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3. Boycot Outspan Actie 
Inleiding 
Begin jaren zeventig had Tjitte de Vries, redacteur buitenland van Het Vrije Volk, zich met succes 
ingespannen voor een verblijfsvergunning in Nederland (én een hartoperatie) voor de zieke ANC-
activist Joe Kajee. Naar aanleiding hiervan kreeg De Vries een telefoontje uit Londen: of hij 
geïnteresseerd was in een gesprek met ANC-activist in ballingschap Oliver Tambo. De Vries: “Tambo 
kwam, via een medewerker, met het verzoek of ik niet het initiatief kon nemen tot een Nederlandse 
boycot van Outspanfruit. Hij zei: ‘We hebben hier in Engeland een boycot gehad van Outspan. Maar er 
komt nog steeds Zuid-Afrikaans fruit binnen via de haven van Rotterdam. We zoeken iemand die dit 
lek kan dichten.’ Ze dachten aan mij vanwege de actie voor Kajee, maar ook omdat ik in Rotterdam 
woonde, dichtbij de fruitterminals. Ik vroeg: ‘Helpt dat wel, zo’n actie?’ Tambo zei: ‘Alleen de 
publiciteit is al enorm waardevol.’ Outspan was een belangrijke productorganisatie voor Zuid-Afrika. 
‘Zo pakken we ze niet alleen publicitair, maar ook in de portemonnee’.”259 
Het ANC had tijdens een conferentie in het Tanzaniaanse Morogoro in 1969 een algemeen ‘strijdplan’ 
ontwikkeld bestaande uit vier elementen: massamobilisatie, gewapende acties, het ontwikkelen van een 
ondergrondse organisatie in Zuid-Afrika en internationale solidariteit. Veel meer dan het CZA, paste de 
BOA in deze strategie van het ANC.260 
Op de terugweg naar Nederland realiseerde De Vries zich dat hij zo’n actie nooit alleen van de grond 
zou kunnen tillen. Samenwerking met andere activisten lag voor de hand. Op dat moment was het CZA 
op sterven na dood, maar werd de erfenis van het oude Comité overgenomen door een groep jonge 
activisten rondom de Zuid-Afrikaanse balling Berend Schuitema en zijn vriendin Conny Braam. Snel 
daarna zouden Schuitema en zijn medestanders de Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN) 
oprichten (zie hoofdstuk 4). 
“Ik bedacht toen dat, als ik een soort afdeling van de club van Schuitema kon starten in Rotterdam, dan 
zouden we gebruik kunnen maken van hun expertise en zij zouden voet aan de grond krijgen in 
Rotterdam. Dus ik belde ze op. Ze zeiden: ‘Zet het voorstel maar op papier dan zullen we het 
bespreken’.” 
Inmiddels had De Vries Esau du Plessis leren kennen tijdens een Zuid-Afrikacongres in Leiden. De 
Zuid-Afrikaan Du Plessis was in 1959 naar Engeland gegaan om medicijnen te studeren. In 1965 kwam 
hij naar Leiden waar hij volkenkunde studeerde en later ging werken bij het Afrika Studiecentrum. 
Eerder al had Du Plessis contact gezocht met het CZA, en hij schreef vanaf 1968 enkele jaren stukken 
in het Informatiebulletin van het CZA. Maar al snel raakte hij gefrustreerd door de weigering van het 
Comité om te erkennen dat geweld noodzakelijk zou zijn om in Zuid-Afrika veranderingen te 
bewerkstelligen. Met De Vries klikte het beter. 
Het contact van De Vries en Du Plessis met wat later de AABN zou worden ging vanaf het begin mis. 
De Vries: “Ik ging naar Amsterdam om ons voorstel te bespreken. We mochten niet eens 
binnenkomen! We mochten ons plan niet toelichten. We moesten buiten voor de deur staan wachten in 
de regen. Na een paar uur kwam Schuitema aan de deur. Hij zei: ‘We zijn een politieke organisatie, we 
doen geen consumentenacties.’ En dat was het dan. Ik was razend. Het was nota bene een verzoek van 
het ANC zelf! Esau zei: ‘De pot op met de AABN, we doen het gewoon zelf.’ Dat was de start van de 
Boycot Outspan Actie.”  
Het eerste contact met de mensen van de AABN zette direct de toon voor de slechte verstandhouding 
tussen BOA en AABN in de twintig jaar daarna.  
Conny Braam doet nonchalant over het eerste contact tussen de AABN en de BOA: “Tja, ze waren 
boos dat ze niet bij die vergaderingen konden zijn. Het was heel simpel: we wilden er eerst zelf over 
praten en zelf tot een besluit komen. Ze vonden het natuurlijk jammer dat we niet mee wilden doen. 
We hadden niks tegen een boycot, integendeel zelfs, maar we waren wel tegen een consumentenactie. 
Het punt is: je brengt middenstanders in de problemen. Wat hebben die mensen te maken met 
apartheid? Maar ondertussen worden zij wel als kop van jut gebruikt: groentewinkels wiens ruiten 
werden ingegooid, pomphouders van wie de slangen werden doorgesneden. Je legt de 
verantwoordelijkheid op een plaats waar-ie niet thuis hoort. Al met al vonden wij de Outspanactie niet 
prettig. Ook dat affiche met dat hoofd op die fruitpers heb ik nooit smakelijk gevonden. Misschien was 
het wel succesvol, maar op die basis hadden wij dat succes niet gewild.” Overigens had de AABN een 
eerder ontwerp voor een BOA-affiche als ‘onvoldoende hard’ afgewezen.261 
In december 1971 bespraken vertegenwoordigers van de AABN en BOA alsnog de mogelijkheid van 
een Outspanboycot gecombineerd met een inzamelingsactie. Ook deze mogelijkheid wees de AABN 
                                                
