. Het was duidelijk dat veel 
zwarte Zuid-Afrikanen tegen het vertrek waren van buitenlandse ondernemingen: hun baan stond op 
het spel. Maar even duidelijk was dat ook veel zwarten, en vooral de georganiseerde oppositie, 
voorstanders waren van desinvestering. 
Hoewel sommige actiegroepen wel aandacht hebben besteed aan de arbeidsomstandigheden van zwarte 
werknemers in Zuid-Afrikaanse vestigingen van Nederlandse bedrijven, is er nooit structureel actie 
gevoerd om de werkomstandigheden te verbeteren. Een reden daarvoor kan gelegen hebben in het 
vermoeden dat de arbeidsomstandigheden bij de Nederlandse bedrijven veelal beter waren dan bij het 
lokale bedrijfsleven. Een feit dat vooral door de Nederlandse moederbedrijven herhaaldelijk werd 
onderstreept. 
Ook zijn Nederlandse bedrijven niet doelbewust door activisten ingezet om druk op de Zuid-Afrikaanse 
overheid uit te oefenen. Voor zover er van die druk sprake was, vooral tegen het einde van de 
apartheid, kwam dat ‘spontaan’ uit de bedrijven zelf voort. Een duidelijk voorbeeld daarvan waren de 
advertenties in Zuid-Afrikaanse bladen die Shell in de tweede helft van de jaren tachtig plaatste en 
waarin kritiek werd geleverd op het apartheidssysteem. Door de anti-apartheidsbeweging werden deze 
initiatieven van de oliemultinational weggehoond, want ze verstoorden het beeld van Shell als 
steunpilaar van apartheid.  
Ongetwijfeld heeft daarmee te maken dat de ideologische afstand tussen bedrijfsleven en sociale 
bewegingen vooral in de jaren zeventig en tachtig vrijwel onoverbrugbaar was. Binnen de anti-
apartheidsbeweging werd er bovendien scherp op gelet dat er geen toenadering werd gezocht tot 
partijen die ‘aan de verkeerde kant’ stonden. Het afwijken van de koers die door de beweging was 
gekozen, kwam ieder te staan op fel protest. De multiple approach die Kairos in het begin van de jaren 
zeventig nog hanteerde, waarbij desinvesteringsacties en de polaroid-methode beide werden 
gehanteerd, was vanaf 1976 uitgesloten. 
Het sterke punt van de desinvesteringsstrategie was dat ‘de vijand’ dichtbij kon worden gezocht. In 
plaats van de ongrijpbare, verre Zuid-Afrikaanse overheid was nu het Nederlandse bedrijfsleven het 
doelwit. De strategie bood ook actiemogelijkheden: van aandeelhoudersacties tot consumentenboycots. 
Ook was een simpele eis tot terugtrekken uit Zuid-Afrika een duidelijke boodschap die relatief 
makkelijk was te verkopen aan het publiek. Onder andere door de boycotactie van de banken door 
Betaald Antwoord in de jaren zeventig kregen kerkelijke mensen een actie- en handelinsperspectief 
aangereikt. Later werd het boycotwapen onder andere ingezet tegen de reiswereld. Beide keren hadden 
de acties het gewenste resultaat. 
De strategie van Kairos om zich op het politieke midden te richten en daarbij de kerkelijke 
achterbannen in te zetten was goed gekozen. Er waren slechts weinig instellingen of personen in 
Nederland, gouvernementeel of niet-gouvernementeel, die een gesprek weigerden met de 
eerbiedwaardige dominees, bisschoppen of andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die, 
aangespoord door Kairos of een van de andere religieus geïnspireerde groepen, een anti-
apartheidsboodschap kwamen verkondigen. Zo slaagde Kairos erin om apartheid op de agenda van de 
kerken te zetten. Richting het grote, gelovige publiek was het van het grootste belang dat de 
kerkleiding zich regelmatig en zonder voorbehoud uitsprak tegen apartheid en vooral ook apartheid 
veroordeelde als indruisend tegen christelijke waarden. 
De goede interne organisatie van Kairos speelde mee in het succes van de werkgroep. De degelijkheid 
van de publicaties droeg bij aan het betrouwbare imago van Kairos. Ook was Kairos meer dan de 
meeste andere anti-apartheidsorganisaties bereid om samen te werken. De langdurige samenwerking 
binnen de Shellcampagne met het KZA, Pax Christi en de Novib is exemplarisch, evenals de 
samenwerking binnen het blad Amandla. 
 
Kairos en de beleidsbeïnvloeding 
Van alle anti-apartheidsorganisaties dichtte het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Kairos de 
meeste politieke invloed toe.1510 Dat kwam met name omdat Kairos zich met kwalitatief hoogstaand en 
betrouwbaar onderzoek richtte op het politieke midden. Weliswaar had de organisatie, volgens het 
ministerie, vanaf de oprichting, een “een zekere radicalisering” doorgemaakt, maar “tegelijkertijd werd 
en wordt ervoor gewaakt, dat de kerkelijke achterban en doelgroep niet te ver verwijderd raken.”  

                                                
1510 IOV. Rapport en Advies inzake Werkgroep Kairos. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, dd 28-12-1982. Kairos 

Archief in doos met opschrift ‘Jaarverslagen Kairos 1977-1999’. IISG. 
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Als exclusieve steungroep voor het Christelijk Instituut beschikte Kairos over unieke informatie en 
een unieke invalshoek. Dat maakte Kairos relevant voor politici en beleidsmakers. Via Kairos konden 
mensen als Beyers Naudé en Allan Boesak hun stem laten horen in Nederland. Als organisatie die zich 
richtte op kerkelijk Nederland en het politieke midden liep Kairos in terminologie en wat betreft 
politieke haalbaarheid niet al te ver voor de troepen uit. Dat maakte dat politici en beleidsmakers de 
informatie en de eisen van Kairos makkelijk konden omzetten in beleidsvoorstellen. De kerkelijke 
achterban van Kairos, gesteund door steeds vergaandere uitspraken door de kerkelijke leiding, was 
potentieel zeer omvangrijk. Dat maakt het belangrijk, vooral voor politici van christelijke huize, om de 
eisen van Kairos serieus te behandelen. Ook genoot Kairos de steun van een relevante, christelijk 
geïnspireerde elite. De leiding van diverse kerkgenootschappen steunde Kairos, maar ook verschillende 
onomstreden christen-democratische politici hoorden tot de inner circle van de werkgroep. Niet te 
onderschatten was ook de steun van koningin Juliana voor het kerkelijke anti-apartheidswerk. 
Toch was Kairos vooral succesvol in het beïnvloeden van het beleid van niet-gouvernementele actoren 
zoals de kerken. Kairos heeft niet vaak zelfstandig actie gevoerd richting overheden, al deed Kairos 
meestal wel mee met de acties van andere organisaties.  
 
Concusies olieboycot en acties tegen Shell  
De campagne, tussen 1979 en 1983, om de Nederlandse regering ertoe te brengen een eenzijdige 
olieboycot uit te roepen, was de meest uitgebreide, meest directe en doelbewuste poging van de anti-
apartheidsbeweging om het Nederlandse overheidsbeleid via de parlementaire weg te beïnvloeden. 
Uiteindelijk lukte het niet. Hoe kwam dat? Het meest simpele antwoord is dat er, toen puntje bij paaltje 
kwam, geen meerderheid te vinden was om de regering te laten vallen op grond van de wens voor een 
eenzijdige boycot. Toch had de anti-apartheidsbeweging een aantal sterke troeven in handen. Ten eerst 
waren het KZA en Kairos erin geslaagd om een goede ‘alliantie’1511 te vormen met een aantal 
belangrijke woordvoerders in de Tweede Kamer. De organisaties hadden nauw contact met de PvdA en 
het CDA in de Kamer. De steun van de klein-linkse partijen (PPR, PSP en CPN) was vanzelfsprekend. 
Ook met D66-woordvoerder Brinkhorst was (sporadisch) contact. De druk vanuit de samenleving was 
aanzienlijk. Vooral de invloed van de kerken was relevant om de CDA-Kamerleden aan te spreken. De 
steun van de publieke opinie en van een groot gedeelte van de Tweede Kamer was voldoende om de 
kwestie Zuid-Afrika tot een politieke kwestie van de eerste orde te maken. Wellicht het grootste succes 
van de anti-apartheidsbeweging op het gebied van politieke lobby en beleidsbeïnvloeding is dat 
uiteindelijk een Kamermeerderheid zich uitsprak voor een olieboycot van Zuid-Afrika. Maar het was 
niet genoeg voor een daadwerkelijke beleidswijziging van de Nederlandse regering. Dezelfde 
meerderheid was namelijk niet bereid consequenties te verbinden aan het feit dat de minister van 
Buitenlandse Zaken (gesteund door het kabinet) niet bereid was om tegemoet te komen aan de eisen 
van de Kamermeerderheid. Een deel van de meerderheid (in casu een deel van de CDA-fractie) vond 
Zuid-Afrika uiteindelijk geen kabinetscrisis waard. Het kabinet kon zich redelijk makkelijk verschuilen 
achter het feit dat de ruimte voor eigenstandige Nederlandse beslissingen op het gebied van de 
buitenlandse betrekkingen beperkt werd door verdragen en afspraken binnen bondgenootschappen. 
Daarnaast speelden ook de Nederlandse handelsbelangen en de risico’s van vergeldingsmaatregelen 
door getroffen landen een rol. Het buitenlandse beleid van Nederland werd, meer dan andere 
beleidsterreinen, bepaald door de minister (Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken) en diens 
ambtenaren en diplomaten. De rol van de politiek (partijen en volksvertegenwoordiging) en van niet-
gouvernementele organisaties was relatief gering.1512 
Vooral na 1985 verschoof de aandacht van de beweging naar Shell. Ondanks de breedte van de 
protesten tegen de betrokkenheid van Shell in Zuid-Afrika wist het bedrijf tot aan het eind de rug recht 
te houden.  
 
De olieboycot en de publieksmobilisatie 
De anti-apartheidsbeweging is er in een campagne van ongeveer vijftien jaar in geslaagd om de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking achter het idee van een (eenzijdige) olieboycot te krijgen. 
Dankzij de zichtbaarheid en de bekendheid van Shell als nationaal symbool wisten de acties tegen Shell 
veel publiciteit te genereren. Halverwege de jaren tachtig was de betrokkenheid van Shell in Zuid-
Afrika breed bekend bij het Nederlandse publiek. Door het inzetten van lokale groepen (bijvoorbeeld in 
het kader van de grootverbruikersacties) konden de acties zich op een ‘natuurlijke’ manier verspreiden 
over het land. 

                                                
1511 Cohen, B.C. The influence of special interest-groups and mass media and security policy in the United States. Paper 

prepared for the symposium on 'Democracy and Foreign Policy', Noordwijkerhout, maart 1982. 

1512 Zie ook: Voorhoeve (1979), p 81 e.v. en Van den Bergh (2001). 
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Het kiezen van Shell als doelwit in de boycotacties was in vele opzichten een sterke koers. Het 
betekende dat mensen keuze kregen uit diverse handelingsperspectieven: meedoen aan lokale acties 
tegen grootverbruikers, actie voeren binnen de eigen werkkring om Shellproducten buiten boord te 
houden tot en met het zelf ‘actief’ de Shellpomp voorbijrijden. Shell was een bekend bedrijf en de 
betrokkenheid van het bedrijf in Zuid-Afrika was niet te ontkennen. Daarmee was Shell een te 
rechtvaardigen doelwit. Bovendien was de afhankelijkheid van Zuid-Afrika van olie uit het buitenland 
groot. Olie was een strategisch product. Een olieboycot was daarmee een doelgericht en effectief 
middel. De vraag was of een olieboycot ook proportioneel was. Het argument van tegenstanders was 
dat ook, of zelfs vooral de zwarte bevolking te lijden zou hebben onder een effectieve boycot en het 
vertrek van Shell. Door te blijven zou Shell bijdragen aan een betere positie van het land wanneer de 
apartheid eindelijk verdwenen zou zijn. Een tegenargument was dat de belangrijkste organisatie van de 
zwarte bevolking, het ANC, zich, zij het voorzichtig, achter een olieboycot had geschaard. Een zwak 
punt binnen de keuze voor Shell als doelwit was dat alle acties zich op één bedrijf richtten. De meeste 
andere oliebedrijven waren net zo ‘fout’ als Shell. De exclusieve aandacht op Shell was vanuit het 
perspectief van de actievoerders strategisch goed bedacht, maar liet de andere oliebedrijven buiten 
schot. Een laatste argument tegen de acties was dat ‘onschuldige’ pomphouders de dupe waren van de 
acties. 
Terugkijkend is wel opmerkelijk dat bij de campagne voor een olieboycot de ‘grote strategie’ niet 
werd gevolgd. De gebruikelijke strategie van sociale bewegingen is dat eerst het publiek wordt 
gemobiliseerd en dat met dit ‘politieke kapitaal’ beleidsmakers worden bestookt. De campagne voor 
een olieboycot richtte zich daarentegen eerst op een formele uitspraak door parlement en regering en 
toen dat faalde werd pas gekozen voor publieksacties. 
Met de keuze voor Shell had de anti-apartheidsbeweging een vijand dicht bij huis gevonden. In iets 
meer dan tien jaar – beginnend vanaf het schandaal van de leveranties aan Rhodesië – had de campagne 
het imago van Shell langzaam maar zeker schade berokkend. Halverwege de jaren tachtig was Shell 
niet meer het onkreukbare symbool van de Nederlandse handelsgeest. Met het aanpakken van Shell kon 
de apartheid dicht bij huis een slag worden toegebracht.  
Vooral ook nadat het KZA zich bij de campagne had aangesloten, en ook na het betrekken van Pax 
Christi en de Novib bij de acties, was de interne organisatie van de oliecampagne sterk. De vier 
partners werkten goed samen en bestreken een breed deel van de Nederlandse samenleving en de 
politiek.  
 
De olieboycot en de beleidsbeïnvloeding 
Vooral na de oprichting van het Shipping Research Bureau in 1980 beschikten de organisaties die voor 
een olieboycot streden over unieke, betrouwbare informatie. Dat versterkte hun positie tegenover 
beleidsmakers en tegenover de politiek. Ook in directe contacten met Shell stonden de organisaties 
sterker dan voorheen. Daarnaast waren KZA en Kairos ook vertolkers van de stem van de oppositie in 
Zuid-Afrika en van de bevrijdingsbeweging in ballingschap. Ook dat versterkte de legitimiteit van de 
eisen van de actievoerders. Met het eisen van een (eenzijdige) olieboycot traden de actievoerders 
buiten het gebruikelijke Nederlandse beleidskader inzake de buitenlandse politiek. Nederland legt 
traditioneel sterk de nadruk op opereren binnen internationale en bondgenootschappelijke afspraken. 
Als handelsnatie bij uitstek kon Nederland het zich niet veroorloven om al te zeer solistisch en 
geprononceerd op te treden.1513 Een eenzijdige olieboycot zou Nederland in een geïsoleerde positie 
binnen het westerse machtsblok plaatsen, zo was de vrees van de achtereenvolgende regeringen. De eis 
voor een (eenzijdige) boycot liet weinig bewegingsruimte aan de regering en hield geen rekening met 
de behoefte van de regering om vooral gezamenlijk op te treden. Vooral rondom de kamerdebatten 
leken er mogelijkheden te liggen voor relatief vergaande maatregelen samen met bijvoorbeeld de 
Scandinavische landen en de Benelux. Maar de eis aan Shell voor een terugtrekken uit Zuid-Afrika was 
‘digitaal’: ja of nee. De anti-apartheidsbeweging hoonde de argumenten van Shell weg dat het bedrijf 
door in Zuid-Afrika te blijven van binnenuit de apartheid kon bestrijden. Druk op Shell inzake de 
oppositierol van het bedrijf binnen Zuid-Afrika had wellicht tastbare resultaten kunnen opleveren. 
Overigens wees Shell meestal iedere externe bemoeienis met het beleid resoluut van de hand, zoals 
bijvoorbeeld de suggestie om een openlijke dialoog met het ANC te beginnen.  
Een belangrijke kracht van de beweging in het bereiken van de gevraagde beleidsveranderingen was de 
omvang van de achterban. Zeker in de jaren tachtig was de afwijzing van apartheid in Nederland 
massaal. Steeds meer mensen vonden dat Nederland verplicht was inzake de bestrijding van de 
apartheid vergaande stappen te nemen. Begin jaren tachtig riep daarom een meerderheid in de Tweede 
Kamer de regering op om over te gaan tot een olieboycot van Zuid-Afrika. Midden jaren tachtig vond 

                                                
1513 Zie bijvoorbeeld: Voorhoeve (1979), p 42 e.v. 
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een meerderheid van de bevolking dat Nederland moet overgaan tot een (eenzijdige) boycot van Zuid-
Afrika. De actievoerders hadden zich daarbij verzekerd van de steun van een relevante elite. Binnen 
het parlement stonden de woordvoerders van een aantal grote partijen in direct contact met de anti-
apartheidsbeweging, maar ook buiten de politiek waren veel gezagsdragers, onder andere binnen de 
kerken, overtuigd van de noodzaak van een boycot. Ook binnen de academische wereld kon de 
beweging rekenen op de steun van bijvoorbeeld een groot aantal deskundigen op het gebied van 
internationaal recht.  
Al met al kan geconcludeerd worden dat de campagne voor een olieboycot verder is gekomen in het 
beïnvloeden van ‘de politiek’ dan van het bedrijfsleven. Het feit dat een meerderheid van de Tweede 
Kamer zich uitsprak voor een boycot was een belangrijke overwinning. Dat de boycot uiteindelijk toch 
niet doorging was slechts gedeeltelijk de beweging toe te rekenen. Hoogstens kan uit de ‘draai’ van de 
CDA-politici geconcludeerd worden dat hun overtuiging dat een olieboycot van Zuid-Afrika terecht 
zou zijn, weinig zwaarwegend was en hun overtuiging dus weinig diep ging. Mogelijk speelde mee dat 
op dit moment de publieksacties tegen Shell nog moesten beginnen. Politici en beleidsmakers konden 
vermoeden dat het niet toegeven aan de eisen van de beweging geen al te grote electorale schade zou 
opleveren. Tegenover Shell zelf zijn de concrete successen beperkt. Shell heeft nooit openlijk 
toegegeven aan de eisen van de beweging. In de vijftien jaar dat het bedrijf doelwit was van 
publieksacties vanwege de betrokkenheid in Zuid-Afrika is de strategie van het bedrijf weliswaar 
meedere keren veranderd, maar nooit met het gevolg dat de activiteiten in Zuid-Afrika werden beperkt, 
veranderd of afgebouwd. 
 
