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4. Anti-Apartheidsbeweging Nederland 
Inleiding 
In oktober 1971 ontvingen de leden van het Algemene Bestuur van het Comité Zuid-Afrika (CZA) een 
brief van hun voorzitter, dr. Piet van Andel. Van Andel schetste de situatie die ze allemaal al kenden: 
het oude CZA voldeed niet meer. De ‘Kamerbrede’ samenstelling verlamde het Comité. Ook wist de 
organisatie geen aansluiting te vinden bij het nieuwe, ‘revolutionaire’ elan dat Nederland die dagen 
overspoelde. “Op grond hiervan stelt het Dagelijkse Bestuur zich voor om, in samenwerking met de 
studiegroep Pluto, te komen tot een nieuwe organisatie, waarin deze bezwaren ondervangen worden en 
waarin de doelstellingen van studie en actie op meer adekwate wijze worden gehonoreerd (...) als naam 
wordt voorgesteld Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN).”322 
De brief kwam eigenlijk bij niemand als een verrassing. In augustus van hetzelfde jaar had adviseur 
Gerben Bruinsma een vernietigende evaluatie van het Comité gegeven: “Er zit geld in Nederland en wij 
(CZA en DAFN) slagen er niet in om het er uit te halen.”323 Bruinsma verwees naar twee organisaties 
die op dat moment veel succesvoller waren: het informatiebulletin van het Angola Comité telde op dat 
moment maar liefst zevenduizend abonnees, en het Medisch Komitee Nederland Vietnam had een 
jaarlijkse omzet van zes ton. Aantallen en bedragen waar het CZA alleen van kon dromen en ook 
DAFN zat, na de storm rond de ton van Luns, in een periode van dood tij. “Wat we missen”, 
concludeerde Bruinsma, “is fanatisme om gemotiveerd actie te voeren.” 
Wie dat fanatisme zonder enige twijfel wel hadden waren een in Nederland verblijvende Zuid-
Afrikaanse economiestudent en zijn Nederlandse vriendin: Berend Schuitema en Conny Braam.  
 
Nederland in de jaren zeventig 
De oprichting van de AABN geschiedde onder gunstig gesternte voor een actiegroep. In de jaren vijftig 
en zestig had Nederland langzaam maar zeker kunnen wennen aan het feit dat groepen en individuen 
vanuit verschillende achtergrond de politieke en maatschappelijke status quo betwistten. Nozems en 
provo’s waren een uiting van de onvrede van de jeugd met de gezapigheid en degelijkheid van de 
naoorlogse jaren. Maar ook het electorale succes van de Boerenpartij en D66 waren tekenen dat het 
politieke systeem onder vuur lag. Het gezag werd aan alle kanten aangevallen: van de rookbom tijdens 
het huwelijk van Beatrix met Claus in 1966 tot de Maagdenhuisbezetting in 1969. 
De drang tot verandering van de jaren zestig duurde voort in de jaren zeventig, maar kreeg steeds meer 
een institutioneel jasje. In de jaren zestig was het activisme tamelijk richtingloos en weinig ideologisch 
gegrondvest. Meer dan politiek activisme ging het om een culturele revolutie. Ludieke acties pasten 
daar naadloos in, ideologische nitty gritty veel minder. De jaren zeventig onderscheidden zich van het 
voorgaande decennmium met de pogingen om de veroverde maatschappelijke ruimte te verankeren in 
organisaties. De strijd werd politieker. Activisten lieten zich meer dan in de jaren zestig ideologisch 
inspireren. Dat liet minder ruimte voor ludieke acties zoals bijvoorbeeld de happenings van 
‘antirookmagiër’ Robert Jasper Grootveld. En bovendien waren dergelijke acties inmiddels algemeen 
geaccepteerd maakten nauwelijks nog indruk op de autoriteiten. Ondanks de grote culturele en sociale 
veranderingen in de Nederlandse samenleving was er wezenlijk weinig veranderd. De veranderingen 
waren relatief oppervlakkig. De bestaande machtsstructuren waren niet aangetast. Niet in het 
economische systeem, nauwelijks in de politieke verhoudingen en ook nauwelijks in de 
bondgenootschappen en allianties die Nederland internationaal onderhield. In enkele andere Europese 
landen leidde de onmacht om met min of meer legale, geweldloze middelen de maatschappij te 
veranderen tot frustratie. Uit die frustratie ontsproot politiek geweld waarvan de Rote Armee Fraction 
in Duitsland en de Italiaanse Rode Brigades de meest bekende voorbeelden zijn. In Nederland kwam 
het zelden tot politiek geïnspireerd geweld, hetgeen te verklaren is vanuit het in Nederland 
geperfectioneerde systeem van repressieve tolerantie. Ook de feitelijke reactie van de Nederlandse 
autoriteiten op acties speelde mee in het nagenoeg ontbreken van geweld. In Nederland trad de 
overheid nauwelijks op tegen (confronterende) acties. Dat leidde ertoe dat het aantal confronterende 
acties relatief hoog was, maar de heftigheid en het gebruikte geweld gering. Zelfs wanneer 
Nederlanders de stap leken te zetten richting politiek geweld was de reactie van de Nederlandse 
autoriteiten gematigd. De Nederlandse deelnemers aan de Palestijns trainingskamp in Zuid-Jemen 
werden niet vervolgd. Een lid van de Rode Jeugd zegt, terugblikkend: “Je was almaar bezig die 
maatschappij te bestrijden. Als die dan zo liberaal reageert, dan houdt het op.”324 In Duitsland trad de 

                                                
322 Archief DAFN, IISG, map 30. 

323 Archief DAFN, IISG, map 30. 

324 Geciteerd in: Duyvendak et al (1992), p 67. 
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politie veel harder op, waardoor er misschien minder acties waren, maar wel relatief gewelddadig.325 
In de jaren zeventig flirtte de AABN met de mogelijkheid van politiek geweld, althans met de 
mogelijkheid om deel te nemen aan bevrijdingsgeweld in Zuid-Afrika zelf via het zogenaamde Okhela 
initiatief (zie paragraaf ‘Okhela en de val van Berend Schuitema’).  
 
Politiek gezien waren de jaren zeventig wel zeer vruchtbaar. De burger bemoeide zich actief met de 
wereld om hem heen. Maatschappelijk engagement was vanzelfsprekend en wijd verspreid. Door een 
actiegroep of een comité op te richten ontstond een entiteit waarmee de burger de overheid gemakkelijk 
kon aanspreken en een reactie kon verwachten. In de jaren zeventig zagen een onafzienbare rij comités, 
basisbewegingen, praatgroepen, politieke groeperingen, overlegorganen en actiegroepen het licht. De 
thema’s beperkten zich niet tot de eigen gemeenschap, de werkplek of zelfs het eigen land, maar waren 
ook vaak internationaal gericht. Internationale solidariteit was voor veel mensen vanzelfsprekend.  
 
Het activisme kwam voort uit het progressieve overwicht dat Nederland gedurende de hele jaren 
zeventig, en een aantal jaren daaromheen, beheerste. Het begin van deze hegemonie, valt te dateren bij 
het midden van de jaren zestig, terwijl de periode in zekere zin tot het midden van de jaren tachtig 
doorloopt.326 Historicus James Kennedy noemt deze periode ‘de lange jaren zeventig’.327 Een centraal 
element in de opvattingen van de progressieve groepen was dat het kapitalisme bron was van alle 
kwaad. Vrijheidsstrijders uit alle delen van de wereld werden gesteund omdat ze aan de frontlinie van 
de strijd tegen het kapitalisme opereerden. Overheden, inclusief progressieve regeringen zoals die van 
Den Uyl, werden gewantrouwd omdat ze, volgens de linkse activisten, onder één hoedje speelden met 
het ‘verderfelijke’ grootkapitaal. Parlementaire democratie was vanuit dezelfde analyse een wassen 
neus: de meest wezenlijke beslissingen werden niet in het parlement genomen maar in de 
hoofdkantoren van de multinationals.  
Tegelijkertijd was het kabinet-Den Uyl (1973-1977) in zekere zin het hoogtepunt van de linkse 
hegemonie. Het feit dat Nederland geregeerd werd door het meest progressieve kabinet ooit — zelfs al 
opereerde dat binnen de smalle marges van de democratie — tekende de breedte van de linkse 
beweging in deze jaren en gold als een bevestiging dat er fundamentele veranderingen mogelijk waren.  
Het bestaan van een linkse hegemonie betekende overigens niet dat er geen geschilpunten bestonden 
ter linkerzijde. Integendeel. Ondanks de gezamenlijk gevoelde afkeer van het kapitalisme, werden er 
heftig strijd gevoerd tussen socialisten en communisten, maoïsten en trotskisten, tussen revisionisten en 
revolutionairen, tussen PSP’ers en CPN’ers etc.328  
 
Die linkse hegemonie in het denken was zeker in de tweede helft van de jaren zestig een mondiaal 
verschijnsel, maar volgens Kennedy liep de periode in Nederland langer door dan in bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten of Duitsland. Kennedy: “Na 1969 begonnen daar de days of rage: de droom dat de 
wereld compleet te veranderen viel, was afgelopen, een doorbraak leek uitgesloten, de repressie nam 
toe. Er ontstond een fifty-fifty nation, progressieve en conservatieve krachten kwamen onverzoenlijk 
tegenover elkaar te staan. Dat gebeurde in Nederland pas veel later.”329 De linkse hegemonie begon in 
Nederland af te brokkelen in de tweede helft van de jaren zeventig. 
Het bijzondere in Nederland is voorts, zo stelt Kennedy, dat de bestuurders en overige elites tamelijk 
welwillend tegenover de roep om hervormingen stonden. Zelfs in conservatieve kringen gold 
conservatief als een scheldwoord. Ondanks enkele confrontaties, zoals bijvoorbeeld tijdens de 
ontzetting van het Maagdenhuis in 1969, heeft het Nederlandse systeem van overleggen en praten ook 
tijdens de heftige jaren zestig en zeventig grotendeels standgehouden. “Nederland dankt zijn tolerantie 
en progresieve klimaat aan een heterogene groep behoedzame gezagsdragers die zich zoveel zorgen 
maakte over het in de hand houden van ontwikkelingen, dat zij gedrag mogelijk maakte, en zelfs 
stimuleerde, dat in andere landen niet zou worden geduld.”330 Kennedy concludeert: “Repressieve 
tolerantie werkte uitstekend in Nederland.”331 Maar ook vanuit links zelf bleef er behoefte om, in 
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welke vorm dan ook, in dialoog te blijven met de overheid. Geweld was slechts voor een zeer kleine 
minderheid een oplossing, al gold er in brede kringen nauwelijks verholen sympathie, of in ieder geval 
begrip, voor degenen die wel bereid waren geweld te gebruiken voor hun idealen. Dat 
bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld van geweld gebruik maakten werd vanzelfsprekend 
gevonden. 
De jaren zeventig kenmerkten zich ook in hernieuwde belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en 
de rol van Nederland. De generatie die de oorlog had meegemaakt was ouder geworden en had - na 
achtereenvolgens het verdringen van de herinneringen, het wederopbouwen van het land en het toezien 
hoe de oude zekerheden op de schop gingen - behoefte aan het ophalen van de herinneringen. Over de 
oorlog werd gesproken in termen van wie ‘fout’ was geweest en wie ‘goed’. De protestgeneratie bracht 
de rangschikking tussen ‘fout’ en ‘goed’ in verband met hedendaagse vraagstukken, en het meest 
prominente van deze vraagstukken werd na 1976 het vraagstuk van de apartheid. 
 
Ondanks alle ‘linkse’ druk op het systeem werd Nederland vanaf de jaren zestig geregeerd door 
‘rechtse’ regering waarin de confessionele partijen met de VVD coalities sloten. De enige uitzondering 
was het kabinet-Cals (KVP, PvdA en ARP) dat in 1965 en 1966 één jaar aan de macht was. De 
continuïteit in het buitenlandbeleid (ook richting Zuid-Afrika) werd in de jaren zestig vooral 
gesymboliseerd door de persoon van Joseph Luns die gedurende de hele periode de post van minister 
van Buitenlandse Zaken bekleedde (van 1952 tot 1971). 
Feitelijk bestond er vanaf het midden van de jaren zestig een behoorlijke discrepantie tussen de 
veranderingsgezindheid in de samenleving als geheel en de behoudzucht in het landsbestuur.  
Pas in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) vonden de turbulente jaren zestig een Haags-politieke 
weerslag. In zekere zin markeert het aantreden van Den Uyl en zijn ministersploeg ook het einde van 
de roaring sixties. De economische teruggang die in de eerste helft van de jaren zeventig merkbaar 
werd, temperde de hoge verwachtingen van de jaren ervoor. Het kabinet Den Uyl kon de progressieve 
verwachtingen nauwelijks waarmaken. 
Het wantrouwen jegens de autoriteiten en de (parlementaire) politiek was na de jaren zestig alleen maar 
gegroeid. Dat kwam ook omdat juist in die tijd een aantal schandalen aan de oppervlakte kwam. Eerst 
verloren de Verenigde Staten (nog meer) krediet toen zij, in een poging om de Vietcong op de knieën te 
krijgen, zware bombardementen uitvoerden op Noord-Vietnam. Zelfs de behoudende pers keerde zich 
toen van de VS af. Het NRC concludeerde: “Het laatste restje moreel gezag waarover de Amerikaanse 
regering in haar Vietnambeleid nog de beschikking had, gaat vandaag verloren.” De Telegraaf eiste 
‘opheldering’ van de Amerikanen.332 Met het bekend worden van het Watergate schandaal steeg het 
wantrouwen ten opzichte van overheden tot ongekende hoogte. In Nederland werd dit wantrouwen 
verder gevoed door enkele binnenlandse schandalen. De Lockheed affaire betekende voor veel mensen 
het ultieme bewijs van de corruptie en vriendjespolitiek binnen de elite en het hele kapitalistische 
systeem. Een aantal andere, zij het minder ingrijpende affaires (de kwestie Aantjes, het Menten-proces, 
de sloop van de Nieuwmarkt, tot en met het RSV-schandaal) bevestigden het bestaande wantrouwen. 
Onder deze omstandigheden was het niet verbazingwekkend dat protestbewegingen in de jaren 
zeventig groeiden in omvang en radicaliteit.  
 
Aan de Nederlandse anti-apartheidsbeweging waren de jaren zestig goeddeels voorbij gegaan. Met het 
ingaan van de jaren zeventig werd duidelijk dat actievoeren voor Zuid-Afrika een andere opzet en 
mentaliteit vereiste dan het Comité Zuid-Afrika kon bolwerken. Uiteindelijk duurde het tot eind 1971 
voordat, met de oprichting van de AABN, de geest van de jaren zestig ook bezit nam van de solidariteit 
met Zuid-Afrika. 
De keuze van de nieuwe organisatie AABN om zich te richten op het onthullen van de ‘collaboratie’ 
van het Westen met de racistische regimes in zuidelijk Afrika paste in het heersende wantrouwen ten 
opzichte van overheden, (grote) bedrijven en machtsdragers in het algemeen. Tegelijkertijd was het een 
reactie op de kloof tussen de uitspraken van de Nederlandse overheden, die apartheid in grote 
meerderheid veroordeelden, en hun geringe bereidheid om daadwerkelijk stappen te ondernemen tegen 
apartheid. De eerste lichting AABN-activisten meende dat onthullingen over de betrokkenheid van het 
Westen bij de apartheid snel zouden leiden tot wezenlijke veranderingen in de betrekkingen tussen 
beide landen. De bevolking zou dat wel eisen. Conny Braam: “We vertrouwden de politiek niet: die 
speelden dubbel spel en kozen uiteindelijk toch altijd voor de machthebbbers. Wij wilden een brede 
organisatie worden en zo toegang tot de macht veroveren. Ons afficheren met een gevestigde politieke 
partij zou ons compromitteren.”333 Hiermee is het belangrijkste verschil tussen het CZA en de AABN 
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 81 

geschetst: de laatste stuurde aan op het veranderen van machtsverhoudingen in Nederland terwijl het 
CZA opereerde binnen de status quo.  
 