259 Geciteerd in een interview van de auteur met Tjitte de Vries, dd 03-02-2008. 

260 Zie bijvoorbeeld: Keable, Ken. London Recruits. The secret war against apartheid. Marlin Press, Pontypool, 2012. 

261 Verslag bijeenkomst tussen AABN en BOA, dd 08-05-1972. BOA-Archief, Mayibuye Archives, Kaapstad, doos 78. 
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om strategische redenen af. De AABN vond dat de alternatieve sinaasappelen uit Spanje, Israël of 
Brazilië ook niet ‘politiek onbesproken’ waren.262 Een boycot van Outspan (zoals van Angola-koffie) 
leek de AABN ook weinig effectief omdat het fruit een te gering deel zou uitmaken van de totale Zuid-
Afrikaanse export. 
De contacten tussen de AABN en BOA werden later onaangenaam. Een felle aanval van BOA op de 
AABN vond plaats op 19 juni 1976 in de Volkskrant. In het artikel ‘De gramschap van een 
actiegroep’263 uitte Esau du Plessis scherpe kritiek op de AABN. Onder andere stelde hij dat de AABN 
het Nederlandse publiek het idee gaf dat de BOA-actie een verkeerde zaak was: “In dat opzicht heeft de 
AABN goed werk gedaan voor de Zuidafrikaanse ambassade en Vorster kan hen een gouden medaille 
geven voor de wijze waarop onze actie tegen de apartheid in die tijd is tegengewerkt.”264 Volgens Du 
Plessis eiste de AABN het alleenrecht op om actie te voeren tegen Zuid-Afrika. De AABN sloeg terug 
met een ingezonden brief: “... het verhaal van Du Plessis is (zacht gezegd) nogal eenzijdig. Vele 
activisten uit de Zuidelijk Afrika beweging herinneren zich ongetwijfeld nog, dat de AABN samen met 
diverse Zuidelijk Afrika Werkgroepen in 1971/72 met de BOA van mening verschilde over het nut en 
de noodzaak van een sinaasappelboycot (...). Maar toen al bleek, dat Du Plessis moeilijk tegen kritiek 
kan. Een echte basis voor samenwerken is er dan ook nooit geweest, maar wij hebben de Outspan-
boycot ook nooit tégengewerkt.”265  
Dat het niet goed zat tussen beide organisaties staat ook in de notulen van een AABN-vergadering in 
het begin van de jaren zeventig. Wanneer aan een nieuwe medewerker van de AABN de structuur van 
de organisatie wordt uitgelegd en de plaats binnen de bredere beweging, wordt de AABN vergeleken 
met het Angola Comité (‘maar dan meer ideologies/theoreties’) en worden de BOA, maar ook Kairos 
omschreven als ‘vervelende organisaties’.266 Tot het einde bleven de verhoudingen onaangenaam. Het 
programma Binnenland van de NOS berichtte op 6 oktober 1992 over de opheffing van de BOA waarin 
AABN-woordvoerder Fulco van Aurich uitgebreid aan het woord kwam. In een brief aan de NOS 
noemde Du Plessis de uitlatingen van Van Aurich ‘ronduit racistisch’.267 
Ondanks de soms felle uitvallen naar elkaar was er toch geen sprake van een wederzijds uitsluiten. De 
strijd werd vooral onderling en niet publiekelijk gevoerd. In veel petities en persberichten staan de 
namen van de AABN en BOA dan ook broederlijk naast elkaar. 
De effectiviteit van de BOA werd aangetast door een aantal affaires die de organisatie door de jaren 
heen heeft beziggehouden en die veelal zijn terug te voeren op de persoon Esau du Plessis. Du Plessis 
werd alom geroemd wegens zijn enorme werklust en zijn doorzettingsvermogen, maar hij was vor 
velen niet makkelijk in de omgang. In het archief van de BOA zijn talloze brieven te vinden van 
mensen, vrijwilligers, toeschouwers, betrokkenen, mensen van bevriende organisaties et cetera, die 
zich door Du Plessis beledigd voelden en zich van de BOA afwendden. In 1979 erkent BOA-
penningmeester Theo Veerman in een vertrouwelijke brief de verdiensten van Du Plessis, de man die 
BOA maakt en breekt, maar tegelijkertijd signaleerde Veerman dat de gedrevenheid van Du Plessis 
soms “doorslaat naar scheldwoorden en (dreiging met) fysiek geweld” en dat veel betrokkenen zijn 
“vertrokken vanwege dat soort afschrikwekkende scènes met gescheld – of erger – en hebben daar 
soms een soort trauma aan overgehouden.” Volgens Veerman is de BOA daardoor niet in staat geweest 
om “uit te groeien”.268 Veel van de conflicten die Du Plessis in de loop der jaren aanging hadden te 
maken met het door Du Plessis gesignaleerde racisme dat volgens hem diep ingebakken zat in de 
Nederlandse samenleving en dat zich alleen in uitingsvorm onderscheidde van het Zuid-Afrikaanse 
racisme. 
 
De Boycot Outspan Actie groeide vooral in de jaren zeventig uit tot het meest succesvolle en bekendste 
Nederlandse ‘anti-apartheidsmerk’. Het verdrijven van Outspan van de Nederlandse markt was het 
eerste, concrete resultaat van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging. Het bulletin van de BOA, in 
september 1973, maakte melding van de resultaten van een opiniepeiling waaruit bleek dat 71 procent 
van het Nederlandse publiek op de hoogte was van de Outspan actie.269  

                                                
262 Verslag door AABN van bijeenkomst met BOA op 24-11-1971. BOA-Archief, Mayibuye Archives, Kaapstad, doos 78. 

263 De Volkskrant, dd 19-06-1976. Ook Vrij Nederland besteedde aandacht aan de spanningen bij de beweging: ‘De 

scheurmakerij in de Nederlandse Zuidelijk Afrika-beweging, dd 17-11-1976. 

264 De Volkskrant, dd 19-06-1976. 

265 Brief aan de Volkskrant, dd 03-07-1976, archief AABN, map 42, IISG. 

266 Verslag bijeenkomst AABN, zonder datum (ws 1972), map 1, IISG. 

267 Brief BOA aan Redactie NOS-Binnenland, dd 08-10-1992. Archief BOA, Mayibuye Centrum, Kaapstad, doos 139. 

268 Brief Theo Veerman aan bestuursleden en vaste medewerkers van de BOA, dd 31-12-1979. Archief BOA, Mayibuye 

Centrum, Kaapstad, doos 142. 