Conclusies KZA 
Het Komitee Zuidelijk Afrika werd weliswaar pas in 1976 opgericht, maar de organisatie begon toen 
allerminst vanaf de grond. Het KZA was de voortzetting van het Angola Comité dat in het begin van de 
jaren zeventig veel actie-ervaring had opgedaan, bijvoorbeeld met een succesvolle boycotactie van 
Angolese koffie. In Sietse Bosgra had het Angola Comité/KZA bovendien een voorman die 
ongebreidelde werklust koppelde aan scherp strategisch inzicht en het vermogen om mensen om zich 
heen boven zichzelf te laten uitstijgen. Het KZA wist een succesvolle combinatie te maken van 
politieke actie en materiële hulp. Velen bleken bereid om geld te geven voor, bijvoorbeeld, politieke 
gevangenen. Als ze dat eenmaal gedaan hadden, dan probeerde het KZA deze mensen te bewegen om 
verdergaande stappen te zetten. Voor institutionele donoren was de politieke link van het KZA met het 
ANC interessant. Zelfs de Nederlandse overheid kon op deze manier het ANC steunen zonder zich al te 
zeer te committeren aan de politiek van de bevrijdingsbeweging. Het KZA probeerde op haar beurt de 
financiële en logistieke contacten die ze had met de ambtenaren van Buitenlandse Zaken zoveel 
mogelijk politiek uit te buiten. Dus als er ANC-gasten in Nederland waren, dan werd er steevast een 
poging gedaan om die ook bij Buitenlandse Zaken binnen te krijgen. Vanwege de financiële 
verplichtingen die waren aangegaan zeiden de ambtenaren zelden ‘nee’ tegen het aanbod een ANC-
vertegenwoordiger te spreken. Doordat Nederland hulp gaf, ging de Nederlandse overheid, of ze wilde 
of niet, ook een relatie aan met de ontvangers van de hulp. En zo werden de deuren geopend. Ook 
richting de lokale groepen was de combinatie politieke actie én fondsenwerving succesvol. Veel 
groepen ontwikkelden de praktijk dat ze zich het ene jaar concentreerden op politieke boycotacties en 
het volgende jaar op fondsenwerving. Als de politieke successen tegenvielen en bijvoorbeeld Shell zich 
opnieuw niet gewonnen gaf, kon deze teleurstelling het jaar erop worden weggewist door een 
succesvolle inzamelingsactie. 
 
KZA en de publieksmobilisatie 
In de publieke opinie is het KZA nooit echt vereenzelvigd geweest met een bepaalde politieke stroming 
of partij, waardoor de organisatie in brede kringen - van het politieke midden tot uiterst links – een 
achterban kon verwerven. De band met het ANC was bij het KZA minder hecht dan bij de AABN, 
maar sterk genoeg om richting de Nederlandse achterban en richting de Nederlandse politiek en het 
bedrijfsleven te schermen met de wensen van de ‘Zuid-Afrikaanse vrienden’. Doordat het KZA een 
relevante financier was van het ANC in ballingschap en later bovendien projecten steunde in Zuid-
Afrika zelf, voelde het ANC zich aan het KZA verplicht. Met vertegenwoordigers van de niet-
communistische vleugel van het ANC waren de banden zelfs vriendschappelijk. 
Het KZA kon uitgroeien tot de grootste anti-apartheidsorganisatie door de sterke strategische keuzes. 
Vooral het zich richten op het politieke midden, zonder veel afbreuk te doen aan de kracht van de 
boodschap, maakte de organisatie tot een relevante speler in het Nederlandse Zuid-Afrikabeleid. Samen 
met de Werkgroep Kairos was het KZA in Nederland de belangrijkste motor achter het uitvaardigen en 
handhaven van economische sancties tegenover Zuid-Afrika waaronder (consumenten)boycots en anti-
investeringsmaatregelen. Zeker ook met de sportboycot wist het KZA veel publiciteit te genereren. 
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Acties voor sancties boden in de Nederlandse situatie een geschakeerd handelingsperspectief aan de 
(potentiële) achterban. Geld geven voor het ANC – en met name voor humanitaire noden van ANC-
vluchtelingen – was een zeer laagdrempelige, politiek onschuldige en ‘eenvoudige’ manier van 
solidariteit. Mensen die eenmaal geld gegeven hadden konden daarna benaderd worden voor een meer 
politieke bijdrage. De mogelijkheden van persoonlijke inzet door grote groepen mensen heeft voor een 
belangrijk deel de dynamiek van de anti-apartheidsbeweging bepaald. Het KZA richtte zich méér dan 
de andere anti-apartheidsorganisaties op het mobiliseren van een brede achterban voor (vooral 
economische) sancties jegens Zuid-Afrika.  
Ondanks de moeizame samenwerking met de AABN heeft het KZA toch een sterke rol gespeeld in het 
aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden. Met name de eerder besproken samenwerking 
met Kairos binnen de olieboycot was succesvol, evenals de samenwerking binnen het tijdschrift 
Amandla en de rol die het KZA speelde in de Europese materiële steun aan de Zuid-Afrikaanse 
oppositie. 
Het KZA was sterk in het identificeren van gemeenschappelijke tegenstanders: de boycotacties 
boden daar ruime mogelijkheden toe. Tegelijk was het ook duidelijk waarvoor de acties dienden: het 
ANC werd gepresenteerd als de onbetwijfelbaar goede kracht.  
Het KZA was waarschijnlijk de best georganiseerde club binnen de anti-apartheidsbeweging. Het was 
in ieder geval de grootste en best gefinancierde organisatie. Het systeem van satellieten, dat wil zeggen 
het buiten de organisatie plaatsen van onderdelen van het werk, maakte dat het KZA organisatorisch 
relatief overzichtelijk bleef. Het feit dat een aantal spraakmakende personen van begin tot eind 
verbonden bleef aan het KZA betekende dat er een grote mate van continuïteit in het werk bleef 
bestaan. 
 
KZA en beleidsbeïnvloeding 
De rol die KZA, samen met Kairos, speelde in de politieke discussie over een olieboycot is hierboven 
al beschreven. Vooral vanaf 1985 slokten de anti-Shellacties veel van de aandacht van het KZA op. 
Daarnaast haalde het KZA een aantal concrete zeges binnen, zoals bijvoorbeeld de uitbanning van de 
Krugerrand, de sportboycot, hernieuwde acties tegen Zuid-Afrikaans fruit et cetera. Door de focus op 
het politieke midden wist het KZA vooral het CDA in het nauw te drijven, zelfs zo sterk dat, om de 
oppositie te smoren, het CDA de interne oppositie (m.n. Jan Nico Scholten) op een zijspoor moest 
zetten. 
Het KZA beschikte over relevante en unieke informatie over de Nederlandse relaties met Zuid-
Afrika. De eventueel ‘minder authentieke’ stem van het KZA (vanwege de minder hechte band die de 
organisatie had met de Zuid-Afrikaanse oppositie, in vergelijking met de AABN of Kairos) werd 
ruimschoots gecompenseerd door bijvoorbeeld de informatie die satellietorganisatie, het Shipping 
Research Bureau, wist op te duiken. Ook met de knipselkrant ‘Facts & Reports’ had het KZA een 
unique selling point. De knipselkrant droeg bij aan het versterken van de unieke stem van het KZA: het 
KZA was op de hoogte van ontwikkelingen waar verder nauwelijks informatie over was. Dankzij F&R 
kon het KZA met gezag haar stem laten horen bij regering, politici en andere beleidsmakers. Ook 
andere satellieten van het KZA, zoals de Stichting Sanctiejaar, Awepaa en SA/NAM hielpen mee het 
beeld van het KZA als ter zake deskundige organisatie te versterken. 
Dankzij het politieke gevoel van Bosgra en de zijnen werd deze informatie vertaald in haalbare, 
realistische beleidsvoorstellen en -eisen. Het KZA speelde een volwaardige rol in de Nederlandse 
materiële steun aan Zuid-Afrika en slaagde erin de steun van de Nederlandse (en Europese) overheid 
richting Zuid-Afrika te kanaliseren richting het ANC. 
Als brede organisatie, zonder specifieke politieke kleur, had het KZA een ruime achterban uit brede 
lagen van de bevolking. Een nadeel was dat de brede, seculiere oriëntatie van het KZA ook betekende 
dat het KZA geen ‘natuurlijke’ achterban had, zoals de christelijk geïnspireerde mensen zich snel thuis 
konden voelen bij Kairos of de communisten bij de AABN. Ook werd het KZA gesteund door relatief 
veel vertegenwoordigers van de elite. Veel politici, sportlieden, artiesten et cetera hebben zich in de 
loop der jaren voor het KZA ingezet en hebben zo meegeholpen aan het salonfähig en massaal maken 
van de anti-apartheidsstrijd. 
 
Conclusies radicale beweging tegen apartheid 
De radicale beweging onttrekt zich ogenschijnlijk aan het verklaringsmodel dat het bereiken van 
beleidsbeïnvloeding onder andere het resultaat is van het mobiliseren van de publieke opinie. De 
radicale beweging heeft nauwelijks bijgedragen aan het verschuiven van de publieke opinie en eerder 
misschien het gematigde deel van het publiek van de anti-apartheidsstrijd afgekeerd. Toch valt de 
radicale beweging een aantal klinkende successen niet te ontzeggen. Juist op het moment dat de 
reguliere beweging min of meer in een impasse zat, trokken de spectaculaire, radicale acties de zaak 
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weer vlot. De ‘overwinning’ op de SHV is de grootste scalp van de radicalen, maar tal van andere 
bedrijven hebben onder druk van de radicale beweging hun beleid ten aanzien van Zuid-Afrika herzien. 
Dit succes kan deels worden verklaard vanuit het mobilisatiewerk dat andere organisaties al hadden 
verricht. De radicale beweging stond op de schouders van de gematigde organisaties. Juist omdat de 
publieke opinie al goeddeels was gewonnen voor een krachtig Nederlands geluid tegen de apartheid, 
had het geweld van de radicale beweging des te meer kans van slagen. Bedrijven die geconfronteerd 
werden met (dreiging met) vernielingen konden nauwelijks rekenen op publieke steun of sympathie en 
hadden daarmee het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Een voorbeeld daarvan is de weigering 
van het kabinet Lubbers om SHV te hulp te komen ten tijde van de Makrobranden. Een mogelijke 
conclusie is dat dreiging met geweld en vernielingen in een situatie die door het publiek toch al wordt 
afgewezen, kansen biedt voor het bereiken van beleidsveranderingen.  
Het verregaande karakter van de acties die de radicale beweging voerde suggereert een hoge mate van 
motivatie bij deze groep. Zo signaleert Luuk Wijmans het naast elkaar bestaan van aan de ene kant 
relatief veel milde, conventionele actiemethoden en aan de andere kant juist een overdaad aan 
gewelddadige en disruptieve actievormen.1514 Wijmans concludeert dat de anti-apartheidsbeweging 
bestaat uit enerzijds ‘zwaar gemotiveerden’ en anderzijds een grote ‘minder betrokken’ groep. Het 
niveau van motivatie van de deelnemers zou dan bepalend zijn voor de keuze van hun actievormen. 
Zijn conclusie dat de “meerderheid van de deelnemers [...] immers niet bereid (is) om confrontatievere 
acties te riskeren voor een doel ver van hun bed, terwijl een minderheid zich juist vol overgave 
identificeert met anderen.” Deze conclusie lijkt echter voorbarig. De motivatie van gematigde 
actievoerders is niet noodzakelijk minder dan die van radicale activisten. De reactie van de ‘gematigde’ 
anti-apartheidsactivisten keerde zich niet zozeer tegen het confrontatieve karakter van de acties van de 
radicalen an sich, maar men vond dat die acties niet bijdroegen aan (en zelfs schadelijk waren voor) de 
strijd tegen de apartheid. Bereidheid om iets te riskeren was geen onderdeel van de overwegingen 
binnen de kringen van KZA, AABN of Kairos. Sterker: de bereidheid van ‘gematigde’ actievoeders om 
persoonlijk risico te lopen wordt onderstreept door het relatieve gemak waarmee Conny Braam erin 
slaagde om mensen te betrekken bij haar Vula-netwerk. Met evenveel recht kan omgekeerd worden 
geconcludeerd dat de identificatie met de onderdrukte zwarten van Zuid-Afrika minder sterk was bij de 
radicale actievoerders, omdat zij kennelijk bereid waren het draagvlak voor de strijd tegen apartheid op 
het spel te zetten voor hun eigen conflicten met Nederlandse instituties. Zo verwoordden zij dat zelf 
uiteraard niet. Voor de radicale anti-apartheidsactivisten was apartheid slechts één van de kwesties 
waarover de strijd werd gevoerd. Met gemak switchten zij tussen strijdtonelen (zoals volkshuisvesting, 
racisme, fascisme, asielbeleid of solidariteit met Midden-Amerika). 
De bereidheid van individuen binnen de radicale vleugel om risico’s te lopen op (bijvoorbeeld) 
gevangenisstraf wordt misschien wel beter geanalyseerd door de Binnenlandse Veilgheidsdienst, die 
stelt: “Wie op zoek gaat naar een gezamenlijke noemer komt eerder uit bij een soort levenshouding die 
activisten gezamenlijk hebben dan bij een gezamenlijk doel en strategie. Een levenhouding waarin 
autonomie en individualisme de boventoon voeren.”1515 Deze levenshouding werd gecultiveerd en 
versterkt binnen de kraakpanden die vanaf het begin van de jaren tachtig sterk naar binnen gericht 
waren en steeds minder open stonden voor sentimenten vanuit de (burgerlijke) samenleving. Dit beeld 
wordt bevestigd door de mensen die voor dit boek zijn geïnterviewd. Deze woonden stuk voor stuk in 
gezamenlijke panden waar een activistische sfeer heerste en waar betrokkenheid bij één of meer van de 
strijdtonelen waar de beweging zich op profileerde vanzelfsprekend was. De ‘radicale beweging’ was 
daarmee niet alleen een politieke stroming, maar vooral ook een ‘jongeren-subcultuur’. De levenswijze 
van de krakers oefende op veel jongeren een grote aantrekkingskracht uit. Zelfgekozen isolement en 
afzetten tegen de burgerlijke samenleving waren onderdeel van die tegencultuur. Binnen deze 
geïsoleerde groepen kon verdergaande radicalisering makkelijk ontstaan. Zoals Erik Duivenvoorden 
schrijft in zijn boek ‘Een voet tussen de deur’: “Het kraakpand fungeerde in die nieuwe subcultuur als 
een vaste burcht waarbinnen van harte geëxperimenteerd kon worden met woon-, werk- en leefvormen. 
Het kraakpand was tegelijkertijd uitvalsbasis tegen alle onrecht in de wereld.”1516 
 
De radicale beweging en de publieksmobilisatie 
De radicale beweging was zeer sterk in het genereren van publiciteit. De aandacht van de media 
vloeide voort uit de voor Nederlandse begrippen ongekende hardheid van de acties. Relatief 
grootschalige, politiek gemotiveerde vernielingen en brandstichting waren in het na-oorlogse 
Nederland slechts zelden voorgekomen. De schaduwzijde van de radicaliteit van de gekozen acties was 

                                                
1514 In: Duyvendak et al (1992), p 139. 

1515 Min BZ. Kwartaaloverzicht binnenlandse veiligheidsdienst. Kwartaal 4, jaar 1987. 

1516 Duivenvoorden (2000).  
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dat de publieke discussie zich voor een groot gedeelte beperkte tot de actievormen en steeds meer 
voorbijging aan de doelen van de acties. Ook de illegaliteit van de acties en het ontbreken van de 
bereidheid bij de actievoerders om publiekelijk rekenschap te geven van de daden, maakte dat de 
inhoudelijke publieke discussie over apartheid in deze periode van ruime media-aandacht eigenlijk 
nauwelijks toenam.  
Binnen de eigen kring gold het plegen van vernielingen bij bedrijven als een effectieve, doelmatige 
methode. Het terugtrekken van SHV uit Zuid-Afrika was een overwinning van de eerste orde. Ook het 
terugtrekken van andere bedrijven was betekenisvol en heeft mogelijk bijgedragen aan het voortzetten 
en intensiveren van acties. Het is echter zeer de vraag of de activiteiten van de radicale vleugel leidden 
tot mobilisatie van de publieke opinie. Eerder is andersom aannemelijk dat de afwijzing door de 
Nederlandse bevolking van de apartheid de effectiviteit van de vernielingen en de dreiging met geweld 
mogelijk maakte. 
De strategie van de radicale beweging is lastig te benoemen. Het deel van de beweging met de meest 
uitgesproken strategie waren de anti-imperialisten met hun ‘totaalstrijd’ tegen kapitalisme en 
imperialisme. De acties tegen de apartheid waren een onderdeel van die totaalstrijd. In de (deel)strijd 
tegen de apartheid ging het erom materiële schade te berokkenen bij bedrijven die zaken deden in Zuid-
Afrika. Aan zaken doen met Zuid-Afrika zou daarmee een prijskaartje hangen. In het geval van SHV 
en andere bedrijven bleek deze strategie succesvol. De schade werd te groot en werd niet gedekt door 
verzekeraars of door de overheid. Dit succes kwam dus niet via de route van de publieksmobilisatie. 
Het SuZA-comité had als concrete strategie reputatieschade te berokkenen aan Shell. Of de reputatie 
van Shell na de spektakelblokkade nog meer bezoedeld was dan daarvoor, is moeilijk na te gaan. Het 
risico was zeker aanwezig dat de harde acties de getroffen bedrijven juist de gelegenheid gaf om een 
slachtofferrol aan te nemen. 
Ook al vanwege het illegale karakter van veel van de acties van de radicale beweging was 
samenwerking niet goed mogelijk. Veel acties werden in kleine, anonieme, geïsoleerde groepjes 
voorbereid en uitgevoerd. Op enkele momenten is geprobeerd om intern tot meer samenwerking en 
coödinatie te komen, maar meestal bleek de radicale beweging ideologisch en strategisch verdeeld. 
Samenwerking met de andere, traditionele anti-apartheidsorganisaties vond pas plaats vanuit het SuZA-
initiatief. Niet toevallig was dat op basis van een veel mildere actievariant dan de radicale beweging 
gewoon was. 
Het handelingsperspectief dat de radicale beweging bood was binnen de beweging zelf groot: de 
drempel om mee te doen was laag, de mogelijkheden (slangen snijden, ruiten ingooien et cetera) waren 
ruim voor handen. Maar het handelingsperspectief voor de bredere bevolking was nagenoeg nihil. De 
mogelijkheden voor het ‘brede publiek’ om mee te doen was, vooral vanwege het illegale karakter van 
de meeste acties en vanwege de geslotenheid van de radicale beweging zeer beperkt. Dat werd pas 
groter toen SuZA de deur naar de samenleving openzette. 
De keuze voor acties bij Nederlandse bedrijven met banden in Zuid-Afrika maakte dat de radicale 
beweging een duidelijke, nabije tegenstander/vijand identificeerde. Vooral de pompstations van Shell 
boden een voortdurende herinnering aan de actiemogelijkheden tegen de apartheid. 
De interne organisatie van de radicale beweging was zwak. Wel was de interne organisatie binnen 
illegale ‘cellen’, zoals RARA, noodzakelijkerwijs strak, dit om aanslagen tot een succes te maken en 
ontmaskering te voorkomen. 
Het bestaansrecht van de beweging was het ontbreken van interne sturing en leiderschap. De 
publicaties over acties en strategieën in bladen als Bluf! en NN waren nog het meest richtinggevend. 
Binnen de radicale beweging kende eigenlijk alleen SuZA een duidelijke organisatiestructuur.  
 