De beginjaren van de AABN 
In haar boek ‘De Bokkeslachter’ (1993) verhaalt Conny Braam over hoe zij de uitgeweken, blanke 
Zuid-Afrikaan Berend Schuitema ontmoette in het roerige Amsterdam ten tijde van de 
Maagdenhuisbezetting. Schuitema studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en Braam 
werkte als redactiesecretaresse bij dagblad Trouw.334 Via de telexberichten die Braam bij Trouw onder 
ogen kreeg kon het tweetal lezen over de gebeurtenissen in Zuid-Afrika. Schuitema reageerde met een 
ingezonden brief en dat leidde onder andere tot een felle briefwisseling tussen Schuitema en de Zuid-
Afrikaanse ambassade. Schuitema kwam in contact met het Comité Zuid Afrika. Dat was geen direct 
succes. De secretaris van het CZA, Marian van der Meer later senator voor de PvdA, vertrouwde hem 
niet. Schuitema had begin 1970 geprobeerd om via Van der Meer in contact te komen met CZA-
bestuurslid en AR-politicus Wil Albeda. Van der Meer schreef Albeda: “... Ik ben er overigens nog 
steeds niet geheel zeker van of hij wel degene is voor wie hij zich uitgeeft, namelijk een politiek 
vluchteling... Wellicht is het beter hem voorlopig geen konkrete hulp – zo hij dat vraagt – te geven. Als 
ik meer over hem weet zal ik u dat snel schrijven.”335 Om informatie te winnen over Schuitema had het 
CZA de Britse Anti-apartheids Beweging benaderd. Ook uit Londen kreeg het CZA te horen dat het 
verstandig was afstand te bewaren tot deze vreemdeling totdat er meer duidelijkheid zou komen. Later 
kwam er toch een gesprek tussen het Comité en het tweetal. Braam: “We werden uitgenodigd voor een 
gesprek. Voor ons was het om te kijken wat voor club het was. Het bleken dus oude mannen te zijn die 
geen kaas hadden gegeten van de radicale kant die wij uit wilden.”336  
 
Schuitema had inmiddels een groepje economiestudenten om zich heen verzameld, rondom het thema 
van de dekolonisatie van zuidelijk Afrika. Eén van die studenten was Ton Korver. Korver over 
Schuitema en het economengroepje: “Berend Schuitema was een geboren recruiter, barstte van de 
charisma. Hij verzamelde makkelijk mensen om zich heen. Hij paste uitstekend in die tijd. Hij was de 
ideale figuur om bij te zijn, want hij had écht iets meegemaakt. Hij had ook iets exotisch, je kon horen 
dat hij uit Zuid-Afrika kwam, er zat ook veel Engels in z’n taal. Dat sprak enorm aan. Sharpeville was 
geweest; het was gedaan met de aardigheid jegens ‘het broedervolk’. Op de universiteit voelden we dat 
in ieder geval zo. Berend was gepassioneerd over het verzet tegen apartheid. Het was onmogelijk om 
níet met hem over apartheid te praten. Hij was zó dwingend; Berend bepaalde waar gesprekken over 
gingen. Berend had veel contact met ballingen, maar vond ze te slap of vertrouwde ze niet. Hij wilde 
actie: écht de Zuidafrikaanse regering aanpakken, op alle mogelijke manieren. De bestaande clubs 
waren niet radicaal genoeg. Hij moest wel een eigen club oprichten.”337 
De eerste anti-apartheidsorganisatie opgericht door Schuitema en de zijnen was Pluto, een acromiem 
voor Pipelines Under The Ocean. De naam afgeleid van Churchill’s geheime Pluto-project uit de 
Tweede Wereldoorlog: het construeren van een onderzeese pijpleiding van Engeland naar het Europese 
vasteland om veilig olie te transporteren. Korver: “Pluto was natuurlijk ook god van de onderwereld. 
Ook dat paste goed bij ons: ook wij wilden dingen ondergronds doen.” Dick de Graaf, Dick van der 
Laan, Boe Thio, Pim Juffermans en Maarten van Klaveren sloten zich bij Pluto aan. 
Pluto vergaderde iedere woensdagavond in de Bijlmerflat van Braam en Schuitema. Daar werden de 
eerste acties verzonnen. Bijvoorbeeld om bij een receptie van de de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den 
Haag de diplomaten en andere bezoekers op te wachten met borden en spandoeken.338 Later richtte 
Pluto een tentoonstelling in over apartheid in Zuid-Afrika in het Anne Frank Huis, op verzoek van de 
directeur, Piet van Andel. In de tentoonstelling werd de link gemaakt tussen het nationaal-socialisme en 
de apartheidsideologie. De vlam sloeg in de pan toen een groep toeristen uit Zuid-Afrika de 
tentoonstelling zag en de boodschap apartheid=nazisme doorgrondden. Tijdens een handgemeen liepen 
Braam en Schuitema rake klappen op (en deelden er ook een paar uit). De tentoonstelling raakte zwaar 
beschadigd. Ook de Zuid-Afrikaanse ambassadeur protesteerde tegen de link die in de tentoonstelling 
werd gelegd tussen apartheid en nazisme: “Tenslotte wil ik u er op wijzen dat mijn land reeds vóór en 
gedurende de Tweede Wereldoorlog aan duizenden mensen van Joodse afkomst een toevlucht heeft 
geboden. De Joodse Zuidafrikanen genieten in mijn land een groot aanzien en spelen een belangrijke 
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rol in de opbouw van Zuid Afrika. Een vergelijking van de omstandigheden in Zuid-Afrika met het 
weerzinwekkende lot waaraan de Joden onder het Nazi-regime onderworpen waren komt neer op 
schennis van de nagedachtenis aan ontslapen Joodse martelaren zoals Anne Frank en vele, vele 
anderen.”339 
De meest succesvolle actie van Pluto was het protest tegen de tournee die het Zuid-Afrikaanse 
Springboks waterpoloteam in 1971 door Nederland wilde maken. Op 23 augustus gooiden zo’n dertig 
demonstranten net na aanvang van de eerste wedstrijd in Bodegraven verf- en rookbommen en deelden 
voor de hekken van het zwembad pamfletten. Opnieuw ontstond een handgemeen waarbij ook de 
plaatselijke politie en de dorpsjeugd betrokken waren. Uit dat laatste trok Braam trouwens al snel een 
les voor de toekomst: “Toen pas werd het me duidelijk: die dorpsjongens waren kwaad omdat wij, 
Amsterdammers, naar hun dorp waren gekomen om iets te regelen dat zij zelf ook wel konden. We 
hadden een stomme fout gemaakt. Natuurlijk hadden we van te voren een vergadering in het dorp 
moeten beleggen, met die rouwdouwers aan onze kant had die wedstrijd niet eens van start kunnen 
gaan.”340 
Ook in Leiden, Waddinxveen en Gouda waren protesten geweest tegen het bezoek van de Zuid-
Afrikaanse sporters. Hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, J.M. Werter, 
maakte het er niet beter op door tegen de pers de afwezigheid van zwarte Zuid-Afrikanen in het 
Springboksteam te verklaren met: “Negers zijn niet geschikt voor waterpolo. Wel voor sporten als 
atletiek en boksen.”341 
Hoe het ook zij, de actie werd een succes: na Bodegraven werden alle wedstrijden in Nederland van het 
Springboks waterpoloteam afgelast. In feite was dit het eerste, concrete, direct aan de beweging toe te 
schrijven succes van de Nederlandse strijd tegen de apartheid. De actie, en met name het gebruikte 
geweld, kon de goedkeuring van ‘de oude mannen’ van het CZA niet wegdragen, maar het werd wel de 
aanleiding voor gesprekken om beide organisaties, Pluto en CZA, samen te voegen tot een nieuw 
initiatief. De naam Pluto werd niet geschikt geacht, ook vanwege de associatie met de gelijknamige, 
sullige hond van Mickey Mouse. Braam: “Het resultaat was dat er een voorstel kwam om het CZA om 
te smeden tot een comité naar Engels model, het voorbeeld van de Anti-Apartheid Movement (AAM). 
De naam was daarvan afgeleid. Als AABN konden we veel beter aansluiting vinden bij andere anti-
apartheidsorganisaties in de wereld. Vooral Berend wilde deel zijn van een internationale beweging. 
Zijn voorbeeld was de Vietnam-beweging, die was ook internationaal vertakt.” 
De acute geldnood van de nieuwe organisatie werd gelenigd door een inzameling, in 1972, bij 
begunstigers en abonnees van het oude CZA-blad. Dat leverde bijna vijftienduizend gulden op.  
Het was duidelijk dat het nieuwe initiatief meer in de lijn zou liggen van Pluto dan van het CZA. Ook 
in haar economische analyse week de AABN af van de standpunten van veel voormalig CZA-
bestuursleden. Ton Korver was de ‘ideoloog’ van de AABN, zeker wat betreft de economische 
strategie. Korver voerde in de begintijd meestal het woord tijdens congressen en andere officiële 
grootschalige bijeenkomsten. “Als bestuurslid was het mijn taak ook op congressen te spreken. Dat 
ging meestal over zaken als investeren in Zuid-Afrika. Wij stonden op de lijn van ‘investeren in Zuid-
Afrika is investeren in Apartheid’: investeringen bestendigen – hoe dan ook – het apartheidsbewind. 
Iemand als Wil Albeda was een andere mening toegedaan. Volgens hem – en vele anderen trouwens – 
zou de ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse economie, die een gevolg zou zijn van investeringen, 
vanzelf leiden tot andere verhoudingen tussen arbeid en kapitaal en dus tussen zwart en blank. 
Apartheid zou niet houdbaar zijn in een complexe economie. Ik vond dat een te groot risico. Ik dacht: 
die Afrikaners zijn slim genoeg om tegen die tijd iets nieuws te verzinnen om hun racistische systeem 
overeind te houden.” 
De nieuwe organisatie presenteerde zich met een affiche waarop aan de ene kant de Zuid-Afrikaanse 
premier Vorster was afgebeeld met hakenkruisen in de hand en aan de andere kant een verklaring 
waarom de AABN was opgericht. De belangrijkste reden was, aldus het affiche, dat het CZA 
onvoldoende menskracht had om de stichting uit te bouwen tot een belangrijke pressiegroep. “Ten 
tweede waren we als aktiegroep te lief. We schreven nette protestbrieven naar de Zuidafrikaanse 
ambassade en andere Zuidafrikaanse instanties. We drongen aan bij regering en parlement op 
maatregelen tegen de apartheid en haar achtergronden. Waar we konden hielpen we vluchtelingen. Dit 
alles is niet niks, maar te weinig. Overal om ons heen vond een stuk radikalisatie plaats in het beleid 
van de aktiegroepen en een oriëntering op de bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld. Dit proces 
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ging voorlopig aan ons voorbij. Daardoor kwam onze intern-politieke taak, de mensen bewust maken 
van het strukturele onrecht in de eigen samenleving, in het gedrang.”342 
Het voorlopige adres van de AABN was de Bijlmerflat van Braam en Schuitema, maar de beweging 
zou al snel intrek nemen in een eigen kantoorruimte aan de Herengracht 88, een donker hok achterin 
een pijpenla-café. Eén van de eerste activiteiten van de nieuwe beweging was een actie tegen de 
emigratie van Nederlanders naar Zuid-Afrika. In het blad ‘Tussen de Rails’ van de Nederlandse 
Spoorwegen was in die tijd steevast een briefkaart bijgesloten van de Zuid-Afrikaanse ambassade 
waarin Nederlanders werden opgeroepen om te emigreren naar Zuid-Afrika. Onder het motto ‘Scheur 
mee uit Tussen de Rails’, riep de AABN de Nederlanders op om deze kaart uit het blad te scheuren en 
met fictieve persoonsgegevens terug te sturen naar de ambassade: “De ambassade raakt zo in ieder 
geval overwerkt en wordt op kosten gejaagd”, zo legde de AABN uit in een oproep.343  
Uit een ‘concept voor actie’ dat de AABN opstelde344 blijkt dat de organisatie verschillende 
actievormen overwoog. “Daar het ondoelmatig is gebleken”, schrijft de AABN, “via allerlei anti-
emigratie propagande de emigratie zelfs maar te beperken en daar het ondoenlijk is alle (potentiële) 
emigranten persoonlijk te benaderen, stellen wij voor om het emigratie-stimulerende werk van de ZA-
ambassade in Den Haag te saboteren.” Concreet stelde de AABN drie methoden voor: de ambassade 
overvoeren met informatieaanvragen; acties tegen reisbureaus die ‘valse informatie verstrekken over 
ZA’; en sabotage van propaganda-avonden van de ambassade.  
Het Brabants Dagblad schreef over de actie onder de kop: ‘Werving voor Z.-Afrika gesaboteerd’.345 
Volgens de krant hadden zo’n duizend mensen een valse kaart naar de ambassade in Den Haag 
gestuurd. Hoewel de ambassade liet weten dat de actie geen effect had gehad omdat de mala fide 
aanvragen makkelijk te onderscheiden waren van de bona fide (ook al door “allerlei smerige taal op de 
aanvraagbon”), constateerde de AABN met genoegen dat een aantal ‘mala fide’ boninvullers door de 
ambassade waren uitgenodigd voor een diner in Grand Hotel de Cocagne in Eindhoven om daar verder 
geïnformeerd te worden over de vestigingsmogelijkheden in Zuid-Afrika. Snel daarna namen de 
advertenties waarin migranten voor Zuid-Afrika werden geworven drastisch af. 
 
De ervaring van de knokpartij met plaatselijke jongeren in Bodegraven had de activisten geleerd dat het 
de moeite waard was om de beweging ook lokaal te wortelen. Op het oprichtingsaffiche staat: “In de 
toekomst, wanneer we onze aktiemodellen willen gaan verwezenlijken, zal een groot deel van het werk 
neerkomen op de plaatselijke Zuidelijk Afrika groepen ...” Ook nam de AABN zich voor om het 
‘brede’ algemene bestuur van het CZA te vervangen door een ‘Raadgevende Vergadering’ bestaande 
uit vertegenwoordigers van de plaatselijke Zuidelijk Afrika groepen, een voornemen dat overigens 
nooit werkelijkheid is geworden. Maar de jaarlijkse congressen waar leden van de plaatselijke Zuid-
Afrika groepen elkaar konden ontmoeten, gingen wel door. Plaatselijke groepen ontmoetten elkaar 
tijdens jaarlijke landelijke congressen, de eerste keer in Nijmegen in september 1970. Afgesproken was 
dat deze congressen beurtelings door het Angola Comité en de AABN georganiseerd zouden worden. 
In september 1972 organiseerde de AABN voor het B(l)acking in Southern Africa congres, in 
Eindhoven. 
Ook haalde de AABN de banden met het ANC aan. Conny Braam was de eerste die namens de nieuwe 
organisatie naar Londen ging. Allereerst voor een gesprek met de Anti-Apartheid Movement, de 
Engelse zusterorganisatie, geleid door de bisschoppen Ambrose Reeves en Trevor Huddleston. Maar 
Braam kwam in Londen ook in contact met het ANC. Braam: “Ik was verbaasd over de egards 
waarmee ik werd ontvangen. Het bleek dat het ANC onder de indruk was van ons beginnende clubje. 
Dat hadden we vooral te danken aan de verfbommenactie tijdens het bezoek van de Springboks.” In 
april 1972 kwam ANC-vertegenwoordiger Reginald ‘Reggie’ September naar Amsterdam om het 
nieuwe comité te ‘inspecteren’. Duidelijk is dat de betrekkingen gelijk hartelijker waren dan destijds 
met het CZA. Geen wonder dat een organisatie die communisten weerde als lid, geen al te nauwe 
betrekkingen onderhield met het ANC dat, vooral in Londen, voor een flink gedeelte bestond uit leden 
van de South African Communist Party. Met de AABN bestond die ideologisch kloof niet. De centrale 
figuren van de AABN voelden zich verwant met de analyse en de cultuur van de communistische 
beweging. In de verslagen van het bezoek van de ANC-vertegenwoordiger wordt deze steevast 
aangeduid als ‘kameraad Reg’. 346 Tijdens een vergadering op 21 april legde Schuitema aan ‘Kameraad 
Reg’ de herkomst van de nieuwe organisatie uit. September kreeg te horen dat de AABN veel 
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politieker was dan het oude CZA: “CZA had geen duidelijke politieke doestelling in gedachten. De 
AABN echter wel: Géén Europees ‘Vietnam’ in Zuidelijk Afrika, de opbouw van een socialistisch 
Zuid-Afrika na de revolutie. Het AC [Angola Comité, RM], is een duidelijke vertegenwoordiger van en 
uitvoerder voor de bevrijdingsbewegingen voor zaken die deze hier niet zelf ter hand kunnen nemen. 
De AABN streeft naar een zelfde positie.” Ook de samenwerking met de Nederlandse politieke partijen 
kwam ter sprake. Volgens Schuitema was de “band met de CPN [is] enig[s]zins vreemd. CPN 
besteed[t] weinig aandacht aan Zuidelijk Afrika.” 
 
Anders dan het CZA nam de AABN politiek en ideologisch stelling. Een jaar na de oprichting 
publiceerde de AABN in het eigen blad ‘Zuid-Afrika Nieuws’ een artikel over de ideologische 
achtergrond van de beweging.347 De auteurs schreven dat zij mondiale verschillen in welvaart zagen als 
het gevolg van het kapitalistische systeem, en dat de strijd tegen de apartheid onderdeel was van een 
anti-kapitalistische strijd. “Waar komt deze dwaasheid vandaan? In het ene gebied een industriële 
ontwikkeling die op een angstwekkende wijze het welzijn bedreigt. In het andere gebied te weinig om 
van te leven. Deze scheefgegroeide verhoudingen zijn een logies gevolg van ons ekonomies stelsel: het 
kapitalisme. De ekonomiese groei concentreert zich in bepaalde gebieden. De omgeving wordt 
leeggezogen (...) Solidariteit met de bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe 
willen wij plaatsen tegenover deze achtergrond. (...) Wij zullen dit stelsel moeten wijzigen opdat we 
anderen geen onrecht aandoen en onzelf niet verzieken.”  
Als belangrijkste doelgroep koos de AABN voor de ‘arbeidersbeweging’. In het verslag van een interne 
AABN-discussiedag stelde de beweging dat “... binnen de gegevenheden van een kapitalistiese 
samenleving slechts de arbeidersbeweging voldoende macht kan ontplooien om de kapitalisatiese 
structuur van zo’n samenleving te doorbreken.”348 De AABN erkende dat de belangen van Nederlandse 
arbeiders en de onderdrukte bevolking in Zuid-Afrika niet automatisch op één lijn lagen: “Dat vergt 
nogal wat inzicht in de werking van structuren en een bereidheid je in te zetten voor belangen op 
langere termijn. Dat is in de Nederlandse situatie zeker niet voor iedere arbeider haalbaar.” Ook moest 
de AABN concluderen dat tot dan toe de contacten nauwelijks waren afgestemd op de 
arbeidersbeweging: “Wat wij, in samenwerking met het Angola Comité, tot nu toe doen, houdt 
eigenlijk niet meer in dan het mobiliseren van een kritiese minderheid binnen de bevoorrechte klasse.”  
Deze ideologische stellingname sloot aan bij het politiek-theoretische discours dat begin jaren zeventig 
opgeld deed in links Nederland. Gevoed door de populaire sociaal-wetenschappelijke literatuur van dat 
moment (zoals van Sartre, Fanon, Gunder Frank en Marcuse) formuleerden veel actiegroepen hun 
doelstellingen in ‘grote’ bewoordingen als imperialisme, kapitalisme, marxisme(-leninisme), 
dependencia, uitbuiting et cetera. Het was duidelijk dat deze retoriek van de AABN niet bedoeld was 
om het politieke midden aan te spreken, al was ook een deel van de PvdA in die tijd niet vies van enig 
neo-marxistisch jargon. De meeste kwesties waarmee actievoerend Nederland zich bezighield werden – 
Marx’ historisch-materialisme getrouw – omschreven in economische termen. Uit deze stellingname 
vloeide logisch voort dat de AABN zich in eerste instantie zou gaan richten op de economische banden 
tussen Nederland en Zuid-Afrika. 
 
