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2. Comité Zuid Afrika 
 
Inleiding 
De nacht van 4 op 5 december 1956 was een kort nachtje voor een groot aantal Zuid-Afrikaanse 
tegenstanders van de apartheid. Net voor zonsopgang werden Nelson Mandela, Oliver Tambo, Walter 
Sisulu, Joe Slovo en 152 andere leden van het ANC door de Zuid-Afrikaanse politie van hun bed 
gelicht en overgebracht naar de gevangenis in Johannesburg. Mandela en de zijnen werden beschuldigd 
van hoogverraad. Een jaar eerder had het ANC samen met andere zwarte organisaties en de (verboden) 
Communistische Partij van Zuid-Afrika het befaamde Freedom Charter aangenomen. Daarin 
verklaarden de organisaties dat: 
We, the People of South Africa, declare for all our country and the world to know: 
That South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly 
claim authority unless it is based on the will of all the people... 
Het Freedom Charter is voor miljoenen mensen, zowel in Zuid-Afrika als daarbuiten, de basis geweest 
voor de strijd tegen de apartheid en voor de steun aan het ANC. Met deze tekst keerde de organisatie 
zich niet alleen tegen het blanke minderheidsregime, maar verklaarde zich ook voorstander van een 
multi-raciaal Zuid-Afrika, waar óók de blanke minderheid een rechtmatige plaats toekwam. 
Het proces tegen de gearresteerden zou bekend worden als het Treason Trial. Het duurde van 1956 tot 
1961 en aan het eind werden de beschuldigde vrijgesproken van de aanklachten. In Groot-Brittannië en 
de Verenigde Staten leidde het proces tot initiatieven om de beschuldigden én hun achtergebleven 
familieleden te ondersteunen. In Groot-Brittannië werd daartoe het Defence and Aid Fund (DAF) 
opgericht. 
In Nederland wekte de arrestatie van de ANC-leiders de woede op van de ‘rooie’ hervormde predikant 
Jan Buskes. Anti-militarist, PvdA-lid en oud-verzetsman Buskes kende Zuid-Afrika. Hij had in 1955 
op uitnodiging van de Internationale Broederschap der Verzoening een reis van drie maanden door het 
land gemaakt. Zijn ervaringen schreef hij op in het boek ‘Zuid-Afrika’s apartheidsbeleid: 
onaanvaardbaar’. Het boek werd na verschijning veel besproken in Nederland en heeft, volgens VU-
historicus G.J. Schutte, de apartheidspolitiek in Nederland op de politieke agenda gezet.120  
In de inleiding van zijn boek schreef Buskes: “Ik kan tegen het apartheidsbeleid alleen maar 
hartgrondig neen zeggen. Zowel om principiële als om praktische redenen is het onaanvaardbaar. Het 
lost naar mijn overtuiging het rassenprobleem niet op, maar maakt het meer en meer tot een probleem, 
dat tenslotte nog slechts op gewelddadige wijze opgelost kan worden en opgelost zál worden.” 
Volgens zijn biograaf, E.D.J. de Jongh, zag Buskes apartheid vooral als een sociaal-economische 
kwestie.121 Daarin botste hij met de ideologische aanhangers van apartheid die de blanke overheersing 
van Zuid-Afrika beschreven als “het goddelijke recht van de eerste, het eeuwenoude 
eigendomsrecht”.122 Buskes aarzelde echter of het vanuit zijn anti-militarisme te verdedigen was de 
vrijheidsstrijd van de Zuid-Afrikaanse zwarten te steunen. De Wereldraad van Kerken had in deze tijd 
tweehonderdduizend dollar te beschikking gesteld aan het programma ter bestrijding van het racisme, 
maar waar kwam dit geld uiteindelijk terecht? Werd het gebruikt voor de gewapende strijd of voor 
humanitaire hulp: morfine of mortieren? Tegelijkertijd vroeg Buskes zich af of men de zwarten wel het 
gebruik van geweld kon ontzeggen. Later, in een discussie georganiseerd door het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, in 1965, zou Buskes verklaren dat hij er genoeg van had “de zwarte man te 
vragen geen geweld meer te gebruiken.”123 
 
Met de arrestatie van de zwarte leiders vond Buskes een directe aanleiding zijn gevoelens een plaats te 
geven. Samen met het migrantenechtpaar Jan van den Ham en Stella Hilsum, richtte Buskes in 
november 1957 het Comité Zuid Afrika (CZA) op. Andere betrokkenen bij het CZA waren onder 
andere historicus Jacques Presser en journalist H.M. van Randwijk. Het eerste doel van het Comité was 
het inzamelen van geld voor de beschuldigden in het Treason Trial. Voorafgaand aan een kunstveiling 
die het South African Treason Trial Fund in Kaapstad organiseerde (op 31 januari en 1 februari 1958), 
hield het CZA een kunstveiling in het Minervapaviljoen in Amsterdam op 25 november 1957. Na 
afloop kon het CZA ruim 9.500 gulden overmaken aan Zuid-Afrika.124 Daarmee vonden de 

                                                
120 Schutte, G.J. Ds. Buskes’ “Onaanvaardbaar!” na 40 jaar, Zuid-Afrika 72 (1995), p 151-153. 

121 Overigens maakt Buskes-biograaf De Jongh geen melding van het feit dat Buskes één van de initiatiefnemers was van het 

CZA in 1957. Hij geeft Buskes pas een actieve rol bij de heroprichting van het comité in 1960. 

122 De Jongh, E.D.J. Buskes, dominee van het volk. Uitgeverij Kok, Kampen 1998, p 338. 

123 De Boer (1999), p 98. 

124 Harlaar (1994), pp 46-48. 
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initiatiefnemers kennelijk dat hun taak volbracht was, want er werd vervolgens enkele jaren niets meer 
van het Comité vernomen. 
In Zuid-Afrika was de oprichting van het CZA echter niet ongemerkt voorbijgegaan. Bij het bezoek 
van minister Suurhoff aan Zuid-Afrika, in 1958, liet de Zuid-Afrikaanse minister Louw weten dat zijn 
regering verbolgen was over de activiteiten van Buskes en de zijnen. Intussen begon het te rommelen in 
de Nederlandse en westerse samenlevingen. 
 
Opmaat naar de roerige jaren zestig 
De braafheid van de naoorlogse jaren moest in het midden van de jaren vijftig langzaam maar zeker 
plaatsmaken voor de eerste kiemen van verzet en rebellie. Na een decennium van wederopbouw en 
soberheid kropen Nederlanders langzaam maar zeker uit hun schulp. Tijdens de fase van wederopbouw 
moest niet alleen de materiële oorlogsschade worden hersteld, ook de politiek-maatschappelijke 
infrastructuur behoefde restauratie. Het zuilensysteem werd hersteld en Nederland vond zijn plaats aan 
de zijde van de Verenigde Staten binnen de Koude Oorlog. Het was een tijd van ‘de schouders eronder 
en geen gezeur’. 
Vooral de jeugd kwam echter steeds meer in opstand tegen de stugge normen en waarden van hun 
ouders. Nozems deden hun intrede in de stadscentra en joegen brave burgers de stuipen op het lijf. De 
nozems introduceerden voor het eerst een zichtbare jeugdcultuur in Nederland: zelfbewust, agressief, 
gekleed in spijkerbroek en leren jack en uitgedost met vetkuif. Niet alleen met hun uiterlijk 
provoceerden de nozems de naoorlogse burgerlijkheid, maar ook met hun muziek: rauwe rock ’n roll 
verdrong de fluwelen dansmuziek van de big bands. Bij verschillende gelegenheden botsten de 
jongeren met de politie. De clashes tussen de nozems en het ‘bevoegde gezag’ waren aan het einde van 
de jaren vijftig echter zelden politiek van aard. De nozem was a-politiek.  
Maar ook binnen de Nederlandse politieke verhoudingen waren veranderingen zichtbaar en ontstonden 
de eerste barsten in het naoorlogse model. Als reactie op de zich ontwikkelende Koude Oorlog 
begonnen mensen zich te roeren die zich wilden onttrekken aan de starre indeling van een kapitalistisch 
versus een communistisch kamp. ‘Derde Weggers’ wilden zich niet neerleggen bij een keuze tussen 
Oost en West als enige alternatieven. NAVO en Warschaupact werden beide afgewezen. Vanuit deze 
groep zou later de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) worden opgericht. De Pleingroep van pater 
Simon Jelsma deed vanaf 1954 van zich spreken, en markeerde het begin van de Nederlandse mondiale 
solidariteit. Jelsma preekte op Het Plein in Den Haag voor duizenden mensen over thema’s als vrede en 
armoede en populariseerde het nieuwe begrip ‘Derde Wereld’. In 1957 werd de Novib opgericht. De 
ruimte daarvoor was ook ontstaan omdat de Nederlanders in 1953 met de watersnoodramp het belang 
van internationale hulp zelf hadden ervaren.125 De Pleingroep ging in 1963 over in Sjaloom en richtte 
zich steeds meer op politieke bewustwording, met name gericht op de Derde Wereld. Hans Beerends, 
croniqueur van de derdewereldbeweging, onderscheidt vanaf midden jaren zestig drie 
hoofdstromingen: een beweging om de internationale economische verhoudingen te hervormen; de 
anti-imperialismebeweging; en de landen-solidariteitsbeweging.126  
De interne politieke verhoudingen in Nederland waren verstard aan het eind van de jaren vijftig. Het 
gevoel heerste dat de politiek nauwelijks een antwoord had op de maatschappelijke uitdagingen. Dit 
gevoel werd onder andere vertolkt door een open brief, gepubliceerd op 12 maart 1959, van een 
dertigtal Nederlandse intellectuelen en kunstenaars in de aanloop tot de Tweede Kamerverkiezing van 
1959. De ondertekenaars van die brief, waaronder Henk Hofland, W.F. Hermans, Remco Campert en 
Simon Vinkenoog, vroegen zich af waarom ze nog zouden stemmen: “Geen enkele partij spreekt tot 
ons gevoel, ons verstand of onze verbeelding.”127 
Bij de aanvang van de jaren zestig zaten de luiken in Nederland nog potdicht. De gevestigde media én 
de politiek reageerden afwijzend op de briefschrijvers. Het feit dat na de verkiezingen van 1959 de PSP 
haar intrede deed in de Tweede Kamer kon daar niets aan veranderen. De Nederlandse buitenlandse 
betrekkingen waren eind jaren vijftig, begin jaren zestig een beleidsterrein dat voorbehouden was aan 
de minister van Buitenlandse Zaken en zijn diplomaten. De invloed van het parlement was uiterst klein 
en die van niet-gouvernementele krachten al helemaal. Alleen een kleine elite van deskundigen kon 
hopen enige invloed uit te oefenen.128  
 

                                                
125 Zie onder andere: Beerends, Hans en Marc Broere. De bewogen beweging. Een halve eeuw mondiale solidariteit. Kit 

Publishers, Amsterdam, 2004. 

126 Beerends, Hans. De Derde Wereldbeweging. Geschiedenis en toekomst. Jan van Arkel, Novib, 1993, p 41. 

127 Geciteerd in: Duivenvoorden, Eric. Magiër van een nieuwe tijd. Het leven van Robert Jasper Grootveld. De Arbeiderspers, 

Amsterdam, 2009. 

128 Zie: Voorhoeve (1979), p 75 e.v.? 
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Op het internationale toneel echter waren de panelen wel degelijk aan het schuiven. De jaren zestig 
stonden in het teken van dekolonisatie. De relaties tussen westerse machten, de wereldgemeenschap en 
de landen in (vooral) Afrika veranderden snel. In 1960 bijvoorbeeld moest België zich terugtrekken uit 
Congo. In 1960 en 1961 waren twintig Afrikaanse landen toegetreden tot de Verenigde Naties. In zijn 
befaamde Winds of Change toespraak, in 1960, schetste de Britse premier Harold Macmillan tegenover 
het Zuid-Afrikaanse parlement de veranderende internationale verhoudingen waarbinnen Zuid-Afrika 
haar positie zou moeten bepalen. “The wind of change is blowing through this continent, and whether 
we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact. We must all accept it as a fact, 
and our national policies must take account of it.”129 De reactie van Verwoerd was slechts dat “ook de 
Blankes ‘n reg in Afrika het en die Unie die enigste vaderland vir sy Blanke inwoners is.”130 
De dekolonisatie van Nederlands-Indië had Nederland al op het spoor kunnen zetten van de 
veranderende wereldverhoudingen. Ons land had echter, in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, 
nauwelijks oog voor de op handen zijnde fundamentele verschuivingen in met name de verhoudingen 
tussen de ‘moederlanden’ en hun overzeese koloniën.  
De kwestie van de apartheid, en de Nederlandse houding tegenover Zuid-Afrika, speelde eind jaren 
vijftig zelfs niet bij de PSP. De partij was opgericht als antwoord op het Nederlandse koloniale beleid 
(de Nieuw Guinea-politiek), de Koude Oorlog en het verzet tegen de atoombewapening. Dit waren de 
belangrijkste items op de buitenlandagenda van de PSP. Zuid-Afrika stond, zelfs na Sharpeville, veel 
minder hoog op die agenda.131 Het feit dat het CZA aanvankelijk samenwerking met de PSP uitsloot 
(samenwerking met de CPN weigerde het Comité tot het einde) leidde niet tot speciale anti-
apartheidsinitiatieven vanuit de PSP. Vanaf het midden van de jaren zestig verlegde de PSP de 
aandacht wat betreft de buitenlandagenda vooral naar de Vietnam-kwestie. 
 
De interesse van Karel Roskam voor Zuid-Afrika werd gewekt op het Gereformeerd Gymnasium in 
Amsterdam. “Op een middag moesten we luisteren naar een verhaal van de vader van een leerling die 
in Zuid-Afrika was geweest. Ik vond dat belachelijk en ik zat achterin de aula wat te soezen. Totdat die 
man vertelde dat hij op een avond uitging en zijn gastheer tegen hem zei: ‘We hebben maar één 
revolver, maar hier heb je een hondenketting. Als een kaffer je aanvalt, kun je hem daarmee zijn ogen 
uitslaan.’ Die zin ken ik nog uit mijn hoofd. Later heb ik er een spreekbeurt over gehouden.”132 
Roskam studeerde later volkenrecht aan de Vrije Universiteit bij prof dr. Gesina van der Molen. Van 
der Molen stimuleerde Roskam om een promotieonderzoek te doen in Zuid-Afrika naar de 
volkenrechtelijke aspecten van de apartheid. 
Roskam: “Ik kreeg daar contacten met mensen die zich verzetten tegen de apartheid. Ze namen me mee 
naar zwarte woonoorden, dat vergeet je je leven niet. En ik werd er verliefd op een Zuid-Afrikaanse. 
We spraken af dat ze een jaar later naar Nederland zou komen. Maar toen kwam Sharpeville, haar 
moeder werd gearresteerd, waardoor ze niet kon komen.” Tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika had 
Roskam ook nauw contact met het ANC en hij woonde een aantal zittingen van het Treason Trial bij. 
Terug in Nederland, in september 1959, ontmoette Roskam weinig begrip voor zijn standpunten met 
betrekking tot Zuid-Afrika. “Er werd eens een feestje gegeven en vooraf vroeg iemand aan de 
gastvrouw: ‘Komt Karel ook? Dan kom ik niet. Dat gezeik over Zuid-Afrika kan ik niet meer 
aanhoren.’ Ik praatte er voortdurend over, tegen iedereen, zo had het me gegrepen.” 
Na het voltooien van zijn proefschrift wilde Roskam snel terug naar Zuid-Afrika, maar kennelijk 
hadden zijn felle standpunten ook de Zuid-Afrikaanse overheid bereikt: Roskam werd de eerste 
Nederlandse anti-apartheidspropagandist aan wie een visum werd geweigerd.  
Het alternatief voor Roskam was de strijd tegen apartheid in Nederland te voeren: de Nederlandse 
bevolking informeren over het kwalijke systeem van apartheid, de Nederlandse overheid ertoe bewegen 
het beleid met betrekking tot Zuid-Afrika te veranderen én druk uitoefenen op Zuid-Afrika zelf onder 
andere door een boycot van Zuid-Afrikaanse producten.  
In oktober 1959 nam hij contact op met Jan Buskes. Buskes was bereid Roskam te helpen met het 
(her)oprichten van het CZA, maar niet zonder hem te waarschuwen voor al te hoge verwachtingen. 
Buskes schreef Roskam op 17 december 1959: “Nu reeds moet ik U zeggen, dat U naar mijn 
overtuiging veel te veel hooi op Uw vork neemt. Ik doe alleen mee, als de taak van het Comité veel 
beperkter wordt gezien, omdat ik er niet veel voor voel mee te werken aan een actie, die tot mislukken 
gedoemd is. Ik heb enige ervaring. Ik meen trouwens, dat wij eerst een aantal mensen bijeen moeten 

                                                
129 Geciteerd in: http://www.southafrica.to/history/WindsOfChange.htm 

130 Hendricks (1985), p 211.  

131 Stichting Wetenschappelijk Bureau PSP. Ontwapenend; geschiedenis van 25 jaar PSP, 1957-1982. Uitgeverij Bevrijding, 

1982. 

132 Citaten van Roskam afkomstig uit een interview in Trouw, 17 juli 1996, door Harmen van Dijk. 
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roepen, om over de oprichting van een comité en de taak van dit comité te spreken. Overschat u vooral 
de mogelijkheden in Nederland niet.”133 
Roskam bleek echter onstuitbaar en schreef op 18 februari 1960 aan Buskes: “Ik heb [..] buitengewoon 
veel zin hier zo gauw mogelijk mee aan de slag te gaan, en wanneer het niet op bezwaren stuit, zou ik 
mijzelf graag kandidaat stellen voor het secretariaat, hoewel dit een ongebruikelijke procedure is.”134 
Op 1 maart 1960 ging het heropgerichtte CZA van start. Met Buskes als voorzitter en Roskam, 
inderdaad, als secretaris. Roskam en Buskes bleven zelf niet al te lang actief in het nieuw opgerichte 
Comité. In april 1961 vertrok Roskam voor vier jaar naar Nigeria (na terugkomst, in december 1965, 
hervatte hij zijn activiteiten voor het Comité). En Buskes kreeg eind 1961 te horen dat hij het om 
medische redenen rustiger aan moest doen. Hij werd als voorzitter opgevolgd door PvdA-politicus Joop 
Voogd, adjunct-directeur van de Wiardi Beckman Stichting en vanaf 1963 PvdA-Kamerlid. Buskes 
werd ere-voorzitter. 
In zekere zin was de heroprichting van het CZA net op tijd: nog geen maand later klonken schoten in 
een zwart woongebied nabij Johannesburg... 
 