De radicale beweging en beleidsbeïnvloeding 
Beleidsbeïnvloeding is nauwelijks een bruikbare term met betrekking tot de doelen van de radicale 
beweging. Uiteraard streefden de radicalen naar een ander beleid van overheid en bedrijfsleven, maar 
tegelijkertijd negeerden zij vrijwel alle factoren die zouden kunnen leiden tot het in de gewenste 
richting bijsturen van het beleid. De ‘beleidsbeïnvloeding’ was vooral gericht op het vernietigen van 
het kapitalistisch/imperialistische model en de instituten (zowel van de overheid als van het 
bedrijfsleven) die daar representant van waren.1517 De pogingen om Nederlandse bedrijven uit Zuid-
Afrika te dwingen kunnen gezien worden als een onderdeel van de algemene strijd tegen kapitalisme en 
imperialisme, en wat dat betreft werd de analyse van de anti-impies breed gedeeld. De succesfactoren 
van de radicale beweging in het dwingen van bedrijven om de banden met Zuid-Afrika door te snijden 
beperken zich grotendeels tot (dreiging met) geweld en vernielingen. De radicale beweging scoort 

                                                
1517 Zie daarover bijvoorbeeld de Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans 

Bieckmann, pp 88 e.v. 
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zwak tot zeer zwak op alle geïdentificeerde succesfactoren voor het bereiken van beleidsverandering. 
Overigens geldt het bovenstaande in iets mindere mate voor SuZA. In zekere zin stond SuZA dan ook 
dichter bij de conventionele anti-apartheidsbeweging dan bij de radicale beweging.  
De situatie doet zich voor dat de radicale beweging zwak tot zeer zwak scoort op de succesfactoren op 
het gebied van beleidsbeïnvloeding, maar dat we toch concluderen dat de radicalen aansprekelijke 
successen hebben geboekt in het bewerken van met name het bedrijfsleven. Zoals gezegd kan dat 
verklaard worden door een combinatie van het gebruikte geweld en het voorbereidende werk van de 
gevestigde organisaties. In deze zin valt de radicale beweging dus buiten het theoretische kader. 
 
Terrorisme of niet? 
Een interessante vraag is of de acties van de radicale groepen ‘terreur’ genoemd kunnen worden. Was 
RARA een terroristische organisatie? Is SHV gezwicht voor terreur? En is ook de Nederlandse 
overheid, toen het Kabinet-Lubbers besloot SHV niet te steunen, gezwicht voor een terroristische 
organisatie?  
De vraag of acties terreur zijn of niet is ten eerste een politiek/ideologische kwestie. Het is 
afhankelijk van het doel van de acties en van de maatschappelijke omstandigheden waarbinnen 
de acties plaatsvinden. Het ANC werd door de Zuid-Afrikaanse apartheidsregering (maar ook 
door sommige Nederlandse politici) een ‘terroristische organisatie’ genoemd. Sommige mensen 
zullen het optreden van de Amerikanen in Irak ‘(staats)terrorisme’ noemen. Binnen de 
hedendaagse Nederlandse verhoudingen - na 9/11 en na de arrestatie van de Hofstadgroep - zou 
een groep als RARA ongetwijfeld en zonder voorbehoud bestempeld worden als een 
terroristische organisatie.  
In de periode waarin de RARA-aanslagen plaatsvonden werd de term terrorisme meestal vermeden. 
Dat was niet toevallig. Het voormalige hoofd van de BVD, Sybrand van Hulst, stelde in een interview 
dat het de bedoeling was de term terrorisme te vermijden om de daders meer kans te geven terug te 
keren binnen de kaders van de democratische rechtstaat. Door hun acties ‘politiek gewelddadig 
activisme’ te noemen in plaats van ‘terrorisme’ zouden de mensen achter RARA de grens naar het 
‘echte’ terrorisme misschien niet oversteken.1518  
Niet onbelangrijk was het feit dat de radicalen juist de apartheid hadden gekozen als onderwerp van de 
meest spraakmakende aanslagen. Omdat het doel van de radicale activisten breed werd gedeeld, was er 
enig begrip voor de gehanteerde middelen.  
De relatieve tolerantie jegens het gebruikte geweld betekende ook dat de slachtoffers minder werden 
beschermd dan verwacht had kunnen worden (zie paragraaf over SHV). SHV-topman Fentener van 
Vlissingen ontlokte dit de uitspraak: “Ons probleem is bovendien dat de groeiende terreur op 
Nederlandse bodem in politiek Den Haag niet leeft. Daar is nog nooit een debat in het parlement aan 
gewijd. Daar moet verandering in komen, want terreur knaagt aan de wortels van de democratie (...) Nu 
ligt dan in de openbaarheid dat terreur in Nederland loont en dat zal ongetwijfeld nieuwe terreur 
uitlokken.”1519 Met dat laatste had de SHV-topman gelijk. Direct na de overwinning op SHV richtte 
RARA zich op een nieuw doelwit: Shell. 
Vanaf dat moment klonk de roep om repressie luider. Voor minister Korthals Altes, die voorheen altijd 
had gesproken van ‘politiek gewelddadig activisme’ leek de maat vol en hij liet in contacten met de 
pers meerdere malen het woord terrorisme vallen. Na de aanslag op de Makro bij Nuth kwam de 
opsporing van de RARA-daders terecht bij de Officier van Justitie voor terreurzaken. Daarmee was het 
ook mogelijk om een speciale regeling toe te passen die coördinatie- en competentiemoeilijkheden 
tussen de verschillende opsporingsdiensten moest oplossen: de Samenwerkingsregeling bestrijding 
terroristische misdrijven.1520 De feitelijke opsporing kwam vanaf 1987 in handen van een speciaal 
opgezette eenheid: het Landelijk Coördinatieteam (LCT).1521 Het was duidelijk dat de Nederlandse 
overheid vanaf dat moment RARA benaderde als een terroristische organisatie.  
De vraag of RARA een terroristische organisatie genoemd moet worden is, ten tweede, 
afhankelijk van de gekozen definitie van terrorisme. Er circuleren binnen verschillende 
vakgebieden meerdere definities. In een mondeling overleg met de vaste Kamercommissies 

                                                
1518 Zie ook: Nimwegen, C.S.L., van. Van Mena Muria tot Allah Al Akhbar - Geschiedenis van terrorismebestrijding in 

Nederland 1970-2006. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 2006. 

1519 Muller E.M. Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid, gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in Nederland. Arnhem: 

Gouda Quint, 1994. Geciteerd in Nimwegen, C.S.L., van. Van Mena Muria tot Allah Al Akhbar - Geschiedenis van 

terrorismebestrijding in Nederland 1970-2006. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 2006. 

1520 Buijs (1995), p 122. 

1521 Binnenlandse Veiligheidsdienst. Revolutionair Anti Racistiese Actie. De anti-imperialistische stroming in Nederland. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, dd 25-11-1993. 
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voor Justitie, Politie en Binnenlandse Zaken, op 22 januari 1987 na de Makrobrand bij Nuth, 
stelde Korthals Altes dat hij uitging van de volgende definitie van terrorisme: “Terrorism is 
defined as the use, or threatened use, by a coherent group of persons of violence (short of 
warfare) to effect political aims.”1522 Dit was de zogenoemde Trevi-definitie (Terrorism, 
Radicalism, Extremism and Violence), afkomstig uit Europees overleg op het gebied van 
terreurbestrijding. Op grond van deze definitie kan RARA betiteld worden als 
terreurorganisatie, mits geweld ook geweld tegen goederen kan inhouden.  
Een voor de hand liggende definitie is die van de wetgever. Artikel 83a van het Wetboek van 
Strafrecht geeft de volgende definitie van een ‘terroristisch oogmerk’: “Onder terroristisch 
oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land 
ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te 
dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, 
constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie 
ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”1523 
Het wetboek rept dus niet expliciet en uitsluitend over geweld jegens personen. De Nationale 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid maakt die keuze ook niet en heeft het over het 
“uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig 
geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, 
met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan 
te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.”1524  
Maar als ook geweld jegens goederen voldoende is om het predikaat ‘terrorisme’ te 
rechtvaardigen, dan blijven er legio vragen en onduidelijkheden over. Hoe groot moet de 
aangerichte schade zijn? En is dreigen met vernielingen al terrorisme? Zijn politieke 
doelstellingen noodzakelijk onderdeel van de definitie? Is het noodzakelijk dat terroristen zich 
niet in eerste instantie richten op hun belangrijkste doelwit, maar op (relatieve) buitenstaanders? 
Moet er bij terrorisme altijd sprake zijn van herhaalde aanslagen (of dreiging daarmee)? Is het 
doelbewust aanjagen van angst (terror) een voldoende element?  
De conclusie is desalniettemin dat de acties en de oogmerken van RARA vallen binnen de 
meeste definities van terrorisme, die als centrale elementen noemen: het aanjagen van angst 
voor geweld (jegens zaken of personen) voor het bereiken van politieke doelen.  
Als de definitie ertoe leidt dat RARA een terroristische organisatie genoemd kan worden, geldt dat dan 
ook voor de daders van mildere acties zoals slangen snijden, ruiten ingooien, kleinere vormen van 
brandstichting en andere vernielingen? Het is duidelijk dat sommige winkeliers en andere instanties uit 
angst voor vernielingen toegaven aan de eisen van de gematigde groepen. Toch lijkt het te ver te 
voeren om de daders van slangensnijacties en dergelijke terroristen te noemen. Daarvoor waren de 
acties veelal te spontaan, kleinschalig en ontbrak ook een helder politiek doel. Ook was de angst die de 
vernielingen teweegbrachten relatief gering. 
 
Succes en falen van de anti-apartheidsbeweging 
De strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika is aangeslagen bij een groot deel van de Nederlandse 
bevolking. Racisme en discriminatie - de wezenskenmerken van apartheid - hebben in Nederland een 
negatieve klank. Ongetwijfeld heeft dat te maken met de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Na 
de periode van de wederopbouw ontwikkelde de Tweede Wereldoorlog zich in Nederland steeds meer 
tot de lakmoesproef van goed en fout. De kwestie van de Nederlandse dekolonisatie kwam te vroeg om 
de lakmoesproef te doorstaan. En wellicht waren Nederlanders daar ook te zeer een actieve partij. Bij 
de kwestie van de apartheid, echter, lag de keuze tussen goed en kwaad scherp en duidelijk. De kracht 
van de anti-apartheidsbeweging was dat de activisten erin zijn geslaagd om Nederlanders concrete 
opties te bieden om de keuze tussen goed en kwaad te maken en die keuze vervolgens ook uit te dragen 
en te materialiseren. Daarbij speelde ook nog een restje schaamte en verantwoordelijkheidsgevoel mee 
wegens de aloude stamverwantschap tussen de Nederlanders en de Zuid-Afrikaanse Boeren, de 
bedenkers en uitvoerders van het racistische beleid in dit land. 
 
De kwestie van de apartheid heeft de Nederlandse politieke agenda gedurende vele jaren beheerst. Dat 
is grotendeels te danken aan de activiteiten van de verschillende bewegingsorganisaties. De 
hoofdstrategie van de beweging – door het mobiliseren van de publieke opinie voldoende politieke 
massa opbouwen om beleidsveranderingen af te dwingen bij de politiek – heeft in zekere mate gewerkt. 
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De beweging heeft enkele grote, aansprekende successen geboekt. Het grootste algemene succes is 
ongetwijfeld gelegen in het mobiliseren van de Nederlandse publieke opinie over apartheid en het 
legitimeren van acties tegen Zuid-Afrika. Vanuit de toenemende actiebereidheid zijn een aantal 
concrete overwinningen gehaald. De meest aansprekende zijn: de boycot van Outspanfruit, 
Krugerrands en Kaapse wijnen, de bankenactie, de sportboycot, de culturele boycot, het opzeggen van 
het Cultureel Akkoord, de besluiten van universiteiten om de betrekkingen met Zuid-Afrikaanse 
instellingen te verbreken. Vanaf, ruwweg, het begin van de jaren tachtig was het gewoonweg not done 
in Nederland om betrekkingen met Zuid-Afrika te onderhouden. Een aantal relatief grote Nederlandse 
bedrijven trok zich terug uit Zuid-Afrika, al dan niet onder dreiging van geweld en vernielingen. SHV 
was het meest spraakmakende geval, maar in dezelfde periode trokken ook andere bedrijven zich 
geheel of gedeeltelijk terug uit Zuid-Afrika, zoals Akzo, Nationale Nederlanden, Hagemeijer, Van 
Leeuwen en Bloemenveiling Aalsmeer. 
De beweging is, kortom, zeer succesvol geweest in het mobiliseren van de publieke opinie en het 
veranderen van het beleid van non-gouvernementele actoren. Tegelijkertijd bleef het Nederlandse 
overheidsbeleid met betrekking tot het bestrijden van apartheid terughoudend. Nederland is nooit 
overgegaan tot een kolenboycot waar andere landen (VS, Frankrijk, en Denemarken) dit wel deden. 
Geen verbod op nieuwe investeringen, ondanks een besluit van de EG daartoe in 1986. Geen 
verbreking van de luchtvaartverbindingen, terwijl Australië, de VS, Denemarken, Spanje en de 
Scandinavische landen dit wel deden (de KLM en Schiphol profiteerden zelfs van de extra klandizie 
die dit opleverde). Geen olie-embargo, geen navolging van de (vrijwillige) olieboycot ingesteld door de 
VN. Minimale interpretatie van het verplichte wapenembargo ingesteld door de VN. Op de momenten 
dat het al dan niet leveren van ‘gevoelig’ materiaal aan Zuid-Afrika op de agenda van de ministerraad 
stond (in het geval van de marineschepen en de reactorvaten) weigerden de betreffende regeringen 
duidelijk positie te kiezen. In beide gevallen ging de leverantie uiteindelijk niet door, maar van een 
duidelijk signaal richting Zuid-Afrika was geen sprake. Wel besloot Nederland tot een culturele boycot 
en tot het opzeggen van het Cultureel Akkoord met Zuid-Afrika. De politiek en het Nederlandse 
publieke bestuur slaagden er meestal in de beweging op afstand te houden. Al was dat vaak met kunst 
en vliegwerk: de Nederlandse politieke verhoudingen zijn diverse keren wel degelijk aan het wankelen 
gebracht door de anti-apartheidsbeweging. Besluiten waarbij de betrekkingen met Zuid-Afrika in het 
geding waren, moesten toenemend getoetst worden aan de steeds luidere stem van de publieke opinie. 
Uit de constatering dat de Nederlandse overheid achterbleef in de strijd tegen de apartheid kunnen we 
concluderen dat de anti-apartheidsbeweging grosso modo weinig succesvol was in het beïnvloeden van 
het Nederlandse (overheids)beleid jegens Zuid-Afrika. In de loop der jaren hebben de verschillende 
anti-apartheidsorganisaties een groot aantal concrete eisen voorgelegd aan de Nederlandse overheid. 
Onderstaande lijst is geenszins volledig en beperkt zich tot de expliciet geformuleerde eisen aan de 
regering en de politiek. De eisen die zijn ingewilligd zijn voorzien van een (J), deels ingewilligde eisen 
zijn voorzien van een (D), achter de niet ingewilligde eisen staat (N). 
 