269 BOA-Bulletin nr 1, september 1973. 
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De initiatiefnemers van de BOA zagen drie mogelijkheden om actie te voeren tegen Zuid-Afrika: acties 
tegen investeringen in Zuid-Afrika; acties tegen migratie richting Zuid-Afrika; en een boycot van Zuid-
Afrikaanse producten. Die derde mogelijkheid, een consumentenboycot, had grote voordelen, zo 
dachten ze: de zichtbaarheid van het resultaat; de mogelijkheid van het stellen van een persoonlijke 
daad; en de mogelijkheid om middels een gecreëerd symbool voor de apartheid de publieke opinie te 
mobiliseren.270 Om de Zuid-Afrikaanse economie daadwerkelijk schade toe te brengen, zou een boycot 
echter op Europees niveau (of nog breder) georganiseerd moeten worden.  
In de strijd tegen Outspan had de BOA een simpele strategie bedacht: het eerste jaar van de campagne, 
1972, moest de bevolking geïnformeerd worden over wat er aan de hand was in Zuid-Afrika. 
Vervolgens zou de BOA in 1973 oproepen tot een boycot. Begin jaren zeventig was apartheid wel 
bekend in Nederland en werd al door brede lagen van de bevolking afgewezen. Maar de informatie 
over wat er concreet aan de hand was ontbrak veelal. Berichtgeving in kranten over de sociaal/politieke 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika was summier. Het belangrijkste element van de BOA-
informatiecampagne was de brochure ‘Outspan: Bouwstenen voor apartheid.271 De titel was ontleend 
aan een uitspraak van de Zuid-Afrikaanse minister-president J.B. Vorster, die tijdens de opening van 
een agrarische tentoonstelling had gezegd dat iedere keer als er een Zuid-Afrikaans product werd 
gekocht, er een nieuwe steen werd toegevoegd aan de muur van het voortbestaan van de Zuid-
Afrikaanse staat. Honderden lokale initiatieven en organisaties in Nederland werden het eerste jaar 
door de BOA voorzien van actiemateriaal, informatie en actiesuggesties. De BOA-publicaties waren 
inhoudelijk vaak zeer gedegen, hetgeen de geloofwaardigheid van de organisatie ten goede kwam. 
Een van de eerste BOA-acties die de kranten haalde, in 1972, was een reactie op een Europese 
promotietour van Outspan waarbij blanke, Zuid-Afrikaanse Outspanmeisjes het Zuid-Afrikaanse fruit 
aan de man brachten. Deze meisjes, in oranje kleding, reden rond in oranje auto’s met een enorme 
sinaasappel op het dak en kregen een speciale training om discussies over apartheid uit de weg te gaan. 
Als reactie formeerde de BOA een veelkleurig team van ‘Inspanmeisjes’, die juist de kwestie van de 
apartheid en andere politieke zaken moesten benadrukken.272 Volgens de woordvoerster van de 
Inspanmeisjes, de Zuid-Afrikaanse Rita Isaacs-Jonathan, was het de bedoeling dat het woord Outspan 
synoniem zou worden met Zuid-Afrika en apartheid. De actie moest zich vervolgens ontwikkelen tot 
een totale boycot van alle Zuid-Afrikaanse producten.273 De actie met de Inspanmeisjes had succes; het 
volgende jaar schrapte Outspan de promotietournee.  
BOA maakte bij het ‘uitrollen’ van de campagne veel gebruik van lokale groepen en initiatieven. 
Verspreid over heel Nederland waren begin jaren zeventig zo’n 40 lokale Zuidelijk Afrikagroepen 
actief. Vaak werkten deze groepen samen – of ze kwamen voort uit – een plaatselijke wereldwinkel. 
Andere groepen die op lokaal niveau belangrijk waren in het vormgeven van de Outspan boycot waren 
plaatselijke kerken en congregaties en lokale afdelingen van progessieve politieke partijen. Opvallend 
was dat lokale afdelingen van de CPN vaak niet meededen met Outspan-acties. In 1973 waren, volgens 
Du Plessis, zo’n 800 lokale groepen betrokken bij de acties tegen het Zuid-Afrikaanse fruit.274 
Met het meewerken aan dit soort politieke acties stelden Wereldwinkels overigens hun eventuele 
gemeentelijke subsidies in de waagschaal. In de Ministerraad van 12 februari 1971 hekelden de 
ministers Udink (CHU, Ontwikkelingssamenwerking) en Luns de “bekende revolutionaire 
propaganda” die achter dit soort boycotacties zou schuilen. Daarbij werd met name de koffieboycot van 
het Angola Comité genoemd. Luns vreesde “ernstige moeilijkheden” met Zuid-Afrika als er 
overheidsteun werd gegeven aan dit soort activiteiten. De Ministerraad besloot na te gaan of 
gemeentelijke subsidiebesluiten voor vernietiging aan aanmwerking zouden kunnen komen.”275 
 
In het najaar van 1972 begon de BOA met het aanschrijven van de directies en ondernemingsraden van 
grootwinkelbedrijven. Zij werden van alle kanten overstelpt met brieven waarin hen werd verzocht de 
in- en verkoop van Outspanfruit te staken. De reacties van de supermakten waren aanvankelijk vooral 
negatief. Co-op Nederland schreef bijvoorbeeld: “Wij zijn van mening dat interne verhoudingen in de 
landen waar artikelen uit ons assortiment worden geproduceerd geen invloed mogen hebben op ons 

                                                
270 Dit staat beschreven in: Du Plessis, Esau. The story of Outspan oranges in the Netherlands and the campaign of the 

Boycott Outspan Action, juli 2009. Te downloaden op: www.iisg.nl/collections/anti-apartheid/pdf/outspan-boa-esau.pdf. 

271 Du Plessis, Esau. Outspan: bouwstenen voor apartheid. BOA, Rotterdam, 1972. 

272 Du Plessis (2009). 

273 Du Plessis (2009). 

274 Du Plessis (2009). 

275 Dierikx, M.L.J. (et al). Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave deel 3, 1967-1973. Instituut voor 

Nederlandse Geschiedenis. Den Haag, 2005, p 526. 
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assortimentsbeleid.”276 De president-directeur van Albert Heijn, J.A. van Meer, meende dat het niet aan 
hem was de consument in haar vrije keuze te beknotten, “Politieke en/of sociale misstanden in de 
landen van herkomst, zoals die door grotere of kleinere groepen van Nederlanders worden ervaren, 
kunnen ons in- en verkoopbeleid niet bepalen.”277  
De brieven aan de supermarkten werd kracht bijgezet door prikacties bij filialen van de 
grootwinkelbedrijven. De allereerste straatactie vond plaats in de zomer van 1972, in Voorburg.278 De 
lokale groepen speelden bij deze acties een hoofdrol. Bijvoorbeeld in Veenendaal, waar de plaatselijke 
Wereldwinkel een actie opzette waarbij voorbijgangers rotte sinaasappelen konden gooien naar de 
kaart van Zuid-Afrika. Dergelijke acties kwamen ook in het nieuws in Zuid-Afrika zelf. De 
correspondenten in Nederland van kranten als Die Burger en Die Vaderland, berichtten over de acties, 
waarbij weliswaar de omvang ervan werd gebagatelliseerd, maar het doel en de motivatie toch 
duidelijk overkwamen. 
 
Vooral in de tweede helft van 1973 ging de BOA over tot meer confronterende acties waarbij ook het 
winkelend publiek werd ingeschakeld. Het was de eerste keer dat het Nederlandse publiek de 
gelegenheid kreeg om daadwerkelijk iets te doen met de gevoelens van afkeer jegens het 
apartheidsbeleid. In informatiebulletins kregen lokale groepen informatie aangeboden om actie te 
voeren tegen winkeliers en instellingen die Outspan verkochten. Naast inhoudelijke informatie gaf de 
BOA ook tips voor aspirant actievoerders. In een brief van 3 juni 1976 aan alle contacten adviseerde de 
BOA aan mensen die voor de winkels postten: “Het kan nuttig zijn om daarbij het volgende te weten: 1 
à 2 meter uit de gevel is de straat openbaar (er zijn plaatselijke verschillen!), niemand heeft dus het 
recht om wie dan ook vandaar te verwijderen. Trek desnoods een krijtstreep op die afstand, zodat je 
rechten duidelijk liggen. Buiten die grens mag je mensen aanspreken, folders uitdelen en oproepen de 
boycot te steunen (...) Komen er juridische problemen, neem dan kontakt op met de BOA; er zijn 
mogelijkheden om via de BOA steun van juristen te krijgen.”279  
 