Sharpeville, 21 maart 1960 
Op 21 maart 1960 opende de Zuid-Afrikaanse politie het vuur op een protesterende menigte rond het 
politiebureau in Sharpeville. Zwarte Zuid-Afrikanen verzetten zich tegen de pasjeswetten die de 
bewegingsvrijheid van niet-blanke Zuid-Afrikanen beperkten. 67 mensen verloren tijdens de 
manifestatie het leven, 186 raakten gewond. Het was het begin van grote ongeregeldheden. President 
Verwoerd zag zich genoodzaakt het leger te mobiliseren en de noodtoestand uit te roepen. Maar liefst 
18.000 mensen werden gearresteerd. Het Pan-Africanist Congress (PAC) – dat het protest tegen het 
passenstelsel had georganiseerd – en het ANC werden verboden. Maar Verwoerd kreeg vanaf 1960 niet 
alleen te maken met oppositie in eigen land. Ook wereldwijd klonk na Sharpeville protest tegen het 
apartheidssysteem.  
 
In de Nederlandse Tweede Kamer vroeg PvdA-leider Jaap Burger aan premier De Quay of de regering 
een reactie overwoog op de gebeurtenissen in Zuid-Afrika. Namens het kabinet liet De Quay weten dat 
de regering geen stappen van plan was en dat Nederland bij herhaling zich tegen rassendiscriminatie in 
Zuid-Afrika had uitgeproken. Ondanks de beslistheid van de antwoorden van De Quay blijkt uit de 
notulen van de ministerraad dat het kabinet wel degelijk verdeeld was over de kwestie Zuid-Afrika. 
Minister Zijlstra vond dat er een verschil moest zijn tussen de menselijke gevoelens tegenover het 
bloedbad en de reactie van de regering daar op. Ook de moeilijkheden van de Zuid-frikaanse regering 
moesten meegewogen worden evenals het lot van de blanke bevolking van Zuid-Afrika. Luns sloot 
zich aan bij Zijlstra, maar stelde tevens dat de apartheidspolitiek te harde kanten had. Marga Klompé, 
minister voor Maatschappelijk Werk, uitte zich het meest kritisch: het beleid van Zuid-Afrika was 
volgens haar een gevaar voor de wereldvrede. Volgens Klompé zou Zuid-Afrika in multilateraal 
verband, via de VN, aangepakt moeten worden.135 
In het debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp stelde Burger dat apartheid “schrijnende 
herinneringen oproept aan de politiek van rassenongelijkheid, waaraan ons volk gedurende de nazi-
bezetting heeft blootgestaan”.136 Burger eiste een toezegging van de regering dat in het vervolg 
Nederland haar afkeuring van de apartheid zou laten blijken bij stemming in de VN. Tijdens de 
Algemene Vergadering van de VN van 1959 had Nederland laten weten dat indien de situatie in Zuid-
Afrika zou verslechteren, zij de verplichtingen ten aanzien van de Verklaring van de Rechten van de 
Mens zou laten prevaleren boven het befaamde artikel 2 paragraaf 7 van het VN-Handvest omtrent 
niet-inmenging. Volgens Burger was met Sharpeville die verslechterde situatie wel aangebroken. 
Nederland zou dus bij de eerstvolgende gelegenheid vóór een resolutie moeten stemmen die apartheid 
zou veroordelen. Een motie met deze strekking die Burger indiende haalde het echter niet. Het grote 
verschil met vóór Sharpeville was wel dat alle partijen in de Tweede Kamer nu de apartheid 
onomwonden veroordeelden. Overigens deden ze dat stuk voor stuk met een beroep op de 
stamverwantschap en de historische banden tussen beide volkeren.  
De Nederlandse politiek kon na Sharpeville niet om de gevoelens in de Rijksdelen heen. Suriname had 
als reactie op het bloedbad besloten de handel met Zuid-Afrika stop te zetten. Daarmee sloot Suriname 
aan op de oproep die een jaar eerder door ANC-voorman Luthuli was gedaan: “Economische boycot is 
één middel waarmee de wereld als geheel de Zuidafrikaanse autoriteiten aan het verstand kan brengen 

                                                
133 Archief CZA, bij het Niza. 

134 Geciteerd in: Harlaar (1994), p 49. 

135 Notulen Ministerraad 23-03-1960. Geciteerd in Holsappel (1994), p 133. 

136 Handelingen Tweede Kamer 1959-1960, 919-920 en 947-958. Geciteerd in De Boer (1999), p 53. 
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dat zij ofwel hun leven moeten beteren, of er de gevolgen van zullen moeten dragen.”137 Internationaal 
had deze oproep al enige bijval gekregen. Ghana en Maleisië hadden na Sharpeville een volledige 
boycot van Zuid-Afrikaanse goederen afgekondigd en een jaar later sloten Ethiopië en Nigeria zich 
hierbij aan. De minister-president van Suriname, Severinus Emanuels, verzocht Nederland hetzelfde te 
doen. Nederland was echter niet bereid zo ver te gaan. In september van dat jaar besloot de 
Nederlandse regering wel een regeling te treffen waardoor Suriname los van de rest van het Koninkrijk 
een handelsboycot tegen Zuid-Afrika kon instellen.138 Suriname en de Antillen vroegen ook om een 
andere opstelling van Nederland in de VN. Omdat de motie van Burger waarin hetzelfde werd 
gevraagd was afgewezen, kon de regering niet aan dit verzoek voldoen. Luns stelde wel dat “de situatie 
sinds de vorige Algemene Vergadering niet principieel gewijzigd was, maar wel emotioneel en dat het 
dus zo zou kunnen zijn, dat op grond van de politieke situatie een ander standpunt zou worden 
ingenomen dan overeenkwam met het juridisch juiste standpunt van niet-inmenging.”139 
 
De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, Jan van den Berg, wees ook na Sharpeville de apartheid 
niet onomwonden af. Sharpeville was niet een gevolg van het apartheidssysteem als zodanig, meende 
de ambassadeur, maar slechts een reactie op enkele bepalingen binnen de apartheidswetgeving (de 
zogenaamde ‘kleine apartheid’), en de manier waarop de politie uitvoering van de wetten afdwong. 
Ook opstanden elders in Afrika én de negatieve toon van de wereldpers hadden volgens Van den Berg 
bijgedragen aan de geweldsescalatie. Kennelijk wist de ambassadeur zijn minister van deze opvatting 
te overtuigen, want in het parlement stelde ook Luns dat de onrust in Zuid-Afrika vooral te maken had 
met de verplichting een pas bij zich te dragen en niet met apartheid als zodanig.  
Van den Berg klaagde over de slechte stemming die er onder Afrikaners was opgewekt over 
Nederland.140 Hij was met name bezorgd over het verlies aan opdrachten voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. Concreet speelde in die tijd een mogelijke order voor Verolme voor het bouwen van een 
scheepswerf in Durban. Deze order ging inderdaad later aan de Nederlandse scheepsbouwer voorbij.141  
 
De linkse oppositie wilde dat Nederland tijdens de Algemene Vergadering van de VN in 1960 tegen 
apartheid zou stemmen en de positie van onthouding zou laten vallen. De regering wilde dat niet vooraf 
toezeggen. Maar bij de beraadslagingen over de instructie aan de Nederlandse vertegenwoordiging 
moest Luns de regering meedelen dat Suriname en de Antillen deze keer niet zouden instemmen met 
stemonthouding. De rijksministerraad besloot dat, indien een soortgelijke resolutie voorlag als in 1959, 
Nederland dit keer voor een motie tegen apartheid zou stemmen. Dit overigens tot ongenoegen van 
zeker twee ministers: minister van Financiën Jelle Zijlstra (ARP) en minister van Justitie Albert 
Beerman (CHU) lieten aantekenen dat dit besluit hen te ver ging.142 
Opmerkelijk is dat Philips zich op dit moment in de discussie mengde. Het bedrijf stuurde in september 
1960 een brief aan Buitenlandse Zaken met het verzoek de reactie op Zuid-Afrika te matigen in 
verband met de Nederlandse economische belangen in dat land. De Directie Afrika en het Midden-
Oosten (DAM) adviseerde vervolgens inderdaad aan Luns dat ‘ook het belangrijke economische 
aspect’ verdisconteerd zou worden.143  
Uiteindelijk stemde Nederland in april 1961 in de VN voor een tweetal moties die kritiek leverden op 
Zuid-Afrika en die apartheid veroordeelden. Er was dus wel degelijk iets veranderd in de officiële 
Nederlandse opstelling jegens Zuid-Afrika. Bij een motie die opriep tot concrete acties tegen Zuid-
Afrika stemde Nederland echter tegen. Volgens de regering zouden sancties geen oplossing bieden aan 
het conflict en ook niet bevorderlijk zijn voor de zwarte Zuid-Afrikanen.144  
 
Vrijwel alle landelijke media besteedden aandacht aan Sharpeville. De Nieuwe Rotterdamse Courant 
(NRC) wijdde een hoofdartikel aan de betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Nederland: “Menselijkheid 
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gaat vóór verwantschap. In tijden van crisis, zoals de menselijkheid er op het ogenblik een beleeft in 
Zuid-Afrika, doet zich die voorrang gelden.”145 
De afkeuring van apartheid werd ook in het teken gezet van zorg om het lot van de blanke minderheid: 
“de apartheid zou de zwarte bevolking tegen de blanken doen keren en zou hen in de armen van het 
communisme drijven.” 146 De NRC vreesde dat de apartheidspolitiek tot een ‘explosie’ zou kunnen 
leiden. Het Vrije Volk gebruikte de term ‘lawine’ en de Volkskrant sprak van ‘zelfmoord’. In hun 
analyses refereerden de kranten aan de recente ontwikkelingen in Afrika en het gevaar van instabiliteit. 
Trouw zag in het politiegeweld het ‘faillissement van de apartheidspolitiek’, een politiek die bovendien 
Bijbels niet te verantwoorden was. Maar naast de kritiek en de afkeuring van het politiegeweld, was er 
toch ook begrip. Hoofdredacteur G.B.J. Hilterman van de Haagse Post bleef ook na Sharpeville 
apartheid zien als een aanvaardbare oplossing voor het ‘rassenprobleem’. De Telegraaf voegde hieraan 
toe dat het een ‘misdaad’ zou zijn als de blanken in Zuid-Afrika het onderspit zouden delven. Ook 
bekritiseerde deze krant de negatieve ‘wereldopinie’ en vond dat Nederland zich hier niet bij moest 
aansluiten “opdat Zuid-Afrika in deze misschien beslissende periode althans op één vriend in nood kan 
rekenen.”147  
 
Anders dan in 1948 werd vanuit de Nederlandse samenleving scherp gereageerd op Sharpeville. ‘Denk 
aan de doden in Sharpeville’, ‘Stop de negervervolging in Zuid-Afrika!’, ‘Eén ras: de mens’ deze 
leuzen werden meegedragen door zo’n vijfhonderd demonstranten tijdens een protestmars 
georganiseerd door een Amsterdams initiatiefcomité en de PvdA. Een bijeenkomst in de Beurs in 
Amsterdam, georganiseerd door de PvdA, trok zo’n duizend bezoekers. Een tocht door Den Haag trok 
duizend deelnemers die aan het eind bijeenkwamen op het Plein. Een spreker, de Surinaamse acteur 
Otto Sterman, vergeleek de strijd tegen de apartheid met de strijd tegen de nazi’s. 
De avond ervoor, op vrijdag 25 maart, werd de gevel van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag 
met groene verf besmeurd en werd het woord ‘moordenaars’ op de gevel geschreven. Ook de gevel van 
het Zuid-Afrika Huis in Amsterdam werd beklad, met grijze verf deze keer. Ook hier verscheen het 
woord ‘moordenaars’, hetgeen deed vermoeden dat het dezelfde daders betrof. Twee weken later, op 6 
april, werden ook nog flessen inkt tegen de gevel van het Zuid-Afrika Huis gesmeten. Een eerdere 
demonstratie, op 23 maart in Amsterdam, eindigde ermee dat de politie de ongeveer 250 demonstranten 
uit elkaar joeg met gummiknuppels. De demonstranten hadden affiches geplakt bij de Holland Zuid-
Afrika lijn op het Spui.148 De namen of achtergrond van de organisatoren werden niet bekendgemaakt.  
Het onthaal van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Culemborg, ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de Unie van Zuid-Afrika, werd wegens Sharpeville afgezegd.149 De eerste aanzet tot de 
boycot van het feest kwam van het plaatselijke muziekkorps Concordia. Concordia zou bij de 
ambassade een serenade ten gehore brengen, maar verschillende muzikanten lieten weten daar weinig 
voor te voelen in deze omstandigheden.  
Ook de protestantse kerken roerden zich en stuurden brieven naar de ‘broederkerken’ in Zuid-Afrika 
waarin de bezorgdheid werd geuit.150 Een van de mensen die de Wereldraad van Kerken aanspoorde 
om stelling te nemen tegen apartheid was prinses Wilhelminia. Ondanks haar affiniteit met het Zuid-
Afrika van Paul Kruger riep zij, na Sharpeville, de invloedrijke Leidse predikant en hoogleraar 
Hendrikus Berkhof bij zich en vroeg hem, als lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van 
Kerken, waarom de Wereldraad zich niet spoediger en duidelijker van zich had laten horen over de 
toestand in Zuid-Afrika.151 
Surinamers en Antillianen in Nederland waren geschokt over Sharpeville. Op 31 maart 1960 
organiseerde de Federatie van Surinaamse Verenigingen een protestbijeenkomst in theater Bellevue in 
Amsterdam. “Ieder uur dat de regering over deze kwestie nog zwijgt, is een belediging van de 
Surinamers en de Antillianen”, zo werd federatievoorzitter F. Moll geciteerd.152 Volgens Moll diende 
Nederland een voorbeeld te nemen aan Suriname en ‘duidelijk kleur te bekennen’. “Als we 
volwaardige rijksgenoten zijn, dan dienen onze rechten te worden erkend. Hoe kunnen we ons gelukkig 
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voelen als de Nederlandse regering blijft zwijgen over de onderdrukking van onze broeders in Zuid-
Afrika.” Ook diende Nederland een boycot van Zuid-Afrikaanse goederen af te kondigen, zo stelde 
Moll. De Federatie van Surinaamse Verenigingen stuurde na afloop van de bijeenkomst telegrammen 
naar de Zuid-Afrikaanse ambassadeur, met een eis tot ‘onmiddellijke stopzetting van de terreur’ en 
naar de Tweede Kamer met het verzoek de ‘misdaden tegen de menselijkheid’ onomwonden te 
veroordelen. Een derde telegram werd aan de Nederlandse regering verzonden met de verklaring dat 
een massamoord op onschuldigen vanwege hun huidskleur niet langer  juridisch kan worden afgedaan 
met de stelling dat dit een zuiver binnenlandse aangelegenheid betrof.  
 
Maar er was ook veel dat niet veranderde in Nederland na Sharpeville. Een Nederlandse 
volksdansgroep kon meedoen met een Zuid-Afrikaans volksdansfeest, en in mei 1960 besloot het 
kabinet dat op uitnodigingen van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur voor recepties en dergelijke niet 
anders gereageerd zou worden. Evenmin zag het kabinet er iets in de subsidieregeling voor 
Nederlandse emigranten richting Zuid-Afrika te veranderen.153 
Ook een bezoek in 1961 in het kader van het vriendschapsverdrag ging door. In de ministerraad zei 
minister Cals van Onderwijs (KVP) dat de culturele contacten tussen beide landen niet verwaarloosd 
mochten worden.154 Zelfs verschillende wapenleverancies gingen na Sharpeville door. Nog geen twee 
maanden na het bloedbad gaf Luns toestemming voor de levering van twintigduizend geweren ter 
waarde van twee miljoen dollar.155 Ook de export naar Zuid-Afrika van radar, vuurleidings- en 
infraroodapparatuur en verschillende soorten patronen kon in de periode na Sharpeville gewoon 
doorgang vinden. De VS had daarentegen een totaal wapenambargo tegen Zuid-Afrika ingesteld; alleen 
in geval van ‘bedreiging van de vrije wereld’ zouden de VS wapens en munitie aan Pretoria leveren. 
Later zouden ook West-Duitsland, Italië, Canada en de Scandinavische landen een volledig 
wapenembargo tegen Zuid-Afrika instellen. 
 
Hoe het ook zij: na Sharpeville was het beroep dat Nederland eerder had gedaan op het principe van 
niet-inmenging niet meer houdbaar. De roep om een openbare veroordeling van het apartheidsbewind 
was te sterk geworden en kwam uit brede geledingen van de samenleving. Een nieuwe houding 
tegenover Pretoria was echter niet makkelijk gevonden. In Pretoria werd iedere kritiek op het 
apartheidssysteem afgewezen. Vooral uit Nederland verwachtten de Zuid-Afrikanen steun en 
sympathie. Vanuit binnen- en buitenland nam de druk op Nederland juist toe om de oude 
stamverwantschap in te zetten om de Zuid-Afrikanen te bewegen tot een ander beleid richting de niet-
blanke inwoners van het land. Vooralsnog was de Nederlandse regering echter nauwelijks te bewegen 
tot dergelijke stappen en Nederland liep internationaal dan ook zeker niet voorop in het afwijzen van de 
apartheid. Daarvoor waren de belangen toch te groot. In feite liep Nederland met deze houding in de 
pas met haar bondgenoten. De algemene beleidslijn was dat alle staten het systeem van apartheid 
weliswaar afwezen, maar daar geen extreme conclusies aan verbonden. In Navo-verband werd 
daarover het volgende besloten: “Apartheidspolitiek wordt door alle bondgenoten veroordeeld. Het 
toepassen van extreme maatregelen moet evenwel worden vermeden...”156 
 