1960 Eis dat Nederland zich in de VN uitspreekt vóór humanitaire interventie in Zuid-Afrika (N) 
1963 Uitbreiding van het selectieve wapenembargo (N) 
1963 Wijzigen van het Cultureel Akkoord (N) 
1970 Afzeggen van een bezoek van minister Bakker aan Zuid-Afrika (N) 
1972 Terugtrekken van Nederlandse investeringen (N) 
1972 Verplichte openbaarmaking van alle investeringen (N) 
1972 Instellen van de gedragscode voor bedrijven met zaken in Zuid-Afrika (N) 
1972 Ijveren voor economische sancties in VN-verband (N) 
1972 Ijveren om Zuid-Afrika uit de GATT te stoten (N) 
1972 De IMF onder druk zetten geen goud van Zuid-Afrika aan te nemen (N) 
1972 Eis tot regeringssteun aan bevrijdingsbewegingen (D) 
1979 Ijveren voor een effectief internationaal olie-embargo (N) 
1979 Een verbod van uitvoer van olie (N) 
1981 Eis tot olieboycot (N) 
1981 Verbreken economische betrekkingen (N) 
1981 Verscherpen wapenembargo (N) 
1981 Culturele en sportieve boycot (D) 
1981 Steun aan de frontlijnstaten (J) 
1981 Vergroting van de steun aan de bevrijdingsbewegingen (J) 
1981 Ruimere toegang tot Nederland van Afrikaanse vluchtelingen (N) 
1981 Actief beleid om internationaal steun te krijgen voor maatregelen jegens Zuid-Afrika (D) 
1986 Verbreken van de handelsbetrekkingen met Zuid-Afrika (N) 
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1986 Verbreken van een directe luchtvaartverbinding tussen Nederland en Zuid-Afrika (N) 
1986 Verbod op elke betrokkenheid bij olieleveranties (N) 
1986 Verbod op gebruik van Zuid-Afrikaanse producten bij overheidsdiensten (D) 
1986 Vergroten politieke en materiële steun aan ANC en SACTU (D) 
1986 Vergroten politieke steun aan UDF (D) 
1986 Vergroten politieke en diplomatiek druk op Zuid-Afrika (D) 
1986 Verlagen status van de diplomatieke vertegenwoordiging in Zuid-Afrika (N) 
1986 Aanwezigheid van Nederlandse diplomaten bij manifestaties in Zuid-Afrika (D) 
1986 Verscherping visumbeleid (D) 
1988 Invoerstop van Zuid-Afrikaanse kolen (N) 
1988 Stop van leningen aan Zuid-Afrika (D) 
1988 Opzeggen luchtvaartverdrag (N) 
1988 Inperken diplomatieke betrekkingen (N)  
1988 Strenge visumplicht voor Zuid-Afrikanen (D) 
 
Veel eisen van de beweging gingen om eenzijdige Nederlandse maatregelen tegen Zuid-Afrika. Slechts 
een beperkt aantal eisen is ingewilligd. Al helemaal waren eenzijdige maatregelen van de Nederlandse 
overheid tegen Zuid-Afrika schaars. Nederland voegde zich meestal bij het internationale tempo op het 
gebied van (verplichte) sancties en dat tempo werd in veel gevallen (en zeker in Europa) bepaald door 
de traagste spelers. De meest vergaande overheidsmaatregelen waren op het gebied van de culturele en 
sportieve boycot van Zuid-Afrika. Daar was de invloed van de anti-apartheidsbeweging het meest 
zichtbaar. Ook wat de betreft de steun aan bevrijdingsbewegingen en de frontlijnstaten voerde 
Nederland een eigen beleid en leek er sprake van enige invloed van de anti-apartheidsorganisaties. 
Maar op het gebied van eenzijdige economische sancties jegens Zuid-Afrika hield Nederland vast aan 
haar traditie van non-interventie. Joris Voorhoeve stelt in zijn standaardwerk ‘Peace, Profit and 
Principles’1525 dat de Nederlandse buitenlandse politiek altijd sterk verbonden is met de commerciële 
belangen van ons land. Met betrekking tot het beleid jegens Zuid-Afrika voerde de maritiem-
commerciële traditie de boventoon boven overwegingen van morele aard, zoals mensenrechten en 
principes van non-discriminatie, zo schrijft Voorhoeve. De Amerikaanse politicoloog Kenneth Grundy 
formuleert de grondslag van het Nederlandse beleid jegens Zuid-Afrika zo: “The Dutch don’t want to 
make anyone their enemy, because that would endanger trade, the basis of their economy. They are 
tolerant even towards intolerance, because the Dutch business consists of trading abroad.”1526 
Politicoloog Duco Hellema meent daarentegen dat de behoudende opstelling van Nederland vooral 
voortkwam uit de oude koloniaal getinte stamverwantschap.1527 Daarnaast zou Nederland vooral in de 
beginperiode bang zijn geweest voor precedentwerking, met name in het licht van de Nederlandse 
koloniale banden: als Nederland zou optreden tegen Zuid-Afrika zouden andere landen (waaronder 
Zuid-Afrika) dat tegen Nederland kunnen doen. Een argumentatie vanuit dezelfde hoek is dat Zuid-
Afrika in het westerse kamp hoorde en dus een bondgenoot was in de Koude Oorlog. 
In het kader van deze studie ben ik beide argumentaties – economische belangen en politiek/culturele 
banden – vaak tegengekomen in de pers en in archieven. Beide redenen voor de terughoudende 
opstelling van Nederland hebben een kern van waarheid. Nog vaker dan de stamverwantschap of de 
vermeende commerciële belangen, gebruikte de regering echter als argument voor terughoudendheid 
de redenatie dat acties of maatregelen tegen Zuid-Afrika eenvoudigweg niet effectief zouden zijn in het 
afschaffen van apartheid. 
 
Het effect van de sancties op Zuid-Afrika 
De mate van effectiviteit van (eenzijdige) Nederlandse acties tegen apartheid heeft gedurende vrijwel 
de hele periode ter discussie gestaan. 
De discussie over de methodes van de bestrijding van de apartheid in Zuid-Afrika is te zien als een 
botsing tussen de twee typen van ‘politieke ethiek’, zoals onderscheiden door Max Weber: 
gezindheidsethiek (Gesinnungsethik ) versus verantwoordelijkheidsethiek (Verantwortungsethik).1528 
Bij gezindheidsethiek staan de moreel zuivere bedoelingen centraal; de concrete gevolgen van het 
handelen staan veel minder op de voorgrond. Bij verantwoordelijkheidsethiek kijken actoren in eerste 
instantie naar de resultaten van hun handelen; de morele achtergrond van de daden is van minder 

                                                
1525 Voorhoeve (1979), p 43 e.v. 

1526 Grundy, Kenneth. Dutch Policy toward South Africa. Kroniek van Afrika, 1974, pp 139-165. 

1527 Het Parool, dd 06-06-1995. 

1528 Weber, Max. Politik als Beruf. Duncker & Humboldt, München,1919. Zie ook: 
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belang. 
De actievoerders handelden grosso modo op de eerste plaats uit morele overwegingen, vanuit de 
Gesinnungsethik. Het apartheidssysteem was een fundamentele aantasting van mensenrechten en het 
was de verantwoordelijkheid van eenieder om daartegen in het geweer te komen. Het ging de 
actievoerders vooral om de intentie en de ‘goede bedoelingen’ van het politiek handelen. De 
effectiviteit speelde minder een rol. Zoals Weber schrijft: “The Christian does rightly and leaves the 
results with the Lord.”1529 De verantwoordingsethiek daarentegen was – door de bank genomen - de 
achtergrond van de argumentaties van bijvoorbeeld de Nederlandse overheden tussen 1960 en 1990 en 
het bedrijfsleven. Ook zij vonden apartheid verwerpelijk. Zij motiveerden hun niet-terugtrekken uit, en 
niet-boycot van Zuid-Afrika met de verklaring dat ze daarmee meer bijdroegen aan de positie van de 
zwarten in Zuid-Afrika. Het ging niet om goede bedoelingen, maar om het eindresultaat. Voor deze 
argumentatie bestond in de vroege jaren van de anti-apartheidsstrijd zelfs een naam: de polaroid-
methode. Genoemd naar het Amerikaanse bedrijf dat haar aanwezigheid in Zuid-Afrika verdedigde met 
het argument dat het sociaal beleid dat het bedrijf ter plekke voerde een voorbeeld was voor andere 
bedrijven (én voor de Zuid-Afrikaanse overheid) van een meer gelijkwaardige omgang tussen zwart en 
blank. 
Uiteraard werden deze twee ‘zuivere posities’ in de praktijk vertroebeld door achterliggende 
overwegingen en belangen. Voor bedrijven speelde mee dat terugtrekken uit Zuid-Afrika kosten met 
zich mee zou brengen. Kosten in de zin van verlies aan marktaandeel, omzet en winst. Voor de 
Nederlandse overheid gold bijvoorbeeld de vrees voor ‘vergelding’ door landen die worden geboycot 
en overwegingen die te maken hebben met de internationale concurrentiepositie. Wat het laatste betreft 
heeft Nederland juist geprofiteerd van het feit dat andere landen wel overgingen tot sancties. Zo zag de 
KLM het aantal passagiers met bestemming Zuid-Afrika stijgen toen de VS directe vluchten van en 
naar Zuid-Afrika verbood na de Comprehensive Anti-Apartheid Act van 1986. 
Voor veel actievoerders waren de campagnes tegen apartheid onderdeel van een bredere strijd tegen 
‘het kapitalisme’. Een slag toebrengen aan, bijvoorbeeld Shell, of aan de rechtse regeringen van 
Lubbers speelde ongetwijfeld een grote rol in de strategische besluitvorming met betrekking tot de anti-
apartheidsstrijd.  
De tegenstanders van een eenzijdige boycot door Nederland van Zuid-Afrika bedienden zich vanuit de 
verantwoordingsethiek vooral van twee, min of meer tegengestelde argumenten. Enerzijds was het 
verwijt dat een eenzijdige boycot helemaal niet effectief zou zijn omdat andere landen in het gat 
zouden springen dat Nederland achterliet. Maar vanuit dezelfde hoek kwam het argument dat een 
boycot juist de zwarte Zuid-Afrikanen zou treffen en/of de frontlijnstaten in problemen zou kunnen 
brengen; kortom het argument dat een boycot wél effect zou hebben, maar de verkeerde mensen zou 
treffen. Onder andere maakte de Nederlandse regering van deze tegenstrijdige argumentatie gebruik om 
de Kamerresolutie van 1980 (waarin de regering werd opgeroepen een eenzijdige boycot in te stellen) 
af te wijzen. De PvdA formuleerde het in het debat over de olieboycot op 27 juni 1980 zo: “De 
regering is tegen een Nederlands olie-embargo omdat het niet effectief is, en is tegen een internationaal 
embargo omdat het wel effectief is.”1530 
Ook de culturele boycot van Zuid-Afrika werd door tegenstanders gezien als louter symbolisch en zou 
misschien zelfs averechts werken. Juist hun isolement zou de Zuid-Afrikanen verhinderen kennis te 
nemen van ‘vrije’ westerse opvattingen over de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. 
Zelfverklaarde anti-apartheidsactivisten, zoals Adriaan van Dis, keerden zich daarom tegen aspecten 
van de culturele boycot. Maar ook meer in het algemeen zouden sancties tegen Zuid-Afrika de 
zogenaamde ‘laager-mentaliteit’ versterken bij de ‘Boeren’: de calvinistische reflex van het 
terugtrekken binnen de eigen gemeenschap en binnen het eigen gelijk.1531 
Het onderscheid tussen Gesinnung en Verantwortung speelt ook in de kwestie van het ‘dichterbij’ 
halen van de doelen van de beweging. Door doelen te formuleren die binnen de invloedssfeer van de 
beweging en de activisten lagen, kon de beweging verder gaan dan de goede bedoelingen van het 
handelen. In het boycotten van Zuid-Afrikaanse producten, of het campagne voeren voor een culturele 
boycot ging de beweging wel degelijk voor concrete resultaten. In die concrete resultaten lag 
bovendien een deel van de motivatie van de actievoerders en was daarmee ook een rekruteringsgrond 
voor nieuwe actievoerders.1532 
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Dit boek is het verslag van een onderzoek naar een Nederlandse beweging en het succes van deze 
beweging in het bereiken van veranderingen in het Nederlandse beleid en de Nederlandse houding ten 
opzichte van apartheid. Ondanks de terughoudendheid van de achtereenvolgende Nederlandse 
regeringen om de eisen van de anti-apartheidsbeweging over te nemen, kunnen we toch concluderen 
dat de druk vanuit het buitenland, en Nederland in het bijzonder, op Zuid-Afrika toenam. Of dit 
daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het opheffen van apartheid is een andere vraag. Werkte de 
politieke/maatschappelijke druk? Werkte het isolement? Werkten de sancties? Hoewel dit boek niet de 
opzet heeft deze vragen te beantwoorden, drongen ze wel door tot in het hart van de Nederlandse 
discussies over wat te doen tegen apartheid. Als het niet alleen ging om symboolpolitiek wat was dan 
het concrete effect van de acties? Vooral vanuit de overheid en vanuit het Nederlandse bedrijfsleven 
werd meestal gesteld dat sancties weinig uithaalden. En áls ze al effect hadden, dan troffen ze vooral de 
zwarte bevolking. Of ze bevorderden, zoals eerder aangegeven, dat de ‘Boeren’ zich steeds dieper 
zouden ingraven in hun eigen gelijk. En had de wapenboycot niet juist gezorgd voor een boost voor de 
Zuid-Afrikaanse wapenindustrie?  
De boycot had tot gevolg dat, zeker op de korte termijn, lokale bedrijven op eigen Zuid-Afrikaanse 
bodem sterker werden in vergelijking met de internationale concurrentie. Zo heeft de Zuid-Afrikaanse 
Anglo Group na het terugtrekken van buitenlandse bedrijven een aantal dochters van die bedrijven 
goedkoop kunnen overnemen, zoals bijvoorbeeld Barclays in 1987.1533 En ook op het gebied van 
energie werkte het land hard aan alternatieven (zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van synthetische 
brandstof) en kon daarmee een zekere technologische voorsprong opbouwen.  
Toch zijn er ook sterke aanwijzingen dat de economische boycotmaatregelen doel troffen. In de 
nadagen van de apartheid verschenen er steeds meer berichten dat de economische sancties wel 
degelijk hadden geknaagd aan de wortels van het apartheidssysteem. Een rapport, verschenen in 1988, 
van de Zuid-Afrikaanse Trust Bank1534, becijferde dat de sancties in de periode 1985-1990 het land 40 
miljard rand zouden kosten (ongeveer 45 miljard dollar). Dat bedrag was vergelijkbaar met de totale 
Zuid-Afrikaanse export in één jaar. Het was geld dat Zuid-Afrika vervolgens niet kon steken in de 
versterking van de economie, het aflossen van schulden of het importeren van vitale kapitaalgoederen. 
Het olie-embargo (dat lang niet door alle landen werd nageleefd) kostte Zuid-Afrika jaarlijks ruim twee 
miljard dollar.1535 Dat zijn land een hoge prijs moest betalen erkende ook president Botha. Tegenover 
het parlement gaf Botha in 1986 toe dat het land tussen 1973 en 1984 in totaal 22 miljard Rand (25 
miljard dollar) extra voor olie had moeten uitgeven in vergelijking met de wereldhandelsprijs. Botha 
zei: ”There were times when it was reported to me that we had enough oil for only a week. Just think 
what we could have done if we had that R22 billion today."1536 Sancties kostten een gemiddeld Zuid-
Afrikaans huishouden zo’n tien procent in welvaart, rekende de Trust Bank voor. 
Behalve dat gewone Zuid-Afrikanen de gevolgen van sancties in hun portemonnee voelden, noopten de 
maatregelen ook het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven tot maatregelen. Vooral toen het, vanaf 1985, steeds 
moeilijker werd om kortlopend handelskrediet te krijgen om het zakendoen met Zuid-Afrika te 
‘smeren’, zag de toekomst van het bedrijfsleven er grimmig uit. Het was duidelijk dat het vasthouden 
aan de apartheid niet goed was voor het bedrijfsleven. Niet toevallig pleitte een belangrijk deel van de 
Zuid-Afrikaanse zakenwereld in augustus 1985 voor onderhandelingen van de regering met de ‘zwarte 
leiders’.1537 Volgens sommigen heeft de druk van het eigen bedrijfsleven uiteindelijk de doorslag 
gegeven in de overgave door het apartheidsbewind. Indirect hebben de boycotacties van de 
internationale anti-apartheidbeweging dan een vitale rol gespeeld. 
Daarnaast heeft zeker ook de sportboycot doel getroffen. De frustratie over het isolement waarin Zuid-
Afrika als sportland verkeerde heeft geleid tot druk vanuit de Zuid-Afrikaanse samenleving op het 
apartheidsregime. 
 
