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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 

                                                
6 Inglehart, Ronald. The silent revolution. Changing values and political styles among western publics. Princeton University 

Press, 1977. 

7 Habermas, Jürgen. De nieuwe onoverzichtelijkheid en andere opstellen. Boom, Amsterdam, 1989.  

8 Zie ook: Achterhuis, Hans (et al, RED). Denkers van nu. VKB Media, Amsterdam, 2005, p 182 e.v. 

9 Zie ook: Hooghe, Marc. Van herrieschoppers tot politieke vernieuwers. Tijdschrift voor Sociologie 1993 - Vol. 14, Nr 3, p 

295. 

10 Duyvendak et al (1992). 

11 Zie Duyvendak et al (1992), p 27 e.v. 
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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, 
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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. 
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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 

                                                
43 Zie ook: Wijmans in Duyvendak et al (1992). 

44 Zie bijvoorbeeld: Meyer, David S. Claiming credit: Stories of movement influence as outcomes. In: Mobilization, Volume 

11, No. 3: October 2006 en ook Giugni and Passy (1998). 

45 Meyer (2006). 

46 Zie: 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. 

                                                
47 Zie: Kolb (2007). 

48 Kolb (2007). 

49 Een overzicht hiervan is onder andere te vinden bij: Koopmans, Ruud en Dieter Rucht. Protest Event Analysis. In: 

Klandermans, Bert en Suzanne Staggenborg (eds.). Methods of social movement research – Social movements, protest, and 
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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.  
 