Het Kabinet Den Uyl en de apartheid 
Ondanks alle wantrouwen die het van de linkse actievoerders ontmoette, was het kabinet-Den Uyl het 
meest progressieve kabinet in de Nederlandse geschiedenis. De nieuwe minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, Nieuw-Linkser Jan Pronk, besloot al snel dat zijn ministerie financiële 
steun zou verlenen aan de bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika. De minister voor Defensie, Henk 
Vredeling (ook PvdA), draaide het besluit terug van zijn voorganger:  Nederlandse marineschepen 
zouden niet afmeren in de Zuid-Afrikaanse haven Simonstown. En toen, in mei 1975, de Duitse 
regering voorstelde een NAVO-uitkijkpost in Zuid-Afrika te bouwen, dreigde Vredeling dat “de 
publieke opinie in Nederland zo’n installatie niet zou tolereren”, en dat “de NAVO een lidstaat zou 
verliezen als er sprake zou zijn van enige militaire samenwerking met de Zuidafrikaanse regering.”349 
Overigens stond Vredeling verder bekend als relatief behoudend. 
Tegenover Pronk stond de minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel, een vertegenwoordiger 
van de behoudende vleugel binnen de PvdA. Van der Stoel was, als voormalig staatssecretaris, 
bovendien meer ervaren dan zijn twee collega’s op de ‘buitenlanddriehoek’. Van der Stoel stond 
bekend als Atlanticus, als pro-NAVO en als aanhanger van quiet diplomacy boven sancties en 
symboolpolitiek. Van der Stoel zette deze tactiek in voor de positie van politieke gevangenen, zoals 
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Bram Fischer, en andere interne critici van het apartheidsregime, zoals Beyers Naudé. Vanuit dezelfde 
strategie aanvaardde Van der Stoel in mei 1973 een uitnodiging voor een receptie van de Zuid-
Afrikaanse ambassade. Een jaar eerder had de PvdA-fractie in de Tweede Kamer nog kritische vragen 
gesteld over de aanwezigheid van bewindslieden van het kabinet-Biesheuvel bij deze borrel.  
Van der Stoel had het tijdens het kabinet-Den Uyl voortdurend aan de stok met Nieuw Links. Deze 
stroming had in de jaren ervoor steeds meer invloed gekregen binnen de PvdA. Anders dan de meer 
behoudende PvdA’ers had Nieuw Links veel op met symboolpolitiek: politieke acties en beleid die 
bedoeld waren om uiting te geven aan een bepaalde gezindheid of overtuiging. Ook koos Nieuw Links 
vaker de confrontatie in plaats van de dialoog. Deze opstelling gold ook het buitenlandbeleid: het was 
belangrijker de eigen opvattingen duidelijk te maken dan te prakkiseren over hoe ‘het buitenland’ op 
deze opvattingen zou reageren. Eerder Gesinnung dan Verantwortung. 
Vooraf hadden de drie progressieve partijen in de coalitie (PvdA, PPR en D66) het gemeenschappelijk 
beleidsstuk ‘Keerpunt ‘72’ gepubliceerd, waarin zij onder andere een investeringsstop richting Zuid-
Afrika aankondigden.350 Onder invloed van de confessionele partijen in het kabinet (KVP en ARP) zag 
het regeerakkoord er aanmerkelijk behoudender uit. Toch was de houding ten opzichte van Zuid-Afrika 
duidelijk anders dan in voorgaande kabinetten. Het regeerakkoord stelde: “Het kabinet zal, zonder 
bepaalde vormen van dialoog uit te sluiten, naar vermogen bijdragen tot het doen verdwijnen van 
rassendiscriminatie en kolonialisme. Het zal het toezicht verscherpen op naleving van de embargo’s 
van de VN ten aanzien van Zuidelijk Afrika en van sancties tegen Rhodesië. De financiële steun aan de 
emigratie naar Zuid-Afrika zal worden beëindigd. Bevrijdingsbewegingen in de koloniale gebieden van 
Zuidelijk Afrika zullen worden gesteund. Deze steun zal, bij voorkeur via multilaterale en regionale 
organisaties, met name worden gegeven voor humanitaire en ontwikkelingshulp projecten op het 
terrein van onderwijs en gezondheidszorg ten behoeve van de bevrijde gebieden.”351  
Van sancties en (eenzijdige) boycots zou er evenwel ook onder Den Uyl weinig terecht komen. Van der 
Stoel schatte in dat de VS en Groot-Brittannië niet mee zouden doen met vergaande sancties. Hij 
stelde: “Wij weten allemaal dat zonder Amerikaanse en Britse steun, die stellig niet zal komen, van 
dergelijke druk niets terecht komt.”352 Zowel Van der Stoel als staatssecretaris Peter Kooijmans 
verzetten zich in de VN tegen de pogingen om Zuid-Afrika als lid te schorsen. Dit zowel om de dialoog 
niet te bemoeilijken als om geen precedent te scheppen voor eventuele verwijdering van andere landen 
(zoals Israël). Niet alleen was het kabinet-Den Uyl niet bereid tot eenzijdige Nederlandse stappen, maar 
Nederland ging enkele keren ook niet mee met multilaterale pogingen tot sancties jegens Zuid-Afrika. 
Nederland onthield zich bijvoorbeeld in 1973 bij de VN van stemmen over een wapenembargo van 
Zuid-Afrika. In een intern memorandum schreef de Directie Internationale Organisaties (DIO) van 
Buitenlandse Zaken: “Juist omdat wij [d.w.z. de negen lidstaten van de EEG, RM] front wilden maken 
tegenover de pogingen om Zuid-Afrika uit de Verenigde Naties te verwijderen (ook wegens de 
mogelijke precedentwerking t.a.v. Israël), hebben wij besloten geen voorstem uit te brengen op de tekst 
waarin werd bepleit het wapenembargo mandatoir te maken.”353 Om het Europese front niet te 
doorbreken stemde Nederland twee jaar later opnieuw tegen een verplicht wapenembargo jegens Zuid-
Afrika. Vergeefs overigens, want Denemarken verbrak de Europese eenstemmigheid en stemde als 
enige van ‘de Negen’ vóór. Dit ondanks pogingen van Van der Stoel om de Denen op andere gedachten 
te brengen.354  
De financiële steun aan VN-fondsen voor zuidelijk Afrika nam onder Den Uyl wel toe. De Nederlandse 
bijdrage aan het Trust Fund ging in twee jaar omhoog van twintigduizend tot zeventigduizend gulden. 
De steun aan het onderwijs- en trainingsprogramma voor zuidelijk Afrika steeg in 1976 van 
honderdduizend naar honderdvijftigduizend gulden. Daarmee stond Nederland overigens niet vooraan. 
Vooral de Scandinavische landen en ook Duitsland waren gullere donoren in deze periode.355 Minister 
Pronk stelde sinds 1973 ook jaarlijks een half miljoen gulden beschikbaar voor het Speciale Fonds van 
het Programma ter Bestrijding van het Racisme (PCR) van de Wereldraad.356 
In 1977 stelde minister Pronk een half miljoen gulden ter beschikking van het ANC, te besteden buiten 
Zuid-Afrika voor humanitaire projecten. Van der Stoel, en in mindere mate ook Pronk, hadden reserves 
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over de invloed en het gewicht van het ANC. Dit onder andere op aangeven van toenmalig 
ambassadeur Froger die de aanhang van het ANC in Zuid-Afrika als ‘te verwaarlozen’ beschouwde.357 
Met de Scandinavische landen was Nederland in die tijd overigens het enige westerse land dat het ANC 
direct financieel steunde. Ook het PAC ontving een half miljoen gulden onder dezelfde voorwaarden. 
In zekere zin was het hoogtepunt van de anti-apartheidsgezindheid van het kabinet-Den Uyl het feit dat 
voor de eerste en enige keer Zuid-Afrika een paragraafje kreeg in de Troonrede. Op 20 september 1977 
sprak Koningin Juliana uit dat “toenemende spanningen in Zuid-Afrika vragen om snelle beslissingen 
om een einde te maken aan onaanvaardbare discriminatie en om een uitbreiding van het geweld te 
voorkomen. Daarom acht de regering besluitvorming van de veiligheidsraad die ook economische 
dwangmaatregelen omvat, gerechtvaardigd.”358  
Ook onder het kabinet-Den Uyl bleef Nederland op allerlei gebied contacten houden met Zuid-Afrika. 
Veel publiciteit kreeg in augustus 1973 het bezoek van prins Bernhard aan Zuid-Afrika. Hoewel de 
prins reisde uit hoofde van zijn functie als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, legden de Zuid-
Afrikanen het bezoek van de echtgenoot van het Nederlandse staatshoofd uit als steun voor het 
gevoerde beleid in hun land. 
De emigratie naar Zuid-Afrika ging ook door, evenals de subsidie van Nederland aan deze migranten, 
dit ondanks voornemens neergelegd in het regeerakkoord. Reden hiervoor was dat de minister van 
Sociale Zaken, Jaap Boersma, zich niet gebonden voelde aan dit voornemen. De KLM bleef 
gereduceerde prijzen rekenen voor migranten richting Zuid-Afrika. Hun aantal nam desondanks af, van 
874 in 1973 tot ongeveer 200 in 1977. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren ruim vijftigduizend 
Nederlanders naar Zuid-Afrika geëmigreerd.359 De meesten van hen leefden nog en hadden familie in 
Nederland. De bloedband tussen Nederland en Zuid-Afrika was in de jaren zeventig nog uiterst reëel. 
Ook het Culturele Akkoord tussen Nederland en Zuid-Afrika bleef de eerste jaren van het kabinet-Den 
Uyl in stand. Van der Stoel zag het akkoord als een goede manier om de dialoog met Zuid-Afrika over 
apartheid gaande te houden. In oktober 1973 bezocht een Zuid-Afrikaanse delegatie Nederland in het 
kader van het Culturele Akkoord en twee jaar later volgde een tegenbezoek van de Nederlandse 
Commissie van Advies en Coördinatie. De leden van de commissie hadden de opdracht meegegeven 
om de Nederlandse opvattingen over apartheid in Zuid-Afrika te ventileren. Bij terugkomst moest de 
commissie echter concluderen dat “Een al te nadrukkelijke verkondiging ervan en/of eventuele 
toespitsing in spectaculaire demonstraties zouden, naar onze mening, de opzet frustreren.”360 Gezien de 
samenstelling van de commissie, met drie leden van de NZAV, was de kans op een werkelijk kritische 
dialoog niet hoog, moest ook Van der Stoel concluderen: “deze activiteiten hebben natuurlijk niets met 
een critische dialoog te maken”.361  
De economische betrekkingen met Zuid-Afrika intensiveerden. De waarde van de import uit Zuid-
Afrika verdubbelde tussen 1973 en 1976 van 130 naar 260 miljoen gulden en in dezelfde periode steeg 
de export van ruim 300 naar ruim 500 miljoen.362 Als aandeel van het totaal bleef de handel met Zuid-
Afrika marginaal: de import uit Zuid-Afrika was in 1976 ongeveer een kwart procent van de totale 
import; de export een half procent van de totale Nederlandse export. Omgekeerd was ook voor Zuid-
Afrika Nederland als handelspartner van gering belang: 1,2 procent van de invoer in Zuid-Afrika kwam 
in 1980 uit Nederland. Zo schrijft de Nederlandse ambassadeur Hasselman in juni 1973 aan het 
departement: “Immers, Zuidafrikaans-Britse handel is minstens tienmaal zo groot als die met 
Nederland. In Frankrijk kan Zuid-Afrika alle wapentuig aankopen waaraan behoefte is. Ook voor 
investeringen heeft men Nederland niet nodig, daar kapitaal op ruime schaal verkrijgbaar is in 
Duitsland, Engeland en Verenigde Staten. Kritische geluiden zijn voor Zuid-Afrika irriterend maar 
verder van geen betekenis.”363 
Onder Den Uyl ging ook de kredietverzekering van leveranties van Nederlandse bedrijven aan Zuid-
Afrika door. Wel werden deze verzekeringen voortaan van geval tot geval bekeken en getoetst aan het 
beginsel dat apartheid moest verdwijnen. Ook stuurden Van der Stoel en minister van Economische 
Zaken Ruud Lubbers in oktober 1974 een brief aan Nederlandse bedrijven met belangen in Zuid-Afrika 
met het dringende verzoek “al het mogelijke te doen om te komen tot de beëindiging van 
discriminerende elementen in het sociale beleid”. Enige vorm van dwang ontbrak hierbij, waardoor dit 
verzoek een dode letter bleef. De regering richtte een speciale inderdepartementale werkgroep op die 
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zich moest bezighouden met Nederlandse investeringen in Zuid-Afrika, maar van die werkgroep werd 
weinig vernomen. Van der Stoel concludeerde dat een investeringsbeperking “unilateraal door 
Nederland tot stand te brengen, geen enkele zin heeft (...) gezien de mogelijkheden die de Europese 
Gemeenschap biedt om een dergelijke wet te ontduiken.”364  
 
Vooral in het begin ontbeerde de AABN de benodigde politieke massa om te hopen op een succesvolle 
lobby bij het kabinet. Vóór de verkiezingen van 1972 had de AABN nog wel geprobeerd om Zuid-
Afrika en de apartheid een prominenter deel uit te laten maken van de politieke agenda. De organisatie 
formuleerde in een open brief in de aanloop tot de verkiezingen een serie politieke eisen aan het nieuwe 
kabinet, zoals: stimuleren dat het bedrijfsleven investeringen in Zuid-Afrika terugtrekt, verplichte 
openbaarmaking van alle investeringen, instellen van een gedragscode voor bedrijven met betrekking 
tot hun zakendoen in Zuid-Afrika, ijveren voor economische sancties in VN-verband, ijveren om Zuid-
Afrika uit de GATT te stoten, de IMF onder druk zetten geen goud van Zuid-Afrika aan te nemen, en 
steun bieden aan de bevrijdingsbewegingen.365 Toen het kabinet er eenmaal zat, stuurde de AABN 
(samen met het Angola Comité) een soortgelijke lijst wensen onder de titel ‘Keerpunt Zuidelijk 
Afrika’366; een verwijzing naar het ‘Keerpunt ’72’ waarmee de progessieve partijen de verkiezingen 
waren ingegaan. Het waren eisen waarop van der Stoel later reageerde met: “Er worden voortdurend 
wensen uitgesproken waarvan het realiteitsgehalte niet al te groot is.”367 
De verhouding tussen van der Stoel en de AABN verslechterde toen de AABN bij de minister 
aanklopte om hem te vragen te ijveren voor de vrijlating van Bram Fischer, de advocaat van Mandela, 
die zelf een levenslange gevangenisstraf uitzat. Fischer had kanker en zou niet lang meer te leven 
hebben. Van der Stoel legde het verzoek van de AABN echter naast zich neer. Reden voor de AABN 
om, op 5 februari 1975 een brief aan haar achterban te schrijven met de klacht dat de “Nederlandse 
regering (...) er bij de Zuidafrikaanse regering niet op [wil] aandringen de politiek gevangen advocaat 
Bram Fis[c]her (66) vrij te laten.” Twee dagen later organiseerde de AABN ook een demonstratie bij 
de Zuid-Afrikaanse ambassade. Later gaf Van der Stoel alsnog de Nederlandse ambassadeur in Zuid-
Afrika Hasselman opdracht bij de Zuid-Afrikaanse regering aan te dringen op vrijlating van de zieke 
advocaat.368 Uiteindelijk zou Fischer zijn laatste levensdagen slijten onder huisarrest.  
 
In feite was de AABN niet zo geïnteresseerd in het politieke spel en de kleine marges van de 
democratie. Het kabinet-Den Uyl boezemde de anti-apartheidsactivisten weinig vertrouwen in. De 
leidende figuren van de AABN wilden allesbehalve de strategie van het CZA herhalen. Liever dan 
brieven schrijven aan Den Haag probeerde de AABN de massa te mobiliseren met onthullingen over de 
verwevenheid van het westerse bedrijfsleven met hun evenknieën in Zuid-Afrika. Voor Schuitema en 
de zijnen zat ‘de vijand’ evenzeer in Den Haag, Londen en New York als in Johannesburg. Voor de 
vorm schreven de medewerkers van de AABN wel zo nu en dan een brief aan regering of parlement, 
maar in werkelijkheid gold het parlement voor de actievoerders nauwelijks als arena. 
De periode van het links gedomineerde kabinet-Den Uyl leek op het eerste gezicht het uitgelezen 
moment voor de anti-apartheidsbeweging, als buiten-parlementaire groep, om te proberen serieus 
‘zaken te doen’ met de politiek. Achteraf gezien moet betwijfeld worden of de ruimte wel zo groot was, 
met behoudende ministers op sleutelposities zoals Van der Stoel op Buitenlandse Zaken en Lubbers op 
Economische Zaken. In ieder geval was het zo dat de AABN de kansen bij het kabinet-Den Uyl laag 
inschatte. Ook al door haar oriëntatie op de CPN was de AABN nauwelijks geïnteresseerd in 
zakendoen met de sociaal-democratie. Tegelijkertijd was er ook geen sprake van dat de centrum-linkse 
regering een bedreiging vormde voor de doelen die de beweging zich had gesteld. Met andere 
woorden: het kabinet vormde geen aantrekkelijke ‘vijand’. Wat dat betreft lagen de kansen voor opinie 
mobilisatie bij het aantreden van het rechts georiënteerde eerste kabinet-Van Agt veel gunstiger. 
Vooral ook omdat in dezelfde periode de AABN gezelschap kreeg van een nieuwe organisatie binnen 
de beweging, het Komitee Zuidelijk Afrika; een comité dat de Haagse politiek bij uitstek als één van 
haar belangrijkste doelwitten zag.  
 
De AABN als speurhond 
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In de eerste vier, vijf jaar van haar bestaan haalde de AABN vooral het nieuws met de onthullingen die 
de beweging deed over de schending van het handelsembargo jegens Rhodesië (het huidige 
Zimbabwe). Juist omdat tegen Rhodesië wel een bindend embargo was uitgevaardigd, zou het aan het 
licht brengen van deze overtredingen meer stof doen opwaaien dan het schenden van de vrijwillige 
afspraken jegens Zuid-Afrika, meenden de AABN-activisten. 
Uit het vuilnis van handelsfima Zephir in Buitenveldert visten Schuitema en de zijnen harde bewijzen 
dat Nederlandse bedrijven zaken deden met Rhodesië. Deze bedrijven overtraden daarmee het totale, 
ook door Nederland bekrachtigde, handelsembargo. Op 24 mei 1973 bracht de AABN, via de 
Volkskrant, de Sunday Times en de Daily Mirror, het nieuws naar buiten. Schuitema, die als Afrikaner 
uiteraard eerder op Zuid-Afrika dan op Zimbabwe was gericht, analyseerde dat als het Rhodesische 
bewind van Ian Smith door een economische boycot zou vallen, een dergelijk wapen ook makkelijker 
tegen Pretoria ingezet zou kunnen worden.  
De onthullingen hadden meer effect in Engeland dan in Nederland. Bij veel van de transacties van het 
Nederlandse bedrijf Zephyr waren Engelse bedrijven betrokken. De Engelse pers eiste in grote 
krantenkoppen dat de regering stappen zou ondernemen tegen de bedrijven die het embargo jegens 
Rhodesië overtraden. Braam citeert in ‘De Bokkeslachter’ met trots een kop in het Engelse blad The 
Economist: “The Dutch anti-apartheid campaigners are particularly energetic and it was largely 
because of their efforts that the activities of Dutch firms were exposed.”369 
Meer dan een ‘gewone’ actiegroep was de AABN in die tijd vooral een onderzoeksgroep, die 
economisch onderzoek paarde aan publieksacties. Zo bezetten de AABN’ers een kantoor van de 
Tobacco Export & Import Company in Amsterdam om bewijzen te vinden dat Nederlandse sigaren en 
sigaretten voor een gedeelte gemaakt waren van (verboden) Rhodesische tabak. Uiteindelijk kon het 
sluitende bewijs hiervoor niet geleverd worden ondanks het feit dat “... een Groningse 
geschiedenisstudent in een pakje Sailtabak van Niemeyer een door de persmachines vervormde 
Rhodesische dollarcent vond.”370 
Zo ging veel van de aandacht van de AABN in de eerste jaren niet uit naar Zuid-Afrika, maar naar 
buurland Rhodesië. In dit proces fuseerde het toenmalige Rhodesië Komitee zelfs met de AABN.  
 