Het CZA na Sharpeville 
Ondanks de felle reacties in Nederland op de gebeurtenissen bij Sharpeville duurde het daadwerkelijke 
heropstarten van de activiteiten van het Comité Zuid Afrika nog geruime tijd. De eerste keer dat het 
nieuwe Comité in de openbaarheid trad was met een oproep die onder andere geplaatst werd in het 
Algemeen Handelsblad, op 2 juni 1960, waarin mensen gevraagd werd om een bijdrage: “Het protest 
van het Nederlandse volk tegen ras-discriminatie moet zich ook uiten in een bijdrage voor deze steun. 
Het in Nederland opgerichte Comité Zuid-Afrika verzoekt u uw bijdrage te storten bij de Amsterdamse 
bank, rekeningnummer 226860, ten name van dr. J. Buskes.” Op Sharpeville had het CZA gereageerd 
met het verspreiden van een affiche met in grote letters het woord ‘Moord!’ boven een foto van van een 
aantal op de grond liggende slachtoffers van de kogelregen die de Zuid-Afrikaanse politie op de 
betogers in Sharpeville had afgevuurd.  
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De eerste maanden had het Comité veel aandacht en tijd besteed aan het samenstellen van een breed 
bestuur bestaande uit prominente Nederlanders, waaronder AR-politicus W.F. (‘Gaius’) de Gaay 
Fortman, pater Simon Jelsma, priester Huub Oosterhuis, H.M. van Randwijk en dichter Adriaan 
Roland Holst. Buskes en de zijnen meenden dat een breed samengesteld bestuur zou bijdragen aan het 
draagvak van het Comité in de Nederlandse samenleving. Om de gematigde partijen binnenboord te 
houden was de CPN met nadruk uitgesloten van deelname aan het CZA. Die afwijzing van 
communistische organisaties kwam voort uit de inval in Hongerije door Russische troepen in 1956 en 
de vergoelijkende reactie van de CPN daarop. De CPN had zich overigens wel reeds vroeg 
uitgesproken tegen apartheid en was bijvoorbeeld de enige partij geweest die in 1952 tegen het 
Cultureel Akkoord had gestemd. 
De weigering van de CPN was niet alleen een strategische keus van het Comité. De PvdA – de 
dominante partij binnen het comité – was uitgesproken anti-CPN. CZA-bestuurslid Fenna van den 
Burg, voormalig medewerkster van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de 
PvdA, was gepromoveerd op samenwerking in Nederland tussen communisten en niet-communisten: 
“Het was in die tijd gebruikelijk om communisten te weren. Dat was niet alleen een opvatting van 
liberalen en confessionele partijen; dat kwam óók voort uit de PvdA. Wij moesten niets hebben van 
samenwerking met communisten.”157 Ook ad hoc samenwerking ging het Comité uit de weg. 
Voorafgaand aan de boycot van Zuid-Afrikaans fruit in april 1964 schreef CZA-voorzitter Joop Voogd:  
“... het Comité Zuid Afrika heeft niet het voornemen de actie te voeren tesamen met aan de CPN 
gelieerde organisaties. De plaatselijke comité’s worden verzocht, ook wat hun samenstelling betreft, 
daarmee rekening te houden, te meer nu blijkt dat dit voor een aantal organisaties, wier medewerking 
onontbeerlijk is, een onoverkomelijk struikelblok zou zijn.”158 
Ondanks deze uitsluiting van de uiterste linkerzijde (ook de PSP, in 1959 in de Tweede Kamer 
gekomen, was in het begin niet welkom) werd het CZA door ‘rechts’ gewantrouwd, zoals ook VVD’er 
Henk Vonhoff bevestigt: “Bij de VVD keek men met het nodige wantrouwen naar het CZA, dat was 
toch een PvdA-club. Zelfs iemand als Gruijters [VVD-politicus die later aan de wieg van D66 zou 
staan, RM] vond het CZA niks.”159 
 
De eerste concrete activiteit van het comité om het Nederlandse beleid ten aanzien van Zuid-Afrika te 
veranderen was het schrijven van een brief, op 5 september 1960, aan de leden van de Tweede Kamer 
om “de nodige stappen te ondernemen, die ertoe zullen leiden, dat in de 15e Algemene Vergadering der 
VN, welke deze maand aanvangt, de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden zich uit zal spreken 
vóór de wenselijkheid van humanitaire interventie in Zuid Afrika, aangezien de delegatie artikel 2, 
paragraaf 7 van het handvest van de VN niet langer toepasselijk acht.”160 De toepasbaarheid van artikel 
2.7, waarin staat dat de Verenigde Naties zich niet mogen mengen in zaken die onder de binnenlandse 
jurisdictie van een lidstaat vallen, is voortdurend onderwerp van discussie geweest bij het bepalen van 
de stem van Nederland in de VN. Het CZA en anderen vonden dat de regering meer betekenis zou 
moeten hechten aan de artikelen 55 en 56, die de rol van de internationale gemeenschap in het 
bevorderen van de mensenrechten benadrukken. Voor de Nederlandse regering telde artikel 2.7 echter 
zwaar, vooral ook omdat Nederland dit artikel graag toegepast zag in haar pogingen om naar eigen 
believen te handelen met betrekking tot Nieuw-Guinea. 
 
In de eerste jaren van haar bestaan richtte het CZA zich nauwelijks op het ‘grote publiek’. De 
activiteiten beperkten zich tot het schrijven van (protest)brieven en het informeren van politici en de 
media over gebeurtenissen in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen.  
Eén van de activiteiten in het eerste jaar van het CZA was een persconferentie met de Zuid-Afrikaanse 
ex-diplomaat Patrick van Rensburg. Van Rensburg was vice-consul geweest van Zuid-Afrika in Congo, 
maar kon zich steeds minder verenigen met het apartheidsbeleid en had in 1957 ontslag genomen. Van 
Rensburg was opmerkelijk genoeg met het CZA in contact gekomen via VVD’er Henk Vonhoff. 
Vonhoff was in die tijd secretaris van de VVD in Amsterdam. Vonhoff: “Van Rensburg was in Zuid-
Afrika lid van de progressieve Liberal Party en zocht geestverwanten – liberalen dus! – in Nederland 
om iets op te zetten met betrekking tot Zuid-Afrika.” 
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Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van ‘Sharpeville’ organiseerde het CZA in Krasnapolsky een 
lezing door dr. Ambrose Reeves, voormalig anglicaanse bisschop van Johannesburg. Reeves was uit 
zijn functie ontheven, na de publicatie van zijn geruchtmakende boek ‘Bloedbad in Sharpeville’. De 
Leeuwarder Courant van 23 maart 1961 besteedde aandacht aan de lezing en citeerde Reeves: “Het is 
drie minuten voor twaalf voor Zuid-Afrika en ik bid God, dat deze drie minuten lang zullen duren, 
want wanneer er een opstand komt, dan zal blijken, dat wat er in de Belgische Kongo is gebeurd maar 
een picnic op zondag is geweest.”  
 
De respons op de activiteiten van het CZA was beperkt. Roskam schreef hierover: “We kregen 
trouwens van de Haagse wereld in het algemeen niet veel medewerking in die begintijd, want Zuid-
Afrika speelde toen in de Nederlandse politiek nauwelijks een rol. We ondervonden wel sympathie, 
maar we werden ook bekeken als vreemde snoeshanen die uit hobby actie voerden voor zielige zwarten 
ver weg.”161 Een boycot van Zuid-Afrikaanse producten, waartoe onder andere Patrick van Rensburg 
had opgeroepen, werd door het Comité besproken, maar als niet-realistisch terzijde geschoven: de tijd 
zou er niet rijp voor zijn. 
Iets meer respons kreeg, in september 1960, een (internationale) campagne om ANC-leider Albert 
Luthuli te kandideren voor de Nobelprijs voor de Vrede. Onder andere riep het CZA Nederlandse 
hoogleraren op om het Nobelcomité een steunbetuiging te sturen voor de kandidatuur van Luthuli. In 
een brief aan de hoogleraren schreef Roskam namens het Comité: “Het voormalige stamhoofd Luthuli 
is een overtuigd Christen. Sterk beïnvloed door Mahatma Gandhi, die in het begin van deze eeuw in 
Zuid Afrika zijn politieke filosofie ontwikkelde, heeft Luthuli zich bij voortduring op het standpunt van 
het geweldloze verzet tegen de apartheid gesteld.”162 Toen op 9 december 1961 Luthuli daadwerkelijk 
de Nobelprijs in ontvangst mocht nemen, publiceerde het CZA een ‘Oproep aan het Nederlandse Volk’ 
om ‘als daad van solidariteit met Luthuli’ een bedrag te storten op de bankrekening van het comité’. 
Dat geld was bestemd voor het steunen van de gezinnen van gearresteerden, gerechtelijke bijstand voor 
‘gedetineerde negerleiders’, en financiële ondersteuning voor niet-blanke Zuid-Afrikanen die in 
Nederland wilden studeren. 
 
Het (financieel) ondersteunen van enkele zwarte Zuid-Afrikanen die in Nederland wilden studeren was 
de voornaamste activiteit van het Studentencomité Zuid-Afrika (Stucoza). Het Stucoza was, op 
initiatief van Roskam, op 25 november 1960 opgericht door enkele Amsterdamse studenten, waaronder 
Chris van Draanen, Evert Oud, Peter Dordrechter en Hanke van den Boogerd. Het hoofddoel van het 
comité was om Nederlandse studiebeurzen te verwerven voor Zuid-Afrikaanse vluchtelingen. Speciaal 
richtte het Stucoza zich op drie van hen die in Engeland woonden: Morisson, Msimang en Bhabha. Zij 
kregen een vergoeding van 200 gulden per maand van Stucoza om in hun levensonderhoud te voorzien. 
In totaal had Stucoza ruim 3.500 gulden – in die tijd een aanzienlijk bedrag – besteed aan het 
levensonderhoud van het drietal.  
Het Stucoza leidde tussen 1960 en 1965 een moeizaam bestaan. Het lukte de initiatiefnemers niet om 
mee te varen op het studentenactivisme dat in het begin van de jaren zestig vooral in Amsterdam 
opkwam. De activiteit van het comité wekte weinig enthousiasme bij de Amsterdamse studenten. 
Stucoza probeerde ook het bedrijfsleven te interesseren om geld te doneren voor de studie van 
Morisson en Msimang. Tweehonderd bedrijven werden aangeschreven maar de actie leverde 
ternauwernood 250 gulden op.  
De contacten met de Zuid-Afrikanen verliepen ook stroef. Bhabha had zich voorgenomen om in 
Nederland rechten te studeren, maar had geen kennis van Latijn. Bovendien bleek de Zuid-Afrikaan 
nogal eigenzinnig. Zo staat in een verslag van een vergadering in december 1961 te lezen: “Amin 
Bhabha is gaan liften naar Oslo om Luthuli daar te ontmoeten. Was SCZA niet bekend. Alg. klacht: 
AB zegt nooit wat hij doet of laat...” In een volgende verslag van de vergadering van januari 1962 
staat: “Amin Bhabha zal ‘strenger’ worden aangepakt. Laat nog steeds niets van zich horen. 
Eerstvolgende uitbetaling zal niet geschieden voordat hij zich heeft laten zien.”163 
ANC’er Msimang werd in 1963 door het Studentencomité en het CZA uitgenodigd naar Nederland te 
komen voor een lezing. De Zuid-Afrikaanse ambassade en het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken hadden druk overleg gevoerd over de mogelijke gevolgen voor de relatie tussen 
beide landen als Msimang zich al te scherp zou uitlaten. BZ had van Msimang een schriftelijke 
verklaring geëist dat hij zich zou onhouden van beledigende taal jegens Zuid-Afrika. Daarbij liet BZ de 
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Zuid-Afrikaanse ambassadeur H.A. Rust weten dat ambtenaren de lezing zouden bijwonen om te 
verhinderen dat er beledigende taal jegens Zuid-Afrika zou worden uitgesproken. Daarop kon Rust aan 
Pretoria laten weten dat Nederland “beperkings op die vergadering geplaas het om te voorkom dat 
verhouding tussen Suid-Afrika en Nederland benadeel word.”164 Kennelijk had ook de ambassade 
informanten bij de bijeenkomst gepost want na afloop liet de ambassadeur aan Pretoria weten dat de 
bijeenkomst was bijgewoond door zo’n 200 studenten: “’n Journalis vriend het dit bevestig deur te sê 
dat hy selde ’n groter groep ‘baviane’ bymekaar gesien het.”165 
Tenslotte probeerde Stucoza de drie Zuid-Afrikanen ‘onder te brengen’ bij het Universitair Asielfonds 
(UAF). Het UAF was vooral opgericht om studenten uit het Oostblok op te vangen, maar stond in 
principe open voor kandidaten uit alle landen. Voor Afrikanen bleek toegang echter lastig. In 1955 was 
al een aanvraag van een zwarte Zuid-Afrikaan afgewezen. En ook Morisson en Msimang kwamen er 
niet door bij het UAF.166 De rel die dit veroorzaakte zorgde ervoor dat later wel Zuid-Afrikanen werden 
toegelaten. Amin Bhabha was de eerste niet-Oost-Europese student die via het UAF een beurs kreeg 
aangeboden. Maar Morisson en Msimang kregen geen steun. Dit tot teleurstelling van de leden van 
Stucoza die danig met de twee heren in hun maag zaten. 
Na de frustrerende ervaringen met de Zuid-Afrikaanse beursstudenten besloot Stucoza zich niet op te 
heffen, maar door te gaan met het verschaffen van informatie over Zuid-Afrika en apartheid binnen de 
(vooral) Amsterdamse studentenwereld. Feitelijk werd het comité toen een soort afdeling van het CZA. 
Vooral Chris van Draanen en Hanke van den Boogerd waren daarna nog jaren actief in het CZA.  
 
In 1964, tussen half april en half mei, initieerde het CZA de eerste boycotactie van Zuid-Afrikaanse 
producten, zoals in 1960 al gesuggereerd door Patrick van Rensburg. Het besluit tot een boycot kon 
vooral op het conto geschreven worden van een aantal angry young men in het Comité, waaronder 
Fenna van den Burg, Hans van den Doel en Ed. van Thijn. Van den Doel had het CZA via een brief aan 
de secretaris opgeroepen tot meer activisme: “... zonder oproep tot strijd zal het niet mogelijk zijn de 
Nederlandse opinie ooit rijp te maken voor het doen toepassen van sancties. Dat wij de negers, 
kleurlingen en Indiërs niet aansporen naar de wapens te grijpen, accoord. Maar verder willen wij onze 
positie als voorhoede tegen de apartheid rechtvaardigen.”167 
De boycot zelf had overigens meer een psychologisch en publicitair oogmerk dan werkelijk een slag 
toe te brengen aan de Zuid-Afrikaanse economie. De CPN mocht niet mee doen met de acties. Voogd 
schreef op 4 april 1964: “... Het Comité Zuid-Afrika heeft niet het voornemen de actie te voeren 
tesamen met aan de CPN gelieerde organisaties. De plaatselijke comité’s worden verzocht, ook voor 
wat hun samenstelling, daarmee rekening te houden, temeer nu blijkt dat dit voor een aantal 
organisaties [nl. de PvdA en de NVV, RM], wier medewerking onontbeerlijk is, een onoverkomelijk 
struikelblok zou zijn.”168 
Het effect van deze eerste boycot was beperkt. De gemeenten Amsterdam en Utrecht gaven gevolg aan 
het verzoek van het CZA geen reclameruimte beschikbaar te stellen voor Zuid-Afrikaanse Outspan-
sinaasappelen. Maar veel andere gemeenten wezen het verzoek af. De Nederlandse pers besteedde 
weinig aandacht aan de actie. De Volkskrant schreef zuinigjes dat de organisatoren nog niet toe waren 
aan “een positieve benadering van het door hen gestelde probleem.” En noemde de steun van de 
Amsterdamse gemeenteraad aan de actie ‘onverteerbaar’.169 
 
De secretaris van het CZA vanaf 1965, Chris van Draanen, herinnert zich hoe hij met een 
sandwichbord posteerde voor de deur van een supermarkt. “We werden soms wel uitgevloekt door 
mensen in de winkel. We wisten precies wat we moesten doen als we opgepakt zouden worden. Joop 
Voogd wist dat soort dingen. We spraken af dat we niet zouden schreeuwen en dat we een goed verhaal 
voorbereid hadden mocht er pers komen.”  
Naast posten bij supermarkten benaderde het CZA ook kranten die advertenties plaatsten voor 
bijvoorbeeld Outspan-sinaasappelen. In Het Parool bijvoorbeeld verscheen een ingezonden brief 
namens het CZA: “Momenteel wordt er in een aantal dagbladen en bij winkeliers een 
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advertentiecampagne gevoerd, in welke Outspan-sinaasappelen worden aangeprezen en zelfs prijzen 
van f 250,- en andere worden uitgeloofd voor de prijsvraag (...) Het prijsvraagformulier vermeldt dat de 
sinaasappelen onder Rijkstoezicht zeer zorgvuldig worden geselecteerd. Dát is nu precies wat er in 
Zuid-Afrika ook met mensen gebeurt: zij worden geselecteerd en apart gezet, omdat de huidskleur 
verschillend is. Dat is de apartheidspolitiek die één van de grondslagen is van de welvaart van de 
blanken in Zuid-Afrika. Opdat men wete!” 
 
De omvang van de actie was verder bescheiden. Het Comité had ongeveer honderd mensen weten op te 
trommelen om met een sandwichbord te staan bij supermarkten en deelde verder pamfletten uit en een 
‘open brief gericht aan de Nederlandse huisvrouw’.  
Sommigen klaagden over de geringe doelgerichtheid van de actie. Ene W. Frederiks uit Rotterdam 
schreef het CZA een brief waarin hij betoogde dat de actie tegen Outspan precies kwam in een tijd dat 
er géén fruit uit Zuid-Afrika in de schappen lag: “Uw actie tegen Zuid Afrika heeft geen enkel nut. 
Steeds komt u in het geweer (...) wanneer er geen fruit is en nu weer over Outspan, die al sedert Juli 
ingevoerd zijn en op dit moment afgelopen zijn nu de laatste aan de markt zijn gekomen. De 
betreffende advertentie staat al maanden in de pers (...). Straks beginnen de druiven weer te komen, (in) 
Februari, en dan zult u wel weer in Mei gaan boycotten. Het lijkt er dus op dat U wel wilt boycotten, 
maar alleen als er niets te boycotten valt. Voor de wereld doet U dan iets, maar zonder het land te 
treffen. Dat is dan blijkbaar ook uw bedoeling?”170 
 
De toch ietwat halfslachtige aanpak van de boycot (slechts tijdelijk; gericht op een beperkt aantal 
producten; én in een tijd dat die producten toch al nauwelijks verkrijgbaar waren) was typerend voor 
het CZA van die tijd. Ook intern klonk er soms ongenoegen over de geringe eigen daadkracht. Een van 
de CZA-bestuursleden die daar gefrustreerd over raakte was PvdA’er Hans van den Doel. Een van de 
zaken waar Van den Doel tegenaan liep was de ‘brede’ samenstelling van het algemene bestuur van het 
CZA, waar mensen veeleer toe werden uitgenodigd als vertegenwoordiger van een politieke of 
maatschappelijke stroming, dan vanwege hun bereidheid zich daadwerkelijk in te spannen tegen de 
apartheid. In een cri de coeur van 3 december 1963 schreef Van den Doel aan het comité:“... ik mis de 
motorische kracht, de inspiratie ‘making the situation, not meeting the situation’.”171 
 
Steun voor Zuid-Afrika 
De groeiende kritiek op Zuid-Afrika viel niet overal even goed. Vooral mensen die zich vanuit de oude 
bloedband verwant voelden met (blank) Zuid-Afrika, waren niet bereid hun Zuid-Afrikaanse vrienden 
in de steek te laten. Zij stoorden zich aan het feit dat Nederland, juist toen de Unie internationaal steeds 
meer in een isolement raakte, zich niet meer achter de oude bondgenoot kon scharen. Het symbool in 
Nederland voor de oude bloedband was de Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV), gevestigd 
in een grachtenpand in Amsterdam. Hoewel de NZAV instrumenteel was in het onderhouden van 
contacten tussen Zuid-Afrika en Nederland (zo fungeerde de vereniging als officieel bureau om de 
migratie van Nederlanders naar Zuid-Afrika te regelen en om het Cultureel Akkoord tussen beide 
landen uit te voeren) stelde de NZAV zich ‘neutraal’ op tegenover de apartheid én het verzet daartegen. 
Als het NZAV zich al uitliet over de politiek in Zuid-Afrika dan klonk begrip voor de zogenaamde 
‘grote apartheid’, maar kritiek op de ‘kleine apartheid’.172  
Uit teleurstelling over deze terughoudende opstelling van de NZAV werd in 1963 de Nederlands 
Zuidafrikaanse Werkgemeenschap (NZAW) opgericht. De NZAW wilde zich keren tegen de 
‘eenzijdige en kwaadwillige’ voorlichting in Nederland over Zuid-Afrika. Als een van de eerste daden 
richtte de NZAW zich tot premier Marijnen met het verzoek het initiatief te nemen tot een open beraad 
met Zuid-Afrika “om de vastgelopen posities te doorbreken.”173 
Initiatiefnemers van de NZAW waren (onder andere) politici uit de christelijke hoek: ARP’er Maarten 
Schakel en CHU’er Teun Tolman. Vooral Tolman was uitgesproken voorstander van het systeem van 
apartheid in Zuid-Afrika. Voormalig verzetsheld Schakel, twaalf jaar lang, van 1963 tot 1975, 
bestuurslid en later voorzitter van de NZAW, huldigde “van ganser harte het standpunt, dat ‘n mens op 
grond van z’n ras niet gediscrimineerd mag worden”174, maar vond verder dat westerse oplossingen 
niet onverkort op een volstrekt andere samenleving, zoals die van Zuid-Afrika, waren toe te passen.  
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Dat Zuid-Afrika nog steun had in Nederland ondervond onder andere Joop Voogd zelf die op 16 april 
1964 een dreigbrief ontving op zijn Haarlemse huisadres en bij wie in de nacht van 18 op 19 april een 
fles tegen de gevel uiteenspatte en nog een nacht later een steen door de ruit ging. De dader, een 
koopman uit Haarlem, werd half mei gearresteerd. Naar verluidt handelde de dader uit verbondenheid 
met de ‘Boeren’ in Zuid-Afrika. 
 