Vooral lokale Wereldwinkels en Zuidelijk Afrika Werkgroepen droegen de acties en stelden de 
Outspanverkoop plaatselijk aan de kaak. De Werkgroep Zuidelijk Afrika Bunnik/Zeist schreef 
bijvoorbeeld aan De Combi Supermarkt in Zeist  
dat ondanks herhaalde verzoeken er nog steeds Outspan werd verkocht en kondigde aan dat zij zich tot 
de klanten zouden richten “om deze op de hoogte te stellen van de betekenis die Outspan (en andere 
Zuidafrikaanse producten) voor de bevolking van Zuid-Afrika heeft en wat het standpunt van uw 
bedrijf in deze is.”280 De directie van Pick Pack Supermarkt in Zwolle werd iets directer 
gewaarschuwd: “Tenzij U ons binnen een week schriftelijk duidelijk kunt maken dat het uitstallen van 
Out Span sinaasappelen op een vergissing berust, zullen wij tot akties overgaan,” waarbij in de 
kladversie van de brief de woorden “harde en directe akties” waren doorgestreept.281 
In toenemende mate spraken ook gewone, ongeorganiseerde burgers instanties aan op de verkoop van 
Outspan. Een inwoonster van Doesburg schreef bijvoorbeeld het Oranjecomité in haar woonplaats aan 
dat er Outspansinaasappelen werden uitgedeeld op de scholen van Doesburg ter gelegenheid van het 
jubileum van de Koningin.282 De bewoners van een pand aan de Hugo de Grootstraat in Den Haag 
schreven Albert Heijn in Zaandam aan dat, mocht AH de verkoop van Outspan voortzetten, “dan zullen 
wij daaruit onze consequenties trekken.”283 
Uiteraard verzetten bedrijven zich tegen de kritiek. Het bedrijf A&O probeerde via de rechter een 
aangekondigde actie van de BOA te verbieden. Tijdens een kort geding in september 1973 besloot de 
rechter dat de acties toegestaan waren. Ook Albert Heijn verzette zich: de directeur van AH 
Supermarkt BV, P. Ligtenstein, drong aan op politieoptreden tegen pressiegroepen. Het Verbond van 

                                                
276 Brief Co-op Nederland aan BOA, dd 13-03-1973. BOA-Archief, Mayibuye Archives, Kaapstad, doos 77. 

277 Brief J.A. van Meer, president-directeur Albert Heijn Supermarkt aan BOA, dd 21-02-1973. BOA-Archief, Mayibuye 

Archives, Kaapstad, doos 77. 

278 Van Dijk, Gerard. De BOA: hardnekkig verzet tegen het uitpersen van Zuid-Afrikanen. Conceptnotitie, ongedateerd, 
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279 Privéarchief Tjitte de Vries. 

280 Brief WZA Bunnik/Zeist aan filiaalhouder Combi Supermarkt te Zeist, dd 26-08-1973. Archief BOA, Mayibuye Center, 

Kaapstad, doos 94. 
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Kaapstad, doos 94. 
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de Nederlandse Groothandel, bij monde van voorzitter A. Bosnak, vreesde dat Nederland door de acties 
zijn goede naam zou verliezen in het buitenland.  
In 1974 ondernam Outspan een tegenactie om de Nederlandse markt te redden. Outspan bedacht dat 
winkeliers gestimuleerd moesten worden om Outspan te verkopen. Met de verkoop van Outspan 
konden winkeliers dat jaar prijzen winnen. In het kader van deze actie wonnen twee winkeliers in 
Zaanstad een citruspers, zo vermeldde de Zaanlander op 14 november van dat jaar.284 
Ook de rechtse pers liet van zich horen: Elsevier riep BOA-voorzitter Dolf Coppes op een blikje 
Russische Chatka-krab door de ruiten van de Russische ambassade te gooien en het OSL werd 
geciteerd met de vergelijking van de boycot van winkels van Joden in de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog in Duitsland. De Telegraaf stuurde verslaggever Van Loon naar Zuid-Afrika die verslag 
deed van de ‘betrekkelijk welvarende Outspan-plukkers’.285 
Volgens De Boer (1999) was De Telegraaf trouwens door de Zuid-Afrikaanse overheid op het spoor 
van de BOA gezet. De Boer schrijft: “Een voorbeeld van hoe het departement in Nederland te werk 
ging, was de aanval op de Boycot Outspan Aktie in 1973. De Telegraaf had scherpe kritiek op een 
boekje van BOA-actievoerder Du Plessis, waarin allerlei onjuistheden zouden staan. Bovendien, 
schreef het blad, ging hij eraan voorbij dat Outspan-sinaasappelen werden verbouwd door kleine 
zwarte boeren.”286 Overigens levert De Boer geen bewijzen voor deze bewering. 
 
Later kreeg de BOA ook te maken met reacties van de extreme rechterzijde. In oktober 1985 ontving 
Esau du Plessis op het adres van de BOA per brief een doodsbedreiging van een groep die zich 
‘Doelwit’ noemde. In de brief liet Doelwit weten dat zij zich genoodzaakt zag in te grijpen tegen de 
door de Nederlandse overheid gesubsidieerde ‘Rode Bendes’, zoals het Komitee Zuidelijk Afrika, 
Kairos, de AABN en BOA. Ook de andere genoemde organisaties ontvingen dezelfde brief. In de brief 
aan Du Plessis zat echter ook een kogel met de tekst: “Deze sturen we nog per post ... de volgende gaat 
rechtstreeks in je ...”287 
Du Plessis had vanaf het einde van de jaren zeventig, ook onder invloed van ‘Muldergate’ en de 
Okhela-affaire (zie de paragrafen hierover in het AABN-hoofdstuk) het vermoeden dat zijn organisatie 
was geïnfiltreerd door tegenstanders of agenten van de Zuid-Afrikaanse geheime dienst of de BVD. Du 
Plessis wantrouwde vooral de zogenaamde ‘beleidsgroep’ binnen zijn organisatie; een groep van vier 
(blanke) Zuid-Afrikanen aangevuld met twee Nederlanders, die volgens Du Plessis de BOA probeerde 
‘over te nemen’. Eén van de Zuid-Afrinanen deed zich, volgens Du Plessis voor als dienstweigeraar 
“terwijl hij enkele jaren daarvoor dienst deed in het Zuid-Afrikaanse leger (SADF) in Namibië en 
Angola om SWAPO en MPLA te bestrijden.” Du Plessis: “Het is dankzij het bestuur van de BOA 
bestaande uit Jan Ruijter, Tjitte de Vries, Peter Das, Manuel Kneepkens, Ati Mul, Henk Groeman e.a. 
dat de ’beleidsgroep’ opgeheven werd en dat ze de BOA verlieten.”288 
Niet iedereen was overigens overtuigd van de juistheid van de vermoedens van Du Plessis. Theo 
Veerman: “Inderdaad was er eind jaren 70 naar mijn gevoel (...) een wantrouwig sfeertje ontstaan in de 
hele Zuid-Afrikaanse gemeenschap-in-ballingschap (...). Iedereen was achterdochtig, er gingen allerlei 
verhalen over de werkelijke achtergronden van een Conny Braam of Berend Schuitema, enz. Maar 
inderdaad, ik geloofde niet in de volledige infiltratie van de BOA door vooral witte Zuid-Afrikanen.”289 
Volgens Du Plessis was de secretaris van Maastricht tegen Apartheid, René Hameleers, een agent van 
de Zuid-Afrikaanse geheime dienst. Hameleers had zich gemeld als vrijwilliger bij het Maastrichtse 
comité en had zich ingespannen om de lokale ‘Week tegen apartheid’ te organiseren. Volgens andere 
vrijwilligers bij het comité probeerde Hameleers onenigheid te creëren binnen de groep en hield hij 
soms essentiële informatie achter. Enige tijd later kwam Du Plessis dezelfde man tegen bij een Zwolse 
groep tegen apartheid waar hij zich gepresenteerd had als ‘Van Wijk’. Toen Du Plessis tijdens een 
bijeenkomst zijn beschuldiging uitte, verliet Hameleers/Van Wijk onmiddellijk de bijeenkomst zonder 
een woord te zeggen.290 
 