Het effect op de politieke verhoudingen in post-apartheid Zuid-Afrika 
Naast het vanuit Nederland bestrijden van het apartheidsregime, heeft de beweging ook 
oppositiekrachten binnen Zuid-Afrika gesteund. Zeker vanaf de jaren tachtig ging de steun vrijwel 
exclusief naar het ANC en de daaruit voortgekomen organisaties. Vanuit de anti-apartheidsbeweging 
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zelf geredeneerd is de afgetekende winst van het ANC bij de eerste democratische verkiezingen 
uiteraard een bekroning van het werk en een bewijs dat men op het juiste paard had gewed. Onder 
andere dankzij de internationale steun was het ANC in de onderhandelingen over de overgang naar 
democratie voor de blanke machthebbers een goed georganiseerde en voorbereide opponent. 
Er valt over te twisten of de internationale solidariteit (ook solidariteitsgroepen in andere landen 
richtten zich vrijwel exclusief op het ANC) niet een te grote invloed heeft gehad op de democratische 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Zeker toen de Europese Gemeenschap zich ermee ging bemoeien werd 
de solidariteit ook nog eens in klinkende munt vertaald. In formele zin vallen er vraagtekens bij deze 
grootschalige steun te zetten. Is het Zuid-Afrikaanse volk de kans voor een gedeelte ontnomen om 
vrijuit te kiezen voor andere (democratische) stromingen dan het ANC? Het is uiteraard niet te 
reconstrueren hoe het politieke landschap er in Zuid-Afrika had uitgezien als de internationale 
solidariteit de volle breedte van de oppositie tegen het systeem van apartheid had gesteund. Het is zeker 
niet onaannemelijk dat het ANC, als krachtige organisatie met een lange traditie, dan ook de 
verkiezingen had gewonnen, maar zeker is ook dat andere oppositiegroepen zich dan beter hadden 
kunnen weren. Wellicht had dat gezondere politieke verhoudingen in post-apartheid Zuid-Afrika 
opgeleverd.  
Volkenrechtelijk is er weinig bezwaar tegen het beïnvloeden van de politiek en de machtsverhoudingen 
in een ander land. Buitenlandse inmenging (en al helemaal als die steun grootschalig en financieel is) in 
binnenlandse politieke en sociale verhoudingen is desalniettemin heikel. De Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties nam in 1970 de ‘Verklaring van beginselen van internationaal recht inzake de 
vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen staten’ aan, waarin iedere staat de plicht op 
zich nam “zich te onthouden van het organiseren of aanmoedigen, bijstaan van of deelnemen aan 
handelingen van burgerconflicten of terroristische acties tegen een andere staat.”1538 Het is aan 
‘getroffen’ landen om, indien zij bepaalde acties kwalificeren als ongeoorloofde inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden, de zaak aanhangig te maken bij het Internationaal Gerechtshof. Dat is 
bijvoorbeeld gedaan door Nicaragua in 1984 om te protesteren tegen acties van de Amerikaanse CIA 
die tot doel hadden een guerrillaoorlog tegen de Sandinistische regering te stimuleren. Het Gerechtshof 
bepaalde op 27 juni 1985 dat de VS door het opleiden, bewapenen en financieren van de zogenaamde 
‘contra’s’ in strijd met het internationaal gewoonterecht hadden gehandeld. Zuid-Afrika heeft de 
financiële, materiële en militaire steun aan de bevrijdingsbewegingen nooit aanhangig gemaakt bij het 
Internationaal Gerechtshof.  
 
Tot slot 
De Nederlandse strijd tegen apartheid kwam deels voort uit de afkeer tegen het racisme dat Nederland 
meemaakte tijdens de Tweede Wereldoorlog. De deportatie van en moord op meer dan honderdduizend 
joden, de bezetting, de Duitse rassenwetten die ook in Nederland van toepassing werden verklaard, 
hadden diepe krassen achtergelaten in de ziel en hebben het morele kompas van de Nederlander 
blijvend geijkt. Verschillende anti-apartheidsactivisten die in het kader van dit onderzoek zijn 
geïnterviewd verklaarden dat de (eigen of overgeleverde) ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog 
motiveerden om apartheid te bestrijden. De weerstand tegen racisme verbindt sinds 1945 (vrijwel) het 
hele politieke spectrum. De schok was daarom aanzienlijk toen in de decennia na de oorlog het verzet 
van Nederlanders tegen de bezetters en tegen het racisme van het nazi-bewind minder massaal bleek te 
zijn geweest dan we ons tijdens de euforie van de bevrijding realiseerden. De lijn tussen goed en fout 
bleek minder scherp dan gedacht en meer Nederlanders dan we aanvankelijk wilden toegeven hadden 
zich opgehouden in het grijze gebied tussen collaboratie en verzet. 
De dekolonisatie in Afrika en Azië die na 1945 op gang kwam, was in het licht van de afkeer van 
racisme ook vol betekenis. Maar terwijl in veel landen in Afrika en Azië de oude, hiërarchische 
verhoudingen tussen blank en zwart en tussen kolonisator en gekoloniseerde werden verbroken, ging 
Zuid-Afrika de omgekeerde weg. Zuid-Afrika verankerde in 1948 het racisme in de grondwet en waar 
andere Afrikaanse landen dekoloniseerden, maakte Zuid-Afrika duidelijk dat de ongelijke verhouding 
tussen blank en zwart daar blijvend zou zijn. Dat zette Zuid-Afrika apart. Voor velen in Nederland was 
de associatie met Hitler-Duitsland onontkoombaar: het was een kleine stap van ‘für Juden verboten’ tot 
‘slegs vir blankes’. Vooral door de AABN werd de historische link tussen nazi-Duitsland en Zuid-
Afrikaanse apartheid dikwijls gelegd. 
Aanvankelijk streden de gevoelens van afkeer nog met het idee van de stamverwantschap. Zeker tot 
1960 onderhield Nederland hartelijke betrekkingen met Zuid-Afrika, die onder andere tot uitdrukking 
kwamen in wederzijdse staatsbezoeken. Maar na Sharpeville veranderde dat. Direct na dit bloedbad 
dienden zich de eerste actiegroepen aan die zich richtten tegen Zuid-Afrika en de apartheid. Onder 
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invloed van de woelige jaren zestig, de provo’s en hippies en het uit Amerika overgewaaide 
Vietnamprotest, groeide het verzet. Aanvankelijk stond de aandacht voor Zuid-Afrika nog in de 
schaduw van de Vietnambeweging en de protesten tegen het late kolonialisme van Portugal, maar 
vanaf het midden van de jaren zeventig kwam de strijd tegen de apartheid centraal te staan in de 
Nederlandse solidariteitsbeweging. Dit had te maken met een aantal ontwikkelingen. Ten eerste het 
verdwijnen van ‘Vietnam’ en het Portugese kolonialisme van de agenda, ten tweede de gebeurtenissen 
in Soweto en ten derde de hernieuwde belangstelling in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog en 
het vraagstuk van ‘goed’ en ‘fout’ (onder invloed van het proces tegen de Nederlandse collaborateur 
Pieter Menten en de zaak van de Duitse oorlogsmisdadigers in Breda). De kwestie van de apartheid 
werd een hedendaagse herkansing voor het knagende gevoel dat minder Nederlanders dan we dachten 
zich verzet hadden tegen de nazi’s. De strijd tegen de apartheid werd een nieuwe, grotendeels 
binnenlandse verzetsstrijd.  
De vijand zat niet exclusief in Johannesburg, maar was ook te vinden in de oude banden van Nederland 
met Zuid-Afrika, in de gevoelens van stamverwantschap, in de automatische Nederlandse reflex van 
neutraliteit op het internationale toneel, in de rol van Nederland als koopman die overal wel zaken 
wilde doen. Wilde Nederland de strijd aanbinden met apartheid dan was het zaak om vooral de 
binnenlandse betrokkenheid met de apartheid te verbreken. De strijd tegen de apartheid werd daarmee 
ook een moderne beeldenstorm. Het werd religieus. Ruimte voor nuance verdween, want nuance stond 
in de weg van de vastberadenheid om deze keer, in deze oorlog, onbetwijfelbaar ‘aan de goede kant’ te 
staan.  
Straatnaambordjes moesten het ontgelden, de oude sympathie voor de Boeren werd omstreden, 
Nederlandse schrijvers werd de uitreis naar Zuid-Afrika verboden op straffe van excommunicatie, 
Zuid-Afrikaanse cultuur werd geridiculiseerd en migratie naar Zuid-Afrika werd hoogverraad. De 
boeken van de Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging belandden in de gracht, Kaapse wijnen en fruit 
gingen in de ban. En er was Shell. De strijd tegen Shell ontwikkelde zich tot het epicentrum van de 
anti-apartheidsstrijd. De wapens waren de afgesneden vulpistolen van de benzinepompen.  
Anders dan de Tweede Wereldoorlog eindigde de strijd tegen de apartheid niet in een duidelijke 
capitulatie van de vijand. Voordat de anti-apartheidsbeweging echt de tanden kon laten zien koos blank 
Zuid-Afrika eieren voor haar geld. Zij het dat de druk die de internationale beweging had opgeworpen 
de val van de apartheid wel degelijk had bespoedigd. Maar de verandering waar zo hard voor 
gevochten was, kwam uiteindelijk uit het vermaledijde vijandelijke kamp. Staatspresident Frederik 
Willem de Klerk wierp zich op als verlosser en werd beloond met een Nobelprijs voor de Vrede. 
Aartsvijand Shell wist zich te verschuilen achter geheimzinnige besprekingen die het bedrijf allang zou 
hebben gevoerd met de leiders van zwart Zuid-Afrika en bemachtigde daardoor net op tijd een plek in 
het andere kamp. Bewijs voor de draai van het oliebedrijf was het feit dat het ANC na haar legalisering 
intrek nam in het oude hoofdkantoor van ‘de Koninklijke’ in Johannesburg: Shell House. Dit tot 
afschuw van de anti-apartheidsactivisten die zich herinnerden hoe stug het oliebedrijf had 
vastgehouden aan het zakendoen met het blanke minderheidsregime. En hoe Shell, en andere bedrijven, 
zich jarenlang hadden verscholen achter bestaande wetgeving en noties over het gebrek aan effectiviteit 
van een principiëlere opstelling. 
Maar de echte verlosser was toch Nelson Mandela die bij zijn zegetocht in Amsterdam werd 
toegejuicht als had hij voor ons de wereldcup binnengehaald. De politici en andere gezagsdragers die 
luttele jaren ervoor het ANC en haar bejaarde leider nog gelijk hadden gesteld aan terroristen, 
verdrongen zich om met Madiba op de foto te kunnen. Nederland had ook na afloop van deze oorlog 
weer massaal in het verzet gezeten.  
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Summary 
 
From the protests in Amsterdam in 1960 following the Sharpeville massacre up to the campaign in 
1994 to support the transition towards democracy; for over thirty years the Dutch anti-apartheid 
movement managed to involve the Dutch public with the situation in South Africa. During this period, 
the sentiments in the Netherlands shifted from strong feelings of kinship with the ‘Boers’ to shame and 
indignation about the apartheid system. That a large and growing number of the Dutch public felt 
connected to what was happening in South Africa and became willing to act upon this engagement, 
could well be considered the biggest accomplishment of the movement. The anti-apartheid movement 
was probably the most successful social movement in post-war Dutch history. It was responsible for 
nearly toppling three Dutch governments; changed the business practice of dozens of companies; 
changed the consumption patterns of the Dutch public; unified the nation behind an African freedom 
fighter; and changed the political discourse of a whole generation. The anti-apartheid movement was 
part of the ‘wave of protest’ that flooded the Netherlands (and other countries) between the fifties and 
the eighties. 
The question that this book sets out to answer is: how and to what extent did the Dutch anti-apartheid 
movement succeed in mobilising the Dutch public and changing the Dutch governmental and non-
governmental policies regarding South Africa? It tells the story of the movement over a period of thirty 
years: three decennia during which several hundreds of organisations and initiatives were started, in 
which many thousands of people actively participated, and which succeeded to mobilise hundreds of 
thousands of citizens and unify millions. While describing the movement’s history between 1960 and 
1990, I try to explain why certain organisations were successful at certain times to mobilise the Dutch 
public and government - and why others were not. The movement is portrayed through the seven 
national organisations that shaped it over the years: het Comité Zuid-Afrika (South Africa Committee, 
CZA), de Boycot Outspan Actie (Boycott Outspan Action, BOA), de Anti-Apartheidsbeweging 
Nederland (Anti-Apartheid Movement Netherlands, AABN), the Working Group Kairos, the coalition 
for an oil boycott and against Shell, het Komitee Zuidelijk Afrika (Holland Committee on Southern 
Africa, KZA) and the radical ‘autonomous’ movement against apartheid. The analysis of their relative 
success is summarised in the final chapter using a matrix, which awards scores to each of the seven 
organisations for the extent to which they succeeded in 1. Mobilising the public and 2. Changing Dutch 
policies (of both governments and non-governmental entities). 
 
The introductory chapter discusses some of the inevitable limitations of researching social movements. 
The first difficulty is the fact that the boundaries between the movement itself and its target(s) are often 
fluid. This was also the case with the Dutch anti-apartheid movement. Governmental institutions and 
certain non-governmental entities (e.g. churches and trade unions) were targeted by the anti-apartheid 
movement at some time times, while at other times and on certain issues they acted as part of the 
movement. Even certain companies – once they had decided to boycott South Africa – can be 
considered part of the movement that had first targeted them. 
Another limitation in researching the success of an internationally focussed movement like the anti-
apartheid movement is the matter of goals, sub-goals (or intermediary goals), instrumental goals and 
means. The ultimate goal of the movement – abolishing apartheid and the establishment of a 
democratic system – was to a large extent outside the movement’s sphere of influence. That is why 
most of its actions targeted sub-goals (which could be said to equal means): a boycott of South African 
products, an oil embargo, disinvestment, etcetera. Informing and mobilising the Dutch public was an 
explicit goal of most anti-apartheid organisations. This was usually part of a two-step strategy: trying to 
mobilise the Dutch public in order to pressure governments and big companies to change their policies 
towards South Africa. The organisations also dedicated time and energy to ‘institutional goals’ such as 
strengthening the internal organisation, building up a documentation centre, or ensuring funding and 
financial accountability. 
Measuring success is another problem in social movement research. While it may be relatively easy to 
measure an organisation’s success in reaching intermediary goals (e.g. the banning of certain South 
African products or the successful organisation of a protest rally), it is notoriously difficult to verify its 
success in changing government policies. Attribution is at stake: if policies are changed in line with the 
demands of action groups, how can we establish whether or to what extent this happened as a result of 
their actions? How success is measured in this study is explained in the introductory chapter.   
A complicating factor for the movement as a whole, was that the goal of influencing the Dutch policies 
towards South Africa meant interfering in the government’s foreign policy. The possibilities of non-
state actors to influence a state’s foreign policy are historically limited. International policies are to a 
large extent shaped by international treaties, trade relations, allies and more in general the position of a 
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country within the world order. For the anti-apartheid activists it was highly frustrating that the Dutch 
government, during the bigger part of those thirty years, was so concerned about the international 
position of the Netherlands that it paid little heed to the internal pressure generated by the movement. 
 
After a sketch of South African history between the arrival in 1652 of the Dutch colonizer Jan van 
Riebeeck and the year of the Sharpeville massacre (1960), the heart of this book consists of seven 
chapters that each discuss one of the main organisations of the Dutch anti-apartheid movement.  
The South Africa Committee was established just weeks before the Sharpeville massacre. It existed 
for a little more than ten years and during that time mainly tried to influence government policies. The 
board of the CZA consisted of representatives from the entire political spectrum, only excluding the far 
left (and of course the political currents that agreed with apartheid). In order to gain influence, the CZA 
tried to incorporate the Dutch political elite. The CZA wrote letters to parliament and to Dutch 
organisations that had connections with South Africa. It also published a magazine about what was 
happening in South Africa and the response of Dutch society to this. The broad political consensus the 
Committee sought, prohibited a radical position towards developments in South Africa, the freedom 
struggle and the Dutch response to these developments. At one time the CZA organised a boycott 
action of South African fruit, but this failed to have real impact. A fundraising event for the 
international Defence and Aid Fund (DAF), which the CZA organised together with some Dutch 
writers, was successful and led to the establishment of a Dutch ‘chapter’ of DAF, the DAFN. This 
organisation existed until 1993 and succeeded in raising millions of guilders for South African political 
prisoners and their families. More radical and inventive action models were rejected by the CZA. The 
majority of its members did not wish to follow the example of the provocative actions of the Dutch 
Angola Committee, nor were the ‘gentlemen’ of the CZA inspired by the anti-establishment sentiments 
overrunning the country in the sixties. The non-radical attitude of the Committee irritated some young 
people linked to the organisation, but they were unable to change its course. In 1972, the CZA was shut 
down and its activities were taken over by a new, much more inspired group of people that set up a new 
organisation: the Dutch Anti-Apartheid Movement. The overall success of the CZA in mobilising 
Dutch society and influencing Dutch policies was limited. What the committee did do was pave the 
way for future actions. It helped to put apartheid and the Dutch response to it on the political agenda. 
The Boycott Outspan Action was responsible for one of the biggest single successes of the Dutch 
anti-apartheid movement: within a couple of years it managed to ban Outspan fruit from nearly all 
Dutch supermarkets. For a large part of the Dutch population Outspan became synonymous with 
apartheid and a symbol of oppression in South Africa. The iconic poster depicting the head of a black 
boy being squeezed on a juicer certainly contributed to the visibility and success of BOA, as did the 
fact that the boycott action made it possible for the average Dutch person to do something tangible, and 
easy in everyday life, about South African apartheid. Outspan was an enemy that could be fought close 
to home; and the weapon of a boycott struck to the heart of apartheid. After this success, BOA tried to 
establish and extend a network of local action groups. The people behind BOA, and especially its 
driving force, South African refugee Esau du Plessis, analysed that anti-apartheid actions had little 
meaning if the Dutch public was not aware of the existing, veiled racism in Dutch society. Raising 
awareness about racism at home became the starting point for BOA activities in the eighties. While the 
success of these locally based actions was rather limited, the local groups did come to serve as a highly 
useful vehicle for the dissemination of other anti-apartheid initiatives. 
 