Maar ook de betrekkingen met Zuid-Afrika zelf waren het doelwit van de AABN. Begin 1972 schreef 
de beweging een open brief aan Nederlandse bedrijven, om op te roepen tegen investeringen in Zuid-
Afrika. Als eerste doelwit koos de AABN voor acties tegen het textielbedrijf Nijverdal ten Cate. De 
AABN kocht één aandeel in dit bedrijf en wist daarmee op 30 mei van dat jaar toegang te krijgen tot de 
jaarvergadering. Ten overstaan van de aanwezige aandeelhouders klaagden de activisten het bedrijf aan 
wegens de slechte werkomstandigheden in de Zuid-Afrikaanse vestiging. 
Dankzij de actie kwam er in de Nederlandse media enige aandacht voor de arbeidsomstandigheden van 
zwarte Zuid-Afrikanen en de rol van Nederlandse multinationals. Berend Schuitema werd, 
bijvoorbeeld, aangehaald op 18 april 1973 in de Leeuwarder Courant: “Mooi River Textiles in Natal, 
dochteronderneming van de Almelose textielfabriek, betaalt aan Bantoes, gekleurden en Indiërs minder 
dan 75 rand per maand, terwijl het bestaansminimum op 85 rand per maand ligt. De 100 blanke 
werknemers verdienen tussen de 350 en 550 rand per maand.”371 Voor Nijverdal ten Cate was de ophef 
groot genoeg om de directeur van de dochteronderneming, de heer Wolda, uit te nodigen voor overleg 
in Nederland. Het netwerk van plaatselijke groepen wierp bij dit soort acties z’n vruchten af. Ook in 
regionale kranten probeerde Nijverdal ten Cate te argumenteren dat het bedrijf in Zuid-Afrika geen 
misbruik maakte van de situatie. Plaatselijke groepen klommen dan snel in de pen om via ingezonden 
brieven de andere kant van het verhaal te brengen. Zo slaagde de Werkgroep Zuid-Afrika in 
Bunnik/Zeist erin een ingezonden brief geplaatst te krijgen in het Utrechts Nieuwsblad van 20 april 
1973, waarin Nijverdal ten Cate van repliek werd gediend. Uit de correspondentie tussen de AABN en 
de Werkgroep blijkt dat dit soort plaatselijke activiteiten in nauwe samenwerking met het landelijke 
AABN-kantoor in Amsterdam werd opgezet.372  
 
Ook Philips ontkwam niet aan de media-aandacht over de lonen van zwarte werknemers in Zuid-
Afrikaanse vestigingen van het bedrijf. Volgens de AABN maakte Philips misbruik van het 
apartheidssysteem door vestigingen aan de rand van de zogenaamde thuislanden neer te zetten. 
Schuitema: “De vlak bij de bantoestans gelegen bedrijven profiteren van de schandelijk goedkope 
arbeidskrachten. Vooral in de textielsector worden deze mensen uitgebuit. Maar ook Philips laat zich 
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door aantrekkelijke regeringscontracten – onder andere voor het maken van televisietoestellen – naar 
grensnijverheidsgebieden zoals Roslyn in Transvaal lokken.”373 
Eerder al, tussen maart en september 1972 was er een uitgebreide correspondentie geweest tussen de 
AABN en Philips. Het ging erom of Philips met haar vestiging in Zuid-Afrika zich wel kon onttrekken 
aan de apartheidswetgeving: “Dit is juist waar het om gaat: mogen wij als Nederlanders tolereren dat 
een Nederlands bedrijf meewerkt aan apartheid,”374 schreef AABN-voorzitter Van Andel op 9 maart 
aan de directie van Philips. In de brief verzocht de AABN ook om een reactie op een eerdere open brief 
over Philips in Zuid-Afrika. 
Wat Schuitema en de zijnen in die tijd nog niet wisten was dat in de top van het bedrijf een belangrijke 
stem het apartheidssysteem juist verdedigde. Frits Philips was tot 1971 president-directeur geweest van 
het familiebedrijf, maar ook nadat hij was opgevolgd door zijn zwager, Henk van Riemsdijk, gold hij 
als één van de invloedrijkste mensen binnen het concern. Frits Philips had zowel privé als in zijn 
capaciteit als Philipsdirecteur Zuid-Afrika vaak bezocht en had daarbij blijk gegeven van begrip voor 
de apartheid. In zijn memoires haalt Philips een discussie aan die hij in 1967 voerde met de toenmalige 
president van Tanzania, Julius Nyerere. Daarin had Philips de openheid van de Zuid-Afrikaanse 
samenleving geroemd: “Iedereen kan [er] zeggen wat hij ervan vindt, mits hij geen volslagen opruiende 
taal uitkraamt. Voor zover ik weet, worden er geen mensen om politieke redenen ter dood gebracht, 
maar dat de blanke bevolking daar niet in zee wil worden gejaagd, dat moet ook u kunnen 
waarderen.”375 Philips werd naar eigen zeggen vooral gemotiveerd door het oude idee van de 
stamverwantschap. In hetzelfde gesprek met Nyerere zei hij: “In de Zuidafrikaanse natie zie ik de 
stamverwantschap met mijn eigen volk. They are of my tribe. Ik zal er daarom achter staan, ook al ben 
ik het met de politiek niet geheel eens.”376 
Met dit in het achterhoofd is het begrijpelijk dat het bedrijf geen zin had in een dialoog met de 
actievoerders, en daarom niet reageerde op de brief van 9 maart. Op 5 april volgde een volgende brief, 
dit keer aan de ondernemingsraad van Philips: “Helaas hebben we tot nu toe geen antwoord gekregen. 
Wij hebben echter uit een brief, die u op 16 maart j.l. heeft gestuurd aan de Zuidelijk Afrika Werkgroep 
in Eindhoven, begrepen dat u belangstelling heeft voor pogingen om een rechtvaardige 
wereldsamenleving te bereiken [dit was naar aanleiding van de koffie-actie van het Angola Comité, 
RM].” Van Andel eindigde echter dreigend: “Mocht u deze brief ook als ongeschreven beschouwen, 
dan kunnen wij geen andere conclusie trekken dan dat uw bedrijf klakkeloos het apartheidssysteem in 
Zuid-Afrika aanvaarden zal ter wille van uw profijt, en ten koste van de zwarte arbeiders. Indien dat het 
geval is, zullen wij niet nalaten uw standpunt in deze bekend te maken aan de verschillende 
publiciteitsmedia in Nederland.” Kennelijk hielp het dreigement: een paar dagen later meldde ene N.H. 
Serry van Philips, dat de arbeidswetgeving in de ‘nijverheidsgrensgebieden’ hetzelfde was als elders in 
Zuid-Afrika. Waarop van Andel op 4 mei riposteerde dat hij in de brief “de neiging [proefde] tot het 
onderschrijven van het apartheidsbeleid.” Intussen had de ondernemingsraad van Philips laten weten 
dat ze had “kennisgenomen van de inhoud van diverse stukken en tot de conclusie [waren] gekomen 
dat dit geen Eindhovense aangelegenheid [was]. Daarom hebben wij de stukken doorgestuurd aan het 
C.C.O. het (landelijk) Centraal Contact Ondernemingsraden van onze Onderneming.” Het CCO liet 
vervolgens weten, op 13 juni 1972, dat ze de leiding van Philips zou verzoeken om ‘ter zake dienende 
informatie’. “Overigens staat het aan ons nog ter overweging of wij als het centrale (informele) 
instituut voor intern overleg bij Philips in Nederland gerechtigd zijn naar buiten toe een standpunt 
kenbaar te maken over toestanden buiten Nederland ook al is de Onderneming daarbij betrokken.” 
Op 15 juni schreef mr. B. Verheeke, secretaris van de Raad van Bestuur van Philips, aan Van Andel en 
Schuitema: “Voorwaarde voor deze continuïteit is het streven naar voortzetting van onze activiteiten op 
lange termijn. Dit zou ernstig geschaad worden indien wij ingingen op de eisen van groeperingen, die 
aan het voortbestaan van onze onderneming in enig land een eind zouden willen maken. (...) Zelfs 
indien men uitgaat van Uw standpunt is het ons niet duidelijk hoe een liquidatie van onze activiteiten in 
Zuid-Afrika en/of het niet vestigen van bedrijven in border-areas de door U gewenste uitwerking kan 
hebben. Met name kunnen wij ons dit niet voorstellen, omdat U op geen enkele wijze aangeeft hoe 
daarmee verbetering in de levens- en werkomstandigheden van de Bantu’s gerealiseerd kan worden.” 
Waarop Van Andel en Schuitema een beleefde brief terugschreven waarin zij hun visie nogmaals 
uiteenzetten. Maar tegelijkertijd probeerden zij de werknemersleden van de ondernemingsraad tot 
enige betrokkenheid bij het investeringsbeleid van Philips in Zuid-Afrika te verleiden. Hierbij 
benadrukten ze vooral het gevaar voor Nederlandse arbeiders als Philips zich zou verplaatsen naar 
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lage-lonen-landen zonder ‘countervailing power’. Henk van der Schalie, secretaris van de 
ondernemingsraad, schreef echter terug dat “de werknemersvertegenwoordigers in het Centraal Contact 
Ondernemingsraden tot de conclusie [zijn] gekomen dat de apartheid in Zuid-Afrika de 
personeelsvertegenwoordiging van Philips in Nederland niet tot stellingname mag of kan brengen.” 
 
Hoewel tekenend voor de terughoudende stellingname van het Nederlandse bedrijfsleven jegens de 
anti-apartheidsstrijd, was de briefwisseling toch meer een voortzetting van de ‘brave’ manier van 
opereren van het CZA. Het schrijven van beleefde brieven paste nauwelijks bij het nieuwe 
actierepertoire van de AABN. In ieder geval bracht de correspondentie de zaak niet veel verder. Het 
middel was gewoonweg niet toegesneden op het doel: een verregaande wijziging in het 
investeringsbeleid van één van ’s werelds grootste elektronicaconcerns.  
In de al eerder aangehaalde memoires van Frits Philips wordt duidelijk dat deze, naast zijn begrip voor 
de apartheid, juist positief was over het effect van Philipsvestigingen op de welvaart van de zwarte 
bevolking. “Wij hebben een fabriek in Roslyn, tegen het thuisland Bophuthatswana aan. De 
werknemers zijn allen uit dat land afkomstig en men is ons daar zeer dankbaar voor de geboden 
werkgelegenheid. De fabriek ziet er keurig uit. Philips betaalt de hoogste lonen en brengt er welvaart. 
Onze zwarte broeders in zo’n gebied staan verbijsterd over de houding van hun christenbroeders in de 
Wereldraad van Kerken, die onze activiteiten daar willen boycotten.”377 
Duidelijk was dat de AABN en Philips nooit tot elkaar zouden komen. De premisses van beide partijen 
waren volstrekt verschillend. Het hielp daarbij niet dat de AABN, zeker aanvankelijk, de nadruk legde 
op de vermeende slechte arbeidsomstandigheden en lonen in de Philipsvestigingen. In feite waren die 
arbeidsomstandigheden, gemeten naar wat lokaal gebruikelijk was, nog niet zo slecht. Dit bood Philips 
een eenvoudige manier om de beschuldigingen te weerleggen. Het principiële bezwaar van de 
aanwezigheid van Philips in Zuid-Afrika en het meegaan in de politiek van de thuislanden, was nu 
eenmaal minder makkelijk uit te leggen. 
 
De eerste acties van de AABN waren inventief en doortastend en leverden soms tastbaar resultaat op, 
maar echt massaal werd de anti-apartheidsbeweging nog niet in de eerste helft van de jaren zeventig. 
Dat kwam onder andere door de enorme ‘concurrentie’ in de actiewereld. De jaren zeventig waren een 
periode van veelvuldigde demonstraties en acties, vooral ook gericht op gebeurtenissen in de Derde 
Wereld. Vanaf begin jaren zeventig verplaatste de aandacht van actievoerend Nederland zich van 
Vietnam deels naar Chili. Eerst was er enthousiasme over het socialistische experiment van Salvador 
Allende, later sloeg dat om in ontzetting over de staatsgreep (met Amerikaanse hulp) door legerleider 
Augusto Pinochet. Maar ook andere landen in Latijns-Amerika kregen meer aandacht. De stormachtige 
gebeurtenissen daar en de komst van vluchtelingen naar Nederland zorgden in de jaren zeventig voor 
de oprichting van een reeks van comités voor landen in Latijns-Amerika. Toen de Chilibeweging begin 
jaren tachtig een beetje over haar hoogpunt heen was, nam het enthousiasme over de revolutionaire 
ontwikkelingen in Nicaragua en El Salvador het over.  
Voor sociale bewegingen in Nederland was de situatie in Latijns-Amerika interessant omdat het 
revolutionaire elan dat het continent overspoelde door veel mensen in Nederland en Europa werd 
gezien als een wervend perspectief voor de eigen samenleving. Het beleid van de socialist Salvador 
Allende leek in Chili rechtstreeks te leiden tot sociale rechtvaardigheid zonder dwang of verlies van 
vrijheid. Vooral toen de UNCTAD Wereldconferentie in 1971 in Santiago werd georganiseerd, 
zorgden de tientallen Nederlandse journalisten die de conferentie bezochten voor enthousiaste verhalen 
over de Chileense weg naar het socialisme. Ook PvdA-leider Joop den Uyl bezocht de conferentie in 
gezelschap van kersvers Kamerlid Jan Pronk. In 1997 zou Pronk verklaren: “Dat Den Uyl daar is 
geweest, was belangrijk. De poging om op democratische wijze het socialisme te vestigen, heeft een 
diepe indruk op hem gemaakt. Overigens niet alleen op hem. Allen die er toen bij waren raakten 
emotioneel betrokken. Overdag werkten we en ’s avonds trokken we naar de cafés, waar werd 
gezongen door de volkszanger Victor Jara; in 1973 werd de man door de junta vermoord.”378 
Na de staatsgreep, op 11 september 1973, reageerde Nederland geschokt. In een demonstratie 
georganiseerd door het Chili Komitee en Sjaloom, liepen 20.000 mensen mee. Voorop liepen leden van 
het kabinet-Den Uyl. De geestdrift over de Chileense weg naar socialisme ging naadloos over in 
solidariteit met de onderdrukten. Tijdens de eerste verjaardag van de coup, in september 1974 
organiseerde het Chili Komitee Nederland een demonstratie waar ruim 15.000 mensen aan deelnamen. 
In tientallen steden werden plaatselijke groepen opgericht. Ook een consumentenboycot kwam eraan: 
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de Chileense Granny Smith appel werd voor een groot deel van de Nederlandse bevolking bijna net zo 
besmet als de Zuid-Afrikaanse Outspan sinaasappel.  
 
Het grote verschil, midden jaren zeventig, tussen de Chilibeweging en de anti-apartheidsbeweging was 
dat de laatste een wervend perspectief ontbeerde: er was nog geen aansprekende te steunen organisatie 
met charismatische voorman. Ook kwam uit zuidelijk Afrika nauwelijks enige ideologische 
vernieuwing die een westers publiek tot de verbeelding sprak. Hoewel de AABN, veel meer dan het 
CZA, zich solidair verklaarde met een bevrijdingsbeweging — het ANC — was het in het begin van de 
jaren zeventig toch nog lastig om het ANC in Nederland profiel te geven. De belangrijkste kopstukken 
zaten in Zuid-Afrika in de gevangenis en waren monddood, óf ze waren in ballingschap en als zodanig 
geïsoleerd van de dagelijkse gebeurtenissen in hun land. Mandela was in de jaren zeventig nauwelijks 
bekend bij het publiek, en zelfs voor de betrokkenen van de AABN was hij niet meer dan een naam uit 
het verleden. Oliver Tambo ontbeerde het charisma van zijn latere opvolger Mandela en de morele 
statuur van voorganger Albert Luthuli. Het multi-raciale uitgangspunt van het ANC viel hier weliswaar 
goed, maar was nauwelijks toepasbaar op de West-Europese situatie.  
Het ANC was in de eerste helft van de jaren zeventig, als gevolg van het verbod op de organisatie, 
bovendien een bijna verwaarloosbare kracht in Zuid-Afrika zelf. Voor de strijdbare Zuid-Afrikaanse 
jongeren was het ANC vooral de organisatie van hun ouders. De Black Conciousness Movement 
(BCM) van Steve Biko sprak veel meer tot de verbeelding. En ook het — eveneens verboden — PAC 
was vermoedelijk in die tijd bij de jongeren in de townships populairder dan het ANC. De AABN zette 
de kaarten eenzijdig op het ANC en daarom voltrok de opkomst van de Black Conciousness Movement 
in Zuid-Afrika zich grotendeels buiten het gezichtsveld van de anti-apartheidsactivisten in Nederland. 
Ook de ideologische verschillen en de controverses tussen het ANC aan de ene kant en het PAC en de 
BCM aan de andere kant, belemmerden dat de Nederlandse solidariteit zich kon richten op andere 
organisaties dan het ANC. Een uitzondering was het Azania Komitee uit Rotterdam, dat zich 
aanvankelijk uitsluitend op de PAC richtte, maar later nadrukkelijk alle Zuid-Afrikaanse 
verzetsbewegingen steunde. Dit tot groot ongenoegen van, vooral, de AABN. 
 