Het CZA was in de beginperiode nog voorstander van een kritische dialoog met de voorstanders van 
apartheid. Op 22 juli 1965, bijvoorbeeld, hadden drie leden van het Comité – Chris van Draanen, 
Hanke van den Boogerd en ds H.M. Matter – een onderhoud met de ambassadeur van Zuid-Afrika in 
Nederland. “De gevoerde diskusssie heeft verhelderend gewerkt, maar heeft de beide standpunten niet 
dichter bij elkaar gebracht”, zo liet Chris van Draanen weten.175 
Met de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV) waren de relaties zelfs vriendschappelijk te 
noemen, getuige een briefje van 26 januari 1966 van de voorzitter van de NZAV, Jhr mr K.E.O. von 
Bose, aan CZA-secretaris van Draanen: ‘Het ‘Algemeen Handelsblad’ [...] bracht mij maandag jl. het 
bericht van de geboorte van uw dochter Marianne Hermine – een blij gebeuren waarmede ik U en 
mevrouw Van Draanen gaarne moge gelukwensen ...’176  
Tegelijkertijd waren de contacten van het CZA met de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap 
(NZAW) ronduit vijandig. Een blijk van deze gespannen verhouding is een felle brief van de normaal 
zo suave voorzitter van het CZA, Joop Voogd, aan de voorzitter van de NZAW, dr. W.A. Veenhoven, 
naar aanleiding van een discussie over apartheid uitgezonden door de NCRV-televisie op 17 maart 
1966. ‘... Het is een van de verworvenheden van onze democratie dan men ook met felle tegenstanders 
op voet van persoonlijke collegialiteit kan verkeren [...] Het verslag van Uw rede heeft mij tot de 
conclusie geleid dat dit met U niet meer mogelijk is. Ik wens met U dan ook geen ander contact te 
hebben dan dat, waarmee ik mij tegenover mijn Comité verplicht gevoel.”177  
Over dit soort zaken werd bij het CZA fel gediscussieerd, herinnert Vonhoff zich. “Ik pleitte voor 
contact met de NZAW, want dialoog is erg belangrijk. Je hebt als actiegroep de plicht om je 
standpunten duidelijk te maken aan de wereld. Er was nu eenmaal veel sympathie voor Zuid-Afrika in 
Nederland. Ook aan die mensen heb je een boodschap en moet je proberen de andere zijde van de 
medaille te laten zien.” 
 
Het CZA was ook niet tegen dialoog met de regering van Zuid-Afrika. Dat bleek uit hun steun voor de 
open brief van 31 oktober 1963 aan premier Marijnen van vijftien verontruste Nederlanders, waaronder 
de Kamerleden Marga Klompé (KVP), Connie Patijn (PvdA), Gaius de Gaay Fortman (ARP), 
Corstiaan Bos (CHU), Theo Joekes (VVD) en de latere Kairos-voorzitter, Johannes Verkuyl. De 
vijftien ondertekenaars lieten weten bezorgd te zijn over de rassenspanningen in Zuid-Afrika en 
pleitten voor een dialoog ‘om tot een gezamenlijke bezinning op de gevolgen van de huidige situatie te 
komen.’ In concreto pleitten zij voor een bezoek van een semi-officiële Nederlandse delegatie aan 
Zuid-Afrika. Op 13 januari 1964 sprak Luns met een aantal van de briefschrijvers. Daarbij zei Luns dat 
een regeringsinitiatief tot zo’n dialoog uitgesloten was. Volgens Luns moesten: “besprekingen op 
regeringsniveau over Zuid-Afrika’s binnenlandse aangelegenheden (...) uitgesloten worden geacht (...) 
Juist een land als het onze dat zulke nauwe historische banden met het Zuidafrikaanse volk heeft moet 
voorzichtig en zelfs terughoudend zijn met initiatieven van regeringswege daar deze eerder de situatie 
zouden verergeren dan verbeteren.”178  
Uiteindelijk zou het bezoek niet doorgaan omdat de Zuid-Afrikaanse regering bezwaren had tegen het 
voornemen van de delegatie om ook met zwarte oppositieleiders, in casu ANC-leider Albert Luthuli en 
PAC-leider Robert Sobukwe te praten. Verwoerd: ‘As hulle daarom nie wil kom nie, kan hulle 
wegbly’.179  
 
Het CZA mist de boot 
Het was duidelijk dat het CZA er niet in slaagde de verbinding te leggen met een omvangrijke, actieve 
achterban. De roerige jaren zestig leken aan het CZA voorbij te gaan.  
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De nozem had in de loop van de jaren zestig plaats gemaakt voor de provo. Daarmee ging het 
jongerenverzet een nieuwe fase in. De nozems waren a-politiek. Volgens Buikhuizen hadden de 
nozems “geringe belangstelling (...) voor politiek, maatschappelijke gebeurtenissen, techniek, sport en 
dergelijke.”180 De provo’s provoceerden daarentegen om het feilen van de maatschappij bloot te leggen 
en een nieuwe cultuur op te bouwen; een cultuur die vooral anders moest zijn dan die van hun ouders. 
Provo was een reactie vier ontwikkelingen: het grote belang dat vanuit de samenleving werd gehecht 
aan productie en consumptie; de Koude Oorlog, de toenemende (atoom)bewapening en de 
Voetnamoorlog; de regentenmentaliteit van gezagsdragers; en het verstarde politieke stelsel.181 
Midden jaren zestig kwam ook een einde aan de ingesleten machtsverhoudingen in Nederland op het 
terrein van de internationale betrekkingen: conservatieve en meer idealistische grondslagen kwamen 
steeds meer tegenover elkaar te staan. De traditionele doelstellingen van het buitenlandbeleid, zoals 
nationale veiligheid, de promotie van de eigen economische ontwikkeling en het versterken van de 
positie van de westerse alliantie, bleken niet (altijd) te combineren met het ideaal van de bescherming 
van mensenrechten, het helpen van arme landen en het streven naar ontwapening. Het einde van de 
vastgeroeste verhoudingen in het buitenlandbeleid was deels een gevolg van de toenemende 
maatschappelijke druk, en bood tegelijkertijd openingen voor nog meer maatschappelijke druk. Vanaf 
de tweede helft van de jaren zestig kregen allerlei soorten niet-gouvernementele actoren — NGO’s, 
niet-gouvernementele netwerken en ad hoc groepen van activisten et cetera — een steeds luidere stem 
in het beleidsterrein dat voorheen was voorbehouden aan een minister en zijn keurkorps van 
diplomaten.182 
 
Halverwege de jaren zestig hield vooral de verontwaardiging over de Vietnamoorlog actievoerend 
Nederland bezig.183 De protesten tegen deze oorlog waren bovendien een uitlaatklep voor een algemene 
onvrede met de maatschappelijke status quo in de westerse wereld zelf. Dankzij de culturele anti-
oorlogsuitingen (bijvoorbeeld de muziek van Pete Seeger, Bob Dylan, Donovan, en in Nederland 
Boudewijn de Groot) werd het maatschappelijke protest onderdeel van een nieuwe levenswijze.184 De 
tijd was er, om verschillende redenen, rijp voor. In de jaren zestig werden de eerste babyboomers 
volwassen. De geboortegolf die Nederland in de jaren 1946 tot 1950 had overspoeld resulteerde in de 
tweede helft van de jaren zestig in een enorme toename van het aantal studenten. Het waren vooral de 
studenten die met Dylan en De Groot zongen dat er andere tijden aankwamen. En dat was ook zo. In 
zijn boek The Silent Revolution beschrijft de Amerikaanse politicoloog Ronald Inglehart de diepe 
maatschappelijke veranderingen in westerse samenlevingen wat betreft de rol van religie, arbeidsethos, 
politiek en gezinsverhoudingen, die optraden met het volwassen worden van de babyboomers.185 
Nederland was daarin geen uitzondering. 
De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, waarbij Nederland zich in korte tijd had ontwikkeld 
van een grotendeels agrarische tot een stedelijk-industriële samenleving, had gezorgd voor een enorme 
stijging van de welvaart. Vanaf de jaren zestig gingen ook de arbeiders hiervan profiteren.186 Voor 
jongere generaties werd de vervulling van materiële behoeftes een vanzelfsprekendheid. Zij hechtten 
meer waarde aan ‘hogere’, post-materialistische waarden, zoals ethiek en moraliteit. De sociale 
zekerheid maakten dat jonge mensen veel minder dan hun ouders de dwang voelden om zo snel 
mogelijk toe te treden tot de arbeidsmarkt. De welvaart gaf jongeren de ruimte om te freewheelen, om 
zich te wijden aan protest en verzet.187 De anticonceptiepil had parallel daaraan een vrijere seksuele 
moraal mogelijk gemaakt. Jongeren lieten zich steeds minder gelegen liggen aan het morele gezag van 
de kerken. Zowel protestantse als katholieke kerken hadden vanaf de jaren zestig te kampen met 
leegloop. De ontzuiling van Nederland nam een aanvang. 
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Ook in de politiek waren verschuivingen gaande. In 1966 richtten, onder andere, journalist Hans van 
Mierlo en VVD’er Hans Gruijters D66 op. Deze progressief liberale partij ontstond met name vanuit de 
behoefte aan democratisering van de samenleving. Daarnaast benadrukte de nieuwe partij geestelijke 
vrijheid en individuele ontplooiing. Een jaar na de oprichting haalde D66 gelijk zeven kamerzetels; in 
die tijd een ongekende politieke verschuiving. Tegelijkertijd was ook de PvdA in beroering. Een 
nieuwe generatie jonge politici verzette zich tegen de regenten binnen de PvdA. Ze eisten een meer 
progressieve koers en meer openheid in het politieke bedrijf. Initiatiefnemers waren onder andere Jan 
Nagel, André van der Louw Han Lammers en CZA-bestuurslid Hans van der Doel. Dit viertal 
publiceerde in 1966 het pamflet ‘Tien over Rood’. Tekenend voor de breed gevoelde behoefte aan 
verandering was dat al een jaar later, het PvdA-congres de belangrijkste eisen van Tien over Rood 
aannam en bovendien een aantal Nieuw Linksers koos tot het hoofdbestuur van de partij.  
Ook binnen de christelijke partijen was er onrust. In maart 1967 vormde zich een groep van politici 
binnen de ARP, die verklaarden spijt te hebben van hun stem op de ARP nu die partij had gekozen 
voor samenwerking met de VVD. In april 1968 verlieten een aantal katholieke politici de KVP en 
vormden de Politieke Partij Radikalen (PPR). Verschillende ‘spijtstemmers’ uit de ARP, zoals Bas de 
Gaay Fortman, sloten zich aan bij de nieuwe partij. De aanhang van de confessionele partijen 
brokkelde tussen 1965 en 1972 gestaag af. In 1965 haalden deze partijen nog ruim 52 procent van de 
stemmen, in 1967 daalde dat tot 47 procent en in 1972 stemden nog maar 36 procent van de kiezers op 
een confessionele partij.188  
In Amsterdam had Provo in 1967 al een zetel behaald in de gemeenteraad en in 1970 deden de 
Kabouters dat nog eens dunnetjes over en kwamen met vijf vertegenwoordigers in de raad. 
 
Het is opmerkelijk dat het maatschappelijke verzet in Nederland zich in de jaren zestig vooral 
concentreerde op Vietnam en niet op de strijd tegen apartheid. Die laatste was immers veel minder een 
‘ver van ons bedshow’ , gezien de geschiedenis en de aanwezigheid van behoorlijk wat Nederlandse 
migranten in Zuid-Afrika. Een verklaring is vermoedelijk gevonden in het feit dat de Vietnambeweging 
onderdeel was van een wereldwijd, ook cultureel gevoed proces. Een proces waar jongeren graag bij 
hoorden. Tegen Vietnam (althans de oorlog daar) zijn, betekende dat je behoorde bij een wereldwijde 
stroming van ‘hippe’ mensen.  
De Vietnamprotesten markeerden voor veel mensen ook het einde van het geloof in de 
rechtvaardigheid en effectiviteit van de Verenigde Staten als grootmacht; een geloof dat vanaf de 
Tweede Wereldoorlog bepalend was geweest voor de buitenlandse betrekkingen van Nederland 
(behalve daar waar het de Nederlandse koloniale belangen in Indonesië en Nieuw-Guinea betrof). De 
kritiek op Amerika groeide zeer geleidelijk. Voor veel mensen die de oorlog hadden meegemaakt 
waren de VS nog steeds de bevrijders. In december 1965 schreef de Volkskrant bijvoorbeeld in een 
redactioneel commentaar: “Als Amerika zou afhaken, dan zou de vrijheid — ook in West-Europa — 
aan zekerheid en toekomst inboeten.” 189 
Het verlies van het geloof in Zuid-Afrika als rechtvaardige natie — vooral gebaseerd op de positie van 
het Zuid-Afrikaanse broedervolk tijdens de Boerenoorlog en in mindere mate de opstelling van de 
‘Engelse’ Zuid-Afrikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog — was kennelijk voor het merendeel van 
de Nederlandse bevolking minder ingrijpend, in weerwil van de persoonlijke en historische banden. 
 
De anti-apartheidsbeweging stak bleek af tegen het dynamische Vietnamprotest. Het CZA werd 
geassocieerd met oude politiek. De vroege anti-apartheidsbeweging zocht ook nauwelijks aansluiting 
bij het maatschappelijke protest zoals dat in de loop van de jaren zestig steeds meer vorm kreeg. 
Betrokkenen uit die tijd bevestigen dat provo-achtige sentimenten binnen het CZA geen rol speelden. 
Chris van Draanen bijvoorbeeld stelt: “De hele ontploffing van de maatschappij in de jaren zestig, de 
beweging tegen gezagsdragers. Daar hoorden wij niet bij.”190 Fenna van den Burg beschrijft provo en 
wat daarbij hoorde als ‘een hele andere wereld’.191 Ook waren er nauwelijks banden met de 
Vietnambeweging. De betrokkenen bij het CZA waren bijvoorbeeld niet te vinden tijdens de anti-
Vietnamdemonstraties die de ‘Aktiegroep Vietnam’ vanaf 1966 iedere eerste zaterdag van de maand in 
Amsterdam organiseerde. Ook het Angola Comité van Sietse Bosgra koos in de jaren zestig voor veel 
radicalere en inventievere acties dan het CZA. De angry young men binnen het CZA hadden in het 
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Comité niet alleen af te rekenen met de PvdA-regenten, maar met het hele (behoudende) politieke 
spectrum, dat niet van zins was te ‘provoceren’. 
 
Eén van de manieren waarop het comité haar boodschap verspreidde was via het eigen Informatie 
Bulletin (later door Karel Roskam getypeerd als een ‘armzalig schoolblaadje’192), dat op het hoogtepunt 
zo’n duizend abonnees had. Regelmatige auteurs waren voorzitter Voogd en docente politicologie 
Fenna van den Burg, die na een verhuizing naar Groningen op deze manier kon blijven bijdragen aan 
het werk van het Comité. Schrijven voor het bulletin was ook de voornaamste bijdrage van Ed. van 
Thijn aan het CZA. 
De weerklank van de anti-apartheidsbeweging in de Nederlandse samenleving was halverwege de jaren 
zestig niet bijster groot. Initiatieven zoals het CZA en het Studentencomité leden aan voortdurend 
geldgebrek en moesten erg veel moeite doen om mensen aan zich te binden. Zo probeerde het CZA een 
‘breed samengesteld’ Comité van Aanbeveling te formeren voor een in april 1964 te houden 
studieconferentie over economische sancties tegen Zuid-Afrika. Daarvoor benaderde het CZA 
prominenten uit diverse achtergronden: humanist Willem Drees, de hervormde professor Kraemer, de 
gereformeerde Gaius de Gaay Fortman, de katholieke Marga Klompé, de liberaal Sydney van den 
Bergh en schrijver Simon Vestdijk. Maar kennelijk had het CZA weinig aantrekkingskracht want al 
snel wezen Drees, Van den Bergh, Kraemer en Klompé het verzoek af, terwijl De Gaay Fortman en 
Vestdijk niet eens de moeite namen om te reageren.  
Het ‘secretariaatsverslag’ over de periode mei 1960-maart 1963 getuigt van de geringe weerklank van 
het CZA in de Nederlandse samenleving. 193 Geldinzamelingsacties, zoals een sluitzegelactie gestart in 
het najaar van 1960, leverden nauwelijks meer op dan de gemaakte kosten. Begin 1963 beschikte het 
CZA over een donateursbestand van ongeveer 425 personen, wat jaarlijks zo’n 4.500 gulden opleverde. 
De oplage van het informatiebulletin bedroeg in 1963 zo’n 500 exemplaren. Het verslag meldt dat het 
CZA beschikt over ’12 competente sprekers’ die beschikbaar waren om spreekbeurten te houden over 
‘het ZA-rassenvraagstuk’. ‘Van deze mogelijkheid wordt niet al te veel gebruik gemaakt’, concludeert 
het verslag. 
Ook probeerde het CZA om lokale vertegenwoordigers aan te stellen die het CZA zouden kunnen 
vertegenwoordigen of propaganda maken. Begin 1963 waren er mensen in Groningen, Leeuwarden, 
Drachten, Assen, Enschede, Leiden, Haarlem, Velzen en Amsterdam bereid gevonden om deze taak uit 
te voeren, maar het systeem van plaatselijke groepen zou bij het CZA nooit echt van de grond komen.  
Een activiteit waarvoor het CZA overigens wél een brede steun wist te verwerven was de actie ‘Een ton 
d’r op’, de reactie op het besluit van Luns om honderdduizend gulden steun te geven aan het Defence 
and Aid Fund (DAF), dat zich inzette om de slachtoffers van apartheid te steunen. Het succes van de 
actie was echter voor een groot deel terug te voeren op een ad hoc comité opgericht door onder andere 
VN-journaliste Renate Rubenstein. Meer hierover in de paragraaf over het Defence and Aid Fund 
Nederland (DAFN). 
 