Al snel wierpen de BOA-acties vruchten af. Albert Heijn was de eerste grote keten die, in de zomer van 
1973, ‘omging’. Daarmee wist de marktleider een geplande eendaagse totale boycot van alle AH-
filialen voor alle producten door de BOA te verijdelen. Overigens voerde Albert Heijn commerciële 
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redenen aan als motivatie voor deze beslissing. Snel daarna besloten ook de Spar en De Gruyter en iets 
later Co-op en Edah de verkoop van Outspan te staken. 
In 1974 keek de BOA zelf terug op de eerste jaren van de actie. De Outspansinaasappelen waren 
volgens de BOA uitgegroeid tot symbool van apartheid. De publiciteit die de acties genereerden via de 
Nederlandse media was volgens de BOA tot die tijd ‘ongekend’. De kracht kwam vooral voort uit het 
inschakelen van plaatselijke groepen. “Vanaf het eerste begin heeft de BOA ernaar gestreefd de 
gewone man en vrouw te bereiken, en daarmee te pogen het brede publiek te brengen tot een groter 
politiek bewustzijn van de situatie in Zuid-Afrika.”291 
In Nederland was begin jaren zeventig het tij met betrekking tot Zuid-Afrika en de apartheid duidelijk 
gekeerd. Tegen apartheid te zijn was de norm geworden. Mensen die Zuid-Afrika nog verdedigden 
hadden iets uit te leggen. Ook de bekendheid met apartheid was, met de grotere toegankelijkheid van 
de massamedia, aanmerkelijk toegenomen. Een voorbeeld was de TV-uitzending – door de IKOR (later 
IKON) – van de film ‘Zuid-Afrika ongecensureerd’. Ondanks het late tijdstip van de uitzending (elf uur 
’s avonds) keken maar liefst 1,2 miljoen mensen naar deze documentaire. Bovendien kreeg het 
programma een hoge waardering van de kijkers. 
 
Het omstreden affiche van de BOA – waarop een mensenhoofd wordt uitgeperst op een fruitpers – en 
de bijbehorende leuze ‘Pers geen Zuidafrikaan uit’ heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de bekendheid 
van de BOA. Het affiche was een ontwerp van vormgever én BOA-vrijwilliger Rob van der Aa. Van 
der Aa: “We wisten natuurlijk niet dat het affiche zo’n ophef zou veroorzaken. Maar we wisten wel dat 
we iets heftigers wilden maken dan de brave affiches die toen gebruikelijk waren. Ik denk dat het één 
van de eerste echte logo’s is geworden van een actiecomité. Het was duidelijk herkenbaar; iedereen 
kende het en associeerde het met de Outspanactie. Het is ook internationaal gebruikt, onder andere in 
Frankrijk en Duitsland.”292 Van der Aa wil ook wel verklappen dat hij de foto van het hoofd geknipt 
had van een foto van een lachend jongetje op een schommel. 
Eén van de mensen die aanstoot nam aan het affiche was een lezer van het blad Food Magazine (FM), 
B.J. Riemslag: “Langs deze weg wil ik een duidelijk protest laten horen tegen de ‘onmenselijke’ 
advertentie van de Boycot Outspan Actie in het blad Food Magazine van 17 juli 1975 (...) Dit alles nog 
eens te meer misplaatst door de keuze van het medium en de wijze van plaatsing op de pagina FM-ers, 
naast o.a. een advertentie voor leverworst.”293 
Het veroorzaken van een schandaal was een vooropgezet plan van de BOA. Op publicitair gebied werd 
BOA bijgestaan door de ‘persgroep’, een groepje betrokken journalisten, waaronder Karen Roskam, 
die BOA met enige regelmaat adviseerde over hoe in de publiciteit te komen. De journalisten raadden 
de BOA aan om rondom de acties een ‘relletje’ te veroorzaken.294 Tjitte de Vries: “Tot ons enorme 
genoegen ging de Reclamecodecommissie zich er mee bemoeien. Het affiche werd verboden. Mooier 
kan je het niet krijgen. We hebben die zaak, met hulp van onze advocaat Willem van Manen, juridisch 
en publicitair helemaal uitgemolken. Het heeft heel lang geduurd, maar aan het eind hebben we 
natuurlijk gewoon gewonnen.” 
 
In enkele jaren was het merk Outspan zo goed als verdwenen van de Nederlandse markt. Dit was 
volledig het gevolg van consumentenacties; de Nederlandse regering weigerde aan de boycot mee te 
werken. De overheid bleek ook niet bereid om Outspanproducten te weren bij overheidsinstellingen, 
zoals bleek uit antwoorden van minister Van der Stoel op vragen van PPR-Kamerlid Dolf Coppes.295 
De Kamervragen van Coppes waren een reactie op een bericht in Trouw waarin twee dienstplichtige 
soldaten in de Duitse legerplaats Seedorf aan het woord kwamen: “Gedurende de maanden juni en juli 
werden in de eetzaal van de legerplaats Seedorf Outspan-sinaasappelen te eten gegeven. Zoals iedereen 
weet worden deze Zuidafrikaanse vruchten geplukt door negers die onderdrukt worden door een blank 
minderheidsregime.”296 Ook de verkoop van Outspan op het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf 
wilde Van der Stoel niet tegengaan: “Ik wil er echter op wijzen, dat het de bezoekers van de kantine 
vrijstaat de daar geboden goederen al dan niet te kopen. Ander fruit is steeds beschikbaar.”297 Van der 
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Stoel kreeg met zijn weigering om mee te werken aan de boycot de woede van het bestuur van zijn 
eigen partij over zich heen,298 maar de minister bleef bij zijn afwijzing van eenzijdige boycotacties.  
 