Azania Komitee; maoïsten tegen apartheid 
De oorspronkelijke formele doelstelling van het Azania Komitee was “voorlichting te geven, vooral 
aan de werkende bevolking over de strijd van het volk van Azania, het Pan Afrikanistische Congres en 
haar programma, om te komen tot daardwerkelijke solidariteitsakties.”379 Volgens de oprichters was 
zo’n initiatief nodig “doordat gedurende de meer dan vier jaar dat de Anti-Apartheidsbeweging 
Nederland bestaat, de AABN alleen bekendheid gaf aan het bestaan van het ANC, terwijl het Pan 
Afrikanistische Congres (PAC), de organisatie die strijdt voor de verwezenlijking van de werkelijke 
aspiraties van de meerderheid van het volk van Azania, door de AABN steeds niet werd genoemd.”380 
Het besluit voor een steuncomité voor het PAC was gevallen tijdens een landelijk ‘B(l)acking South 
Africa congres’ in 1974 van de lokale Zuid-Afrika werkgroepen waar PAC-aanhangers, tot 
verontwaardiging van de organisatoren, solidariteit voor het PAC aan de orde stelden. Eén van de 
initiatiefnemers van het Azania Komitee was Marjan Boelsma. Volgens Boelsma was steun aan het 
PAC gerechtvaardigd: “Het PAC werd immers eveneens erkend door de VN, had politieke gevangenen 
op Robben Eiland en was de organisator van de acties in Sharpevile tegen de Pasjeswetten op 21 maart 
1960. Sharpeville werd een mijlpaal en keerpunt in de geschiedenis. Het ANC en haar supporters 
probeerden Sharpeville voortdurend voor zichzelf te claimen.”381  
Tot het eind toe bleef het Azania Komitee bekendstaan als steungroep voor het PAC. Dit ondanks het 
feit dat al snel de eenzijdige steun voor het PAC werd verruild voor formele steun aan de volle breedte 
van het (linkse) Zuid-Afrikaanse verzet. Boelsma: “Binnen een jaar zijn we op dit sektarische niet-
constructieve standpunt teruggekomen. Om het Zuid-Afrikaanse regiem effectief te kunnen bestrijden 
was steun aan alle verzetsbewegingen noodzakelijk. De roep om eenheid van de 
bevrijdingsbewegingen kwam vooral uit Zuid-Afrika zelf. Verder was het niet aan ons in het Westen 
om te bepalen wat de beste beweging was; dat zou een neokoloniale houding zijn.” 
Ondanks de formele, brede opstelling van het Azania Komitee bleef het PAC het belangrijkste 
aandachtspunt. Dit werd verklaard met het argument dat het ANC al zoveel aandacht kreeg van de 
andere comité’s. Naast de PAC kon ook de Black Consciousness Movement van Steve Biko op de 
belangstelling van het Azania Komitee rekenen.  
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Het verschil van mening tussen het Azania Komitee en de (meeste) andere anti-apartheidsorganisaties 
spitste zich toe op de visie op het ANC: moest het ANC beschouwd worden als de vertegenwoordiger 
van het onderdrukte Zuid-Afrikaanse volk, of was het slechts één van de organisaties/politieke groepen 
uit dat land? Vooral de AABN benadrukte dat het ANC beschouwd moest worden als de enige 
vertegenwoordiger van zwart Zuid-Afrika en dat alle pogingen om ook andere organisaties naar voren 
te schuiven slechts zorgden voor verdeeldheid. Het Azania Komitee argumenteerde dat er meer 
organisaties waren die het onderdrukte volk vertegenwoordigden en dat het ANC (via haar 
vertegenwoordigende organisaties) onterecht een monopoliepositie claimde. 
In een brief aan Reginald September maakte Conny Braam in 1975 melding van een “irritating little 
subject”, namelijk de activiteiten van het PAC in Nederland.382 In de brief liet Braam weten dat PAC-
leider David Sibeko in Nederland was: “invited to the Netherlands by some dubious group in 
Rotterdam posing under the name of the Azania Committee”, om “desruptive activities” te ontplooien. 
Het was vooral verstorend omdat de optredens van Sibeko samenvielen met de AABN-campagne voor 
de ondergrondse Zuid-Afrikaanse vakbeweging. Overigens had David Sibeko – ook wel bekend als ‘de 
Malcolm X van Zuid-Afrika’ – twee jaar eerder een bezoek aan Nederland aangekondigd bij de 
AABN. Toen schreef toenmalig AABN-voorman Berend Schuitema nog een enthousiaste brief terug 
waarin hij de PAC-leider van harte uitnodigde om een congres van de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging bij te wonen en toe te spreken.383 
 
Achter het strategische verschil van mening – ‘geen verdeeldheid zaaien’ - verschool zich een 
ideologisch strijdpunt. De initiatiefnemers van het Azania Komitee waren overwegend aanhangers van 
de Kommunistische Arbeiders Organisatie, een maoïstische afsplitsing van de CPN. Volgens de 
maoïstische analyse was de Sovjet-Unie sinds Chroestsjov afgedreven van de zuivere marxistische-
leninistische leer en eigenlijk gevaarlijker geworden dan de VS. Dat standpunt leidde in Nederland 
automatisch tot haat en nijd tussen de CPN, dat onder partijleider Paul de Groot een pro-Sovjet koers 
voer, en de maoïstische georiënteerde splinterpartijen. 
In Zuid-Afrika stonden het ANC en de PAC ook strategisch en ideologisch tegenover elkaar. Het PAC 
had zich in 1959 afgesplitst van het ANC vanwege het multi-raciale karakter van het Freedom Charter. 
De Pan-Afrikanisten zochten juist naar Afrikaanse eenheid: eerder non-racialisme dan multi-racialisme. 
Met name de deelname van de door blanken gedomineerde Communistische Partij van Zuid-Afrika 
(SACP) was de door China gesteunde Pan-Afrikanisten een doorn in het oog. Een belangrijk verschil 
tussen het ANC en het PAC was dat voor het PAC het afschaffen van de apartheid slechts een eerste 
stap was. Want zou er met het afschaffen van de apartheid wel fundamenteel iets veranderen? Volgens 
het PAC was de echte strijd in Zuid-Afrika de strijd om het land: “Het ANC ontkent het historische feit 
dat het land aan de zwarte bevolking toebehoort.”384  
Het PAC was omstreden vanwege het optreden van Poqo, de gewapende tak van het PAC. Anders dan 
de militairen van het ANC, Umkhonto we Sizwe (MK), deed Poqo geen pogingen om levens te sparen 
tijdens aanslagen. Vooral in de jaren zestig was de groep verantwoordelijk voor enkele gruwelijke 
moordaanslagen op blanke Zuid-Afrikanen en zwarte ‘collaborateurs’. 
 
Een grote steun voor het PAC (en het Azania Komitee) was dat de VN weigerden een keuze te maken 
tussen het ANC en het PAC. Een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN in 1973 had 
bepaald dat het ANC en het PAC beide werden erkend als de authentieke vertegenwoordigers van de 
grote meerderheid van het Zuid-Afrikaanse volk. Voor alle VN-bijeenkomsten op het gebied van (de 
strijd tegen) apartheid werden met nadruk zowel vertegenwoordigers van het ANC als van het PAC 
uitgenodigd. Het PAC genoot met name veel aanhang in de VS onder zwarte Amerikanen omdat het 
Pan-Afrikanisme dichtbij de Afrocentristische ideologie van de Civil Rights Movement stond. Met 
voorman Robert Sobukwe had het PAC bovendien een leider die in statuur nauwelijks onderdeed voor 
ANC-Leiders als Luthuli, Tambo en Mandela.  
In Nederland bleef de steun voor het Azania Komitee en het PAC marginaal. De naam Azania werd in 
Nederland geridiculiseerd. Azania was de naam die in de klassieke oudheid werd gegeven aan Afrika. 
Volgens de Pan-Afrikanisten zou de ‘koloniale’ naam Zuid-Afrika na de bevrijding moeten worden 
vervangen door de naam Azania, net zoals Rhodesië na 1979 Zimbabwe werd. Anders dan in Rhodesië 
sloeg dit voornemen nauwelijks aan bij de Zuid-Afrikaanse oppositie en ook niet bij westerse anti-
apartheidsgroepen, met uitzondering dus van de PAC-aanhangers. Boelsma vertelt over een 
bijeenkomst in Amsterdam waarbij een spandoek, met de tekst ‘Viva Azania, Weg met Zuid-Afrika’, 
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meegevoerd door mensen van het Azania Komitee woede en onbegrip opwekte: “Ordemensen van de 
AABN en het Medisch Komitee Angola verscheurden ons spandoek. Omstanders snapten er niets van, 
dit ging helemaal langs ze heen.” 
Vooral lokale Zuid-Afrikagroepen hadden soms moeite hun positie tegenover het PAC te bepalen en te 
doorgronden waarom de onderlinge weerstanden soms zo groot waren. Op 12 september 1974, na het 
B(l)acking South Africa congres van dat jaar schreef de Eindhovense WZA aan de AABN: “... zoals 
ook jullie weten is het PAC op het congres nogal aan de orde geweest. Wij, de Werkgroep Zuidelijk 
Afrika Eindhoven, weten er nu niet zo goed raad mee.”385 
Tot op het laatst bleef de verhouding tussen het Azania Komitee aan de ene kant en de rest van de anti-
apartheidsbeweging aan de andere kant getroubleerd. Zelfs het gematigde, christelijke Kairos had 
weinig behoefte aan banden met het Aziana Komitee. In het blad Amandla liet Kairos weten: “[Kairos] 
heeft er geen behoefte aan andere verzetsorganisaties aan te vallen, maar het heeft er nog minder 
behoefte aan verdeeldheid aan te wakkeren door bewegingen te steunen, waarvan wij geloven dat ze 
een verkeerde strategie volgen. Kairos maakt zich zorgen om bijvoorbeeld uitlatingen van de leider van 
het PAC, Pokela [John Nyathi Pokela, voorzitter van het PAC tussen 1981 en 1985, RM], die heeft 
gezegd: ‘Als wij van het PAC de gewapende strijd openen, beginnen we niet met het opblazen van 
onroerende goederen. Oorlog is vlees om vlees, oog om oog, tand om tand’.”386 
Vooral Esau du Plessis, de voorman van de BOA, was een fel tegenstander van het PAC. Het Azania 
Komitee werd niet moe een vermeende uitspraak van Du Plessis te herhalen: ‘Ik heb twee vijanden: de 
Zuidafrikaanse regering en het PAC.’ 
Het Azania Komitee en het PAC kregen in de jaren tachtig wel steun vanuit de radicale anti-
apartheidsbeweging. Het feit dat het PAC min of meer werd doodgezwegen door KZA en AABN 
maakte dat de radicale actievoerders automatisch sympathie opvatten voor het Azania Komitee. Het 
Azania Komitee werd dan ook uitgenodigd om mee te doen met de zogenaamde spektakelblokkade van 
april 1989 (zie de paragraaf over de spektakelblokkade in het hoofdstuk over de radicale beweging 
tegen apartheid). RARA en ook andere groepen maakten soms gebruik van de term Azania, overigens 
in persberichten en claimbrieven die in dezelfde adem bewonderend ANC-topmannen citeerden. 
Waarschijnlijk waren de subtiele verschillen en de onenigheid tussen ANC en PAC nauwelijks bekend 
bij de radicale actievoerders. Dat bevestigt ook de auteur van een vernietigend artikel over het PAC in 
het tijdschrift van de radicale beweging, Bluf!. Deze Bluf!-redacteur had zich vooral gebaseerd op 
informatie aangedragen door KZA-voorman Sietse Bosgra. “Later realiseerde ik me dat ik me toch een 
beetje voor het karretje van Bosgra heb laten spannen. Bosgra vertelde bijvoorbeeld uitgebreid over de 
martelingen die hadden plaatsgevonden in PAC-kampen. Op dat moment wist hij al dat er in ANC- en 
Swapo-kampen minimaal even ernstige martelingen hadden plaatsgevonden. Daarover repte Bosgra 
natuurlijk met geen woord.”387 
De Nederlandse overheid gaf enige politieke erkenning aan het PAC. PAC-vertegenwoordigers werden 
bij meerdere gelegenheden ontvangen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meestal werden deze 
bezoeken geregeld via het Azania Komitee. Het Azania Komitee kreeg tussen 1981 en 1984 bovendien 
subsidie van de NCO. De NCO bedong daarbij dat het comité niet moest uitgroeien tot ‘nog een KZA 
of een AABN’, maar vooral een aanvullende informatieve rol moest vervullen. De subsidies waren 
relatief klein: rond de tienduizend gulden per jaar, waarvoor het Azania Komitee het blad Azania Vrij 
maakte (vier keer per jaar) en distribueerde, en tien keer per jaar een knipselkrant kon uitbrengen.388 In 
1984 staakte de NCO de subsidieverstrekking omdat het bereik van het comité niet groot genoeg zou 
zijn en omdat het aan concrete plannen zou ontbreken.  
Gemeten naar de materiële solidariteit vanuit Nederland was het verschil tussen het ANC aan de ene 
kant en het PAC en de BCM aan de andere kant overduidelijk. De materiële steun die het ANC kreeg 
van zowel gouvernementele als niet-gouvernementele organisaties was vele malen hoger dan de steun 
aan PAC, BCM en Inkatha samen. Dat was helemaal duidelijk bij de EU-hulp in het kader van het 
Victims of Apartheid-programma dat doelbewust werd gereserveerd voor ANC-gelieerde organisaties 
en projecten (zie hierover het KZA hoofdstuk). Vooral vanaf de jaren tachtig was duidelijk dat 
Nederland koos voor het ANC en niet voor concurrende oppositiegroepen als PAC, BCM of Inkatha. 
Voor het Azania Komitee was dit een bron van ergernis. Bij het grote publiek bleef het PAC nagenoeg 
onbekend. Van de BCM was eigenlijk alleen de naam van Steve Biko bekend, en dit vooral door de 
gelijknamige film die ook in Nederland goed bezocht werd. 

                                                
385 Archief AABN. IISG. 

386 Amandla, februari 1981. 

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

388 Brief AK aan CNV, dd 20-03-1984. Archief Azania Komitee, doos Uitgaande post 1974-1984. IISG. 



 94 

Eén van de mensen die in Nederland opkwam voor een bredere interpretatie van het Zuid-Afrikaanse 
verzet was PvdA-er Herbart Ruitenberg. Ruitenberg was initiatiefnemer van de organisatie ‘Steun 
Demokratische krachten’. Deze organisatie verzette zich tegen de exclusieve steun vanuit Nederland 
aan het ANC. De organisatie vond dat de zwarte Zuid-Afrikanen zelf het voortouw moesten nemen in 
het bepalen van hun strijd. Hij vond dat buitenstaanders, zoals de internationale solidariteitsbeweging, 
niet het recht hadden om keuzes te maken binnen het pallet van verzetsgroepen, en de gehele oppositie 
zouden moeten steunen.389 Ruitenberg zocht veelvuldig de publiciteit en schreef talloze ingezonden 
brieven naar kranten. In dagblad Trouw bijvoorbeeld beschuldigde Ruitenberg de AABN ervan het 
ANC aan het staatsmonopolie in Zuid-Afrika te willen helpen.390 In Trouw van 26 maart 1981 diende 
de AABN hem van repliek: “Maar wat de heer Ruitenberg doet, lijkt verdacht veel op de verdeel- en 
heerspraatjes van het apartheidsregime.”391 
In maart 1988 schreef Jos Derks, voorzitter van het Azania Komitee, een brief aan C.B. Bavinck van 
het Werelddiakonaat waarin hij constateerde dat PAC, Azapo en Nactu en de zwarte 
bewustzijnsbeweging buiten de actieweek en de demonstratie van 11 juni (de dag van de opstand in 
Soweto) werd gehouden. “Hiermee wordt de herdenking van de Soweto-opstand op 16 juni uit handen 
geslagen van de zwarte bewustzijnsbeweging (...) De miljoenenstroom vanuit de solidariteitsbeweging 
die kant op is al zo groot dat volgens een FNV-functionaris vele Zuidafrikaanse organisaties vastlopen 
in het feit dat ze geen verantwoorde besteding van het geld meer kunnen bedenken. Het Azania 
Komitee weet echter dat de organisaties van de Azaniaanse trend (zoals PAC, Azapo en Nactu) daar 
geen cent van zien. Met dat geld probeert men vanuit het westen een stempel te drukken op de 
Zuidafrikaanse bevrijdingsstrijd.”392 Vooral toen aan het eind van de jaren tachtig de Europese 
Gemeenschap vele tientallen miljoenen ter beschikking stelde van projecten in Zuid-Afrika, werd de 
kritiek van ontoelaatbare inmenging in de politieke toekomst van Zuid-Afrika door de Europese 
solidariteitsbeweging pregnanter. Met de Europese miljoenen was het ANC immers veel meer dan de 
andere oppositiegroepen in staat om zich voor te bereiden op de post-apartheid periode (zie de 
paragraaf over SA/NAM, aan het eind van het KZA-hoofdstuk). 
 
In maart 1988 schreven Marjan Boelsma en Jos Derks een opiniestuk bestemd voor de Volkskrant 
onder de kop ‘KZA en AABN obstakel in de solidariteit’. Daarin betoogden zij dat beide organisaties 
“in toenemde mate het alleenrecht op[eisen] voor informatieverstrekking over het verzet in Zuid-
Afrika.”393 Een voorbeeld was dat AABN en KZA pas in actie kwamen voor de Sharpville Six - zes ter 
dood veroordeelde zwarte activisten in Zuid-Afrika - toen het door het Azania opgerichte Komitee 
Redt de Sharpeville Six succesvol leek, en vervolgens de aangekondigde demonstratie van het comité 
verstierden door een andere demonstratie te organiseren op dezelfde plek, maar acht uur eerder. Ook 
probeerde de AABN volgens Derks en Boelsma bij het uitkomen van de film ‘Cry Freedom’ de 
hoofdpersoon Steve Biko ‘in te lijven’ bij het ANC. “Dezelfde AABN heeft nooit enige serieuze 
aandacht geschonken aan Steve Biko (...) Integendeel, in 1976 verwijderde de AABN op hardhandige 
wijze een spandoek met Biko’s beweging erop uit de demonstratie.” 
Eén van de hoogtepunten van het Azania Komitee was de campagne voor de ‘Sharpeville Six’. Maar 
ook bij deze campagne botste het Komitee met de andere bewegingsorganisaties. De Sharpeville Six 
waren zes activisten die ter dood waren veroordeeld wegens de moord op de loco-burgemeester van 
Sharpeville, in september 1984. Het Azania Komitee richtte in juni 1986 het Komitee Redt de 
Sharpeville Six op. KZA en AABN kwamen pas later in actie voor deze zes ter dood veroordeelden. 
Volgens Marjan Boelsma kwam dit omdat de Sharpeville Six geen ANC-aanhangers waren: “Aan de 
vooravond van de dreigende ophanging van de Six in 1988 demonstreerden we met velen bij de 
ambassade van Zuid-Afrika. Eén van de sprekers was PvdA’er Maarten van Traa. AABN en KZA 
waren er toen als de kippen bij om plotseling publiciteit en acties te claimen.” Volgens AABN-
coördinator Bing Muller was samenwerking met het Azania Komitee ‘uitgesloten’, wel nodigde Muller 
het comité uit om zich aan te sluiten bij het initiatief van KZA en AABN. “Het Komitee Redt de 
Sharpeville Six kan op die uitnodiging evenwel niet ingaan, omdat daarmee een inbreuk gemaakt zou 
worden op het principiële uitgangspunt dat iedereen die de zaak van de Zes wil dienen, aan de akties 

                                                
389 Ruitenberg, Herbart. Kommentaar bij Concept ‘The Hague anti-apartheid’. Zonder datum (ws 1986), Den Haag. Archief 

Azania Komitee, doos Discussie/Debat. IISG. 