In de Nederlandse politiek speelde het CZA een bescheiden rol, zelfs al had men, in de persoon van 
voorzitter Joop Voogd, een CZA-lid in de Kamer zitten. Voogd maakte spaarzaam gebruik van zijn 
dubbelrol. In april 1964 slaagde hij erin 91 Kamerleden een verklaring te laten tekenen, bestemd voor 
de ambassadeur van Zuid-Afrika, waarin verontrusting werd uitgesproken over de toestand in dat 
land.194 Maar verder was Voogd juist opmerkelijk beducht om zijn rol als actievoerder te vermengen 
met zijn positie als parlementariër. Dat kwam voornamelijk voort uit zijn ontzag voor de functie van 
volksvertegenwoordiger. Daar duldde hij ook geen frivoliteiten over. Chris van Draanen herinnert zich 
dat één van de leden van het Studentencomité een keer een 1-aprilgrap uithaalde met Voogd: het betrof 
een nepbrief van VVD-fractievoorzitter Geertsema, waarin deze steun toezegde van de VVD-fractie 
voor de petitie van Voogd aan de Zuid-Afrikaanse ambassadeur. Van Draanen: “Voogd was daar 
woedend over. Met de Tweede Kamer mocht niet worden gespot.”195  
De regering kon het zich permitteren om de initiatieven van het comité te negeren. Zo verzond het 
CZA in 1963 een telegram naar het kabinet De Quay waarin het vroeg te protesteren tegen de beper-
king van de bewegingsvrijheid van Mandela’s echtgenote. De regering schreef terug dat zij niet aan dit 
verzoek kon voldoen, omdat dit een interne aangelegenheid van een ander land betrof.196 
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Ook bij de formatie van het kabinet Marijnen probeerde het CZA de kwestie Zuid-Afrika een rol te 
laten spelen. Opnieuw kreeg het Comité nul op rekest. Premier Marijnen weigerde met leden van het 
CZA te spreken over een mogelijke Nederlandse boycotactie van Zuid-Afrikaanse producten omdat 
zijn tijd ‘uitermate bezet’ was.197 
Zelfs bij het kabinet Cals (1965 - 1966) kreeg het CZA weinig voet aan de grond, ondanks het feit dat 
de ‘eigen’ PvdA deel uitmaakte van dit kabinet. In een brief aan Cals zelf verzocht het Comité het 
selectieve wapenembargo uit te breiden en het Cultureel Akkoord te wijzigen. Vergeefs. Max van der 
Stoel, destijds staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, herinnert zich niet dat de opvattingen van het 
CZA een rol speelden bij het bepalen van het beleid. “We hebben toen niet serieus het instellen van 
sancties overwogen. We wisten dat eenzijdige sancties niets opleveren, behalve dan misschien een 
voorbeeldfunctie. Ik vond gezamenlijkheid essentieel.”198  
Het was typerend voor het CZA dat het vrijwel uitsluitend formele wegen bewandelde om haar doel te 
bereiken. In het politieke spel was het Comité weinig geslepen. In Van der Stoel had het Comité een 
medestander kunnen hebben in het kabinet. Immers als medewerker van de WBS, eind jaren vijftig, en 
later als Internationaal Secretaris van zijn partij, had Van der Stoel blijk gegeven van bezorgdheid over 
het apartheidssysteem in Zuid-Afrika: “Eind jaren vijftig zag ik het fout gaan in Zuid-Afrika. Ik was 
ervan overtuigd dat het op een bloedvergieten zou uitdraaien en vind het nog steeds een wonder dat dit 
is uitgebleven. Het verzet tegen het systeem groeide en de leiders van het land waren niet bereid tot 
enige concessie. Dat kon alleen maar fout aflopen.” Om zijn partij te helpen een standpunt hierin te 
bepalen had hij zijn toenmalige assistente, Fenna van den Burg, later CZA-bestuurslid, opdracht 
gegeven een notitie te schrijven over Zuid-Afrika en de apartheid. In deze notitie werd gepleit voor een 
boycot van Zuid-Afrikaanse producten.199 
De, zij het indirecte, banden tussen de PvdA-staatssecretaris en het CZA heeft het Comité nooit willen 
gebruiken. Van den Burg heeft tijdens haar lidmaatschap van het CZA zich nooit rechtstreeks tot 
bevriende politici gericht met beleidsvoorstellen met betrekking tot Zuid-Afrika. Ook Ed. van Thijn, 
toen al doorgedrongen tot de inner circle van zijn partij, kan zich niet herinneren dat er geprobeerd 
werd om via informele kanalen toegang te krijgen tot de politiek. “We schreven nette brieven waarin 
we ons standpunt verkondigden en verder kon Joop Voogd natuurlijk in de Kamer het woord voeren, 
maar een doelbewuste lobbycampagne, nee dat deden we niet.”200 
 
Ook Buitenlandse Zaken bleek niet bereid zich door het CZA te laten beïnvloeden. Een ontwerp-
statement, opgesteld door het CZA, bestemd voor de Nederlandse vertegenwoordigers bij de Algemene 
Vergadering van september 1964, werd door Den Haag niet ter beschikking van de Nederlandse 
diplomaten gesteld, zelfs niet op hun uitdrukkelijke verzoek. ‘Het ministerie achtte het namelijk 
‘inopportuun’ om ‘ten aanzien van het comité een bijzondere belangstelling blijk te geven’.’201 Het 
tekent de opvatting van die jaren dat maatschappelijke organisaties en andere buitenparlementaire 
krachten geen rol te spelen hadden in het beleidsterrein van de buitenlandse betrekkingen. 
Toch zagen de regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er wel degelijk actiebereidheid 
was in Nederland met betrekking tot de apartheid. Hoewel het CZA zelden luidruchtig de trom roerde, 
werd het geluid van de anti-apartheid toch gehoord. Dat bleek bijvoorbeeld uit de reactie op het 
verzoek van Zuid-Afrika om het fregat ‘Pretorius’ een bezoek te laten brengen aan Rotterdam. Het 
ministerie schreef aan ambassadeur Helb: ‘Gelet op de gevoelige situatie in Nederland zou dit – 
behalve tot veel krantengeschrijf – hoogstwaarschijnlijk aanleiding geven tot demonstraties, waardoor 
met het bezoek het tegendeel zou worden bereikt van wat men daarmee beoogt.’202 
 
Ondanks de sterk toegenomen kritiek op Zuid-Afrika en de brede afwijzing van apartheid bleef 
Nederland op de meeste gebieden kiezen voor het handhaven van de onderlinge betrekkingen. Zuid-
Afrika bleef bijvoorbeeld verreweg de belangrijkste handelspartner van Nederland in Afrika: 22 
procent van de Nederlandse export naar Afrika kwam in het jaar 1964 in Zuid-Afrika terecht. Tussen 
1960 en 1965 steeg de waarde van de uitvoer naar Zuid-Afrika van 135 naar 181 miljoen en de invoer 

                                                
197 Informatie-Bulletin CZA, nr. 12, 1963. Archief Niza. 

198 Citaten van Max van der Stoel zonder verdere bronvermelding zijn afkomstig van een interview met de auteur, dd 14-01-

08. 

199 Koos Vorrink Instituut. Zuid Afrika en de Apartheid. Amsterdam, 1962. 

200 Citaten van Ed. van Thijn zonder verdere bronvermelding zijn afkomstig van een interview met de auteur, dd 26-11-

2007. 
201 De Beus aan BZ, 13/11/1964 en DIO aan De Beus, 18/11/1964, BZ, VN, II, 999.214.9, map 668. Geciteerd in De Boer 

(1999), p 68. 

202 DAM aan S, 29/6/1964, BZ, code 9, II, 921.222.1, map 7724. Geciteerd in De Boer (1999), p 84. 



 54 

uit Zuid-Afrika van 46 naar 78 miljoen gulden. Dat dit geen toeval was blijkt uit een memorandum van 
de Directie Afrika en Midden-Oosten (DAM) waarin de ambtenaren Luns adviseerden “om de 
economische en culturele betrekkingen met Zuid-Afrika zo veel mogelijk in stand te houden en waar 
mogelijk te intensiveren.”203 Ook in de tweede helft van het decennium bleven de economische banden 
tussen beide landen overanderd. Tussen 1966 en 1971 steeg de export naar Zuid-Afrika van 246 naar 
294 miljoen gulden per jaar. De waarde van de import steeg in dezelfde periode van 72 naar 128 
miljoen. Dat maakte van Zuid-Afrika trouwens nog geen grote handelspartner. Export naar Zuid-Afrika 
was slechts 0,6 procent van de totale export en de invoer bedroeg slechts 0,2 procent van het totaal. De 
corresponderende cijfers voor Zuid-Afrika bedroegen respectievelijk 1,7 en 0,25 procent.204  
Ook persoonlijke contacten op hoog niveau blijven doorgaan. In de tweede helft van de jaren zestig 
leggen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse politici en andere gezagsdragers bezoekjes af aan elkaars land. 
In oktober/november 1968 was er bijvoorbeeld een bezoek van een ‘zware’ economische delegatie 
onder leiding van Sidney van den Bergh, de voorzitter van de Centrale Kamer van Handelsbevordering 
en tevens Unilever-topman. Volgens de delegatie was het “de hoogste tijd dat wij ons gezicht daar eens 
gingen vertonen, want er zijn enorme markten voor ons beschikbaar” en was de ‘grote apartheid’ een 
oplossing voor Zuid-Afrika.205 
In 1969 bezochten de Tweede Kamerleden Geertsema (VVD) en Mellema (CHU) Zuid-Afrika. Beide 
politici waren daartoe overgehaald door een jonge diplomaat op de Zuid-Afrikaanse ambassade, Eschel 
Rhoodie, die later een hoofdrol zou spelen in een geheim Zuid-Afrikaans plan om de publieke opinie in 
Europa te winnen voor Zuid-Afrika. Beide parlementariërs lieten na afloop weten dat ze tijdens de reis 
meer begrip hadden gekregen voor de problemen in Zuid-Afrika. Mellema sprak van zijn “ontzag voor 
de energie waarmee het blanke deel probeert de bantoes te verheffen.”206 Geertsema laakte “de 
volstrekt negatieve kritiek, vooral uit Nederland, waarmede men het tegendeel bereikt van wat men 
beoogt. Veel meer valt te verwachten van een genuanceerde dialoog.”207 
Uit Zuid-Afrika kwamen de minister van Economische Zaken F.J. Haak (in 1967) en zijn opvolger S.L. 
Muller (in 1970). Beiden probeerden Nederland te winnen voor een poging de Zuid-Afrikaanse export 
naar de EEG te bevorderen. In 1969 bezocht de Zuid-Afrikaanse minister van Justitie Pelser Nederland 
om een werkbezoek te brengen aan Nederlandse gevangenissen. Op verzoek van de Zuid-Afrikanen 
werd dit laatste bezoek geheim gehouden voor het Nederlandse publiek en het parlement. Ook het 
bezoek van de Zuid-Afrikaanse minister van Vervoer, Schoeman, verliep in stilte en achter de 
schermen.  
Allerminst geheim was het tegenbezoek van ARP-minister van Verkeer (en tevens vice-premier) Joop 
Bakker in 1970. Vooraf had premier De Jong het bezoek omschreven als ‘de dialoog tussen Nederland 
en Zuid-Afrika op het allerhoogste niveau’,208 maar tegelijkertijd moest het een zakelijk bezoek 
worden, waarbij apartheid slechts informeel ter sprake zou komen. Gesprekken met anti-
apartheidswoordvoerders stonden niet op het programma.  
Tijdens het bezoek overhandigde Bakker aan premier Vorster het bureau dat president Kruger nog 
gebruikt zou hebben bij zijn overtocht naar Europa aan boord van de kruiser ‘Gelderland’.209 Anders 
dan aangekondigd, ontmoette Bakker in Zuid-Afrika wel degelijk (blanke) anti-apartheidsactivisten als 
Helen Suzman en Christiaan Beyers Naudé. DAM had vooraf bedacht dat voor “een goede ontwikke-
ling van de betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika (...) het inmiddels gewenst [lijkt] dat 
Minister Bakker inderdaad, doch uiteraard met uitdrukkelijke instemming van de Zuidafrikaanse 
autoriteiten, enig contact met de oppositie daar te lande krijgt.”210 Maar deze handreiking behoedde 
Bakker niet voor de scherpe kritiek van de oppositie. Vooral enkele uitspraken gedaan in Zuid-Afrika 
wekten ergernis op. Zo stelde hij onder andere dat “wij als Nederlanders moeten oppassen niet de 
irriterende rol te spelen van de verre betweters.”211 
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Voor het vertrek van Bakker bood het CZA 15.000 handtekeningen aan. Daarbij droegen ze borden met 
teksten als ‘Bakker moet (hier) blijven’ en ‘Vriendjespolitiek met Hitler’s vriendjes’. Tijdens de 
persconferentie van Bakker na terugkomst plaatste een activist een bordje met de tekst ‘This entrance is 
for whites only’ op de tafel waarachter Bakker zou spreken.212 
 
In de jaren na Sharpeville deed Nederland ook (vergeefse) pogingen om het aantal passagiers dat de 
KLM wekelijks naar Zuid-Afrika zou mogen vervoeren te vergroten. Luns, die hierbij een 
bemiddelende rol speelde, aarzelde niet de nieuwe anti-apartheidssentimenten die in Nederland een rol 
speelden tegenover de Zuid-Afrikanen te relativeren: “Het feit, dat Nederland vorig jaar om bekende 
redenen in de Verenigde Naties een stem tegen Zuid-Afrika had moeten uitbrengen, impliceert 
geenszins dat Nederland er niet op uit zou zijn om de verstandhouding met Zuid-Afrika gebaseerd op 
historische banden, zo goed mogelijk te verstevigen. Een economisch en politiek krachtig Zuid-Afrika 
is ook voor Europa van groot belang. Zuid-Afrika kan dus rekenen op Nederlandse sympathie bij de 
behandeling van zijn moeilijkheden in Brussel.”213 
De bestaande regelingen met betrekking tot de migratie naar Zuid-Afrika bleven gehandhaafd. Tussen 
1960 en 1965 steeg het jaarlijks aantal Nederlandse landverhuizers van 1.047 tot 1.560.  
In december 1963 had ambassadeur Jan van den Berg plaatsgemaakt voor carrièrediplomaat Han Helb. 
Daarmee veranderde de informatie die Den Haag uit Zuid-Afrika kreeg. Volgens toenmalige 
ambassademedewerker Coen Stork voelde Van den Berg dat hij het oor van Den Haag niet meer had: 
“Zijn rapportages waren niet meer in lijn met de anti-apartheidsgevoelens die in Nederland 
opkwamen.”214 Helb maakte gaandeweg een einde aan de uitgesproken pro-apartheidskoers van zijn 
voorganger.  
Ook de culturele betrekkingen bleven op peil. Pas in 1964 concludeerde de nieuwe Nederlandse 
ambassadeur in Pretoria dat het Cultureel Akkoord het apartheidsbeleid bestendigde, immers de Zuid-
Afrikaanse commissie die het culturele akkoord uitvoerde, beperkte haar uitnodigingen tot Nederlandse 
sympathisanten van apartheid. Helb adviseerde minister Bot van Onderwijs om als tegenwicht 
stipendia aan zwarte Zuid-Afrikanen te verlenen. “Ik geloof dat het hoog tijd wordt de Zuidafrikaanse 
Commissie op de proef te stellen om te zien of dit principieel mogelijk is of niet.”215 Bot zag hier 
weinig in: immers wat te doen als Zuid-Afrika op racistische gronden de beurzen zou afwijzen? Bot gaf 
zelf het antwoord: “Laten we het dan bij een protest of zijn wij dan voornemens bepaalde maatregelen 
te nemen (...) Het zou voor ons prestige (en onze belangen!) rampzalig zijn indien we op een bepaald 
moment zouden moeten terugdeinzen voor de gevolgen van een ontwikkeling die we zelf hebben 
geprovoceerd.”216 
 
