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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 