390 Trouw, dd 13-03-1981. 

391 Trouw, dd 26-02-1981. 

392 Brief Aziania Komitee aan Bavinck, dd 13-03-1988. 

393 Ingezonden brief (ongepubliceerd). KZA en AABN obstakel in de Solidariteit, dd 22-03-1988. Archief Azania Komitee, doos 

persberichten/ingezonden brieven. IISG. 



 95 

deel moet kunnen hebben.”394 Het KZA voerde als argument tegen speciale aandacht voor de 
Sharpeville Six aan, dat het beter was om actie te voeren voor alle ter dood veroordeelden in Zuid-
Afrika. Volgens het Azania Komitee was het KZA allesbehalve behulpzaam om mensen die voor 
informatie kwamen over de Sharpeville Six naar hen door te verwijzen. 
Het Komité Redt de Sharpeville Six had intensief bij de Nederlandse regering gelobbied om druk uit te 
oefenen op Zuid-Afrika en bleef dat doen tot de laatste twee werden vrijgelaten in september 1992. 
De Nederlandse minister Hans van den Broek ontving eind mei 1988, op aandringen van het Azania 
Komitee, Joyce Mokhesi en Julia Ramashemole, de moeder en de zuster van één van de ter dood 
veroordeelden. De twee waren in Europa om de regeringen te danken voor de druk die op Zuid-Afrika 
was uitgeoefend om de doodstraf uit te stellen. De dag van de executie was vastgesteld op 19 juni, een 
dag na de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Op het laatste nippertje werd de executie afgeblazen. 
Een paar maanden later, in november 1988, verleende president Botha de zes ter dood veroordeelden 
gratie. Zonder twijfel hebben de acties in westerse landen Botha tot deze stap gebracht. In deze tijd was 
de Zuid-Afrikaanse regering bezig met internationaal overleg over een vredesregeling voor Angola en 
onafhankelijkheid voor Namibië. Het voltrekken van de omstreden doodstraf van de zes activisten zou 
zeker roet in het eten hebben gegooid van de Zuid-Afrikaanse diplomatie in deze lastige kwesties.  
 
Kwestie van de reactorvaten 
In 1974 kon de AABN haar economische onderzoekswerk pas echt serieus gaan aanpakken door de 
komst van Pim Juffermans. Juffermans was een studiegenoot van Schuitema, voormalig Plutolid en 
werd, naar eigen zeggen, door Schuitema ‘geronseld’. Schuitema regelde voor Juffermans een beurs 
via het Transnational Institute om de economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika in 
kaart te brengen. Uit het onderzoekswerk van Juffermans vloeide later onder andere een boekje voort 
over de Nederlandse investeerders in Zuid-Afrika.395  
De grootste ‘klapper’ die Juffermans maakte kwam eigenlijk vrij snel na zijn aantreden, met de zaak 
van de leverantie van reactorvaten voor kerncentrales in Zuid-Afrika. Juffermans: “Bij een landelijke 
vergadering van anti-apartheidgroepen ontmoette ik ene Rik Hageman, die werkte bij de Nederlandse 
Credietverzekeringsmaatschappij [NCM, RM]. Hageman verklapte dat hij papieren onder ogen had 
gehad dat het Rijn-Schelde-Verolme concern reactorvaten wilde leveren aan Zuid-Afrika. Ik zei: ‘Daar 
kan ik wel wat mee, maar je moet wel bewijzen hebben. Zonder harde bewijzen kunnen we niks.’ Hij 
zei: ‘Nou, ik ga toch weg bij de NCM, ik kan wel wat kopietjes maken van relevante documenten.’ We 
spraken een tijd later af in een café en hij kwam aanzetten met zó’n pak papier met echt alle gegevens! 
Berend en ik vielen zowat van onze stoel van verbazing, het was explosief materiaal.”396 
Dick de Graaf deed als onderzoeker van de organisatie SOMO regelmatig opdrachten voor de AABN. 
Ook bij deze zaak werd hij betrokken. De Graaf: “Uit de papieren bleek dat er geheim overleg was 
geweest tussen mensen van RSV, het ministerie van Economische Zaken en de NCM over een 
mogelijke leverantie van reactorvaten. We wilden daarmee naar de krant, maar waren gelijk bang dat 
de kranten het verhaal niet goed zouden brengen. Daarom kwamen we bij de Groene Amsterdammer 
uit. Redacteur Maarten van Dullemen vond het goed dat we zelf een verhaal zouden schrijven en dat de 
verslagen van de geheime bijeenkomst erbij werden afgedrukt.”397 
Juffermans: “Wij belegden een persconferentie om het wereldkundig te maken. Helaas bleek RSV 
lucht van de zaak gekregen te hebben en die hebben, twee uur vóór de onze, zelf een persconferentie 
belegd waarin ze opening van zaken boden. Hun bijeenkomst was afgeladen terwijl er bij ons twee man 
zaten.” 
Dit laatste doet de vraag rijzen hoe het kon dat de RSV op de hoogte was van het spitwerk van 
Juffermans en de zijnen. Dit ook in het licht van latere schimmige omstandigheden rondom Berend 
Schuitema, en de algemene aandacht van, onder andere, de BVD voor het werk van de AABN. Conny 
Braam kreeg later van een BVD-agent te horen dat de dienst al vanaf 1972 geïnteresseerd was geweest 
in de AABN. En ook de Zuid-Afrikaanse geheime dienst, BOSS, was in de jaren zeventig in Europa 
actief in het afluisteren van personen en organisaties die Zuid-Afrika mogelijk schade konden 
berokkenen.  
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Juffermans heeft geen aanwijzingen dat de RSV via die kanalen op de hoogte was geraakt van de op 
handen zijnde ‘onthulling’ door de AABN. “Ik weet niet of we afgeluisterd zijn, ik denk eerder dat het 
kopiëren van de papieren is ontdekt bij de NCM.”  
Volgens Ton Korver, in die tijd bestuurslid van de AABN, waren er wel al vermoedens dat het kantoor 
van de AABN werd afgeluisterd. “Als bestuur vergaderden we altijd in het Anne Frank Huis, waar 
onze voorzitter directeur was. We waren bang dat het kantoor van de AABN werd afgeluisterd. Ook 
waren er een paar keer verdachte inbraken geweest in het kantoor.”398 Ook over de zaak van de 
reactorvaten werd nauwelijks op kantoor gesproken. Juffermans: “Dat was niet zozeer omdat we bang 
waren afgeluisterd te worden. Het was meer zo dat je op het kantoor moeilijk rustig kon praten. Er 
waren daar altijd mensen aan het werk, en we wilden dat niet al te veel mensen vooraf van onze 
onthulling op de hoogte zouden zijn.” 
 
Naast het rapport ‘Geen kernenergie voor Zuid-Afrika’399, startte de AABN samen met het Angola 
Comité en de Boycot Outspan Aktie een advertentiecampagne om het publiek te informeren over de 
voorgenomen leverantie. Eind mei 1976 organiseerde de AABN een demonstratie op het Binnenhof 
met als leuzen ‘Geen Kernenergie voor Zuid-Afrika’ en ‘Geen garantie voor atoomexpansie’. Op 10 
februari 1976 schreef de AABN een open brief aan de regering-Den Uyl ondertekend door twintig 
prominente Nederlandse hoogleraren, waarin zij er bij de regering op aandrongen “levering van 
nucleair materiaal door Nederlandse bedrijven aan Zuid-Afrika onmogelijk te maken.”400 In de brief 
maakten de ondertekenaars ook melding van het brede protest tegen de voorgenomen levering: “De 
PvdA, PPR, PSP, CPN, AABN, NCO, Raad van Kerken, Werkgroep Kairos, Werkgroep betaald 
antwoord, Novib, Cebemo, ICCO en andere organisaties geven blijk van hun protest.” 
Vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, waaronder dominee Albert van den Heuvel, voormalig 
minister Klompé en PvdA’er Harry de Lange, spraken op 22 oktober 1975 langdurig met de ministers 
Van der Stoel, Lubbers en Duisenberg over de mogelijke levering. Van der Stoel moest na afloop 
concluderen: “Aan het eind van een bijna twee uur durend gesprek, dat soms een oeverloos karakter 
dreigde te krijgen, werd vastgesteld dat er geen conclusies konden worden getrokken.”401 Op 5 
november 1975 richtte Harry de Lange zich op bijna wanhopige toon tot Van der Stoel: “Wat ik nu 
eigenlijk niet begrijp en waarover ik mij het hoofd breek is: waarom geef je je niet gewonnen aan de 
argumenten, die niet van ons, maar van zwart Afrika afkomstig zijn. Wat moet er nu toch nog meer 
gebeuren, voordat je inziet, dat hier een politiek neen op zijn plaats is (...) Met andere woorden: 
waarom is het zo moeilijk voor je om hier het goede te doen?”402 Waarop Van der Stoel terugschreef: 
“Ik vraag jou op mijn beurt waarom je niet kan aannemen dat ook ik oprecht het apartheidsregime wil 
bestrijden al heb ik andere ideeën over de wijze waarop dat moet gebeuren dan jij.”403 
Ook op persoonlijke titel probeerden leden van de Raad van Kerken de politiek op andere gedachten te 
brengen. Zo richtte Van der Heuvel zich rechtstreeks tot Den Uyl en ook De Lange benaderde de 
premier: “Ik doe een dringend beroep op je, Joop, om alles te doen wat in je vermogen ligt deze stap 
niet te zetten.”404 
Ook Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, Cebemo (katholiek), ICCO (protestants), de Novib en de 
organisaties NCO en Pax Christi protesteerden tegen mogelijke levering. 
De storm die de AABN met haar onthulling veroorzaakte betekende bijna het einde van het kabinet-
Den Uyl. Voor de levering van de reactorvaten was een exportvergunning nodig, en RSV wilde ook 
een exportkredietverzekering. Daardoor kwam de transactie op het bord te liggen van het kabinet. 
Ambtenaren van diverse ministeries hadden inmiddels een positief advies gegeven: “Gezien de 
ingrijpende gevolgen van een afwijzing voor het Nederlandse bedrijfsleven, zal de Regering over zeer 
klemmende en overtuigende argumenten moeten beschikken om zulk een afwijzing te kunnen 
rechtvaardigen.”405 
Ook al gezien de zwakke economische positie waarin Nederland in het midden van de jaren zeventig 
verkeerde was de leverantie in menig opzicht welkom.  
Maar in het kabinet lagen de stemmen verdeeld. De PvdA- en PPR-ministers waren in meerderheid 
tegen levering. De confessionele bewindslieden waren vóór. De zaak zette confessionele en 
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progressieve ministers voor de zoveelste keer tegenover elkaar. Dit was des te schrijnender omdat Den 
Uyl de minister van Economische zaken, Lubbers, had voorgehouden dat het met het verzet in de 
PvdA-fractie in de Kamer wel mee zou vallen. Dat bleek echter op een misverstand te berusten. Na een 
gesprek onder vier ogen had Den Uyl van Van Thijn een verkeerd idee gekregen over de positie van 
deze fractie, vertelt de laatstgenoemde: “Ik had iedere donderdag, a deux, contact met Den Uyl. Hij 
vertelde me dat dit op de agenda stond en vroeg me wat de fractie zou doen als het kabinet zou 
besluiten tot levering. Ik heb toen een fout gemaakt en me niet helder genoeg uitgelaten. Ik zei: ‘Ik 
denk dat de fractie daar niet zo voor is.’ Dat soort omzichtige bewoordingen moest je niet kiezen bij 
Den Uyl. Hij kreeg de indruk dat het verzet wel meeviel en zei tegen Lubbers dat de reactie van Van 
Thijn hem was meegevallen. Lubbers dacht vervolgens dat hij z’n gang kon gaan. Maar de fractie nam 
het hoog op. Ik vond het vanzelfsprekend dat we dit besluit niet zouden volgen. Ik was verrast dat Den 
Uyl het zo van me had begrepen. Terwijl ik in de Kamer een verklaring aflegde interrumpeerde 
Lubbers me en zei dat ik het in het voortraject anders had voorgespiegeld. Hij voelde zich 
besodemieterd.”406 
Volgens Lubbers was de kwestie van de reactorvaten al door Den Uyl voorgekookt met de progressieve 
leden van het kabinet voordat het in de ministerraad ter sprake werd gebracht. Maar ook Lubbers zelf 
voerde politiek beraad in eigen kring. “Mijn fractievoorzitter Frans Andriessen zei dat ik mijn poot stijf 
moest houden en desnoods een kabinetscrisis moest riskeren. Toen ik vervolgens niet aftrad was Frans 
het er dus niet mee eens.”407 
Aanvankelijk had het kabinet toestemming gegeven voor het verlenen van een 
exportkredietverzekering onder voorwaarde dat Zuid-Afrika met de reactorvaten moest omspringen 
alsof dat land het non-proliferatieverdrag tegen de verspreiding van kernwapens had ondertekend. 
Bovendien zou Nederland de eisen van andere landen met betrekking tot levering overnemen. De 
aanvankelijke stemverhouding in het kabinet was 10:6 voor levering. Waarbij de PvdA’ers Vredeling 
(Defensie), Van der Stoel (Buitenlandse Zaken), Duisenberg (Financiën) en D66’er Gruijters 
(Volkshuisvesting) de zijde van de confessionelen kozen. Vanuit het parlement ontstond echter 
beroering over het kabinetsbesluit. Met een nipte meerderheid van één stem (70 tegen 69) werd in de 
Kamer de motie Ter Beek aangenomen waarin leverantie feitelijk werd verboden. De PPR-
bewindslieden, evenals de PvdA-staatssecretarissen Wim Meijer en Ger Klein, dreigden met opstappen 
als het kabinet vóór levering zou besluiten. Een kabinetscrisis dreigde. Vooral ook omdat Lubbers 
dreigde met opstappen als het kabinet tegen zou stemmen. Het dreigen met opstappen zou Pronk later 
doen verzuchten: “...dat gewapper met portefeuilles van te voren was een ellende. Niet alleen door 
Lubbers, er werd veel gewapperd.”408 Ook Duisenberg liet later, tijdens de verhoren van de RSV-
enquete, weten dat hij ten tijde van deze affaire overwogen had af te treden.409 Op 16 mei 1976 vond 
PvdA-crisisberaad plaats bij Den Uyl thuis in Buitenveldert. Het beraad duurde tot diep in de nacht. 
Van Thijn: “Dat ging hard tegen hard. De fractie was in grote meerderheid tegen levering. Het woog 
voor ons ontzettend zwaar, ik had er al m’n emotie ingestoken. Het tegenargument was dat anders 
Frankrijk de order zou krijgen, zonder eisen aan Zuid-Afrika. Ook ging het om veel werkgelegenheid. 
Ik was onverzoenlijk en heb het vallen van het kabinet geriskeerd. Van der Stoel en Vredeling zijn toen 
omgegaan. Gewoon vanwege de politieke druk.” Vredeling: “Verstandelijk moet ik voor zijn, maar 
gevoelsmatig kan ik dat niet opbrengen”, zo tekende zijn opvolger Bram Stemerdink uit zijn mond 
op.410 
Van der Stoel: “Ik was vóór leveren. Dat was ik met name omdat wij bij levering eisen konden stellen 
op het gebied van non-proliferatie. Ik was ervan overtuigd dat als wij niet zouden leveren de Fransen 
de leverantie wél zouden doen en die zouden geen enkele eis stellen. Frankrijk keek alleen naar 
handelsbelangen. Uiteindelijk ben ik tijdens een gesprek bij Den Uyl thuis omgegaan. Niet omdat ik 
van gedachten was veranderd, maar omdat ik ervan overtuigd was dat als ik voet bij stuk zou houden 
dat het kabinet dan zou vallen en dat we dan enige tijd met een demissionair kabinet zouden moeten 
werken.”411 Van der Stoel’s angst voor een kabinetscrisis kwam voort uit een andere affaire die zich op 
dat moment aan het ontwikkelen was. Van der Stoel: “Ik had inmiddels signalen opgevangen dat de 
Lockheed-affaire veel stof zou doen opwaaien. Ik vond een constitutionele crisis onder een 
demissionair kabinet onverantwoord.” 
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Duisenberg bleef als enige PvdA-minister voet bij stuk houden en daarmee was de verhouding in het 
kabinet 8:8 geworden. Bij stakende stemmen is het gebruikelijk dat de premier de doorslag geeft. Van 
der Stoel: “Ik vermoed dat voor hem de naderende Lockheedaffaire ook van belang is geweest, want hij 
durfde het niet aan de knoop door te hakken. We hadden allebei een onbehaaglijk gevoel over die 
Lockheed-zaak. Ik ben op een zondagochtend bij Lubbers langsgegaan om hem mijn ommezwaai uit te 
leggen. Dat begreep hij wel (...) Ik meen dat ons gesprek die zondagochtend hem ertoe gebracht heeft 
niet af te treden. Uiteindelijk ging het dus precies zoals ik dacht: het kabinet bleef overeind en kon zo 
de Lockheed-affaire tot een goed einde brengen.” Lubbers herinnert zich overigens niet dat Van der 
Stoel tijdens dat gesprek de Lockheed-affaire als argument had aangevoerd. “Ik zat niet in het clubje 
bewindslieden dat over Lockheed ging. Van der Stoel zei wel: geloof me, we kunnen nu geen crisis 
hebben, maar hij gaf geen details.” 
Op 29 mei 1976 kwam het bericht dat de order naar een Frans bedrijf zou gaan.  
De drie betrokken Nederlandse bedrijven lieten 31 mei weten de Staat aansprakelijk te stellen voor de 
geleden schade. Volgens de bedrijven had het kabinet zich niet aan zijn toezeggingen gehouden dat het 
tijdig medewerking zou verlenen. Vooral Lubbers en zijn ambtenaren hadden vooraf de verwachting 
gewekt dat het wel goed zou komen met de vergunning en de kredietgarantie.  
De werknemersorganisaties CNV en FNV namen geen standpunt in over deze zaak. Alleen de 
Industriebond NVV was tegen de leverantie, maar betreurde later dat het toch niet was doorgegaan: 
“Dat is bijzonder spijtig, vanwege het werk dat we er door hadden kunnen hebben.”412 
 