De ton van Luns  
Op 10 juni 1965 verbaasde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns vriend en 
vijand met zijn besluit om op zijn begroting 100.000 gulden te reserveren voor het Defence and Aid 
Fund (DAF). Het DAF – gevestigd in Londen met een zelfstandig kantoor in Zuid-Afrika – had tot doel 
slachtoffers van de apartheid (en hun familieleden) juridisch en materieel te steunen. De drijvende 
kracht achter DAF was de Engelse kanunnik John Collins. DAF betaalde de verdediging van de 
ANC’ers die in 1956 waren opgepakt op verdenking van hoogverraad. Na de vrijspraak van alle 
verdachten in dit proces, in 1961, werd het even stil rondom DAF. Maar dat veranderde tijdens het 
zogenaamde Rivonia-proces in 1963, waarbij de top van het (inmiddels verboden) ANC opnieuw 
terecht moest staan. Naar aanleiding van dit proces riep de Algemene Vergadering van de VN de 
lidstaten op de slachtoffers van apartheid te steunen. In 1964 werden Mandela en de zijnen tot 
levenslang veroordeeld. De aandacht voor het proces en het werk van DAF leidde tot een uitbreiding 
van de organisatie: er kwamen een Internationaal DAF (IDAF) met daaronder afdelingen in Groot-
Brittannië, Ierland, Zweden, Noorwegen en Denemarken en later Nederland. 
Het besluit van Luns om het DAF te steunen was voortgekomen uit de VN-resolutie uit 1963 waarin de 
lidstaten werd verzocht financiële steun te verlenen aan vervolgden van de apartheidspolitiek. 
Nederland had vóór deze resolutie gestemd.  
Internationaal stond Nederland midden jaren zestig in de schijnwerpers omdat ons land tijdelijk deel 
uitmaakte van de VN-Veiligheidsraad. Dat noopte tot omzichtig opereren. Aan de ene kant moest 
Nederland zich profileren als tegenstander van apartheid, maar aan de andere kant wees Nederland 
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sancties tegen Zuid-Afrika nog steeds af. “Nu Nederland lid is van de Veiligheidsraad en wij uit dien 
hoofde wellicht standpunten zullen gaan innemen in de Apartheidskwestie, welke bij de zwart 
Afrikaanse landen minder begrip zullen ontmoeten (ik denk bijvoorbeeld aan afwijzing van iedere 
vorm van sancties), lijkt het bovendien niet van politiek belang ontbloot, indien wij door het doen van 
een humanitaire gift tonen dat wij begaan zijn met het lot van de slachtoffers van de 
apartheidspolitiek.”217 
Het idee om DAF uit te kiezen als te steunen organisatie kwam van ambassadeur Helb. Volgens Helb 
“stond de Zuidafrikaanse regering niet onsympathiek tegenover deze instelling en was op haar 
samenstelling en activiteiten niets aan te merken.”218 Al gauw bleek dat zowel de ambassade in Pretoria 
als de ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken een verkeerde inschatting hadden gemaakt 
van de gevolgen van de gift aan DAF. De reactie in Zuid-Afrika bleek veel heftiger dan verwacht. De 
blanken in Zuid-Afrika meenden dat ‘broedervolk’ Nederland hen het voordeel van de twijfel gunde, of 
zelfs in meerderheid achter het beleid van Verwoerd stond. Dit was in overeenstemming met de 
informatie die voor het Zuid-Afrikaanse publiek beschikbaar was, immers in kranten en op de nationale 
radio werd de internationale kritiek op het beleid gebagatelliseerd en afgedaan als het 
achterhoedegevecht van linkse minderheden. In december 1963 bijvoorbeeld kopte de Zuid-Afrikaanse 
krant Die Burger: ‘S.A. rassebeleid gesteun in Nederland’.219 Tegen die achtergrond moest de ‘ton van 
Luns’ voor veel Zuid-Afrikanen wel aanvoelen als een dolksteek in de rug. 
Al snel kwamen er ook vermoedens dat het DAF ‘geïnfiltreerd’ was door communisten. Het is 
onduidelijk of deze informatie doelbewust door de Zuid-Afrikaanse overheid is verspreid. Vermoedens 
van communistische infiltratie maakten dat er onder andere bij de PvdA twijfels waren of de gift wel zo 
verstandig was. PvdA’er Frans Goedhart vond dat een ander doel voor de gift beter ware geweest 
omdat “men bij het Defence and Aid Fund zijn nek breekt over de communisten.”220 
Uiteraard kon Luns niet worden beschuldigd van communistische sympathieën. Voorheen had hij dan 
ook aan ambassadeur Helb gevraagd of DAF politiek aanvaardbaar was. Helb schoof die vraag door 
aan de jonge diplomaat Coen Stork. Ruim veertig jaar later geeft Stork toe dat zijn onderzoek minder 
degelijk is geweest dan Luns had gewenst: “Ik heb een beetje rondgevraagd. Ik meende te weten dat de 
leiding van DAF zeker niet communistisch was. Daar zaten mensen bij van de Liberal Party, waar ik 
goede contacten mee had, en dat waren anti-communisten. Dus ik gaf aan Helb door dat DAF een 
prima organisatie was.”221  
 
De Nederlandse gemeenschap in Zuid-Afrika organiseerde protestmarsen met leuzen als ‘Hou je grote 
kokker uit andermans zake’. Ze boden een petitie aan aan de Nederlandse ambassadeur waarin zij de 
schenking een ‘daad van agressie’ noemden die ‘nimmer de goedkeuring van wijlen Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina’ gehad zou hebben. Ook richtten de Nederlanders een ‘Help de Hollanders-
Fonds’ op om de Nederlandse slachtoffers van socialisme en communisme te steunen. De Zuid-
Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Muller, liet in het parlement weten dat hij serieus 
overwoog economische boycotmaatregelen tegen Nederland te treffen. Als eerste voorproefje werd het 
voorgenomen bezoek van een vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse marine aan Nederlandse 
scheepswerven afgezegd. Ook lopende luchtvaartbesprekingen werden afgebroken. 
De heftige reacties in Zuid-Afrika leidden tot enige bevreesdheid bij het Nederlandse publiek. Zo 
meldde het Algemeen Dagblad van 23 december 1965 dat twintig passagiers van Amsterdam Air hun 
kerstvlucht naar Johannesburg hadden geannuleerd vanwege vrees voor een “minder welkome 
ontvangst in Zuid-Afrika”. Het Oud-Strijders Legioen protesteerde tegen de gift. Volgens voorzitter 
Prosper Ego gaf de regering op deze manier steun aan acties die tot de ondergang van de Nederlandse 
stamverwanten zouden leiden.222 Via de Kamerleden Van Dis (SGP), Moorman (KVP) en Jongeling 
(GPV) liet de NZAW kritische vragen stellen aan Luns.  
 
De woede van de Zuid-Afrikanen over de Ton van Luns leidde ook tot concrete economische sancties 
van Zuid-Afrika en dus tot economische schade in Nederland. De KLM wist geen uitbreiding te krijgen 
van het maximum aantal passagiers naar Zuid-Afrika.223 Ook onderhandelingen over de mogelijke 
levering van onderzeeboten en fregatten werden daags na de beslissing van Luns afgelast. 
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Scheepsbouwer Verolme noteerde in zijn memoires dat er al afspraken waren over de levering van het 
materieel.224  
Het meest uitgesproken was de houding van Philips in hun poging de schenking aan het DAF te 
voorkomen. Door de gift liepen onderhandelingen met de omroep Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie 
(SAUK) spaak en ook de levering van radarapparatuur aan de Zuid-Afrikaanse marine werd volgens 
Philips afgezegd.  
Om de gift terug te doen draaien zag Philips er geen been in om Luns een document te overhandigen 
dat Walter Sisulu, één van de mensen die door DAF werd ondersteund, een communist was. Toenmalig 
minister van Economische Zaken, Joop den Uyl liet in de ministerraad weten dat veel in Zuid-Afrika 
gevestigde Nederlandse bedrijven, waarschuwden voor de economische gevolgen van de gift. Waarbij 
Den Uyl overigens van mening was dat hiervoor niet gezwicht mocht worden.  
Ook vanuit de Nederlandse ambassade in Pretoria kwamen alarmerende berichten over de gevolgen 
van de gift. Ambassadeur E.J. baron Lewe van Aduard, de opvolger van Han Helb, schreef aan de 
directeur-generaal Politieke Zaken van Buitenlandse Zaken J.A. de Ranitz op 29 april 1966: “...mijn 
hemel, wat heeft Nederland ongewild, alhier een ‘rumor in casa’ veroorzaakt en vooral ook een hoge 
prijs moeten betalen, en dan niet alleen in ‘goodwill’ maar ook in harde guldens. Ik weet dat er van 
verschillende kanten gezegd wordt dat dat laatste ‘nog wel mede valt’, maar ik zou niet juist doen 
indien ik, althans aan jou en dan tussen ons gezegd en gezwegen niet zou laten weten, dat zulks helaas 
niet waar is, integendeel: grote orders, en ik bedoel echt grote orders, praktisch voor Nederland ge-
earmarked, zijn indertijd zonder meer aangehouden, terwijl de KLM, vergeleken met onze 
concurrenten, gediscrimineerd wordt, nog afgezien van veel niet onmiddellijk aanwijsbare andere 
‘schades’. Bovendien heeft, helaas, de hele geste nooit veel voor de betrokken ‘slachtoffers’ uitgehaald, 
of zelfs maar het ‘anti-apartheids’ streven in de praktijk geholpen. Zoals opgemerkt, heb ik alles wat 
daarover gezegd is en onder ogen is gekomen, maar niet meer gerapporteerd. Rapportage in dien zin 
zou vermoedelijk de kwestie voor jullie nog maar moeilijker gemaakt hebben, doch aan jou, strikt 
persoonlijk, geloof ik toch dat het beter is dit nog maar eens op te schrijven.”225 
 
De Ton van Luns werd al snel een heuse mediahype, die ook bij het publiek beroering wekte. Dagblad 
Trouw bijvoorbeeld plaatste in juli 1965 in totaal 21 ingezonden brieven van lezers over de kwestie. In 
NRC woedde de discussie op de opiniepagina’s door tot halverwege augustus. In redactionele 
commentaren spraken ook de redacties zelf zich uit. De Telegraaf sprak op 7 juli van ‘Luns’ blunder’ 
en heeft het over het “meer dan dwaze besluit van de Nederlandse regering om een bedrag van ƒ 
100.000 beschikbaar te stellen aan een organisatie, die onder leiding van een bij de communisten zeer 
in de pas staande Engelse kanunnik hulp verleent aan ‘slachtoffers van de Zuidafrikaanse 
apartheidspolitiek’.” De Volkskrant (6 juli) kon instemmen met het besluit van de regering, juist omdat 
Nederland en Zuid-Afrika vrienden waren: “Ook vrienden moeten tegen een dergelijk beleid 
protesteren. Maar als een dergelijk protest van vrienden komt, is het nog iets meer. Het is dan tevens 
een uiting van bezorgdheid, een beroep om alsnog andere wegen in te slaan voor het helemaal te laat 
is.” De Tijd noemde de voorgenomen schenking: “een morele verplichting die voortvloeit uit onze 
opvatting van de rechten van de mens en uit onze principiële en consequente afwijzing van de 
apartheidspolitiek.”226 
Uiteindelijk werd, een paar maanden voordat de Ton van Luns vrij zou komen, het DAF in Zuid-Afrika 
tot verboden organisatie verklaard. Dat was voor Luns aanleiding om het DAF alsnog het geld te 
onthouden. In plaats daarvan maakte Nederland het geld, in stilte, over naar het VN-Trust Fund voor 
Zuid-Afrika.  
 
Defence and Aid Fund Nederland 
Voor de anti-apartheidsactivisten was de kwestie een opsteker. Chris van Draanen: “De Ton van Luns 
was voor ons een overwinning. We kregen daarna ook veel meer adhesie. We waren ineens relevanter 
geworden binnen de Nederlandse samenleving.” Om gebruik te maken van de hype rondom Zuid-
Afrika en het Defence and Aid Fund, besloot het CZA in juli 1965 een Nederlandse afdeling op te 
richten van het DAF: het Defence and Aid Fund Netherlands (DAFN). In een perscommuniqué van 15 
juli schreef het CZA: “Het eerste streven van deze Nederlandse afdeling zal het voeren van een aktie 
zijn om de ƒ100.000 die door de regering voor 1966 is toegezegd, te verdubbelen uit partikuliere 
bijdragen. Wanneer vóór de begrotingsdebatten in de Tweede Kamer een groot bedrag aan partikuliere 
giften bijeengebracht wordt, zal de regering weten dat een groot gedeelte van het Nederlandse volk 
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achter de toezegging van de ton staat en de Kamer zal zich gesteund voelen bij de goedkeuring van de 
begroting van Buitenlandse Zaken.”227 
Het valt hierbij op dat, anders dan nu gebruikelijk, niet de overheid de particuliere 
fondsenwervingsinspanning verdubbelt, maar andersom. Ook is het opmerkelijk dat een sociale 
groepering actie voert opdat de regering een beleidsvoornemen daadwerkelijk uitvoert.  
 
Analoog aan de structuur van het CZA kreeg ook DAFN een bestuur dat zo breed mogelijk was 
samengesteld. Voorzitter werd Gesina van der Molen, een gerespecteerde emeritus hoogleraar 
Volkenrecht aan de VU, maar ook de liberaal Nicolaas Kappeyne van de Coppello, AR-politicus en 
Trouw-hoofdredacteur Sieuwert Bruins Slot en rabbijn Awraham Soetendorp traden toe tot het bestuur 
van DAFN. Secretaris/penningmeester, én de feitelijke uitvoerder van het vele werk, werd 
vakbondsmedewerker Piet Gille. Ook actief (en in 1968 bestuurslid) werd voormalig Zuid-Afrika 
emigrant Stella Hilsum. Stella en Jan Hilsum waren in 1956 gefrustreerd (vanwege het 
apartheidsbeleid) teruggekeerd uit Zuid-Afrika. Omdat er in die tijd in Nederland weinig aandacht was 
voor wat er gebeurde in Zuid-Afrika schreef zij in ingezonden brieven in Het Vrije Volk, met name 
over de gruwelen van de ‘kleine apartheid’. Haar betrokkenheid bij de oprichting van het CZA was 
zijdelings, maar Stella Hilsum is vanaf het begin tot het eind (in 1990) actief geweest bij DAFN.228 
Getrouw aan het beleid bij het CZA waren ook bij DAFN communisten niet welkom in het bestuur. 
DAFN presenteerde zich met nadruk niet als een anti-apartheidsorganisatie, maar als een initiatief dat 
rechtsbijstand verleende aan mensen die wegens de rassenwetgeving in Zuid-Afrika voor de rechter 
moesten verschijnen. Waar het CZA vooral politiek georiënteerd was, daar ging het DAFN vooral om 
de fondsenwerving. De hoop was dat juist het humanitaire karakter van de organisatie zou helpen dit 
tot een succes te maken. 
Gille kreeg vrijwel een dagtaak aan DAFN. Van zijn werkgever, de NVV, was hij weliswaar niet 
formeel vrijgesteld, maar hij kreeg de ruimte om te doen wat nodig was. “Dat kwam ook omdat de 
NVV het doel wel zag zitten. Bovendien waren er allemaal keurige PvdA’ers bij betrokken – Joop 
Voogd, Ed. van Thijn – dus het bleef in de familie.”229 De ton van Luns maakte apartheid echt een 
issue waarbij de emoties soms hoog opliepen. Gille: “Naast enthousiaste reacties kregen we ook veel 
hate mail. Bijvoorbeeld briefjes met vragen als: hoe zou u het vinden als uw dochter met een zwarte 
thuis zou komen. Maar ook emotionele epistels van vijf kantjes. Ik denk dat in die tijd de meerderheid 
van de Nederlanders voor apartheid was. Ik kom zelf uit een gereformeerde familie en mijn ouders 
keken ook raar tegen mijn werk aan. Het waren de jaren zestig, het was voor veel mensen bedreigend 
en verwarrend.” 
 
DAFN profiteerde van de ruime aandacht voor de gift; talloze Nederlanders maakten geld over aan de 
organisatie. Twee maanden na de oprichting was al twintigduizend gulden binnen, een bedrag waar het 
CZA in die tijd alleen maar van kon dromen. Ook produceerde DAFN een langspeelplaat waarbij de 
opbrengst ten goede zou komen aan het internationale DAF. Aan de plaat, getiteld ‘Nee’ werkten 
Nederlandse artiesten als Pim Jacobs, Jules de Korte en Caro van Eijck mee.  
De gift van Luns en later een veelbesproken bezoek van kanunnik Collins aan Nederland inspireerden 
journaliste Renate Rubenstein, haar partner, wetenschapper/dichter Aad Nuis, en dichter Hans Lodijzen 
tot de actie ‘een Ton d’r op’. In een column in Vrij Nederland van 24 februari 1990 blikt Rubenstein 
terug op de actie: “Een ton was in die tijd nog veel geld, geloof ik, maar toch zou het beter zijn als dat 
bedrag nog door het volk werd bijgevuld en bijvoorbeeld verdubbeld werd. Met z’n drie’en, Aad Nuis, 
Frank Lodijzen en ik, bedachten we dat er een kunstveiling voor de anti-apartheid op de televisie moest 
komen. Naam van de actie? Een ton d’er op, dat was ons doel en had tevens een leuke connotatie met 
donderop.”230 Het drietal wist negen vooraanstaande kunstenaars en schrijvers enthousiast te maken: 
Adriaan Roland Holst, Simon Carmiggelt, Co Westerik, Harry Mulisch, W. Couzijn, Godfried Bomans, 
Peter Vos, H.A. Gomperts en Lucebert. 
 
Aanvankelijk opereerden Rubenstein c.s. tamelijk geïsoleerd. Ze hadden de VPRO-televisie zo ver 
gekregen dat ze de veiling live wilden uitzenden. Vervolgens zetten zij zich aan de grote hoeveelheid 
klussen die het organiseren van zo’n actie met zich meebracht: kunstenaars aanschrijven om 
kunstwerken ter beschikking te stellen, enveloppen schrijven, instanties benaderen et cetera. De 
samenwerking tussen het comité van Rubenstein en DAFN liet te wensen over. Piet Gille: “Renate was 
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echt een dame om met asbesthandschoenen aan te vatten; een zéér lastig mens. Haar comité handelde, 
vooral in het begin, voor een groot gedeelte langs ons heen. Renate en Aad hadden ook rechtstreeks 
contact met Collins, de baas van DAF. Dat was vooral verwarrend. Wij dreigden de controle kwijt te 
raken.” 
Wel werkten mensen van het CZA, DAFN én van het comité van kunstenaars samen in de uitgave van 
het boek ‘Apartheid - feiten en commentaren’, waarvan de netto opbrengst geheel ten goede zou komen 
aan het DAF. Zowel mensen van het ‘oude’ CZA, het ‘nieuwe’ DAFN, maar ook Rubenstein en Nuis 
schreven hoofdstukken voor deze uitgave.231 
De VPRO schreef een brief aan Luns met het verzoek of hij en andere ministers bij de uitzending 
aanwezig wilden zijn. Dat verzoek werd besproken in de Ministerraad van 11 maart 1966. De regering 
Cals zat met het verzoek in de maag omdat het inmiddels “een gevoelige politieke zaak” was 
geworden. Luns erkende in de Ministerraad dat hij de Zuid-Afrikaanse ambassadeur had toegezegd dat 
Nederlandse deze zaak niet verder zou oprakelen.232 Tegelijkertijd stelden de PvdA-bewindslieden dat 
Nederland niet de indruk moest wekken dat ze spijt had van de gift. Uiteindenlijk kwam geen enkel 
bewindspersoon opdagen tijdens de inzamelingsactie. 
 
Rubenstein: “Op 11 mei 1966 was de kunstveiling in Frascati. Jan Wolkers was veilingmeester, op een 
foto zie ik hem met een schilderij staan. Harry Mulisch, Fenna van den Burg en Hans Gomperts staan 
op die foto met de telefoons in hun handen (zeker om telefonische biedingen te noteren) en ik 
bekleedde een Mies Bouwmanachtige functie in een nette zwarte jurk.”233 
De actie zou uiteindelijk 160.000 gulden opleveren. Gaandeweg de avond leek de opbrengst zelfs op 
een veelvoud van dit bedrag uit te draaien. Via de telefoon meldden zich na elkaar bieders die enorme 
bedragen boden op de kunstwerken. Fenna van den Burg: “Ik zat naast Harry Mulisch aan de telefoon 
om biedingen te noteren. Wij kregen mensen aan de lijn die enorme bedragen boden. Harry Mulisch 
was de eerste die onraad rook. Dat was toen iemand zich voordeed als Verolme en geld bood. Met 
Verolme hadden we juist aanvaringen gehad omdat die zich zo pro-Zuid-Afrika had uitgelaten. Harry 
zei toen: ‘Dat kan niet, we moeten voorzichtig zijn’.” De hoeveelheid geld die deze avond – live voor 
de televisie – werd geboden overtrof ieders stoutste verwachtingen: méér dan vier ton. De volgende 
dag moesten de organisatoren constateren dat de meeste grote biedingen gedaan waren door 
grappenmakers. Naast het wantrouwen van Harry Mulisch werd die avond zelf al het bedrog ontdekt: 
een ondernemer uit Den Haag die tot zijn verbazing hoorde aankondigen dat hij een groot bedrag had 
geschonken belde verontrust op. Renate Rubenstein verklaarde een paar dagen later, op 14 mei, in 
Trouw: “Voor zover wij kunnen nagaan berust geen van de aanbiedingen van meer dan 5.000 gulden 
op waarheid. Dus geen 80.000 gulden van de Gruyter, geen 50.000 gulden van V&D, niets van Lips, 
Albert Heyn, Simon de Wit, Verolme en de firma Verwelius.” In de Volkskrant van dezelfde dag 
nuanceerde Aad Nuis dat gelukkig niet álle grote giften vals waren geweest: “Ik weet bijvoorbeeld dat 
de ton drop ter waarde van drieduizend gulden geen grap was. De man in kwestie belde mij 
vrijdagochtend zelf op om te verzekeren dat hij het heus bedoeld had. Ook de 2.500 gulden van 
Caransa zijn echt.” 
In juni 1966 maakte DAFN tijdens een persconferentie bekend dat er in totaal voor ƒ 226.606,91 aan 
particuliere giften was binnengekomen. Naast de 160 duizend van ton d’r op kwam voor 66.000 gulden 
aan spontane giften binnen.  
 