De Nederlandse overheid steunde de BOA wel in het versterken van de eigen organisatie. De BOA was 
de eerste anti-apartheidsorganisatie die via de NCO door de Nederlandse overheid werd gesubsidieerd. 
In 1974 was het nog een bedrag van vijftienduizend gulden, maar dat liep snel op tot bijna 
zestigduizend gulden in 1976. De NCO-subsidie steeg naar 115 duizend gulden in 1980 en bleef 
gedurende de jaren tachtig schommelen rond de honderdduizend gulden. 
De Zuid-Afrikaanse regering was in het begin verbolgen over deze subsidiëring van een ‘vijand van 
Zuid-Afrika’ door de Nederlandse overheid die kennelijk nog als ‘bevriend’ werd gezien. 
De subsidie stelde in eerste instantie de BOA in staat om de documentatie serieus aan te pakken. 
Daartoe werd in 1976 een parttime documentalist aangetrokken. Op 1 januari 1977 kreeg Esau du 
Plessis daarnaast een betaalde baan als algemeen coördinator bij de BOA. Na een arbeidsconflict, in 
1978, vertrok de documentatiemedewerker en werd een parttime ‘veldwerker’ aangetrokken die de 
contacten moest onderhouden met de lokale organisaties die zich inspanden tegen apartheid. De 
veldwerker moest de lokale organisaties die “ingezakt zijn over het dode punt heen helpen en 
anderzijds zoeken naar nieuw actiepotentieel en dat organiseren.”299 
 
Inmiddels keek de BOA iets breder dan alleen de Outspanboycot. Vanaf 1975 probeerde de BOA 
bijvoorbeeld de migratie richting Zuid-Afrika te stoppen. In maart 1975 publiceerde de BOA het 
pamflet ‘Emigratie naar Zuid-Afrika; is het wel in uw belang?’300 Zuid-Afrika had in die tijd nog 
schreeuwend tekort aan goed geschoolde mensen. In de periode 1965 tot 1974 emigreerden nog per 
jaar gemiddeld 1.721 Nederlanders naar Zuid-Afrika. In 1975-1976 nam dat af tot 1.195 mensen.301 
Daarnaast voerde de BOA, samen met de Werkgroep ‘Betaald Antwoord’, de steungroep van het Anti-
Racisme Programma van de Wereldraad van Kerken, actie tegen de AMRO Bank omdat deze bank 
leningen verstrekte aan de Zuid-Afrikaanse overheid (zie ook het hoofdstuk over Werkgroep Kairos). 
In het BOA-Bulletin werden mensen geadviseerd over hoe ze hun rekening bij de AMRO Bank konden 
opzeggen. De BOA deed ook aan fondsenwerking voor (vooral) de Zuid-Afrikaanse vakbond SACTU. 
Daartoe werd de stichting Mayibuye opgericht. Tussen 1978 en 1983 haalde de stichting ruim 
honderdduizend gulden aan giften en donaties op voor SACTU.302 Regelmatig schreef de organisatie 
brieven aan de Nederlandse regering of aan de top van landelijke politieke partijen, of schreef 
ingezonden stukken in de dagbladen. 
Zo riep de BOA de regering Den Uyl op om bij de Zuid-Afrikaanse regering te protesteren tegen “het 
overvallen van Angola, na de jarenlange bevrijdingsstrijd die het heeft moeten voeren tegen het 
Portugese kolonialisme.”303 Ook verzette de BOA zich tegen de uitnodiging van onder andere Kerk en 
Vrede aan Zululeider Buthelezi om aan de VU een lezing te houden, vanwege diens samenwerking met 
het apartheidsregime.304 Of tegen de deelname van (uitsluitend witte) Zuid-Afrikaanse ploegen aan het 
wereldkampioenschap touwtrekken.305  
De BOA heeft vanaf het begin ook internationale contacten uitgebouwd. Mede gesteund door BOA-
Nederland werden in West-Duitsland, Zweden, België, Zwitserland en Frankrijk soortgelijke 
organisaties opgericht. In België werd een BOA-zusterorganisatie opgericht met dezelfde naam en 
hetzelfde logo. Ook met de Franse Campagne Anti Outspan (CAO) had de BOA veel contact. De COA 
modelleerde een aantal acties naar het Nederlandse voorbeeld, zoals de karavaan langs een veertigtal 
steden die de BOA in 1978 en 1979 organiseerde. Tijdens een internationale bijeenkomst in Frankrijk 
werd zelfs het principebesluit genomen een internationaal bulletin te laten verschijnen over de 
activiteiten in de diverse landen. De BOA zou hiervan de uitgever worden. In het Jaarverslag van de 
BOA over 1976 werd al vermeld dat in de uitgave hiervan ’vertraging is opgetreden’.306 Later bloedde 
het initiatief dood. Wel bleef de BOA in nauw contact staan met de organisaties in Europa.  
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Na Outspan 
Eind jaren zeventig besloot de BOA de koers te verleggen. De strijd tegen Outspan was beslecht in het 
voordeel van de BOA. Het Zuid-Afrikaanse fruit was zo goed als verdreven uit de supermarkten. De 
vraag was hoe verder te gaan. Nieuwe consumentenboycots? Of een andere aanpak? Het antwoord was 
dat vanuit het idee van een grassroots aanpak de BOA zich vanaf 1979 nadrukkelijk ging bezighouden 
met het bouwen van lokale steun voor de bredere strijd tegen apartheid. Du Plessis: “Het gaat er om dat 
we de basis bereiken, in het verleden hebben we ons veel te veel op de top van de samenleving gericht: 
op de politiek, de top van de vakbeweging, de Raad van Kerken. We kregen uitsluitend mensen op de 
been die het al lang met ons eens waren. Het is natuurlijk mooi als de vakbondstop progressieve 
standpunten inneemt, maar ik weet zeker dat de gewone leden van de vakbonden helemaal niet zo 
progresief zijn.”307  
Leiden was het voorbeeld voor de BOA. Na een grote ‘Leiden tegen Apartheid’ manifestatie in 1979 
bleven lokale organisaties en individuen in deze stad actief op het gebied van de anti-apartheidsstrijd. 
De manifestatie was mogelijk geworden omdat de gemeenteraad in dat jaar een motie aannam om 
tienduizend gulden te schenken aan de BOA om de bewustwording rondom Zuid-Afrika in Leiden te 
versterken. In dat jaar vonden overal in Leiden acties plaats: op de universiteit, op scholen, in kerken, 
in de bibliotheek.  
Dat kwam dicht bij het ideaal dat de BOA zich voorstelde: een bij een breed publiek levende 
solidariteit. Het idee was dat deze solidariteit vanzelf ‘omhoog zou kruipen’ richting de elite en 
regering en parlement. Zoals de BOA het zelf formuleerde: “De BOA ziet het niet als haar eerste taak 
om zelf de top van bedrijfsleven en overheid aan te spreken (...); veeleer echter willen wij de mensen 
stimulansen en middelen geven om zelf binnen eigen situatie (bedrijf, politieke partij, plaats) aan het 
werk te gaan.”308 
Het succes van deze aanpak was feitelijk het begin van de stedenacties. In de jaren daarop koos de 
BOA elk jaar een aantal gemeentes uit om de campagne ‘uit te rollen’. Tussen 1979 en 1992 deed de 
BOA op deze manier meer dan vijftig plaatsen aan. De BOA benaderde lokale groepen en steunde deze 
in het opzetten van een Zuid-Afrikagroep die plaatselijke anti-apartheidsacties moest vormgeven. Tjitte 
de Vries: “Het idee van de stedenestafette kwam van Esau zelf. Hij reisde stad en land af. Het liep 
goed, we kregen ook veel aandacht van de pers. Op andere momenten zaten er maar tien man in de 
zaal. Meestal had dat te maken met de kracht van de lokale organisatie waar we mee samenwerkten. 
Want we zochten altijd samenwerking met lokale organisaties, bijvoorbeeld in het kader van de 
Vredesweek.” De algemene doelstelling van de stedenacties werd als volgt gedefinieerd: “Het 
verschaffen van primaire en diepgaande informatie over Zuid-Afrika op een zodanige manier, dat de 
basis (grassroots) van de samenleving gemotiveerd wordt om druk uit te oefenen op de gevestigde 
belangen in de desbetreffende stad en in Zuid-Afrika, die de apartheidspolitiek in stand houden.”309 
Een van de steden waar BOA voet aan de grond kreeg was Culemborg. Volgens Esau du Plessis was 
vooral het feit dat de geboortestad van Jan van Riebeeck zich verzette tegen apartheid veelzeggend: 
“Het feit dat Jan van Riebeeck in Culemborg is geboren, speelt ook een rol (waarom BOA voor 
Culemborg gekozen had). Het geeft een aangrijpingspunt en het zal naar Zuid-Afrika toe een belangrijk 
signaal zijn als juist in Culemborg een grote actie tot stand komt.”310 In 1952 had Culemborg nog het 
feit herdacht dat Van Riebeeck toen 300 jaar eerder voet aan land zette op de Kaap. Zelfs koningin 
Juliana gaf op 28 mei van dat jaar acte te présence. Tijdens de feestelijkheden werd er geen woord 
vuilgemaakt aan de apartheid, die toch al vanaf 1948 officiële staatsdoctrine was in Zuid-Afrika. In 
1974 betaalden Zuid-Afrikaanse organisaties mee aan de restauratie van het vervallen geboortehuis van 
Van Riebeeck, geïnitieerd door de Stichting Jan van Riebeeckhuis. 
Bij het opzetten van acties in Nederlandse gemeenten hield de BOA strikte richtlijnen aan: er moest 
een persoon vrijwel fulltime beschikbaar zijn, er moest een actiebudget beschikbaar zijn, de plaats 
moest groot genoeg zijn om voorzieningen te hebben, en er moest reeds een bestaande actie zijn. Van 
de deelnemers eiste de BOA dat ze goed voorbereid bij de vergaderingen aanwezig zouden zijn, dat ze 
minimaal eenmaal per twee weken zouden vergaderen. Ook eiste de BOA voor zichzelf een 
coördinerende en stimulerende rol op. “Pas in een later stadium, als het blijkt dat de plaatselijke 
organisaties/groepen goed functioneren, is het gewenst en zelfs noodzakelijk dat de BOA haar 
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verantwoordelijkheden overdraagt.”311 Aan ‘Culemborg tegen Apartheid’ deden een flink aantal lokale 
organisaties mee: het buurthuis Piep-In, de plaatselijke Sociale Academie, de Wereldwinkel, de 
kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Kerk en daarnaast een aantal politieke partijen, waaronder 
het CDA, de PvdA, de PSP en de SP. In november 1982 besloot de gemeenteraad van Culemborg het 
inmiddels opgerichte actiecomité Culemborg tegen Apartheid een subsidie te geven van 2.900 gulden. 
In 1986 besloot de Stichting Jan van Riebeeckhuis de banden met Zuid-Afrika te verbreken. Het 
verbreken van de banden was het gevolg van een unaniem door de gemeenteraad van Culemborg 
aangenomen motie waarin afschuw werd uitgesproken over het apartheidssysteem.  
Ondanks de successen in Leiden en andere plaatsen had de BOA het gedurende vele jaren aan de stok 
met subsidiegever NCO. In een reactie op het jaarverslag van de BOA over 1980 oordeelde NCO dat 
de lokale groepen in de ongeveer twintig plaatsen die tijdens de Zuid-Afrika Tournee in dat jaar waren 
bezocht, zwak waren en er nauwelijks sprake was van enige verdieping. Ook klaagde de NCO dat de 
BOA voor de financiering van de lokale acties bij de NCO aanklopte, in plaats van aan te sturen op 
lokale financiering. Volgens de NCO was het succes van Leiden ook voortgekomen uit een vijfde 
factor, namelijk dat Leiden tegen Apartheid er in was geslaagd om eigen financiering bij de gemeente 
voor elkaar te krijgen. Dit had de institutionele banden tussen de gemeente en de actiegroep versterkt, 
meende de NCO: “Het succes van de actie in Leiden is naar de mening van de werkgroep voor een 
groot deel te danken aan het feit dat een aantal groepen door gezamenlijke actie voor het verkrijgen van 
gemeente-subsidie de basis legden voor verdere samenwerking die uiteindelijk zeer vruchtbaar 
bleek.”312Dit was voor de NCO een reden om de BOA het jaar er op niet de gevraagde subsidie van 
twee ton te verstrekken, maar slechts 120 duizend gulden.313  
 