The Anti-Apartheid Movement Netherlands was the unofficial mouthpiece of the ANC in the 
Netherlands (certainly until 1976 when the rivalling Holland Committee on Southern Africa was 
formed). The access that the AABN had to the ANC, and the close relationship between members of 
the AABN and especially ANC-leaders in London, made the organisation a relevant factor in Dutch 
anti-apartheid policy making. The AABN also played a leading role in the ‘branding’ of the ANC and 
its leader Nelson Mandela in the Netherlands. The introduction of the ANC as a legitimate 
representative of the South African people meant that from then on the Dutch public not only knew 
what to fight against, but also what to fight for. Taking over from the ‘bourgeois’ South Africa 
Committee, the AABN was a breath of fresh air. It immediately made a name for itself with 
provocative actions against a South African water polo team that toured the Netherlands. On another 
occasion it searched the garbage containers outside an Amsterdam-based tobacco company, finding 
evidence to prove that this company was breaking the mandatory embargo of Rhodesia. These types of 
actions were new to the movement. Later on, the AABN was innovative in incorporating well-known 
Dutch artists, media personalities and famous sportsmen into the anti-apartheid struggle. This helped to 
build up the trustworthiness of the anti-apartheid movement. Other than the CZA and BOA, the AABN 
was very much a politically profiled organisation. A majority of the people at the AABN-bureau were 
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members of the Dutch Communist Party (CPN). They maintained strong relations with the section of 
the London-based ANC-leadership that belonged to the South African Communist Party. Contrary to 
popular rumours, however, there were only sporadic direct contacts between the AABN and the CPN: 
the AABN cannot be equalled to a CPN front organisation. The AABN was influenced, but not 
controlled by the CPN. The communist tendency of the AABN, however, limited the possibilities of 
the organisation to lobby the Dutch government. Although the AABN made sure to always include 
representatives of other political backgrounds in its board and committees, the department of Foreign 
Affairs never failed to perceive the AABN as a communist-dominated organisation. Cold war 
sentiments and ideological differences also hampered close cooperation between the AABN and other 
organisations both within and outside the anti-apartheid movement.  
In the mid seventies, the AABN faced the biggest crisis in its existence when its founder, South African 
Berend Schuitema, together with other members of the AABN joined the South African writer Breyten 
Breytenbach in his Okhela initiative. Okhela aimed to establish a white anti-apartheid resistance 
movement within South Africa. Okhela exploded when Breytenbach was arrested in South Africa and 
Schuitema only just escaped arrest. The Okhela-initiative was subsequently disavowed by the 
ANC/SACP-leadership and Schuitema was forced to leave the AABN. His former girlfriend Conny 
Braam took over as the organisation’s driving force.  
The AABN deviated from the strategy followed by most of the other anti-apartheid organisations 
insofar as it was against boycotting individual companies and against consumer boycotts. The boycott 
of South Africa had to be total and all-inclusive. The AABN thus flatly refused to cooperate with the 
Outspan boycott (initiated in roughly the same period as the start-up of the AABN) and later on also 
opposed, albeit not openly, the boycott of Shell. The AABN thought it unfair that individual 
shopkeepers or petrol stations should face the negative consequences of actions. The AABN was at the 
same time important in mapping the Dutch economic, cultural and military collaboration with South 
Africa, and in protesting against these relations. 
In the second half of the eighties, the AABN organised several big manifestations that focussed on a 
new, post-apartheid South Africa. The manifestation ‘Culture in Another South Africa’ introduced the 
Dutch public to South African musicians, poets, writers and painters. It also strengthened the 
connection between Dutch activists and South Africans other than the exiled ANC community. As a 
result, the strong ties between the ANC and the AABN were somewhat loosened, which allowed the 
AABN a more critical stance towards the freedom movement. In the same period, AABN chairperson 
Conny Braam was requested by SACP-leader Ronny Kasrils to set up safe houses in the countries 
bordering South Africa. That was the start of the secret Vula network in which dozens of Dutch 
persons cooperated. After the transition towards democracy in South Africa and the formation of a non-
racist government, the AABN festively discontinued its activities. 
 
The Working Group Kairos was formed on request of the South African clergyman and director of 
the Christian Institute, Christiaan Beyers Naudé. Especially in the sixties and seventies the churches in 
the Netherlands were struggling to determine their standpoint regarding apartheid. Anti-racist 
sentiments were gaining ground, but the feelings of kinship and theological connectedness with white 
South Africa were strong, particularly among the Dutch reformed churches. Working Group Kairos 
was founded to rally support for the Christian Institute and to convince the church leadership to 
denounce apartheid. After a call by the World Council of Churches, Kairos also started a campaign for 
disinvestment and to pressure Dutch companies to sever their relations with South Africa. Others 
questioned whether instead of withdrawing from South Africa companies should not rather stay and set 
the right example by providing a non-racist, just and fair working environment for their employees (the 
so-called Polaroid method). For a while this discussion also divided Kairos, but eventually the 
organisation chose to follow the call of the World Council. Individuals and groups around Kairos 
started initiatives and organisations like ‘Betaald Antwoord’ (Paid Response) and ‘Steunt Uw Geld 
Apartheid?’ (Does Your Money Support Apartheid?). 
A campaign in the seventies, which included a consumer boycott, led to clear policy changes by two of 
the biggest banks in the Netherlands. The call for disinvestment was also the starting point of the 
campaign for an oil embargo and the pressure on the Dutch/British oil company Shell. Representatives 
of Kairos and the churches engaged in a dialogue with Shell, but did not succeed in changing the Shell 
policies regarding South Africa. With its roots in the Dutch religious arena, Kairos was a key factor in 
reaching the political centre, and particularly the Christian Democratic Party, CDA. The political centre 
was vital in obtaining the majority needed for policy changes. During the seventies and eighties, Kairos 
tried to get churches, religious groups, the Christian Labour Union and other religiously inspired 
groups behind the demands of the anti-apartheid movement and behind the demands of South African 
resistance groups. Kairos seldom engaged in spectacular actions, and therefore was not very well 
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known among the Dutch public. Its strength was its profile as a serious and trustworthy organisation 
that presented solid information about developments in South Africa. Besides its participation in the oil 
boycott, Kairos campaigned intensively for the release of political prisoners in South Africa and was 
the driving force behind efforts to realise a Dutch boycott of South African coal. 
 
The coalition for an oil boycott and against Shell was the most long lasting and probably the most 
publicised anti-apartheid campaign in the Netherlands. The roots of the campaign lie with Working 
Group Kairos. In the early seventies, Kairos started the protest activities at the annual shareholder 
meetings of Shell, an action model that was continued until 1990. Kairos also engaged in a dialogue 
with Shell. After the transformation of the former Angola Committee into the Holland Committee on 
Southern Africa (KZA), this organisation led by Sietse Bosgra joined forces with Kairos in the fight for 
an oil embargo. Later on, development organisation Novib and the Catholic peace movement Pax 
Christi joined the partnership. The coalition had some strong trump cards. Firstly, excellent contact was 
established with leading parliamentarians of both the Social and Christian Democrats. Especially 
Christian democrat MP Jan Nico Scholten was instrumental in conveying the message of the anti-
apartheid movement in parliament. The Second Chamber adopted a motion for a unilateral Dutch oil 
embargo, but the government refused to execute the motion. A consequential motion of no confidence, 
however, did not make it, by two votes. A majority of the Christian democratic MP’s did not think the 
struggle against apartheid was worth a cabinet crisis. A new chance to get a majority of parliament 
behind an oil embargo did not materialise. Another trump card of the coalition were the solid data on 
oil shipments gathered by the Shipping Research Bureau. Oil companies could no longer simply deny 
doing business with South Africa, but had to resort to complicated and often not very trustworthy 
explanations for their business with South Africa. In the end, however, the ultimate goal of the 
coalition - a unilateral Dutch oil embargo against South Africa - was not achieved. In the second half of 
the eighties, its focus shifted from campaigning for a national oil embargo to a campaign against Shell 
and for a consumer boycott of the Dutch/British oil company. The international contacts were 
intensified, but a truly international campaign against Shell was never accomplished. Shell never gave 
in to the demands of the anti-apartheid movement, but in the end shifted its alliance from the white 
apartheid government to the ANC-leadership. The actions against Shell and the consumer boycott got 
huge support from the Dutch public. Actions to put pressure on Shell were initiated in numerous towns 
in the Netherlands. Shell lost a lot of goodwill among the Dutch audience for its stubborn defence of its 
South African business. It even commissioned a PR-company to design a strategy to neutralise the 
attacks of the protesters. In the second half of the eighties, the actions of the coalition against Shell 
became less visible, as the attention of the media and the public shifted towards the violent attacks on 
Shell filling stations and other installations executed by the radical ‘autonomous’ movement. 
 
The Holland Committee on Southern Africa (KZA) was the successor of the Angola Committee, 
renamed after Angola and other Portuguese colonies in Africa gained independence in 1976. The 
arrival of this new, national organisation within the anti-apartheid movement irritated the AABN. KZA 
was perceived as a rival: targeting the same audience and courting the same ‘bride’, that is the 
liberation movement ANC. Furthermore, the KZA was better organised and better equipped than the 
AABN. The Angola Committee had ample experience in targeting a diverse audience, proved with its 
very successful consumer boycott of Angolan coffee. There were also ideological differences between 
the KZA and the AABN. The AABN was influenced by the Moscow-oriented Dutch Communist Party, 
whereas the leader of KZA, Sietse Bosgra, was one of the founders of the Pacifist Socialistic Party and 
a staunch opponent of Moscow. KZA strategy was to combine political action and lobbying with 
providing material aid to the ANC. This combination was very successful: fundraising for the ANC 
proved to be an easy entry level for people to become committed on a more political level. Once people 
had given money to the anti-apartheid struggle, they were easily persuaded to do more. Being involved 
in giving material aid also ensured strong contacts with the Dutch ministry of Foreign Affairs: KZA 
started to function as a co-financing agency to channel government funds to ANC refugees and the 
ANC headquarters in Lusaka. Later KZA became one of the instigators (and managers) of the large-
scale European aid to victims of apartheid and South African opposition groups. KZA was also the 
driving force behind some of the most successful actions of the movement, such as the actions against 
the selling of Krugerrand gold coins, the international year of UN-sanctions, the boycott of South 
African products in supermarkets, or the actions against the travel industry selling trips to South Africa. 
KZA was well organised, and well financed. It followed a strategy of ‘out-placing’ some of its 
activities, making the organisation itself simple and straightforward. Among the ‘satellite’ 
organisations were the clipping service ‘Facts & Reports’, the Shipping Research Bureau (SRB) and 
the Foundation Year of Sanctions (Stichting Sanctiejaar). One of its success factors was that the KZA 
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served as a source of unique information: in the eighties it developed into a major and trusted 
mouthpiece of the ANC towards the Dutch public and the political arena; the clipping service Facts and 
Reports provided unique information about developments in South Africa and the frontline states; the 
information the SRB provided also strengthened the image of the KZA as an organisation that knew 
what it was talking about. 
 
The radical ‘autonomous’ movement against apartheid. At a time when the Dutch anti-apartheid 
movement was somewhat deadlocked, the radical autonomous movement, originating from the squatter 
movement of Amsterdam and other major cities, managed to revitalise the struggle with some 
controversial but spectacular actions. The biggest ‘achievement’ of the radical movement was perhaps 
the fact that the Dutch multinational SHV decided to withdraw from South Africa after several of its 
Makro retail shops were set on fire. Several other Dutch companies too decided to sever their relations 
with South Africa out of fear of the threats of the autonomous movement. This ‘success’ can partly be 
explained by the earlier mobilisation work done by the conventional anti-apartheid organisations. 
Companies that were confronted with destruction of their properties couldn’t count on much public 
sympathy. Even the Dutch government refused to stand by SNV when it was on the verge of giving in 
to the threats of the autonomous movement.  
The radical and destructive nature of many of the actions of the autonomous movement ensured lots of 
media attention. The downside was that this attention focussed on the violence rather than on the goal 
of the actions (i.e. the fight against apartheid). An unintended by-product of these violent actions was 
that the demands of the more moderate anti-apartheid organisations came to be taken much more 
seriously. Companies worried that refusing to give in to the demands of organisations such as KZA or 
the AABN would lead to destructive actions by the autonomous movement. 
The autonomous movement was anything but a unified organisation, even  though the different groups 
rarely criticised each other openly. The RARA-group (responsible for the most destructive assaults) 
was driven by an anti-imperialist ideology: the anti-apartheid struggle was no less than a frontline in 
the war against imperialism and global capitalism. On the other end of the continuum were the 
‘realo’s’: people with loosely defined anarchist sympathies, sometimes united into small ad hoc groups, 
campaigned about a wide range of issues of which apartheid was one. The realo’s made a name for 
themselves when they organised the blockade of the Shell laboratory in April 1989. The main strategy 
and goal of this blockade was to inflict damage to the image of Shell. The blockade was unique in the 
sense that it involved the cooperation between the radical movement and the more moderate anti-
apartheid groups in the Netherlands.  
The radical ‘autonomous’ movement against apartheid is in a way the odd one out, both in the anti-
apartheid movement and in the theoretical assumptions that have guided this research. In fact, its 
accomplishments defy the assumption that the ability to influence government policies is the result of 
mobilising the public opinion. The autonomous movement did not contribute to the mobilisation of the 
public; a considerable part of the Dutch public was repelled by its actions. Nevertheless the 
autonomous movement was responsible for some distinct successes in the Dutch struggle against 
apartheid. 
 
In the concluding chapter the ‘pillarised’ character of the anti-apartheid movement is sketched. 
Pillarisation (verzuiling) refers to the typical ‘vertical’ organising principle of the Dutch socio-political 
system: Dutch society was traditionally divided into three or four pillars (catholic, protestant, socialist 
and liberal) each with their own social structure, organisations and leadership. This system of 
pillarisation lasted until the nineteen seventies, and remnants of this system still exist in the current 
Dutch society. The different anti-apartheid organisations loosely fitted into this system. A notable 
difference, however, was that normally the elites representing the different pillars of Dutch society 
worked together and formed coalitions while ideological differences were more apparent and fought 
out at the bottom of the pillars. The anti-apartheid movement showed a different, reversed picture: the 
‘rank and file’ at the bottom of the pillars had no problem in working together with others in the 
struggle against apartheid, but ideological (and personal) differences divided the leadership of the anti-
apartheid organisations. 
The pillarisation of the movement was both an advantage and a disadvantage. An obvious disadvantage 
was that organisations often collided or failed to synchronise their actions. Negotiations about shared 
statements sometime dragged on for months. The differences between the organisations were often 
hard to explain to the public (and to funding entities). An undeniable advantage was that the 
organisations could each count on their own constituency and approach it in a way that was understood 
and deemed appropriate. It is also fair to conclude that the rivalry made the anti-apartheid organisations 
alert and sharp.  
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The anti-apartheid movement succeeded in mobilising a significant part of the Dutch public in the 
struggle against apartheid. The issue of apartheid dominated the Dutch political agenda for many years. 
The main strategy of the movement (i.e. building political strength by mobilising public opinion and so 
enforcing changes in the Dutch policies regarding South Africa) was to a certain extent successful. The 
movement scored some major victories (often as a result of consumer boycotts): Outspan fruit, 
Krugerrands, Cape wines, the stop on Dutch migration towards South Africa, the cultural boycott, the 
sports boycott, the academic boycott and the retreat of several companies from South Africa. From the 
eighties onwards it was simply considered not done for a Dutch individual, organisation or company to 
do business with South Africa. Those who defied the demands of the movement had a hard time 
explaining themselves and faced substantial reputation damage. In short: the movement was very 
successful in mobilising public opinion and changing the policies of non-state actors. The Dutch 
government on the other hand remained reluctant to change its policies regarding South Africa. The 
Netherlands never boycotted South African coal, never outlawed investing in South Africa, never 
banned the air traffic between the Netherlands and South Africa, and did not follow the (voluntary) 
UN-imposed oil embargo. It also implemented only a limited interpretation of the arms embargo that 
the UN imposed. In some cases the Netherlands even benefited economically from embargos that other 
countries imposed on South Africa! All in all, the Dutch government succeeded in turning a blind eye 
to the demands of the anti-apartheid movement. ‘Bold’ unilateral actions of the Dutch government 
were entirely lacking. The Netherlands generally followed the pace of the slowest of its allies (though it 
did on some occasions try to persuade the international community to take bigger steps). Commercial 
interests usually outweighed moral considerations. The most commonly used argument not to engage 
in boycotting South Africa was that such actions would not have the desired effect, and would actually 
reinforce the ‘laager mentality’ of the South African Boers. In a way the Dutch advocates and 
opponents of actions against South Africa were deadlocked between Max Weber’s Gesinnungsethik 
and Verantwortungsethik: do we take actions because we desire a certain effect or because it is ‘the 
right thing to do’? 
 
The concluding chapter touches on the impact of Dutch solidarity on the South African political future. 
Solidarity for South Africa in the Netherlands was (almost) only addressed to the ANC. Other 
opposition forces were largely ignored; in fact, solidarity for others than the ANC was strongly 
rejected. Especially through the European Community huge sums of money were channelled to ANC-
dominated organisations. Little or no support was offered to other opposition groups like Inkatha, the 
PAC or even the Democratic Party. One can argue that this has disproportionately affected the political 
landscape of post-apartheid South Africa. 
 