In 1968 besloten het CZA en DAFN beide organisaties samen te voegen en onder één bestuur te 
opereren. Beide namen bleven wel bestaan. Het bestuur van de samengevoegde organisatie was 
grotendeels het bestuur van het CZA, met Joop Voogd als voorzitter, Jan Buskes als ere-voorzitter en 
Karel Roskam, aangevuld met mensen van DAFN, zoals Gesina van der Molen en Nicolaas Kappeyne 
van de Coppello. 
Drie jaar later, in 1971 toen het CZA overging in de Anti-Apartheidsbeweging Nederland, werd DAFN 
weer verzelfstandigd. In het (laatste) Zuid-Afrika Bulletin schrijven de bestuursleden: “Meer dan eens 
bleek in de afgelopen jaren dat het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van slachtoffers van de 
apartheid een enigszins andere aanpak vereist dan de verdediging van een politieke stellingname inzake 
Zuid-Afrika. Niet in de laatste plaats omdat deze twee aktiviteiten op een gedeeltelijk verschillend 
publiek zijn gericht. Er is immers een categorie Nederlanders die bereid is geld te geven voor 
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humanitaire hulp zonder zich geheel te kunnen verenigen met een uitgesproken stellingname tegen 
apartheid.”234 
Een kanttekening bij deze argumentatie was dat, omdat DAFN zich relatief afzijdig hield van de rest 
van de anti-apartheidsbeweging, een eventuele synergie tussen fondsenwerving en politieke actie 
ontbrak. Ook kan achteraf geconcludeerd worden dat het CZA, door DAFN en de actie ‘Ton d’er op’ 
uit handen te geven, een kans had gemist te profiteren van de publieke aandacht. 
 
Na het opheffen van het CZA, in 1971, bestond DAFN nog tot 1990. In die tijd haalde de organisatie in 
totaal meer dan 3,5 miljoen euro (bijna 8 miljoen gulden) op voor hulp aan slachtoffers van de 
apartheid.  
In contrast met de heisa rondom de oprichting, is DAFN in de 26 jaar van haar bestaan een weinig 
bekende organisatie gebleven. Hoewel het ophalen van fondsen bij het Nederlandse publiek de 
voornaamste doelstelling was van de organisatie, heeft DAFN nooit grootscheepse publieksacties 
gevoerd. Ook heeft de organisatie nooit de aandacht gezocht met uitgesproken politieke of radicale 
standpunten. Volgens Bert Musschenga, bestuurslid vanaf 1976, wilde het Fonds “potentiële donateurs 
geen schrik aanjagen”.235 
Omdat het DAF in Zuid-Afrika zelf in 1966 tot een verboden organisatie werd verklaard, moest DAFN 
bovendien omzichtig omspringen met het verschaffen van informatie. Immers het geld dat bestemd 
werd voor Zuid-Afrika mocht niet in verband worden gebracht met de verboden organisatie. 
Musschenga: “Tot 1990 kon DAFN geen actie voeren onder motto’s als: ‘Geef geld aan het fonds dat 
de rechtshulp voor Oscar Mpetha financiert’. Of voor Ebrahim Ismael Ebrahim, Marion Sparg, Neo 
Potsane, Evelina de Bruin en de vele andere politieke gevangenen. Nooit mochten de wegen waarlangs 
het geld de advocaten en de gezinnen van (ex)politieke gevangenen bereikte, aan de gevers worden 
onthuld. De kans dat bestuursleden en vrijwilligers hun mond voorbijpraatten was uiterst gering; ze 
wisten het zelf ook niet precies.”236 
Hoe dan ook, dankzij de relatief a-politieke stellingname werd het DAF ook voor sommige meer 
behoudende Nederlanders een organisatie die zij konden steunen. Daaronder ook koningin Juliana. In 
juni 1974 bezocht IDAF-voorzitter Collins de Nederlandse koningin. “De koningin toonde zeer veel 
belangstelling voor het werk van het Defence and Aid Fund”, deelde de Nederlandse afdeling haar 
begunstigers mee.237  
Vooral gezinsadoptie bleek een activiteit waar veel Nederlanders bereid waren geld voor te geven. Het 
grootste deel van het door DAFN opgehaalde geld (2,7 van de 3,5 miljoen euro) kwam op rekening van 
de in 1973 opgerichte Werkgroep Gezinsadoptie. De bedoeling daarvan was dat individuen en groepen 
het gezin van een politieke gevangene meerdere jaren financieel zouden ondersteunen. Al snel werd de 
werkgroep het hart van de organisatie. Om de band met het verboden IDAF te verdoezelen besloot 
DAFN de werkgroep te verzelfstandigen tot Werkgroep Gezinsadoptie Zuidelijk Afrika. Het geld dat 
de werkgroep wist te genereren steeg snel: De jaarlijkse inkomsten voor de gezinsadoptie liepen van 
ƒ52.000,- in 1973 op tot ƒ256.000 in 1976 en ƒ 433.000,- (de top) in 1980. Daarna zet een gestage 
daling in, tot in 1987 bij een bedrag van ƒ 320.000,- een stabilisatie optrad.238 
Het eerste plaatselijke netwerk van donateurs was de Werkgroep Gezinsadoptie Zuidelijk Afrika te 
Baarn. Op het hoogtepunt bestond deze werkgroep uit zo’n tachtig leden die in totaal vijf Zuid-
Afrikaanse gezinnen onderhielden. In totaal werden door Nederlandse groepen en individuen zo’n 
tweehonderd gezinnen van politieke gevangenen gesteund. Veel van de steungroepen bestonden uit 
kerkelijke gemeentes voor wie het humanitaire, persoonlijke karakter van de steun een doorslaggevend 
argument was. 
Een groot struikelblok was dat DAFN de contribuanten nauwelijks enige informatie kon en wilde 
geven over de families die gesteund werden. Dat maakte voor de Nederlanders de mogelijkheid om 
zich te identificeren met de families in Zuid-Afrika moeilijk. Een voorbeeld daarvan is de 
correspondentie van de Hervormde Wijkgemeente ‘Immanuel’ in Vlaardingen met DAFN. Al vanaf 
1974 steunde deze groep ‘familie 31’ in Zuid-Afrika. De informatie die DAFN in 1974 verstrekte was 
summier: “... de vader van dit gezin, een voormalig politiek gevangene, is overleden, het geld is onder 
andere bestemd voor schoolgeld voor de kinderen.” Op 6 februari 1985 schreef de initiator van de 
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Vlaardingse steungroep: “Er wordt wel eens gevraagd aan ons of het nu nog steeds om hetzelfde gezin 
gaat: ‘Die kinderen zullen nu toch wel zo langzamerhand van school af zijn?’.”239 
Het probleem van de gebrekkige communicatie lag echter nauwelijks bij DAFN. IDAF in Londen 
bleek uiterst summier in het doorgeven van reacties van de gesteunde families. Dit was ten eerste 
vanwege de noodzakelijke geheimhouding, omdat individuen die geld ontvingen van een verboden 
organisatie in Zuid-Afrika strafrechtelijk vervolgd konden worden. Maar een probleem was ook dat het 
contact over zeer veel schijven liep. Dat verliep ongeveer zo: IDAF in Engeland hield bij welke 
gezinnen in Zuid-Afrika in aanmerking kwamen voor steun. Deze gezinnen werden ‘verdeeld’ over de 
nationale DAF-comités. De Nederlandse Werkgroep Gezinsadoptie zocht vervolgens donateurs in 
Nederland die bereid waren een gezin te adopteren, die zochten op hun beurt in hun eigen omgeving 
naar mensen die bereid waren mee te doen. Hun geld werd dan overgemaakt naar de Werkgroep 
Gezinsadoptie die het op hun beurt overmaakten naar IDAF in Engeland. In Zuid-Afrika mocht echter 
niet bekend worden dat het geld afkomstig was van IDAF, dus deze organisatie zocht mensen die 
bereid waren om contact te onderhouden met de gezinnen in Zuid-Afrika en periodiek geld over te 
maken, waarbij iedere vermelding van waar het geld vandaan kwam moest worden vermeden.  
Maar naast de noodzakelijke geheimhouding en de ingewikkelde constructie, bleek gaandeweg dat 
IDAF ook weinig in staat was om inzicht te bieden in haar werk. De Werkgroep Gezinsadoptie 
verzuchtte dan ook in het verslag over de werkzaamheden over 1984: “De Werkgroep wordt bij haar 
pogingen om iets aan de verslapping van de motivatie te doen en om nieuwe donateurs te werven 
enorm gehinderd door de gebrekkige wijze waarop in Londen de informatie over de gezinnen 
bijgehouden wordt.” De werkgroep moest vervolgens concluderen dat voor sommige gezinnen geen 
contribuanten meer gezocht konden worden.240 
 
Meer dan het werven van het geld was vooral het overmaken ervan aan de families in Zuid-Afrika een 
heikele onderneming. Een groep van ongeveer 35 Nederlanders onderhield het contact met de gezinnen 
in Zuid-Afrika. Eén van hen was Do Stuyfzand uit Zandvoort. Doel van het geheime netwerk was een 
correspondentie met de gezinnen te onderhouden en te doen alsof het geld van hen persoonlijk 
afkomstig was. Zelfs de ontvangers van het geld mochten namelijk niet weten dat de steun van het 
Defence and Aid Fund kwam. Het ging hierbij om, zeker voor Zuid-Afrika, aanzienlijke bedragen van 
enkele duizenden gulden per jaar. In een A4’tje met aanbevelingen werd de correspondenten onder 
andere op het hart gedrukt: “Only write about South Africa on very general humanitarian issues (in 
order not to cause problems for the families), you can write about your family, hobbies, work etc.”241 
Do Stuyfzand: “En dus moest je met het vage verhaal komen dat je via via van hun moeilijke situatie 
had gehoord en met behulp van wat vrienden financiële hulp wilde bieden.”242 Het gevolg was dat de 
ontvangers van het geld zichzelf uitputten in het betuigen van dankbaarheid. Stuyfzand: “Ik vond die 
overweldigende dankbaarheid altijd heel pijnlijk. Ik wist dat ik niet kon zeggen dat het geld niet van 
mij persoonlijk kwam, maar wat had ik ze dat graag verteld! Zeker in het begin was je een soort god 
voor hen. Ik vond het schrijven sowieso moeilijk, omdat je jezelf niet al te zeer wilde profileren en dus 
om de politiek heendraaide. Dan bleef er niet veel meer over dan wat over je persoonlijk 
omstandigheden te vertellen, je gezin en dergelijke. Maar daar had ik ook een gevoel van gêne bij 
omdat hun situatie zo oneindig veel slechter was dan de mijne.” 
Centraal persoon in het netwerk was coördinator Berend Meijer. Bewust was iemand gekozen voor 
deze taak die verder geen banden had met DAFN: “DAF Nederland wist wel van het bestaan van een 
netwerk, maar dat ik de coördinatie deed wisten de meeste mensen niet. De staffunctionaris van DAFN 
ontmoette ik pas na vijf jaar voor ’t eerst op een conferentie in Stockholm! Ik deed mijn werk altijd 
zoveel mogelijk achter de schermen, als een soort undercover. Zo verliep mijn contact met ‘Londen’ 
grotendeels per post, naar een schuiladres, ervan uitgaand dat het onderscheppen en openen van 
brieven niet zo eenvoudig is. Als ik eens direct wilde overleggen dan belde ik mijn contact persoon 
Peggy Stevenson alleen met de mededeling dat ik met haar wilde praten. Omdat men er in Londen 
vanuit ging dat de telefoon afgeluisterd werd, belde Peggy mij terug via een lijn die safe was.”243 
In de hele periode kreeg Meijer iedere twee maanden een cheque ter waarde van zo’n veertigduizend 
gulden uit Engeland. Die moest hij dan verzilveren bij Barclays bank in Amsterdam en vervolgens 
storten op een speciaal hiervoor geopende rekening bij de Hollands Koopmansbank, bewust uitgekozen 
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omdat deze bank geen zaken deed met Zuid-Afrika. Vanaf deze bank werd het geld verdeeld onder de 
mensen die het overmaakten naar de families in Zuid-Afrika.  
De hoeveelheid geld en de noodzakelijke geheimhouding rondom de transacties benauwden Meijer 
soms: “Ik heb er maar niet al te vaak bij stil gestaan dat dit wel betekende dat ik bij een eventuele 
controle van de belastingdienst jaarlijks zo’n kwart miljoen gulden had moeten verantwoorden. Waar 
ik wel problemen mee had was het feit dat ík een goede controle had over het reilen en zeilen van het 
netwerk, maar dat ik zelf helemaal niet werd gecontroleerd. En als ik opeens zou zijn komen te 
overlijden, dan kwam het geld van IDAF dat op mijn rekening stond juridisch gezien mijn vrouw toe. 
Dat soort zaken was allemaal niet goed geregeld.” 
 
Binnen de internationale organisatie die het DAF eind jaren zeventig geworden was, was DAFN de 
grootste. Met het stijgen van de hoeveelheid geld die jaarlijks werd overgemaakt aan het IDAF steeg 
ook de behoefte aan een deugdelijke financiële verantwoording en begroting. Aan beide ontbrak het. 
Dat resulteerde onder andere in de situatie dat de Bisschoppelijke Vastenactie in Nederland het verzoek 
in 1980 om een gift aan IDAF voor het financieren van juridische dienstverlening weigerde; want 
IDAF bleek niet in staat de gewenste verantwoording van de financiën te leveren. 
Dat hoeft niet te verbazen wanneer we de vertrouwelijke brief lezen die Frank Judd, adjunct-directeur 
van IDAF, op 31 december 1979 schrijft aan het ‘Presidential Committee’ van het IDAF: “Donors, 
Staff and public are not clear about precisely how the Fund is at present administered (...) As a body 
handling public money we have a duty not only to be confident that the money is well spent but to be 
able tot demonstrate as clearly as security considerations permit, exactly how this is achieved and who 
is responsible for what.”244 
Het IDAF dreef op het enthousiasme en de integriteit van de charismatische oprichter, kanunnik John 
Collins. Pas na de dood van Collins in 1982 groeide het IDAF uit tot een professionele 
fondsenwervende organisatie. Maar de geheimhouding over wie het geld voor de Zuid-Afrikaanse 
families bij elkaar haalde bleef bestaan. 
De opluchting toen De Klerk het einde van de apartheid aankondigde is te proeven in het verslag over 
het jaar 1990: “Eindelijk kan de stichting er openlijk voor uitkomen, dat zij sinds 1979 als 
mantelorganisatie voor deze internationale anti-apartheidsorganisatie heeft gefunctioneerd.”245 
Na de vrijlating van Nelson Mandela werd het IDAF opgeheven. Dat gebeurde na overleg met het 
ANC. De voornaamste reden was dat het werk van het DAF voortaan weer in Zuid-Afrika plaats kon 
vinden. Fondsen van buitenlandse overheden zouden voortaan direct naar Zuid-Afrikaanse organisaties 
kunnen gaan; het IDAF was niet meer nodig als doorgeefluik. In haar artikel ‘Het Internationale 
Defence and Aid Fund’ schrijft Carla Edelenbos, de laatste coördinator van het DAFN: “In de 25 jaar 
waarin IDAF na het verbod op zijn activiteiten gefunctioneerd heeft, is het werk van de organisatie 
onvoorstelbaar succesvol gebleken. In totaal werd meer dan 350 miljoen gulden aangewend voor hulp 
aan de slachtoffers van apartheid. Hoewel jaarlijks duizenden mensen door IDAF werden gesteund, 
wist het fonds toch anoniem te blijven. Niemand wist waar het geld vandaan kwam. Niemand kreeg 
schouderklopjes voor het verrichte werk. Dat was het geheim van IDAF’s succes.”246 
Met het opheffen van IDAF viel ook voor DAFN het doek. De lopende zaken werden overgedragen 
aan het Komitee Zuidelijk Afrika, dat nog enige tijd probeerde om voor het adoptiewerk fondsen te 
werven, maar na de vrijlating van Mandela droogde die bron langzaam op. In 1993 werd de stichting 
formeel opgeheven. Het slotsaldo van het adoptiefonds – in totaal 80.000 gulden – werd overgemaakt 
aan het KZA. 
 