Het is zeer de vraag of een lobby door de AABN op enig moment de besluitvorming had kunnen 
beïnvloeden. Opmerkelijk is wel dat dit nauwelijks is geprobeerd. Dit valt wellicht te verklaren omdat 
er bij de AABN weinig fiducie was in het kabinet-Den Uyl, maar ook omdat de organisatie op dat 
moment in beslag werd genomen door de Okhela-affaire (zie later).  
Op 19 mei, drie dagen na het beraad bij Den Uyl thuis, schreef de AABN nog wel een ‘open brief’ aan 
de ministerraad waarin de organisatie erop aandrong geen toestemming voor de leverantie te geven en 
bovendien bij bevriende mogendheden erop aan te dringen dat die dat ook niet zouden doen.413 Maar de 
AABN deed geen moeite om via direct persoonlijk contact extra druk uit te oefenen. Max van der Stoel 
kan zich bijvoorbeeld niet herinneren dat hij in die tijd is benaderd door de AABN. “In die gevallen is 
mijn houding altijd geweest: je moet naar ze luisteren, maar niet je oren ernaar laten hangen. We waren 
allemaal tegen apartheid, de discussies gingen over hoe je apartheid het beste kon bestrijden.”414 Ook 
Van Thijn is niet direct benaderd door de AABN. “Ik heb toen zeker niets gehoord van Conny Braam 
en haar club. Misschien dat Relus in die tijd is benaderd, daar heb ik geen zicht op. Ik was 
fractievoorzitter en Relus was zeer gezaghebbend in dit dossier. De lobby van de anti-
apartheidsgroepen ging er bij ons natuurlijk in als koek.”415 
 
Braam: “Dat er een kabinet Den Uyl was maakte ons niks uit. We verwachtten daar weinig van. Door 
onze keuze voor het ANC en dus de gewapende strijd duurde het lang voor de PvdA aan onze zijde 
stond. Ik heb in die tijd veel gesproken met de Internationaal Secretaris van de PvdA. Later met Relus 
natuurlijk. Ze waren niet te vermurwen en wilden ons gewoon niet steunen. Onze onervarenheid 
speelde een grote rol. Zo hebben we verzuimd om binnen de PvdA te kijken of er personen of facties 
waren die ons wél steunden om zo van binnenuit aan verandering te werken.”416  
Ton Korver, AABN-bestuurslid in die tijd: “Relus ter Beek vond ons wel sympathiek. Maar hij was 
ook reëel. Relus zei: ‘Jullie gaan harder dan ik kan, maar dat is jullie taak.’ Het goede van Relus was 
dat hij altijd kwam opdagen als we iets organiseerden. Dat betekende veel voor ons. Met andere 
partijen hadden we vrijwel geen contact, soms wel met iemand als Albeda. We hadden zeker geen 
strategie of visie over hoe we de politiek moesten benaderen. Sowieso moet je ons niet veel strategisch 
vernuft toedichten.”417 
Volgens Fons Geerlings, vanaf het begin betrokken bij de AABN, is de AABN door de zaak van de 
reactorvaten ‘geflipt wat betreft het kabinet Den Uyl’: “Daar waren wij woedend over. Wij hebben 
trouwens nooit een goede verstandhouding gehad met het kabinet Den Uyl.”418 Braam vult aan: 
“Werken via de officiële politieke kanalen was toen helemaal niet in. Aan lobby deden we niet. Den 
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Haag was een vreemde wereld. We bemoeiden ons met het activistenwereldje en dat was groot en 
interessant genoeg. Den Haag hadden we niet nodig en vertrouwden we ook niet.” 
Van grotere invloed was de lobby vanuit christelijke hoek. Werkgroep Kairos schreef brieven aan de 
Nederlandse regering, waarin de bezwaren van ANC, de Wereldraad van Kerken en het Christelijk 
Instituut van Beyers Naudé werden verwoord. Vooral de oproep van Beyers Naudé en van de VU-
hoogleraren Verkuyl en Blom om de vergunning niet te verlenen legde gewicht in de schaal. Maar 
uiteindelijk verwierp AR-fractievoorzitter Aantjes de oproep van zijn geestverwanten, omdat volgens 
hem niet zozeer de christelijke ethiek aan de orde was, maar vooral ook de vraag of de regering 
behoorlijk bestuur uitoefent.419 Samen met de AABN, het Angola Comité en de Boycot Outspan Aktie 
nam Kairos het initiatief tot een advertentiecampagne, waarbij, toen bleek dat de order naar Frankrijk 
was gegaan, uiteindelijk een advertentie is geplaatst in de Franse krant Le Monde om het Franse 
publiek in te lichten over de order.420 
 
De afhandeling van de zaak van de reactorvaten bevestigde het wantrouwen van de activisten ten 
opzichte van de officiële politiek. De zaak werd, in de woorden van Van Thijn, ‘via de politieke 
trukendoos’ afgehandeld. In plaats van een helder ‘nee’ tegen levering (of desnoods een helder ‘ja’) is 
de zaak zo lang aangehouden en vertraagd dat de Zuid-Afrikanen zelf afhaakten en hun heil in 
Frankrijk zochten. Van Thijn: “Dat was niet echt heldhaftig. Ik was daar erg kwaad over.” 
Den Uyl zou later berouw tonen over de manier waarop zijn kabinet deze zaak had afgehandeld. 
Tijdens de verhoren bij de parlementaire enquête over de RSV verklaarde Den Uyl: “Het kabinet had 
de keuze tussen of een crisis of het geven van een exportkredietverzekering. Uit die keuze is het 
kabinet niet gekomen. Dat acht ik een slechte zaak. Achteraf alles overziende had ik maar beter een 
kabinetscrisis moeten nemen.”421 Van der Stoel is het met die evaluatie niet eens: “Ja, dat was zijn 
afweging later. Dat gaat in tegen mijn opvattingen. Ik denk niet dat we door een ander besluit 
daadwerkelijk druk op Zuid-Afrika hadden gezet. Dat was symboolpolitiek geweest. Daar heeft 
niemand wat aan.”  
Ook Lubbers betuigde in zekere zin later spijt van zijn opstelling in deze zaak, althans hij verklaarde in 
een interview met de Leeuwarder Courant dat hij, een jaar na dato, blij was dat de order uiteindelijk 
niet was doorgegaan, “gezien de toestand in Zuid-Afrika”.422 Daarbij doelde Lubbers op het 
gewelddadige optreden van de Zuid-Afrikaanse politie tijdens en na de protesten in Soweto in juni 
1976. 
In die tijd was ‘Soweto’ nog niet gebeurd, en dat was ook duidelijk in de publieke opinie van dat 
moment. Een NIPO-weekonderzoek in juni 1976 laat zien dat er op dat moment vermoedelijk geen 
meerderheid van de bevolking tegen leverantie was geweest. 423 Op de vraag of men het jammer vond 
dat de leverantie niet doorging antwoordde 42,5 procent dat inderdaad jammer te vinden. 28 procent 
vond het goed, 22 procent stond neutraal en 7,5 procent wist het niet. NIPO vroeg ook hoe het publiek 
het beleid van de regering met betrekking tot deze zaak beoordeelde. Daarvan zei 15,1 procent het 
beleid goed te keuren, 35,3 procent beoordeelde het beleid als matig en 34 procent vond het gevoerde 
beleid slecht. Daarbij is helaas niet gevraagd om de reden waarom met het beleid goed- dan wel 
afkeurde. Iets meerzeggend waren de antwoorden op de vraag of men wat betreft Zuid-Afrika zichzelf 
aan de kant van de ‘negers’ of van de blanken plaatste. Maar liefst 65 procent van de ondervraagden 
antwoordde neutraal te staan in de verhouding tussen blank en zwart in Zuid-Afrika. 22,4 procent koos 
voor het kamp van de zwarten en 4,8 procent van de ondervraagden koos voor de blanken.  
Ruim een jaar later, dus na de gebeurtenissen in Soweto, was Zuid-Afrika nogmaals onderwerp van een 
vraag in het NIPO-weekonderzoek. De vraag was of Nederland zich zou moeten bemoeien met de 
situatie van apartheid in Zuid-Afrika. Toen vond 47 procent van de ondervraagden dat dit inderdaad 
een taak was van Nederland, 45 procent vond van niet.424 
Zuid-Afrika stond opnieuw op de agenda van het NIPO-weekonderzoek in januari 1981. Dat de 
stemming toen omgeslagen was blijkt wel uit de antwoorden: 65,9 procent van de ondervraagden 
antwoordde dat Nederland geen oorlogsschepen of kerncentrale-onderdelen aan Zuid-Afrika zou 
mogen leveren. Een vijfde deel van de ondervraagden, 20,6 procent, vond dat dit wel mogelijk zou 
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moeten zijn.425 Ruim 54 procent vond de zaak van de apartheid ‘belangrijk’, bijna 40 procent vond dit 
niet belangrijk. 
Kennelijk trok Zuid-Afrika zich wel degelijk iets aan van de opinie van Nederland over apartheid. In 
november 1977, ná het bekend raken van de dood van Steve Biko en de banning orders die de Zuid-
Afrikaanse regering had uitgevaardigd, liet de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag een enquête 
houden over de mening van Nederlanders over apartheid. De vragen concentreerden zich vooral op de 
mening over sancties tegen Zuid-Afrika. De geënqueteerden konden zich uitspreken over zes mogelijke 
sancties: geen levering van strategische goederen; verbod op investeringen; terugroepen ambassadeur; 
verbreken cultureel akkoord; verbreken van handelsbetrekkingen; en tenslotte een totale boycot. Uit de 
enquête bleek dat 32,6 procent tegen enigerlei vorm van sanctie tegen Zuid-Afrika was, 44,3 procent 
was voorstander van sancties en 23,1 procent had geen mening. Van de gegeven sanctiemogelijkheden 
was een totale boycot de meest gekozen mogelijkheid (18,8 procent). Zuid-Afrika en Nederland 
interpreteerden de cijfers trouwens zeer verschillend. Zuid-Afrika berichtte met enige opluchting dat 
slechts een minderheid voorstander was van sancties terwijl een woordvoerder van de Nederlandse 
overheid liet weten dat het opmerkelijk was dat in een land waar het zes maanden duurt om een 
regering te formeren, maar liefst 44,3 procent van de mensen voorstander is van sancties tegen Zuid-
Afrika.426 
 
Een opinieonderzoek in 1979 over ‘vijandsbeelden’, legde de vraag voor met welke landen uit een 
gegeven lijst Nederland bevriend zou moeten zijn. Daarbij ‘scoorde’ Zuid-Afrika 41,5 procent (er 
waren meerdere antwoorden mogelijk). Opvallend was dat dit de laagste score was. Zelfs de Sovjet 
Unie/Rusland scoorde hoger: 41,7 procent van de ondervraagden vond dat Nederland met Rusland 
bevriend diende te zijn.427 
Bij een NIPO-weekonderzoek gehouden in juni 1980 noteerde 2,8 procent van de ondervraagden Zuid-
Afrika als ‘vijand van Nederland’. Hoger scoorden Oost-Duitsland (6,5 procent), Rusland (9,8 
procent), maar ook de ‘Arabische landen’ werden in 1980 door 3,4 procent van de ondervraagden als 
vijand van Nederland gezien. Van de totale ‘westerse’ wereld werd Zuid-Afrika wel het minst als 
bondgenoot gezien. Slechts 1,1 procent van de bevolking zag in het ‘broedervolk’ nog een ‘echte 
bondgenoot’.428 
 
In maart 1981 onderzocht het NIPO de mening van de Nederlandse bevolking over een eenzijdige 
Nederlandse olieboycot van Zuid-Afrika (dus zonder besluit van de Veiligheidsraad of van de EEG). 
Bijna 50 procent vond een eenzijdige olieboycot door Nederland, ‘niet belangrijk’. 44 procent vond het 
‘wel belangrijk’. Van de ondervraagden was 22,2 procent voor zo’n eenzijdige boycot, maar iets meer 
mensen (27,6 procent) was tegen. Een grote groep van 41,6 procent stond onverschillig. Opmerkelijk 
was de opvatting van de bevolking over het nut van zo’n eenzijdige olieboycot. Maar liefst 39,1 
voorzag geen invloed op het beleid in Zuid-Afrika en 42 procent voorzag weinig invloed. 10,4 procent 
vermoedde dat een eenzijdige Nederlandse olieboycot ‘veel invloed’ zou hebben op het Zuid-
Afrikaanse beleid.429  
In 1983 werd de kwestie Zuid-Afrika nogmaals voorgelegd aan een groep respondenten. Op dat 
moment was de houding jegens Zuid-Afrika al duidelijk afwijzend. 47 procent stond ‘sterk afwijzend’ 
tegenover Zuid-Afrika en 31 procent ‘tamelijk afwijzend’. Slechts 4 procent stond ‘zeer welwillend’ 
tegenover Zuid-Afrika. Driekwart van de bevolking vond dat de blanken hun leidende positie moesten 
prijsgeven, nog eens 6 procent vond dat de blanken er niet eens thuishoorden. Zo’n 18 procent vond dat 
de blanken hun leidende positie konden behouden. Een grotere groep respondenten zag echter wel iets 
in het systeem van gescheiden ontwikkeling in Zuid-Afrika en de zogenaamde ‘thuislanden’: 41 
procent van de ondervraagden zei wel iets voor dat principe te voelen. Ook in dit onderzoek kwam de 
mogelijkheid van een boycot weer ter sprake. Ook nu was er geen meerderheid voor een economische 
of zelfs een wapenboycot. Iets meer dan een kwart van de mensen was voor een economische boycot, 
45 procent was tegen zo’n boycot en nog een 26 procent was tegen een wapenembargo. Ook zag een 
meerderheid weinig in een cultureel en maatschappelijk embargo van Zuid-afrika: 65 procent vond dat 
Nederland niet moest meedoen aan zo’n embargo, 33 procent vond dat Nederland wel moest doen. 
Maar liefst 46 procent van de ondervraagden meenden dat communisten Zuid-Afrika in een kwaad 
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daglicht wilden plaatsen!430 Het onderzoeksbureau Interview peilde een paar jaar later, eind 1985, een 
forse omslag in het denken van de Nederlander over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen 
apartheid. Op de stelling ‘Nederland moet eenzijdige economische boycotmaatregelen tegen Zuid-
Afrika nemen ter bestrijding van de apartheid’ reageerde 54 procent van de ondervraagden 
instemmend, 35 procent was het met de stelling oneens en 12 procent had geen mening.431 
 
De vakbeweging tegen apartheid 
In de kwestie van de reactorvaten ging het onder andere om een afweging tussen de belangen van de 
Nederlandse economie en werkgelegenheid aan de ene kant en het morele oordeel over apartheid aan 
de andere kant. Zeker de Nederlandse vakbeweging had met deze belangenafweging te maken. Vanaf 
de jaren zestig heeft de Nederlandse vakbeweging een rol gespeeld in de anti-apartheidsbeweging.432 
Dat begon in 1963 toen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) de actie van het CZA 
steunde tegen Zuid-Afrikaans fruit. Het christelijke CNV en de katholieke NKV steunden de actie toen 
niet. Het eerste gezamenlijke optreden van de drie vakverbonden was in 1973 toen ze zich gedrieën 
uitspraken tegen overheidssteun aan migratie naar Zuid-Afrika. Ook schreven de drie bonden brieven 
aan tientallen Nederlandse bedrijven met investeringen in Zuid-Afrika. Na de fusie van NVV en NKV 
tot de FNV ontpopte de nieuwe vakbond, met meer dan een miljoen leden, zich tot een actieve 
deelnemer aan de anti-apartheidsbeweging. In 1976, na de opstand in Soweto, pleitte de FNV bij de 
regering-Den Uyl voor vergaande economische, politieke en culturele sancties jegens Zuid-Afrika. Met 
de actievere, meer radicale opstelling van de FNV eindigde ook het samen optrekken met het CNV. 
Met name op het gebied van (eenzijdige) Nederlandse sancties jegens Zuid-Afrika stonden FNV en 
CNV veelal tegenover elkaar. De FNV steunde bijvoorbeeld vanaf 1979 de campagne van KZA en 
Kairos voor een olieboycot, terwijl het CNV van zo’n boycot niets wilde weten. Daarmee week het 
CNV af van de internationale, christelijk georiënteerde, Wereldverbond van Arbeid (WVA) waar het 
CNV bij was aangesloten. 
In januari 1977 organiseerde het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV – in het 
Engels International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU – waar FNV bij was aangesloten) een 
boycotweek waar het FNV aan deelnam. CNV weigerde deel te nemen: het CNV stelde zich op het 
standpunt dat investeren in Zuid-Afrika, onder bepaalde omstandigheden, toegestaan moest worden. De 
actieweek in 1977 – bedoeld om diensten aan schepen en vliegtuigen uit Zuid-Afrika in deze week te 
weigeren – was weinig succesvol. Een IVVV-boycotweek in 1978 werd in Nederland niet nagevolgd, 
in plaats daarvan gaf de FNV dat jaar extra nadruk aan informatieverspreiding onder de leden. 
Op het gebied van informatievoorziening richting het publiek moeten de overzichten genoemd worden 
die vooral de AABN samen met het FNV publiceerde over Nederlandse investeringen in Zuid-Afrika, 
zoals het boekje ‘Nederland investeert in apartheid’433 uit 1985 en ‘Nederland’s aandeel in apartheid’434 
uit 1987. 
In 1980 besloten de FNV-bonden hun beleggingen (het ging daarbij om de weerstandskassen en 
pensioenfondsen en dergelijke) in bedrijven met banden met Zuid-Afrika af te stoten. Tegen dit besluit 
werd overigens geprotesteerd door een groep ‘verontruste FNV’ers’ die zich op 7 juni 1980 aan de 
ingang van het FNV-hoofdgebouw in Amsterdam-West vastketende.435 Via het project 
‘Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking in de Vakbeweging’ (BOV) probeerde de FVN de 
internationale solidariteit bij haar leden aan te wakkeren en te voeden. Ook leden van de anti-
apartheidsorganisaties waren actief in de BOV. Vanaf het einde van de jaren zeventig werd de strijd 
tegen de apartheid een belangrijk onderdeel van het internationale werk van de FNV. Ook 
verschillende bonden onder de FNV waren actief. De Vervoersbond FNV, bijvoorbeeld, 
bediscussieerde in het begin van de jaren tachtig de rol van Rotterdam in de import en export van 
goederen van en naar Zuid-Afrika. De Dienstenbond FNV deed in 1983 mee aan acties tegen 
Nederlandse banken die betrokken waren in Zuid-Afrika en publiceerde daar onder andere een boekje 
over. De Onderwijsbond ABOP deed mee met de acties van de AABN voor de steun aan de ANC-
school in Tanzania, het Solomon Mahlangu Freedom College. De Industriebond FNV, tenslotte, deed 
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mee in de acties tegen Shell, onder andere door folders te verspreiden onder leden werkzaam bij de 
grote oliebedrijven. Anti-apartheidsacties zijn daarnaast georganiseerd door de ABVA/KABO, de 
Voedingsbond en de bij de FNV aangesloten Nederlandse Vereniging van Journalisten. De BOV 
maakte de tweemaandelijkse nieuwsbrief ‘Arbeidersstrijd tegen apartheid’, die verspreid werd onder 
ongeveer 1300 FNV-leden.436 
Binnen verschillende bedrijven met belangen in Zuid-Afrika, waaronder Unilever, de ABN Bank, 
Europe Container Terminals en Shell, richtte de FNV werkgroepen op die de discussie over de 
betrokkenheid van het bedrijf bij de apartheid moesten aankaarten.  
Naast het gewicht van de ruim één miljoen leden, was de betrokkenheid van de FNV bij de anti-
apartheidsstrijd ook van belang vanwege de positie van de vakbond binnen de samenleving. De FNV 
had een duidelijke, materiële betrokkenheid (een acknowledged interest437) bij een eventuele boycot 
van Zuid-Afrika door Nederland en was daardoor automatisch een erkende partij bij discussies 
daarover.  
Tegelijkertijd was het ook onmiskenbaar dat de FNV en de anti-apartheidsorganisaties een 
verschillende insteek hadden en ook op verschillende manieren beperkt werden in wat ze konden doen. 
Volgens Wouter van der Schaaf, namens de FNV betrokken bij acties tegen apartheid, gingen de 
activisten van KZA en AABN er veel te makkelijk van uit dat Nederlandse arbeiders wel bereid zouden 
zijn om, uit solidariteit met menselijk leed elders in de wereld, hun baan op ’t spel te zetten. “Wij – 
bestuurders en medewerkers van de FNV - deden er alles aan om alles rondom Zuid-Afrika binnen de 
FNV onder de aandacht te brengen, maar de strijd tegen apartheid was uiteindelijke niet de ‘core 
business’ van de FNV. Het bleef ondergeschikt aan onze primaire taken op het gebied van 
werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Het kostte soms moeite om dat bij de 
anti-apartheidsbeweging tussen de oren te krijgen.”438 
 