Involvement of the Dutch public with the liberation struggle in South Africa was instigated by our 
common history with South Africa. But the strongest driver of solidarity was, no doubt, the Dutch 
aversion to racism resulting from the experiences of World War II: the deportation and murder of more 
than 100,000 Dutch Jews, the German occupation of our country, and the racist laws imposed by the 
Germans. After the war it became more and more clear that not all Dutch citizens had been as active in 
resisting the Germans as had been claimed. Faced with a choice between black and white, a majority 
opted for shades of grey. Especially since the seventies the moral question of ‘right’ and ‘wrong’ 
permeated Dutch social discourses, and World War II was usually the litmus test. The strength of the 
anti-apartheid movement was that it offered the Dutch public concrete ways and options to position 
themselves on the ‘right’ side in this, new, struggle between good and evil. It was after all a small step 
from ‘für Juden verboten’ to ‘slegs vir blankes’. The anti-apartheid movement made it clear that this 
time, in the choice between good and evil, there would be no room for nuance. Different than with 
World War II, the fight against apartheid did not end with a clear-cut victory over the enemy. Before 
the movement could really show its teeth, the enemy gave in. The change that had been hoped for came 
from ‘the other side’, and the president of the detested apartheid state was even rewarded a Nobel 
Peace Prize. And Shell too miraculously turned up on the ‘right’ side. Politicians who, a little while 
before, had qualified Mandela and the ANC as terrorists, ended up jostling to have their picture taken 
with ‘Madiba’ during his visit to the Netherlands. The real anti-apartheid activists were pushed to the 
fringe of the Amsterdam stage. In this war too, so we were to believe, everybody had been part of the 
resistance. 
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Annexxen  
 
Nederlandse anti-apartheidsorganisaties1539 
 

1. Actie Blank+Zwart niet apart 
2. Actiecomité Angola 
3. Actiecomité Hulp aan Zuid-Afrika, Rotterdam 
4. Actiegroep Angola, Nijmegen 
5. Actiegroep Malibongwe Politievrouwen 
6. Actie Namibië 
7. African European Institute 
8. Afrikaans Nationaal Kongres (SA) Steungroep, Wageningen 
9. Afriprojekt 
10. Aktiegroep De Speer van het Volk, Haarlem 
11. Aktiegroep Max Havelaar 
12. Aktiegroep Scharen Tegen Apartheid, Universiteit van Amsterdam 
13. Aktiegroep Shell helpt uw motor aan gort 
14. Aktiegroep Shell in de knel 
15. Aktiegroep Shell is een luchtbel 
16. Aktiegroep Splijt Apartheid 
17. Aktiegroep Universiteit Tegen Apartheid, Delft 
18. Aktiegroep Zambia 
19. Aktiegroep Zet Shell Apart 
20. Aktiegroep Zuid-Afrika, Dronten 
21. Aktiegroep Zuidelijk Afrika, Amsterdam 
22. Aktie Komité Zuidelijk Afrika, Lusaka/Pijnacker 
23. Aktie Namibië Amsterdam 
24. Aktie Namibië Voorschoten 
25. Alkmaar tegen Fascisme en Racisme 
26. Alphen tegen Apartheid 
27. Amersfoort tegen Apartheid 
28. Amsterdams Platform tegen de executie van Zuidafrikaanse vrijheidsstrijders 
29. ANC-Steungroep Diemen 
30. ANC-Steungroep Krimpen a/d IJssel 
31. ANC-Steungroep Krommenie 
32. ANC-Steungroep Oisterwijk 
33. ANC-Steungroep Schagen 
34. ANC-Steungroep Wageningen 
35. ANC-Swapo Vrouwen Steungroep, Nijmegen 
36. ANC Unit Nederland 
37. Angola Comité 
38. Anti-Apartheids Beweging Lelystad 
39. Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN) 
40. Anti-Apartheidsbeweging Zevenaar 
41. Anti-Apartheidskomitee Helmond 
42. Anti-Apartheidsfonds Landbouwuniversiteit Wageningen 
43. Anti-apartheidsgroep Venlo 
44. Anti-Apartheidswinkel, Amsterdam 
45. Association of West European Parliamentarians for Action against Apartheid (AWEPAA) 
46. AWEPA Association of West European Parliamentarians for Africa 
47. Azania Komitee 
48. Bergen op Zoom tegen Apartheid 
49. Bevrijdingsfonds KZA 
50. Black People in Holland Against Apartheid (BPHAA) 
51. Blij dat ik snij 
52. Boycot Outspan Aktie (BOA) 
53. Breytenbach comité 
54. Breda tegen Apartheid 

                                                
1539 Deels gebaseerd op: http://www.iisg.nl/collections/anti-apartheid/history/actiegroepen.php 
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55. Breed Namibië Overleg 
56. Breed Overleg Tegen Apartheid (BOTA) 
57. Breed Overleg Tegen Apartheid Oisterwijk 
58. Breed Zimbabwe Overleg 
59. Burn down Apartheid 
60. Bussum tegen Apartheid 
61. Buurtband Alexandra - Spaarndammer-Zeeheldenbuurt 
62. CASA-koor 
63. CIZZA, Pax Christi werkgroep 
64. Comité Enquête Zuid-Afrika, Amsterdam 
65. Comité Gezinsadoptie Zuidelijk Afrika 
66. Comité Koinonia-Nederland 
67. Comité Studiebeurzen Zuidafrikaanse Studenten 
68. Comité tot het houden van een protest-optocht in verband met het optreden tegenover de 

Negerbevolking in Zuid-Afrika (maart 1960) 
69. Comité Waddinxveen Olieboycot Zuid-Afrika 
70. Comité Zuid-Afrika (CZA) 
71. Commando Crash and Carry 
72. COSAN (Congress of South Africans in the Netherlands) 
73. COSAWR-NL (Committee on South African War Resistance) 
74. Cottesloe-werkgroep 
75. Culemborg tegen Apartheid 
76. Defence and Aid Fund Nederland (DAFN) 
77. Den Bosch tegen Apartheid 
78. Deventer tegen Apartheid 
79. Dordrecht tegen Apartheid 
80. Dutch Committee KLM Out Of South Africa, SNV Tanzania 
81. Dutch Violence Observation Mission (politievakorganisaties NPB, ACP en VMHP) 
82. Eduardo Mondlane Stichting (EMS) 
83. Eén voor Afrika kommando 
84. Eindhoven tegen Apartheid 
85. Enschede tegen Apartheid 
86. European Campaign Against South African Aggression on Mozambique and Angola 

(ECASAAMA) - Nederland 
87. Galerie De Speer, Amsterdam 
88. Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika 
89. Goes tegen Apartheid 
90. Goois Overleg Tegen Apartheid (GOTA) 
91. Govan Mbeki Fonds, Universiteit van Amsterdam 
92. Groningen tegen Apartheid 
93. Grootste Nederlandse anti-apartheidskoor 
94. Haags Steunkomitee Zuidafrikaanse Vakbeweging 
95. Haarlem tegen Apartheid 
96. Haarlemmermeer tegen Apartheid 
97. Heerhugowaard tegen Apartheid 
98. Heerlen tegen Apartheid 
99. Health Watch Group South Africa, Johannes Wier Stichting voor Mensenrechten en 

Gezondheidszorg 
100. Helders Steuncomité Tegen Apartheid? Steun het ANC 
101. Hengelo tegen Apartheid 
102. Hilversum tegen Apartheid 
103. Informatie- en Adviesgroep Zuid-Afrika 
104. Intitiatiefgroep Amsterdam bouwt mee aan het nieuwe Zuid-Afrika 
105. Intitiatiefgroep Omroep voor Radio Freedom 
106. Interkerkelijke werkgroep Shell uit Zuid-Afrika 
107. Interkerkelijke Werkgroep tegen Apartheid, Oegstgeest 
108. Jongeren Anti-Apartheids-Aktie-comités ('Jantapaks') 
109. Jongeren tegen Apartheid 
110. Juristen tegen Apartheid 
111. Kalahari Support Group 
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112. Kampagne Redt de Upington 14 
113. Kampen tegen Apartheid 
114. Komitee 75 jaar ANC, Purmerend 
115. Komitee Redt de Sharpeville Zes 
116. Komitee Shell uit Zuid-Afrika (SuZA) 
117. Komitee Stop Apartheid, Groningen 
118. Komitee Utrecht voor Zuidelijk Afrika 
119. Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) 
120. Kommando Trek Van den Broek omlaag 
121. KOZA (Komitee Zuidelijk Afrika) Den Bosch 
122. KZA Lelystad 
123. KZA Werkgroep Almere 
124. Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA) 
125. Landelijk Actiecomité Boycot AMRO 
126. Landelijke Werkgroep Sociale Akademie Tanzania 
127. Landelijke Zuid-Afrikagroep Abva-Kabo 
128. Landelijk Overleg Steungroepen voor zwarte predikanten (LOS) 
129. Landelijk Platform van Studenten tegen Apartheid (STA of LPSTA) 
130. Leeuwarden tegen Apartheid 
131. Leiden steunt het Zuidafrikaanse verzet 
132. Leiden tegen Apartheid 
133. Leiderdorp tegen Apartheid 
134. Lelystad tegen Apartheid 
135. LKK Landelijke Overlegraad van WZA's 
136. Mandela Tour (Muziek tegen Apartheid) 
137. Maastricht Tegen Apartheid 
138. Mandela Lezing, Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika 
139. Medisch Komitee Angola (MKA) 
140. Meppel tegen Apartheid 
141. Nachtschade 
142. Namibië Werkgroep Monnickendam 
143. Namibië Werkgroep Rotterdam 
144. Namibië Werkgroep Voorschoten 
145. Nederlands Comité voor Amnestie in Portugal 
146. Netherlands Organisation for Manpower Development Assistance (NOMDA) 
147. Nijmegen tegen Apartheid 
148. Nog Meer Nachtschade 
149. Noordwijk tegen Apartheid 
150. Oecumenische Werkgroep Zuid-Afrika Son en Breugel 
151. Olieboycot Komitee Voorschoten 
152. Omroep voor Radio Freedom 
153. Onderwijsfonds voor Zuidelijk Afrika (OFZA) 
154. Openbare Basisschool Nelson Mandela, Rotterdam 
155. Oss tegen Apartheid 
156. Platform Geen Zuidafrikaanse kolen in Nederland 
157. PLUTO (Pipelines Under The Ocean) 
158. Politie tegen Apartheid 
159. Projektgroep Onderwijs Zuid-Afrika 
160. Projektgroep Zuid-Afrika, Sociologisch Instituut Universiteit van Amsterdam 
161. Pyromanen tegen Apartheid 
162. Reference Centre on Education and Religion in South Africa (RECSA), Utrecht 
163. Refugiado 
164. Revolutionaire Anti-Racistiese Aktie (RARA) 
165. Rhodesië Comité 
166. Roermond tegen Apartheid 
167. Roosendaal tegen Apartheid 
168. Rotterdam tegen Apartheid 
169. SA Economic Research and Training Project (SAERT) 
170. Scholenaktie Namibië 
171. Scholengroep Zuidelijk Afrika (SZA), Groningen 
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172. Shell Aktiegroep Deventer 
173. Shell's Angels 
174. Shipping Research Bureau (SRB of 'Shirebu') 
175. Sittard tegen Apartheid 
176. South Africa/Namibia Association (SA/NAM) - Standing Committee of NGOs 
177. Steun Demokratische krachten 
178. Steunfonds (Ex-)Politieke Gevangenen Zuid-Afrika 
179. Steunfonds voor Vakbewegingen in Zuidelijk Afrika 
180. Steungroep ANC, Assen 
181. Steungroep Bloemendaal e.o. 
182. Steungroep Ma Thoko 
183. Steungroep Path:\SA (Progressive Automation Transfer from Holland to South Africa) 
184. Steungroep voor Klaas de Jonge en Hélène Passtoors 
185. Steungroep ZA Studenten VU 
186. ‘Steve Biko commando’ 
187. Stewardessen tegen Apartheid 
188. Stichting African National Congress Nederland 
189. Stichting Bafazi, Zoetermeers Fonds voor Scholing van Zwarte Vrouwen in Zuid-Afrika 
190. Stichting CASA 
191. Stichting ISARA (International South African Refugee Aid), Capelle a/d IJssel 
192. Stichting Kalahari Contact 
193. Stichting Projektkoppeling Provincie Groningen-SOMAFCO 
194. Stichting Standbeeld Nelson Mandela (Nederlandse of Haagse Mandelastichting) 
195. Stichting Steunfonds Hélène Passtoors, België/Nederland 
196. Stichting Kopano Samenwerkingsverband Noord-Nederland - Zuid-Afrika 
197. Stichting Malibongwe 
198. Stichting Malibongwe Opleidingsfonds Zwarte Vrouwen in Zuid-Afrika 
199. Stichting Mayibuye, Leiden 
200. Stichting SADWU Steungroep 
201. Stichting Sophie's Voice 
202. Stichting Steun Uitenhage Zuid-Afrika 
203. Stichting Steunfonds Swapo-/Namibische Vrouwen 
204. Stichting Stop Apartheid, Racisme, Discriminatie, Kolonialisme (STAR) 
205. Stichting Studiefonds voor Zwarte Zuidafrikaanse Vrouwen 
206. Stichting Thembisa 
207. Stichting Unity against Apartheid 
208. Stichting VN-jaar voor de sancties tegen Zuid-Afrika 
209. Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika 
210. Stichting Vrouw, Kerk, 2/3 Wereld 
211. Studenten Anti-Apartheids Komitee (STAAK), Universiteit van Amsterdam 
212. Studentenplatform tegen Apartheid 
213. SWAPO-vrouwen in Nederland 
214. Tanzania Comité 
215. Thami Mnyele Gastatelier 
216. Toneelgroep Zuidelijk Afrika, Groningen 
217. Twents Platform tegen Apartheid 
218. Universitair Actiecomité Steun ANC, Universiteit van Amsterdam 
219. Utrecht tegen Apartheid 
220. Victoria Mxenge Kommando 
221. Vlaardingen tegen Apartheid 
222. Vriendenkring Anti-apartheid, Alphen a/d Rijn 
223. Welkom Mandela Comité 
224. Werkgroep Aktie Namibië Voorschoten 
225. Werkgroep Anti-Apartheid 's-Gravenhage 
226. Werkgroep Begeleiding GOS (Gereformeerde Oecumenische Synode) 
227. Werkgroep Driebergen steunt Namibië 
228. Werkgroep Gezinsadoptie Zuidelijk Afrika 
229. Werkgroep Guinee-Bissau, Utrecht 
230. Werkgroep Kairos, Christenen tegen Apartheid 
231. Werkgroep Namibië Voorschoten 
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232. Werkgroep Schrijvers tegen Apartheid 
233. Werkgroep Zuid-Afrika, Bedrijfsgroep Burgerluchtvaart Vervoersbond FNV 
234. Werkgroep Zuid-Afrika FNV Bedrijfsledengroep, Shell Amsterdam 
235. Werkgroep Zuid-Afrika van de Leidse Studentenekklesia 
236. Werkgroep Zuid-Afrika Heerenveen 
237. Werkgroep Zuid-Afrika Zwolle 
238. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Almelo 
239. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Almere-Haven 
240. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Amersfoort 
241. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Amsterdam 
242. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Apeldoorn 
243. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Arnhem 
244. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Assen 
245. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Baarn 
246. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Barendrecht 
247. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Breda 
248. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Bredevoort 
249. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Bunnik/Zeist 
250. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Delft 
251. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Den Bosch 
252. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Den Haag 
253. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Deventer 
254. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Doesburg 
255. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Dongen 
256. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Drachten 
257. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Driebergen 
258. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Dronten 
259. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Eindhoven 
260. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Enkhuizen 
261. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Epe 
262. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Franeker 
263. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Geldrop 
264. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Geleen 
265. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Gouda 
266. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Groningen 
267. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Haarlem 
268. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Harderwijk 
269. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Hazerswoude 
270. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Heemskerk 
271. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Heerde 
272. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Heerlen 
273. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Helmond 
274. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Hoogeveen 
275. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) IJmond 
276. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Kampen 
277. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Katwijk 
278. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Leeuwarden 
279. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Leiden 
280. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Lelystad 
281. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Maastricht 
282. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Middelburg 
283. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Markelo 
284. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Nijmegen 
285. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Noord-Brabant 
286. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Oegstgeest 
287. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Oost-Groningen 
288. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Oss 
289. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Oudewater 
290. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Reeuwijk 
291. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Rijswijk 
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292. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Roermond 
293. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Rotterdam 
294. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Schagen 
295. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Schiedam 
296. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Schijndel 
297. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Schinnen 
298. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Steenwijk 
299. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Tegelen 
300. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Tiel 
301. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Tilburg 
302. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Uden 
303. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Uithoorn 
304. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Utrecht 
305. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Venray 
306. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Voorschoten 
307. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Waddinxveen 
308. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Wageningen 
309. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Weesp 
310. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Winschoten 
311. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Zeeland 
312. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Zeist 
313. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Zwaagwesteinde 
314. Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Zwolle 
315. Werkgroep Zuidwest-Afrika, Amsterdam 
316. Woerden tegen Apartheid 
317. Woningbouwfonds gemeente Culemborg ten bate van Villiersdorp 
318. Zaanse Steungroep Zuid-Afrika 
319. Zaanstad tegen Apartheid 
320. Zambiawerkgroep 
321. Zimbabwe-komitee 
322. Zoetermeer tegen Apartheid 
323. Zoeterwoude tegen Apartheid 
324. Zuidafrikaanse Dienstweigeraars Project (ZADP) 
325. Zuid-Afrika-Comité Enkhuizen 
326. Zuid-Afrika Werkgroep AbvaKabo Amsterdam 
327. Zuid-Afrika Werkgroep Burgerluchtvaart, Schiphol-Oost 
328. Zuidelijk Afrika Kombinatie (ZAK) 
329. Zuidelijk Afrika Platform Tilburg 
330. Zwolle tegen Apartheid 
331. Zuid-Afrika-Aktiegroep Wiskunde (RU Groningen) 
332. Comité Hélène Passtoors Vrij 
333. Culture in Another South Africa (CASA) 
334. Beeldenstorm tegen Apartheid (Universiteit Utrecht) 
335. Aktiecomitee Anti Zuid-Afrika Stages 
336. Solidariteitsgroep Vrouwelijke Gevangenen in Zuid-Afrika, (Amsterdam) 
337. Komitee Zuid-Afrika Nee (nav Paralympics Arnhem) 
338. Amsterdammers tegen racisme en discriminatie (gooiden boeken NVAV in de gracht) 
339. Scholierenkomitee voor Vrede en Anti-fascisme (actie bij NZAV) 
340. ANC Benjamin Moloise Commando (vernielingen in A’dam) 
341. Pek en veren tegen apartheid (radicalen in Leeuwarden) 
342. Mollen tegen Apartheid (vernieling golfterrein Noordwijk) 
343. Gereformeerden voor het PCR 
344. Studenten Comité Zuid-Afrika (Stucoza) 
345. Boycot Apartheid Groep Oost (BAGO) 
346. Stichting Beyers Naudé (Rijksuniversiteit Limburg) 
347. Sharpeville Komitee 
348. Steun Democratische Krachten (Herbart Ruitenberg) 
349. Stichting stop apartheid, racisme, discriminatie, kolonialisme (STAR) 
350. Zuidelijk Afrika Komitee 
351. Hoekse Waard Anarchistisch Front tegen Apartheid (HAFTA)  
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Lijst van activiteiten van de radicale beweging1540: 
 