Zeker vanaf het midden van de jaren tachtig, toen de anti-apartheidsbeweging als geheel steeds 
massaler werd, benadrukte Esau Du Plessis dat de strijd tegen apartheid en racisme in Zuid-Afrika niet 
los gezien mocht worden van het racisme in de Nederlandse samenleving. Volgens Du Plessis was het 
ondenkbaar dat Zuid-Afrika bevrijd zou worden zonder dat er in het Westen een 
mentaliteitsverandering zou plaatsvinden. Immers: de wortels van de apartheid liggen in het Westen. 
“Het racisme zit op een subtiele manier ingebakken in de cultuur. Dat zie je aan de houding van de 
mensen en bijvoorbeeld aan het taalgebruik. Zwart wordt altijd verbonden aan kwalijke zaken zoals 
zwart werk en zwart geld. Terwijl wit staat voor rein en zuiver. Vooral linkse mensen hebben er moeite 
mee te erkennen dat ze deel uitmaken van een racistische cultuur. Ze hebben een traditie om zich af te 
schermen. ‘Wij zijn toch zo goed hè. Als er iets aan de hand is zijn wij in actie.’ Ze hollen van de ene 
actie naar de andere actie zonder aan vorming en bezinning te doen.”314 
Volgens Du Plessis waren de anti-apartheidsmoties van (plaatselijke) overheden zinloos als niet 
tegelijkertijd onder de bevolking een mentaliteitsverandering had plaatsgevonden. “Het komt voor dat 
gemeenten alle mogelijke moties tegen apartheid hebben aangenomen, zonder dat daar een 
maatschappelijk draagvlak voor is. Ik vraag mij af wat voor zin het heeft om bijvoorbeeld met trots 
Den Haag tot anti-apartheidsstad uit te roepen, zonder dat daar een draagvlak voor is en zonder oog te 
hebben voor het groeiende racisme in Den Haag. Wat moet de blanke pro-apartheidsman denken als hij 
in Den Haag is en het dagelijkse racisme ziet? Of erger nog, wat moet de gevluchte zwarte 
Zuidafrikaan denken die in een anti-apartheidsstad doorlopend wordt gediscrimineerd.”315 In een brief 
aan Beyers Naudé stelde Du Plessis ook dat de Nederlandse samenleving net zo racistisch was als de 
Zuid-Afrikaanse, en dat Nederland de apartheid juist steunde en verder ontwikkelde.316 
Racisme, vooroordelen, mythen en propaganda waren volgens Du Plessis de basis van de westerse 
relaties met Afrika: “Het verschijnsel racisme wordt door de BOA in toenemende mate gezien in 
mondiaal perspectief. Alle relaties van Europa met de zogenaamde ‘Derde Wereld’ worden gekenmerkt 
door racisme. Het is logisch om daarbij de toestand van de apartheid van Zuid-Afrika te vergelijken en 
te contrasteren met racisme in Europa.” 
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In een discussiestuk van 12 oktober 1988 stelde Du Plessis dat de BOA “al sinds 1979 niet meer doet 
aan ver-van-mijn-bed-shows. De strijd tegen racisme is ondeelbaar.”317 Hiermee raakte de BOA steeds 
meer verwijderd van de andere anti-apartheidsorganisaties. Niet uit te sluiten is dat daarbij ook wrevel 
een rol speelde over het compromisloze optreden van Du Plessis. In interviews uitte Du Plessis harde 
kritiek op de Nederlandse ‘racistische’ samenleving, waarbij hij stelde dat ook binnen linkse 
groeperingen racisme te vinden was: “Het zijn geen marginale verschijnselen. Het is een uiting van de 
westerse cultuur, het superioriteitsdenken van de westerse mens. Het racisme is subtiel verweven met 
onze cultuur. Dat is het probleem.”318 Ook medestrijders in de strijd tegen de apartheid werden 
regelmatig door Du Plessis onverbloemd voor racist uitgemaakt. Tjitte de Vries signaleert dat de BOA 
halverwege de jaren tachtig het momentum kwijtraakte. “Dat kwam onder andere omdat Esau het te 
breed wilde trekken en zich wilde richten op racisme in de Nederlandse samenleving. Dat was wel 
goed door hem geanalyseerd, getuige de later opkomst van Wilders en Verdonk, maar waarschijnlijk 
was hij er te vroeg mee.”319 Ook Sietse Bosgra suggereert dat deze verbreding van de analyse over 
apartheid de BOA uiteindelijk de kop heeft gekost. Volgens Bosgra werd de BOA steeds meer een anti-
racistische organisatie in plaats van een solidariteitsbeweging met de Derde Wereld.320 Hiermee viel de 
BOA buiten de subsidiecriteria van bijvoorbeeld de NCO, de organisatie waarmee de BOA regelmatig 
in de clinch lag. Zonder NCO-steun kon de BOA-organisatie nauwelijks overeind blijven.  
In ieder geval wist de BOA voor de strijd tegen racisme in de Nederlandse samenleving de handen 
aanmerkelijk minder op elkaar te krijgen dan in haar gevecht met de Zuid-Afrikaanse fruitproducent 
Outspan. Juist toen organisaties als het KZA en de AABN erin slaagden om voor de anti-
apartheidsstrijd tienduizenden mensen op de been te brengen, was er voor de compromisloze aanpak 
van de BOA steeds minder ruimte. 
 