Onderzeeboten 
Het CZA hield zich op de achtergrond tijdens één van de meest heikele politieke kwesties met 
betrekking tot Zuid-Afrika in de jaren zestig, de Zuid-Afrikaanse order voor Nederlandse 
onderzeeboten.247 In 1963 had Nederland een embargo ingesteld voor de leverantie van wapens aan 
Zuid-Afrika. Dit was in navolging van een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN, van 7 augustus 
1963, waarin de landen met klem werden opgeroepen “to cease forthwith the sale and shipment of 
arms, ammunition of all types and military vehicles to South Africa.”248 Nederland had dit niet-
mandatiore embargo echter beperkt tot wapens die gebruikt zouden kunnen worden voor de 
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onderdrukking van de zwarte bevolking en voor materialen waarmee dat soort wapens zouden kunnen 
worden gemaakt.  
Op 5 februari 1965, tijdens het kabinet Marijnen, kaartte minister Luns voor de eerste keer in de 
ministerraad aan dat de Zuid-Afrikaanse regering geïnteresseerd was in de aanschaf van Nederlands 
wapentuig: in eerste instantie ging het om technische hulp bij de verbouwing van het fregat ‘Vrijstaat’, 
maar ook de leverantie van onderzeeboten – een order van minimaal honderd miljoen gulden – lag in 
het verschiet. Geen van de ministers tekende op dat moment bezwaar aan tegen dit voornemen. Immers 
het viel nauwelijks in te zien dat de Zuid-Afrikaanse regering de fregatten zou kunnen inzetten tegen de 
eigen bevolking. Snel daarna trad het kabinet Cals aan, waarin voor het eerst sinds 1958 weer 
bewindslieden van de PvdA zitting hadden. De situatie in de Zuid-Afrikaanse regio was inmiddels op 
scherp komen te staan omdat het blanke bewind in Rhodesië zich op 11 november 1965 eenzijdig 
onafhankelijk had verklaard. 
In april 1966 kwam de bouw van marineschepen voor Zuid-Afrika ter sprake in de ministerraad. Ook 
een Zuid-Afrikaanse order voor de leverantie van munitie voor marinegeschut was inmiddels aan de 
orde. Het ging hierbij om onder licentie gemaakte Britse munitie, die Engeland onder de eigen 
embargowetgeving niet meer wenste te leveren aan Zuid-Afrika. Het ging dus om de vraag of 
Nederland bereid was het Engelse boycot-beleid te doorbreken en embargo-runner te worden. De 
weifelende houding van Nederland had bij de Zuid-Afrikanen kennelijk het beeld doen ontstaan dat er 
met Nederland wel zaken te doen viel op het gebied van wapentransacties. 
Volgens Luns zou de order van de duikboten buiten (de Nederlandse interpretatie van) het embargo 
vallen. Formeel was dat mogelijk zo, maar volgens staatssecretaris Van der Stoel zou een dergelijke 
grote levering Nederland tot één van de grootste leveranciers van wapens aan Zuid-Afrika maken. 
Bovendien, zo betoogde Van der Stoel, liep Nederland al achter met betrekking tot het instellen van 
sancties tegenover Zuid-Afrika omdat zowel Engeland als de VS inmiddels een volledig 
wapenembargo hadden afgekondigd.  
Ook minister Joop den Uyl was tegen de leverantie, al erkende hij, als minister van Economische 
Zaken, het belang van de order voor de Nederlandse scheepsbouw. De besluitvorming over het 
verlenen van een exportvergunning zou vanaf de eerste keer dat het ter sprake kwam bijna 2,5 jaar 
duren. Vooral ook na de onthulling van actualiteitenprogramma ‘Achter het Nieuws’ over de 
voorgenomen leverantie – die tot dan toe geheim was geweest – in december 1966, toen kabinet-Cals al 
was gevallen, werd de discussie sterk in partijpolitiek vaarwater getrokken.  
Uiteindelijk zou de exportvergunning niet worden verleend. Daarmee liep Nederland inkomsten mis 
van minimaal een half miljard gulden. De daadwerkelijke ‘schade’ van het niet verlenen van de 
exportvergunning lag echter een stuk hoger, zo stelden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de 
‘rechtse’ partijen in de Kamer. Volgens De Telegraaf ging het in totaal om een bedrag van 1,2 miljard 
gulden. Later werd zelfs een bedrag van twee miljard genoemd. De order zou voor duizenden mensen 
jaren werk opleveren.249 Niet vreemd dus dat vooral Philips’ vice-president Theo Tromp achter de 
schermen druk lobbyde voor het doorgaan van de order. Frits Philips zelf reisde in deze periode naar 
Zuid-Afrika waar hij de zaak besprak met vertegenwoordigers van de Zuid-Afrikaanse overheid.  
Vlak voor de beslissing viel brachten de werkgevers de zaak in bij de Stichting van de Arbeid, het 
overlegorgaan tussen werknemers en werkgevers. Hier bleek dat zowel de Metaalbedrijfsbond als de 
NVV de leverantie in strijd achtten met de VN-resoluties. Overigens speelden vermoedelijk niet alleen 
principiële argumenten mee bij de werknemers. Ook zou er angst bestaan voor het verlies aan 
werkgelegenheid door de reactie van andere landen als Nederland het wapentuig zou leveren aan het 
apartheidsbewind. Een peiling onder de leden van de metaalbond had overigens uitgewezen dat de 
Nederlandse arbeiders niet bereid waren om voor deze zaak het werk neer te leggen.250  
 
Zoals gezegd heeft het CZA zich gedurende de hele periode nauwelijks ingespannen om de beslissing 
te beïnvloeden. Het Comité stuurde op 16 januari 1967 een brief aan de regering, het parlement en de 
pers waarin zij stelde dat levering van het wapentuig een ‘tegemoetkomende houding’ tegenover Zuid-
Afrika zou betekenen.251 Ook schreef het CZA verontwaardigde artikelen in het eigen blad. Maar daar 
bleef het bij. Geen demonstraties op het Binnenhof, geen intensieve lobby via bevriende politici, geen 
poging om steun te zoeken bij, bijvoorbeeld, de vakbonden.  
Het weinig doortastende optreden van het CZA was een gevolg van het feit dat binnen het bestuur van 
het Comité verschillend gedacht werd over de aanvaardbaarheid van de leverantie. VVD’er Henk 
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Vonhoff bijvoorbeeld, vanaf 1965 bestuurslid van het CZA, was voorstander van leverantie, vanuit 
dezelfde opvatting als Luns, namelijk dat duikboten niet gebruikt konden worden in de onderdrukking.  
De Nederlandse bevolking was, getuige NIPO-onderzoeken uit die tijd, verdeeld over de zaak. In 
januari 1967 meende 38 procent van de ondervraagden dat de regering de leverantie zou moeten 
toestaan, 34 procent was tegen leverantie en 28 procent had geen mening.252 Het is niet 
onwaarschijnlijk dat de uiteindelijke weigering van de exportvergunning vooral gestoeld was op de te 
verwachten negatieve reacties uit de bevolking.253 Of de geringe publieke actiebereidheid rondom deze 
zaak een gevolg of een oorzaak is van het terughoudende optreden van het CZA, is moeilijk te 
reconstrueren. Wel is het duidelijk dat de zaak van de duikboten een politieke kwestie was van de 
eerste orde. Als het kabinet-Cals niet al eerder was gestruikeld tijdens de ‘Nacht van Schmelzer’, dan 
had de duikbotenkwestie ongetwijfeld tot een kabinetscrisis geleid.254  
 
Ter vergelijking: de kwestie Vietnam, die in dezelfde periode tot veel meer publieke ophef leidde, heeft 
nooit geleid tot veel politieke commotie in parlement of regering, ongetwijfeld omdat er in Vietnam 
geen wezenlijk Nederlands belang in het spel was. In de kwestie Vietnam kon de Nederlandse 
afkeuring van de gebeurtenissen en het Amerikaanse optreden beperkt blijven tot, relatief 
gemakkelijke, morele verontwaardiging verwoord in uitspraken die soms voor meerdere uitleg vatbaar 
waren. Met betrekking tot Zuid-Afrika moest Nederland regelmatig de morele opvattingen toetsen aan 
een helder ‘ja’ of ‘nee’ in kwesties die het eigen land en vooral de eigen economie betroffen. Dat leidde 
tot ongemakkelijk geschuifel en een voortdurend uitstellen van de beslissing. In zekere zin beperkte 
juist dit wezenlijke Nederlandse belang de politieke speelruimte voor buitenparlementaire actie. Maar 
het verklaart niet waarom een kwestie die regelmatig politiek heikel was, die leidde tot morele 
afkeuring bij grote delen van de bevolking, die zo duidelijke banden had met Nederland, in een periode 
van sociale beroering en instabiliteit tóch (nog) niet leidde tot een maatschappelijke beweging van 
enige omvang. 
 
Het onvermogen van het CZA om de anti-apartheidsbeweging te vormen tot een brede beweging moet 
vooral gezocht worden in de strategische keuzes en de samenstelling van deze club. De anti-
apartheidsbeweging was in de jaren zestig in grote lijnen onderdeel van de status quo. De linkerkant 
van het politieke spectrum – waar normaliter een groot deel van de rank and file van tegenbewegingen 
wordt gerekruteerd – was uitgesloten van deelname aan het Comité (concreet gold dat voor de CPN en 
aanvankelijk ook voor de PSP). Het bestuur van het Comité hield zich bovendien verre van radicale of 
‘ludieke’ acties en keurde deze ook af. Een duidelijk voorbeeld was de reactie van het CZA op de 
verstoring van de taptoe in het Amsterdamse Olympisch Stadion. In een vergadering in juli 1963 liet de 
secretaris van het CZA, Henk Holtslag, weten dat hij had vernomen dat jongeren tijdens de NAVO-
taptoe demonstratie hun aandacht wilden richten op Zuid-Afrika. Deze actie was georganiseerd door 
het Angola Comité van Sietse Bosgra om de deelname van Portugese militairen aan de taptoe te 
verstoren. Kennelijk was het CZA bezorgd dat dergelijke spectaculaire actievormen ook de Zuid-
Afrika beweging zouden bereiken, want de vergadering sprak het voornemen uit dat het Comité moest 
proberen niets te laten gebeuren “zonder medeweten resp. goedkeuring van het CZA.”255 Chris van 
Draanen herinnert zich de opvatting binnen het CZA over Bosgra en de zijnen: “Het Angola Comité 
was veel agressiever en negatiever. Dat paste niet bij ons. Wij waren nette mensen, wij gooiden geen 
stenen.” 
De boegbeelden die het CZA koos waren vertegenwoordigers van de oude politiek; mensen waar 
niemand aanstoot aan nam en die zo zouden bijdragen aan de brede acceptatie van het Comité. In feite 
veroordeelde de keuze tot politieke breedheid het Comité tot marginaliteit. Het CZA kon geen stempel 
drukken op het publieke debat en ook politiek voegde het Comité weinig toe aan de beraadslagingen en 
argumenten in het Nederlandse parlement.  
 
De vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke stromingen die in het Grote Bestuur van het 
CZA werden gekozen werden nauwelijks ingezet om hun achterban te mobiliseren in de strijd tegen 
apartheid. Zij waren zo eerder een blok aan het been dan een verbreding van de beweging. 
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Het CZA had vermoedelijk veel baat kunnen hebben bij een hechte band met één van de 
bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika. Als doorgever of vertolker van de stem van de onderdrukten 
had het CZA in ieder geval iets toegevoegd aan het debat in Nederland. De informatie afkomstig uit de 
kringen van de bevrijdingsbeweging had het debat in Nederland kunnen verrijken en had gewicht 
verleend aan de stem van het CZA richting de politiek. De banden met het ANC – de organisatie die 
daarvoor het meest in aanmerking kwam – waren echter summier, en vooral gevolg van persoonlijke 
contacten. Het ANC zag het CZA vermoedelijk nauwelijks als waardevolle bondgenoot. De brieven die 
beide organisaties elkaar schreven waren formeel, niet overdreven vriendelijk en schaars.  
Het CZA voelde dan ook weinig behoefte om bijvoorbeeld veel werk te maken van het zogenaamde 
Rivonia-proces in Zuid-Afrika, waarbij de top van het ANC tot langdurige gevangenisstraf werd 
veroordeeld. De naam van ANC-leider Nelson Mandela viel nauwelijks in de uitingen van het Comité. 
Daarvoor was Mandela, oprichter en leider van de gewapende tak van het ANC, Umkhonto we Sizwe 
(de speer van de Natie), vermoedelijk tezeer een vertegenwoordiger van de harde lijn van het ANC, in 
tegenstelling tot de overtuigde geweldloosheid van Luthuli.  
In augustus 1962 werd Mandela gearresteerd, na terugkomst van een reis door diverse Afrikaanse 
landen en Engeland. De ANC-leider werd tot vijf jaar Robbeneiland veroordeeld wegens het aanzetten 
tot staking en het naar het buitenland reizen zonder geldige papieren. Enkele maanden later, toen 
andere ANC-kopstukken werden gearresteerd moest Mandela opnieuw voorkomen en riskeerde hij de 
doodstraf omdat de aanklacht nu ‘voorbereiding van een gewelddadige revolutie’ was. Het proces 
kwam uitgebreid in de Nederlandse media. Weekblad Vrij Nederland ruimde een hele pagina in voor 
de verdedigingsrede die Mandela uitsprak tijdens zijn proces. Ook deze media-aandacht was voor het 
CZA geen aanleiding voor activiteiten. 
 
Ook al door de politieke kleur van de voorzitter – Joop Voogd was Kamerlid voor de PvdA – werd het 
CZA vooral gezien als een PvdA-club. Van Thijn beaamt: “Het was een deftig PvdA-comité. Alleen 
het grote bestuur was politiek breed samengesteld. Het kleine bestuur, het dagelijkse bestuur, was 
PvdA.” 
De term ‘breed samengesteld’ moet trouwens niet al te letterlijk genomen worden. Het is meer zo dat 
het CZA ervoor zorgde dat er altijd wel iemand uit liberale hoek en enkele religieus geïnspireerde 
mensen bij zaten. Begin 1962 bestond het bestuur van het CZA uit maar liefst 38 mensen, waarvan er 
18 actief waren in de PvdA. Daarnaast waren er drie PSP’ers betrokken bij het Comité en vier mensen 
die omschreven werden als ‘links’ maar zonder partijpolitieke binding. De VVD’er in het hoofdbestuur 
was de hoogleraar en SER-kroonlid N.E.H. van Esveld. Vanaf 1965 was Henk Vonhoff lid van het 
CZA-bestuur. “Weinig VVD’ers voelden zich geroepen lid te worden van zo’n Comité. Er stond al een 
anti-apartheidspassage in het VVD-verkiezingsprogramma, dat was voor de meeste van mijn 
partijgenoten wel genoeg. Ik had er zelf voor gezorgd dat die passage in het programma werd 
opgenomen. Ik was door mijn studie geschiedenis tot de overtuiging gekomen dat apartheid 
onhoudbaar was. Mijn oordeel was dus niet eens moreel beladen, maar wel vanuit de overtuiging dat 
het een ramp zou worden.” 
De actieve mensen waren zeker PvdA’ers: Ed. van Thijn, Hans van den Doel, Joop Voogd, Fenna van 
den Burg, Hanke van den Boogerd. Vreemde eenden in de bijt waren de VVD’ers Chris van Draanen 
en J. Bosman. Volgens Van Draanen speelden ideologie en partijpolitiek nauwelijks een rol binnen het 
Comité: “We spraken nooit over ideologie. We waren allemaal tegen apartheid en dat was genoeg.”  
 
De gemeenschappelijke afkeer van apartheid hield het bestuur van het CZA bij elkaar, maar verder was 
het soms lastig om een gemeenschappelijke lijn te vinden. Vonhoff was weinig gecharmeerd van een 
aantal standpunten en actiemethoden van het CZA. Bijvoorbeeld de boycot van Zuid-Afrikaanse 
producten of het streven naar isolement van Zuid-Afrika kon de goedkeuring van de VVD’er niet 
wegdragen. Maar het was geen reden om op te stappen. Vonhoff: “Ik had natuurlijk wel verschillen van 
mening over hoe de strijd te voeren. Ik heb altijd het standpunt gehad dat het onverstandig is landen te 
isoleren. In dat opzicht was ik dus niet doorsnee in het CZA. Maar ik kon mij vinden in de hoofdlijn 
van het CZA, dan moet je niet te gelijkhebberig zijn op de details.” 
Die grens voor Vonhoff werd pas bereikt toen het CZA, op aandringen van Roskam, in 1968 de 
principiële keuze maakte geweld in Zuid-Afrika te ondersteunen. In een verklaring liet het CZA weten: 
“Mocht tot dit middel worden overgegaan dan zal de Stichting zich solidair verklaren met de gekleurde 
en blanke onderdrukten. Zij zal het dan tot haar taak rekenen om hen in hun strijd te steunen, op de 
wijze zoals die dan door de strijdenden van haar zal worden gevraagd.”256 Vonhoff: “Dat vond ik 
onjuist. Als mensen daar die keuze maken respecteer ik dat, maar zulk geweld mag je niet vanuit het 
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buitenland ondersteunen. Humanitaire hulp gebruiken om wapens en munitie te kopen vond ik 
onacceptabel.” 
Vonhoff stond aan het eind alleen in zijn opvattingen. Zelfs anti-militarist Buskes was er al van 
overtuigd geraakt dat de zwarten zich niet zouden kunnen bevrijden zonder geweld. In een emotionele 
brief aan Henk Holtslag schrijft Buskes: “Zuid-Afrika laat mij niet los, omdat het probleem steeds 
onoplosbaarder wordt. Meer en meer neig ik tot de overtuiging – die mij benauwt – dat alleen het 
geweld een oplossing biedt.”257 En ook de gematigde Ed. van Thijn wees geweld niet af. “Ik vond: wie 
zijn wij om te zeggen dat ze al dan niet geweld mogen gebruiken om een dictatoriaal regime weg te 
krijgen? En vervolgens mag je dat gerechtvaardigde geweld best steunen. Apartheid was naar mijn 
overtuiging zo verwerpelijk, dat alle middelen geoorloofd waren om het te bestrijden.”258 
De beslissing van het Comité om geweld en radicale acties niet meer principieel af te wijzen, kwam 
echter te laat en was ook onvoldoende. Een ‘breed samengesteld’ Comité dat noodzakelijkerwijze 
bestond bij de gratie van compromissen paste niet meer bij de ‘tijdsgeest’. Amsterdam en Nederland 
werden gedomineerd door studentenoproer, het protest tegen de oorlog in Vietnam, provo en Dolle 
Mina. De strijd tegen de apartheid verdiende een plaats in die brede maatschappelijke stroming van 
verzet, maar dan niet in de vorm van een braaf burgermanscomité. 
 
Ondanks het matige succes van het CZA kantelde gaandeweg de jaren zestig de mening in Nederland 
over Zuid-Afrika en de apartheid. Aanhangers van de apartheid waren aan het einde van de jaren zestig 
nog slechts te vinden in ideologische uithoeken van de samenleving.  En zelfs daar was weinig steun te 
vinden voor de zogenaamde ‘kleine apartheid’, alleen de grote apartheid, de gedachte van ‘gescheiden 
ontwikkeling’, werd nog min of meer openlijk aangehangen; dit ook al omdat er parallellen gezien 
werden met het Nederlandse systeem van verzuiling. De verschuiving van opinie in de Nederlandse 
samenleving over apartheid, en over het Zuid-Afrikaanse ‘broedervolk’ zijn niet in aanwijsbare mate 
door het CZA veroorzaakt. Daarvoor timmerde het Comité te weinig aan de weg. Kranten hadden 
weinig aandacht voor de acties van het CZA. Toch was het belangrijk dat het CZA er was. Een aantal 
invloedrijke mensen rook via het CZA voor het eerst aan de anti-apartheidsstrijd. Mensen als Karel 
Roskam, maar ook Ed. van Thijn, Piet van Andel en Stella Hilsum zouden later via een andere rol 
belangrijk blijken voor de Nederlandse beweging tegen het regime in Zuid-Afrika. De AABN, de BOA 
en DAFN, organisaties die tot het einde van de apartheid een belangrijke rol zouden spelen in de anti-
apartheidsbeweging, bouwden voort op de fundamenten die de ‘keurige dames en heren’ van het CZA 
hadden gelegd. Het CZA heeft daarmee wel degelijk een rol gespeeld in het rijp maken van Nederland 
voor het afwerpen van de knellende banden van de stamverwantschap en pionierswerk verricht bij het 
salonfähig maken van een kritische bejegening van de apartheid.  
 

                                                
257 Brief Buskes aan CZA (Holtslag), dd 09-07-1964. Privéarchief Chris van Draanen. 

258 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 26-11-2007. 