1. 19-01-1984 Amsterdammers tegen Apartheid – vernielingen bij NZAV  
2. 05-09-1984 Anoniem – bekladdingen Zafr ambassade Den Haag  
3. 06-01-1985 Pyromanen tegen apartheid – brandstichting bij Deuss  
4. 09-03-1985 Amsterdammers tegen Racisme – Verstoring dia show A-reizen Mijdrecht  
5. 23-03-1985 Ruiten ingegooid bij reisbureau Haarlem plus stinkbommen  
6. 01-05-1985 Diverse acties bij bedrijven met banden met Zafr in het kader van Aktiedag 

tegen de multies  
7. 16-05-1985 Bij bedrijf Oldelft in Drenthe vernielingen aangericht  
8. 09-06-1985 Transvaalbuurt, een buurt apart – straatnaambordjes verwijderd 
9. 25-07-1985 Verfbommen nar NVZA-kantoor  
10. 25-07-1985 Verf- en rookbommen door ruiten Holland International  
11. 30-07-1985 Leuzen gekladderd en sloten dicht gekit bij groot aantal bedrijven waaronder 

ABN, Mees&Hope, NMB, AMRO, Rabo, Holland International, Gist Brocades 
12. 01-08-1985 Ruiten ingegooid bij Holland International en Internatio Muller 
13. 08-08-1985 Crash&carry – vernieling wijnhandel Kaapse Hoek in Amsterdam 
14. 08-08-1985 Inbeslagname admin Kaapkelder Teuge  
15. 08-08-1985 Anoniem – ruiten ingooien hoofdkantoor SHV Utrecht  
16. 11/12/13-08-1985 Diverse acties tegen bedrijven: reisbureaus, wijnhandelaren, 

Volkswagendealers en banken  
17. 22-08-1985 Fruitzaak Assen beklad, verfbommen tegen reisbureau/importeur A’dam 
18. 05-09-1985 Shell station Amsterdam vernield door Commando Een voor Afrika 
19. 05-09-1985 45 Auto’s beschadigd bij Volkswagedealer Den Haag. Steve Biko 

Commando. 
20. 05-09-1985 Ruiten ingegooid bij afdeling mijnbouw, TH Delft 
21. 05-09-1985 NMB in Bodegraven vernielingen 
22. 05-09-1985 Holland International Alphen vernielingen 
23. 05-09-1985 Kommando Trek Van den Broek omlaag – ruiten ingooien en verfbommen 

Van Leer Amstelveen  
24. 12-09-1985 Verfbommen bij CLIC Groningen 
25. 17-09-1985 RARA – Makro Duivendrecht  
26. 17-09-1985 Ruiten ingegooid bij Amro Amsterdam 
27. 3/4-09-1985 Kamer van Koophandel – valse brief KvK Den Bosch over investeringsstop 

Zafr  
28. 20-10-1985 ANC Benjamin Moloise commando – ruiten vernield bij ABN en AMRO + 

Shell pomp.  
29. 09-01-1986 Brandbom bij Mercedes-garage Zwolle 
30. april 1986 Liggen voor lijk, liggen voor de Philips aandeelhoudersvergadering  
31. 11-05-1986 Nachtschade, 13 Shell pompen gesaboteerd  
32. 11-05-1986 Nog meer nachtschade, Shell station Wezep afgebrand 
33. 13-05-1986 Valse bommelding Shell Station Zwijndracht  
34. 08-06-1986 Ruiten ingegooid bij groenteketen Van Vliet Wageningen en Ede 
35. 7/8-06-1986 Splijt apartheid – admin Anglo gestolen  
36. 15-06-1986 Ruiten ingegooid reisbureau BBI 
37. 15-06-1986 Burn down Apartheid – acties bij vijf shell stations. Station Kriterion brandt 

af  
38. 18-06-1986 Ruiten ingegooid bij groentehandel van Vliet in Arnhem 
39. 24-06-1896 Leuzen gekalkt bij Van Vliet Arnhem, ruiten ingegooid bij Xenos, Arnhem 
40. 03-07-1986 Molotov cocktail Shell pomp Schagen (mislukt) 
41. 03-07-1986 Brandstichting NMB Leiden 

                                                
1540 Bron: Flint, Joost. (Radikale) anti-apartheidsacties in Nederland 1985-1990. Ongepubliceerd, privéarchief Joost Flint. 
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42. 09-07-1985 RARA aanslag bij van Leer Amstelveen 
43. 11-07-1986 Splijt apartheid gireert met chequeboek van Anglo geld naar KZA 
44. Half juli 1986 Anoniem – acties bij KLM reisbueaus  
45. Zomer 1986 Dreigbrieven en picketlines maken dat bloemen import Aalsmeer uit Zafr 

staakt  
46. 21-08-1986 Mollen tegen apartheid ploegen golfbaan in Noordwijk om 
47. 09-10-1986 Molotov cocktails bij Shell Station Groningen 
48. 17-12-1986 Rara – branden Makro Duiven uitgebrand, schade Makro Duivendrecht  
49. December 1986 Diverse bommeldingen bij Makro’s in Nederland 
50. December 1986 Leuzen gekalkt op viaducten rond Amsterdam 
51. 10-01-1987 RARA – brand Makro Nuth. SHV trekt zich terug uit Zafr. Evenals bedrijf 

Forbo vloerbedekking uit Krommenie 
52. 12-01-1987 Auto Zafr ambassade in Den Haag in brand 
53. April 1987 groetewinkels dichtgeplakt en reisbureau Intertop in Voorburg bezet. 
54. 13-04-1987 Shell-pomp Delft dichtgeplakt door axiegroep ‘wij plakken jullie’ 
55. 06-05-1987 acties tegen bedrijven in Amsterdam (oa BP en NZAV) leuzen geschilderd bij 

kunstwerk Amsterdamse diamant  
56. 19-06-1987 Rara – benzinestations bezocht, station Zaandam brandt af enige schade in 

Nieuwegein 
57. 26-06-1987 Rara – Brand bij Boot in Alphen  
58. 08-10-1987 Flat ontruimd na vals bommelding Tuindorp Oostzaan 
59. 26-10-1987 vernoelingen bij Shell dochters in Blerick 
60. 26-11-1987 Anoniem – vernieling vrachtwagens van olie- en gashandel.  
61. 21-01-1988 Luezen schilderen en stinkbommen bij kokenhandelaar SSM in Rotterdam 
62. 29-01-1988 Blokkade van kraakpand Baga Moyo bij Heineken brouwerij met spandoek 

’Stop Handel met Zuid-Afrika’ 
63. 02-02-1988 Leuzen schilderen op villa Fentener van Vlissingen, plus neerzetten pop met 

galg. 
64. 07-03-1988 Anoniem bij 36 Shell stations slangen doorgesneden en andere vernielingen  
65. Maart 1988 Anoniem – eenling snijdt slangen in Almere  
66. Eind maart 1988 Anoniem – Leuzen gekalkt op viaducten  
67. Eind maart 1988 verfbommen bij kolenboer Anker en Shell dochter Rotterdam 
68. Eind maart 1988 Slangen snijden plus brand bij Shell pomp Heemstede 
69. 12-04-1988 Slangen snijden Pomp in Almere 
70. 18-04-1988 vernielingen bij pomp in Apeldoorn door Jongerenverzet Gelderland 
71. 18-04-1988 Slangen snijden in Utrecht, Haarlem, Haaksbergen 
72. 21-04-1988 Demo voor RARA in A’dam 
73. 21-04-1988 blokkade shell stations in Arnhem  
74. 27-04-1988 Slangensnijden in Mijnsherenland door Hoekse Waard Anarchistisch Front 

tegen Apartheid (HAFTA)  
75. 28-04-1988 Vier stations in Tilburg slangen gesneden 
76. 28-04-1988 Leuzen geschilders in Groningen 
77. 28-04-1988 Brandende autobanden op weg in Rotterdam 
78. 28-04-1988 Ruiten ingegooid bij Shellstation Baarn 
79. 09-05-1988 Anti-grootverbruikersactie – V&D, HTM, Thermo Shell vernielingen enzo  
80. 12-05-1988 Shell station Rotterdam vernield 
81. Eerste helft juni: slangensnijden in Venlo, Nijmegen, Wychen, Utrecht en Tilburg. Plus 

leuzen gekalkt tussen Haarlem en Amsterdam 
82. 06-06-1988 Anoniem – twee Shellstations in Zeewolde branden af  
83. 07-06-1988 Splijt apartheid – diefstal documenten CASA in Zaandam  
84. 13-06-1988 Slangen snijden in Eindhoven 
85. 14-06-1988 Slangen snijden in Lomm 
86. Slangen snijden gemeentereiniging Leiden plus benzenereservoirs vervuild 
87. 18-06-1988 Stinkbommen bij Europa Hotel in Scheveningen wegens congres EZAV 

(Europees Zuid-Afrika Verbond) 
88. 20-06-1088 Ruiten ingegooid Shell station Huizen 
89. 21-06-1988 Poging tot brand Shell Broek in Waterland 
90. 23-06-1988 Blokkade Shell distributiepunt Utrecht 
91. 05-07-1988 Vernielingen bij gemeentereiniging Den Haag wegens gebruik Shel producten 
92. Leuzen kalken tegen Shell in Haarlem 
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93. 10-07-1988 Slangen snijden in Venlo 
94. 10-07-1988 Slangen snijden in Blerick 
95. 18-07-1988 Slangen snijden in Nieuwegein 
96. 18-07-1988 Ruiten ingegooid bij SHV 
97. 223-07-1988 Slangen snijden in Castricum 
98. 31-07-1988 Slangen snijden in Alphen a/d Rijn 
99. 05-08-1988 Manifestatie voor René in Paradiso 
100. 05-08-1988 Bommelding bij Shell Station tussen Ede en Wageningen 
101. 05-08-1988 Leuzen gekalkt bij politie in Utrecht wegens René 
102. 05-08-1988 Shell station vernield in Rotterdam 
103. 05-08-1988 Vernielingen bij pompen in Velsen, Axel, Nijmegen 
104. 12-08-1988 Vernielingen bij oliehandelaar in Blerick. Schade 100.000 gulden 
105. 19-08-1988 Bommelding bij Shell station in Apeldoorn 
106. 23-08-1988 Brand bij pomp in Rotterdam 
107. 23-08-1988 Brand bij Philips vestiging in Amsterdam. Schade 500.000 gulden 
108. 24-08-1988 Ruiten ingegooid bij Paleis van Justitie Amsterdam wegens veroordeling 

René 
109. 25-08-1988 Slangen snijden in Nijmegen 
110. 25-08-1988 Verspreiden valse pamfletten over staking HTM-personeel Den Haag wegens 

gebruik Shell 
111. Begin september 1988 Slangen snijden in onder andere Hoorn en Arnhem, wegens 100ste 

vernielde pomp. 
112. 20-09-1988 Shell station Nieuwegein vernield 
113. 20-09-1988 Mislukte aanslag bij Shell station Rotterdam 
114. 22-09-1988 Bezetting infokantoor HTM Den Haag wegens contract met Shell 
115. 26-09-1988 Verwijdering straatnaambordjes in Haarlem: nieuwe namen: wandelstraat en 

Roemersmastraat 
116. 18-10-1988 Ruiten ingegooid bij Olivetti en IBM 
117. 20-11-1988 Actiebijeenkomst in Paradiso ivm oprichting SuZA 
118. 28-11-1988 Water in benzineopslag in Utrecht 
119. 28-11-1988 Vernielingen bij Shellstations in Raalte en Didam (tegelijk acties in 

Denemarken en BRD) 
120. 23-12-1988 Slangen snijden in Assen 
121. December 1988 blokkade bij Shell station in Wageningen 
122. 31-12-1988 Lewaaidemo bij Bijlmerbajes voor René 
123. 31-12-1988 Ruiten ingegooid bij NedLloyd wegens transport naar Zafr. 
124. 02-01-1989 Shell boortoren monument vernield in Den Haag 
125. 02-01-1989 Vernielingen bij pompstations Leiden plus leuzen kalken bij busmaatschappij 
126. 17-01-1988 Vier pompstations vernield in Tiulburg door Shell’s Angels 
127. 17-01-1989 Vernieling bij pomp in Apeldoorn 
128. Januari 1989 ruiten ingegooid bij Shell station in Wageningen 
129. 29-01-1989 Blokkade bij Shellstation in Heemskerk 
130. 06-02-1989 Inbeslagname door studenten van Ublad in Utrecht wegens Shell-advertenties 
131. 06-02-1989 Slangensnijden in Wageningen 
132. 10-02-1989 Opnieuw actie tegen U-blad Utrecht 
133. 20-02-1989 Vernielingen bij Shell station in Amstelveen 
134. 23-02-1989 Slngen snijden in Schiedam 
135. 29-02-1989 Brand in Shellshop Amersfoort 
136. 04-03-1989 Blokkade Shell station in Leiden 
137. 14-03-1989 Slangen snijden in Amstelveen en Amsterdam door Blij dat ik Snij 
138. 20-03-1989 Water in benzine opslag in Bergen, Bussum en Zeist door ‘Kwiksinaasappel 

en cyaankalidruif’. 
139. 23-03-1989 Vernielingen bij garages en pompen in venlo 
140. 23-03-1989 Blokkade bij pompstation in Arnhem 
141. 31-03-1989 Blokkade bij pomp in delft 
142. 05-04-1989 Water in benzineopslag in Bodegraven door ‘Max Hevelaar’ 
143. 06-04-1988 Ja-knikker in Rijswijk beschadigd 
144. 08-04-1989 Acties bij div. pompen als opwarmer voor spektakelblokkade 
145. 16-04-1989 Slangensnijden in Nijmegen 
146. 17-04-1989 RARA brandstichting bij Thermo Shell. Schade 1,5 miljoen gulden. 
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147. 17-04-1989 Doodshoofden protesteren bij UvA tegen contractonderzoek voor Shell 
148. 17-04-1989 Slangen snijden in Leiderdorp, Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel, 

Hazerswoude-dorp en Reeuwijk 
149. 19-04-1989 Slangen snijden in Aalsmeer (2x), Hoofddorp en Nieuw-Vennep 
150. 20-04-1989 Slangen snijden in Haarlem 
151. 19/20/21-04-1989 Spektakelblokkade Shell laboratorium in Amsterdam Noord 
152. 22-04-1989 Brandbommen Shell in Nijmegen 
153. 08-05-1989 Water in benzineopslag in vijf plaatsen in Nederland 
154. 10-05-1989 Suiker en kalk in benzineopslag in Leiden 
155. 13-05-1989 Slangen snijden in Nijmegen 
156. 15-05-1989 Vernielingen bij Shell-dochter Nickerson-Zwaan 
157. 22-05-1989 Poging tot brand bij pomp Hilversum 
158. 29-05-1989 Slangen snijden in Arnhem 
159. 02-06-1989 Slangen snijden in Groningen (6x) en Haren 
160. 02-07-1989 Slangen verwijderd bij pomp in Enschede 
161. 12-07-1989 Slangen snijden bij pompen in Rotterdam (3x) 
162. 27-07-1989 Auto van politieman in brand wegens diens bezoek aan Zafr. 
163. 27-07-1989 Vernielingen bij pomp in Rotterdam 
164. 06-08-1988 Slangen snijden in Amsterdam (2x) en Amstelveen 
165. 07-08-1989 Slangen snijden in Arnhem 
166. 07-08-1989 Slangen snijden in Wateringen 
167. 20-08-1989 Slangen snijden in Eindhoven (5x) 
168. 21-08-1989 Molotov cocktail bij Shell in Eibergen 
169. 10-09-1989 Slangen snijden Diemen 
170. 10-09-1989 Benzine opslag vervuild Groningen 
171. 28-09-1989 Folia in beslag genomen door actievoerders wegens Shell-advertenties 
172. 28-09-1989 Wageningen universiteitsblad in beslag genomen door actievoerders wegens 

Shell-advertenties. 
173. 05-10-1989 Deel oplage Folia verbrand wegens Shell advertenties 
174. 13-10-1989 Kolen op de stoep van Wim Kok gedeponeerd wegens ontwerp regeerakkoord 

zonder sancties jegens Zafr 
175. 16-10-1989 Acties en vernielingen bij 41 Shell pompen in o.a. Amsterdam (6x), Utrecht 

(3x), Amstelveen (2x), Nijmegen (4x). Oosthuizen, Uitgeest, De Bilt, Assen (2x) , Haren, 
Oirschot, Zaandam, Arnhem (2x), Heerhugowaard (2x), Apeldoorn, Groningen, Broek-in-
Waterland, Hilversum en Zandvoort. 

176. 02-11-1989 Groningse studenten bezetten redactie universiteitsblad wegens Shell-
advertenties 

177. 02-11-1989 Shell advertenties vewijderd uit Folia door Scharen tegen Apartheid 
178. 14-11-1989 Vernielingen bij pomp in Enschede 
179. 15-11-1989 Slangen snijden in Wezep 
180. 15-11-1989 Slangen snijden in Den Bosch 
181. 16-11-1989 Adverties uit 10.000 ex van Folia gescheurd. 
182. 05-15-1989 Slangen snijden in Enschede 
183. 08-12-1989 Advertentie uit 10.000 ex van Folia gescheurd door groep Scheurbuik 
184. 14-12-1989 Acties in Wageningen en Delft tegen advertenties in universiteitsbladen 
185. 15-12-1989 Mislukte poging startbaan Schiphol blokkeren wegens SAL-vliegtuig 
186. 25-12-1989 Vernielingen bij Shell station in Utrecht 
187. 03-01-1990 Slangen snijden in Apeldoorn (5x) 
188. 04-01-1990 Slangen snijden in Brummen 
189. 26-01-1990 Leuzen gekalkt bij reclamebureau voor Shell 
190. 25-02-1990 Sabotage Aalsmeerderbrug over ringvaart Haarlemmermeer wegens passeren 

van Shell-schepen voor Schiphol 
191. 02-03-1990 Leuzen gekalkt bij pompstation Amsterdam-Noord 
192. 15/16-06-1990 Blokkade Shell hoofdkantoor in Den Haag 
193. 23-06-1990 Blokkade Zafr. kolenschip Berlinda in Rotterdamse haven  

 
 