In de tweede helft van haar bestaan kon de BOA de eerdere successen niet vasthouden. Na 1976 
borduurde de BOA wel voort op de vorm van de succesvolle Outspanboycot, maar niet op de inhoud: 
de stedenkaravaan was geïnspireerd op het de-centrale succes van de boycotactie, maar de aandacht 
voor apartheid die de BOA vroeg aan de lokale organisaties in de plaatsen die de karavaan aandeed 
miste de focus en het concrete handelingsperspectief die de Outspanactie kenmerkten. Het doel van de 
karavaan was en bleef vaag en draaide om het informeren van de bevolking zodat deze druk zou 
uitoefenen op lokale krachten om de banden met Zuid-Afrika te verbreken. Hoewel op lokaal niveau 
zeker successen zijn behaald door de BOA-acties na 1979, ontbrak het lokale gevoel om deel te zijn 
van een relevante nationale campagne.  
Het gevolg van de gekozen grassroots strategie was dat de BOA vanaf het eind van de jaren zeventig 
politiek gezien steeds marginaler werd. De strategie was op papier correct uitgedacht, maar de BOA 
bood nauwelijks mogelijkheden voor lokale organisaties om een slag te maken naar het politieke 
niveau. Wat de BOA in feite deed (ten koste van veel tijd en menskracht) was de weg bereiden op 
lokaal niveau voor andere anti-apartheidsorganisaties die tegelijkertijd actief waren op lokaal én op 
nationaal politiek, beleidsmatig niveau.  
In het midden van de jaren tachtig ging het KZA aan de haal met het eerdere BOA-succes van de 
fruitboycot. Ook de Shellboycot borduurde in zekere zin voort op de fundamenten die door de BOA 
waren gelegd. De BOA wist voor de latere lokale acties weinig publiciteit te genereren. Uiteraard werd 
in lokale kranten van plaatselijke acties melding gemaakt, maar daar bleef het bij. De succesfactoren 
van de eerste periode verdwenen bijna allemaal in de tweede periode: BOA genereerde nauwelijks nog 
publiciteit, er was geen eenduidige effectieve actiemethode meer, het duidelijke handelingsperspectief 
verdween, er was geen duidelijk zichtbare, makkelijk bestrijdbare ‘vijand’ meer. Wat bleef was de, op 
zich waardevolle, lokale benadering. Maar zonder helder handelingsperspectief of concrete doelen om 
naar te streven verwaterden in veel gevallen de lokale initiatieven of werd in ieder geval een 
aanvankelijk enthousiasme niet lang vastgehouden.  
 
De nadruk die de BOA vanaf de jaren tachtig legde op racisme in de Nederlandse samenleving was 
strategisch onhandig. Veel mensen, en zeker medestanders van de anti-apartheidsbeweging, namen 
aanstoot aan de soms harde beschuldigingen van racisme door Du Plessis. Dat betekent niet dat Du 
Plessis per sé ongelijk had met zijn beschuldigingen. Zeker was dat de anti-apartheidsbeweging in 
Nederland goeddeels een ‘witte’ beweging was, waar bijvoorbeeld Surinaamse of Antilliaanse 
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Nederlanders nauwelijks een rol in hebben gespeeld. Maar feit was ook dat beschuldiging van racisme 
richting potentiële medestanders niet bijdroeg aan de aantrekkingskracht van de organisatie. 
De BOA deed nauwelijks mee met de massale anti-apartheidscampagnes die eind jaren tachtig in 
Nederland opgeld deden. Du Plessis bekritiseerde juist de ‘wij zijn goed en zij zijn fout’ gevoelens die 
volgens hem de onderstroom van die campagnes vormden. Volgens Du Plessis was het essentieel om 
het bestrijden van de apartheid in Zuid-Afrika te koppelen aan anti-racisme in Nederland, een analyse 
die trouwens ook gemaakt werd door ‘ideologen’ van de gewelddadige anti-apartheidsacties die in de 
tweede helft van de jaren tachtig plaatsvonden. Maar dit standpunt bracht hem dikwijls in conflict. Du 
Plessis: “De NCO heeft het nooit hardop gezegd, maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat ze onze 
activiteiten tegen racisme in Nederland eenvoudigweg niet zagen zitten. Racisme in Zuid-Afrika oké, 
maar in ons eigen land? Op die ontkenning stuit je steeds weer ... Er is een Afrikaans spreekwoord dat 
zegt dat een stinkdiertje z’n eigen stank niet ruikt.”321 
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