Een probleem was ook dat er vanuit de FNV verschillende ‘signalen’ kwamen over de opstelling van 
de vakbeweging. De FNV benaderde de kwestie van de apartheid vanuit drie verschillende 
invalshoeken. Ten eerste viel de opstelling ten aanzien van Zuid-Afrika binnen het internationaal beleid 
van de FNV. De Internationaal Secretaris van de FNV was de spil binnen de ‘diplomatieke’ 
internationale relaties van de federatie, zoals de opstelling binnen de internationale vakcentrale ICFTU 
en binnen de International Labour Organisation (ILO), de VN-arbeidsorganisatie. Het was vooral 
problematisch dat de Zuid-Afrikaanse vakbondsorganisatie die door het grootste deel van de anti-
apartheidsorganisaties werd gesteund, de ANC-gelieerde South African Congress of Trade Unions, 
SACTU, banden had met de ‘communistische’ World Federation of Trade Unions (WFTU). Dat was 
niet zozeer omdat SACTU een communistische bond was, maar veeleer omdat de WFTU een veel 
radicaler anti-apartheidsbeleid voerde. Het beleid en de spelregels afgesproken binnen de ‘anti-
communistische’ ICFTU waren voor de FNV echter richtinggevend. Van der Schaaf: “De 
‘diplomatieke dienst’ binnen de FNV verzette zich tegen relaties met organisaties die ook nauw 
verbonden waren met de door het Oostblok gedomineerde internationale. De Koude Oorlog was in 
volle gang en de FNV was een trouwe volger in deze scheiding binnen de vakbeweging.” 
De tweede invalshoek waarvanuit de FNV te maken had met Zuid-Afrika en de kwestie van de 
apartheid was de ‘projectenpoot’. Om de solidariteit met Zuid-Afrika vorm te geven zocht de FNV 
mogelijkheden om vakbondswerk in Zuid-Afrika materieel te steunen. Het probleem was echter het 
vinden van geschikte samenwerkingspartners. Voor de FNV was het uitgesloten dat steun werd 
gegeven aan bonden die functioneerden binnen het apartheidssysteem. Van der Schaaf: “Hierin lag een 
groot geschil tussen FNV en CNV. Arie Hordijk (de algemeen secretaris van de CNV, RM) reisde 
meermalen af naar Zuid Afrika. Hij kreeg een visum. FNV’ers werden visa geweigerd. Daar waren we 
niet rouwig onder, want het bevestigde onze politieke correctheid. Maar wat had Hordijk toch steeds in 
Zuid-Afrika te zoeken? En met wie ging hij daar dan in zee?” Als de legale bonden uitgesloten waren 
voor steun van de FNV, bleven de ondergrondse bonden over. “Dus waren er stromingen die zeiden dat 
de FNV in zee moest gaan met de aan het ANC gelieerde bonden en de vakcentrale SACTU. Maar hoe 
kan je projecten uitvoeren met ondergrondse organisaties? Dat was eigenlijk niet uitvoerbaar. Nog 
afgezien van de politieke gevoeligheden van het samenwerken met ‘communisten’.” 
De anti-apartheidsorganisaties hadden eigenlijk het meeste te maken met de derde internationale ‘poot’ 
binnen de FNV: de afdeling die verantwoordelijk was voor het internationaal bewustwordingswerk 
onder de leden, Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking en Vakbeweging (BOV). Wouter van der 
Schaaf was één van de centrale figuren binnen BOV. Hij bezocht afdelingen en individuele leden bij 
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bedrijven en verzorgde informatie over diverse aandachtsgebieden, waaronder de apartheid in Zuid-
Afrika. “Die leden hadden niet veel op met subtiliteiten van de diplomatieke afdeling van de FNV. Zij 
zagen en voelden een onrecht en sympatiseerden met zwarte Zuid-Afrikanen.”  
Ook binnen de FNV zelf was het een hele opgave om de drie internationale ‘poten’  met elkaar in 
harmonie te brengen. De achterliggende gevoeligheden werden lang niet altijd begrepen door de anti-
apartheidsorganisaties.  
Met de oprichting van het Congress of South Africa Trade Unions, COSATU, in 1985, werd het 
makkelijker voor de FNV om de betrokkenheid met Zuid-Afrika vorm te geven. Van der Schaaf: 
“Eindelijk een grote, herkenbare organisatie met daarbij aangesloten bonden. Eindelijk een 
mogelijkheid om met die organisatie werkrelaties aan te gaan en hun leiders bij ons over de vloer te 
hebben. Geen gedonder meer over al dan niet ondergronds opererende bonden. Eindelijk ook de 
mogelijkheid voor de FNV om met een éigen partner op de proppen te komen. Kairos had de kerken en 
het Christelijk Instituut, AABN en KZA hadden het ANC en nu had de FNV zijn partner in COSATU.”  
 
Maar ook na 1985 verliep de relatie tussen de anti-apartheidsorganisaties en de FNV niet altijd 
rimpelloos. De FNV-bonden bleven regelmatig op de rem staan en dat wekte irritatie bij het KZA, dat 
liefst samen met de FNV wilde optrekken in de campagne tegen Shell. Van der Schaaf schreef aan 
Sietse Bosgra dat “KZA en FNV niet in tempo parallel lopen is duidelijk; daarvoor lopen ook de 
activiteiten vaak te zeer uiteen.”439 Op 7 mei 1986 spraken KZA en FNV met elkaar om duidelijkheid 
te krijgen over elkaars standpunten. In dat gesprek stelde de FNV dat vooral de positie van de kleine 
pomphouder die getroffen wordt door de acties hen huiverig maakte zich achter de campagne te stellen. 
In dat gesprek zegde de FNV toe dat de bond wel de oproep ‘Shell smeer ‘m uit Zuid-Afrika’ zou 
ondertekenen.440  
FNV’ers Jan van Grunsven en Van der Schaaf lieten weten dat ze inderdaad tegen een totale boycot 
van Zuid-Afrika waren omdat de FNV dan geen contacten meer zou kunnen onderhouden met Zuid-
Afrikaanse bonden. In plaats van een (onhaalbare) boycot zou Nederland zich juist moeten toeleggen 
op het tegenhouden van nieuwe investeringen. FNV was niet bereid om voluit achter de internationale 
campagne tegen Shell te gaan staan, zo stelden van Grunsven en van der Schaaf, ook om het het actieve 
deel van de leden niet teveel te belasten. Tegelijkertijd schreef de Industriebond FNV aan het KZA dat 
deze bond alleen participeerde in acties waarvan de bond zelf tot de totstandkoming en uitvoering 
daadwerkelijk was betrokken.441 Kennelijk was het voor Kairos en het KZA lastig om de 
mogelijkheden van de bonden goed in te schatten. Toch schrokken KZA en Kairos toen FNV-voorzitter 
Pont zich, in oktober 1986 na een reis naar Zambia, liet ontvallen dat de Nederlandse vakbeweging er 
niets voor voelde om het initiatief te nemen tot een boycot van Nederlandse bedrijven die weigeren 
zich uit Zuid-Afrika terug te trekken (zoals Shell en Philips). Hiermee verliet de FNV, volgens de anti-
apartheidsorganisaties, publiekelijk het eerdere beleid van een isolatie van Zuid-Afrika, zoals bleek uit 
het feit dat de FNV de acties tegen AMRO en ABN wel had gesteund. In een ongedateerde 
conceptbrief aan het Federatiebestuur van de FNV schreven Novib, KZA, Pax Christi en Kairos dat ze 
verontrust waren dat de FNV (nog) meent dat buitenlandse bedrijven van binnenuit druk kunnen 
uitoefenen op Zuid-Afrika, in plaats van te eisen dat deze bedrijven Zuid-Afrika verlaten. “Wij 
vernemen eveneens dat de FNV niet van plan is op oorlogspad te gaan tegen bedrijven die in Zuid-
Afrika blijven. Een boycot van bedrijven als Shell wordt afgewezen (...) Maar Shell kan zich alleen 
maar gesteund voelen als de FNV boycot-akties tegen bedrijven die in Zuid-Afrika investeren radikaal 
afwijst. Dit terwijl de mijnwerkersvakbond in de Verenigde Staten wel een boycot van Shell 
propageert.”442  
Pont was kennelijk de discussie binnen zijn eigen organisatie voor geweest, want veel vakbondsleden 
en afdelingen van de FNV protesteerden tegen de uitlatingen van hun voorzitter. Het leidde tot 
uitgebreide discussies binnen de FNV over de rol van de vakbeweging in de strijd tegen apartheid. Pont 
haalde bakzeil. In september 1987 was het FNV de mede-auteur van de publicatie ‘Nederlands aandeel 
in Apartheid’, samen met de AABN, het KZA en Kairos. Het onderzoeksverslag werd gepresenteerd 
door Pont zelf. Hij riep bij die gelegenheid, voor alle duidelijkheid, op tot een volledige boycot van 
Zuid-Afrika: een eind aan de aankoop en verkoop van Zuid-Afrikaanse producten, de beëindiging van 
de directe luchtvaartverbinding, een eind aan de overdracht van technologische kennis, een naleving 
van de VN-olieboycot en een serieus begin van desinvesteringen, niet alleen van Nederlandse bedrijven 
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in Zuid-Afrika, maar ook van Zuid-Afrikaanse bedrijven in Nederland. Het onderzoek openbaarde de 
namen van 61 Zuid-Afrikaanse bedrijven die vestigingen in Nederland hadden. Volgens Pont zouden 
deze bedrijven gesloten moeten worden. In totaal zouden daarmee 2.300 mensen hun baan verliezen. 
Vooral het vertrek van tabaksbedrijf Rothmans zou banen kosten. Pont erkende dat de strijd tegen de 
apartheid op gespannen voet staat met het streven naar behoud van werkgelegenheid. Hij zei dat de 
FNV er niet op uit was de werkgelegenheid in de tabaksindustrie op te offeren aan de ‘grote 
doelstelling’ van het vernietigen van het apartheidsregime: “Wij moeten dit netjes oplossen en kijken 
of er alternatieve werkgelegenheid is te vinden,” aldus Pont.443  
De angst voor verlies aan werkgelegenheid speelde vaak een rol bij het vormgeven van concrete acties 
door de FNV. Midden 1987 beloofde de voorzitter van Vervoersbond FNV, Ruud Vreeman, een 
groepje KLM-arbeiders alle steun als zij bereid waren een KLM-vliegtuig met bestemming Zuid-
Afrika tegen te houden. In dat jaar vlogen 40.000 passagiers met de KLM vanuit Schiphol naar Zuid-
Afrika. Dat aantal was toegenomen vergeleken met een jaar eerder, toen het bedrijf 33.000 mensen 
naar Zuid-Afrika vervoerde. De KLM profiteerde van de boycot van de Amerikanen van luchtvaart 
naar het land van de apartheid. Ondanks de steun van Vreeman durfde geen enkele Nederlandse vlieger 
het aan een KLM-kist naar Zuid-Afrika besmet te verklaren. In plaats daarvan moest de bond maar bij 
de KLM-directie aankaarten dat de vluchten op Zuid-Afrika gestaakt dienden te worden. 
Ook in de Rotterdamse haven koos de vakbond niet altijd voor een heldere lijn. Zowel kolen als fruit 
uit Zuid-Afrika betekenden werk en inkomen voor vele honderden werknemers in de overslagbedrijven 
in de grootste zeehaven van het land. De Vervoersbond FNV riep weliswaar op tot een boycot van 
Zuid-Afrikaanse producten, maar verzette zich niet tegen de komst van een nieuwe kolenterminal en 
een fruitloods die voor een flink deel gebruikt zouden gaan worden voor producten uit Zuid-Afrika. 
Ook verbond de Vervoersbond een voorwaarde aan een (kolen)boycot, namelijk dat werknemers in de 
overslagbedrijven schadeloos gesteld werden. FNV-onderhandelaar Joop Verroen: “Het kan niet zo 
zijn dan een klein groepje de dupe is van iets waar vele Nederlanders een voorstander van zijn.”444 Ook 
CAO-onderhandelaar in de fruitsector, Paul Rosenmöller, stelde een dergelijke voorwaarde aan de 
boycot: “Wij zijn natuurlijk vóór een boycot. In Europees verband heeft deze het meeste zin. Kiezen 
we toch voor een eenzijdige boycot dan mogen havenwerkers niet de dupe worden. Ik kan het niet aan 
de werknemers verantwoorden dat zij hun werk verliezen. Dus als aan de voorwaarde van vervangend 
werk niet kan worden voldaan, zal het Zuidafrikaase fruit de haven binnenkomen.”445 
 
Terwijl de samenwerking tussen de anti-apartheidsgroepen en de FNV, ondanks de verschillen, vaak 
soepel liep, werden de verhoudingen tussen de anti-apartheidsbeweging en het CNV gekenmerkt door 
meningsverschillen. Het CNV sprak zich weliswaar bij herhaling luid en duidelijk uit tegen apartheid 
en steunde onder andere zwarte bonden in Zuid-Afrika zelf, maar het christelijke vakverbond zag 
weinig in een isolement van Zuid-Afrika. Tot het midden van de jaren tachtig was het CNV 
voorstander van een (kritische) dialoog met het apartheidsregime en doorbrak daarmee de pogingen 
van de anti-apartheidsbeweging om een boycot tegen Zuid-Afrika voor elkaar te krijgen. In april 1977, 
bijvoorbeeld, protesteerde de AABN tegen de reis van CNV-voorzitter Jan Lanser naar Zuid-Afrika. 
AABN-voorzitter Rudy Koopmans schreef aan Lanser: “... was het niet een beetje tactloos om 
uitgerekend nu naar Zuid-Afrika te gaan? Het bloed in de straten van Soweto is nog maar nauwelijks 
opgedroogd (...) Zelfs de buitenlandse investeerders blijven weg. Vorster zet alle zeilen bij om zijn 
gerafelde blazoen weer valse glans te geven. En op zo’n moment gaat u naar Zuid-Afrika. Waarom in 
’s hemelsnaam?” Na terugkomst had Lanser zich weliswaar tegen apartheid verklaard, maar ook tegen 
een boycot. Koopman: “Ik zal u ook niet vermoeien met de standpunten van de Verenigde Naties, de 
Wereldraad van Kerken, het IVVV, en de WVA, die zich wel voor een boycot hebben uitgesproken. U 
weet dat net zo goed als ik.”446  
Vanaf het begin van de jaren zeventig was Arie Hordijk algemeen secretaris van het CNV en als 
zodanig belast met de internationale contacten. Hordijk initieerde de bemoeienissen van het CNV met 
Zuid-Afrika. “Vanuit het christelijk-sociaal denken is een duidelijk verzet en afkeuring van het 
apartheidsbeleid noodzakelijk”, zo stelde Hordijk.447 Maar tegelijkertijd verzette Hordijk zich bij iedere 
gelegenheid tegen voorstellen voor een economisch isolement: “Wij wilden de deur openhouden. We 
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waren ervan overtuigd dat een isolatiebeleid de mensen niet zou helpen ...”448 De banden van het CNV 
met de anti-apartheidsorganisaties, inclusief het ANC en de daaraan verwante organisaties zoals het 
SACTU (South African Congress of Trade Unions), waren zwak vanwege de radicaliteit van deze 
organisaties en de soms onverholen marxistische oriëntatie. 
Pas aan het eind van de jaren tachtig, na het vertrek van Hordijk, gaf het CNV de strategie van dialoog 
met Zuid-Afrika op. Op dat moment stond Zuid-Afrika al aan de vooravond van grote veranderingen 
zodat de ommezwaai van het CNV geen verschil meer maakte. Al eerder waren er trouwens 
verschuivingen geweest in de opstelling van de christelijke vakbeweging. Vooral op aandrang van 
jonge CNV’ers verschoof de positie van de bond. Ook de hervormde en gereformeerde kerken 
oefenden druk uit op het CNV voor een meer radicale opstelling.449 In 1986 leidde dat ertoe dat het 
CNV zich aansloot bij het standpunt van het Wereldverbond van de Arbeid (WVA) over een verbod op 
nieuwe investeringen in Zuid-Afrika en de uitvoer van olie naar dit land. Maar het principe van 
isolement van Zuid-Afrika werd ook toen niet door het CNV onderschreven. 
 
Dagelijks leven bij de AABN 
Een NCO-subsidie stelde de AABN vanaf 1975 in staat om mensen in dienst te nemen. Daarmee kon 
de organisatie een belangrijke kwaliteitsslag maken. Conny Braam kreeg een dienstverband als 
secretaris, Pim Juffermans als onderzoeker en Kier Schuringa werd de documentalist van de beweging. 
In juni 1975 werd Fulco van Aurich aangesteld als woordvoerder. Beslissingen bij de AABN werden 
formeel genomen door het bestuur, maar in feite zetten vooral Conny Braam en Berend Schuitema de 
lijnen uit. Volgens Schuringa voer het bestuur blind op wat vooral Schuitema zei en vond.  
Schuringa: “Het werk draaide om onderzoek en het vinden van manieren om de resultaten daarvan te 
verspreiden. We hadden contacten met vakbewegingen, met linkse arbeiders en met communisten 
binnen organisaties en bedrijven. Daarnaast organiseerden we soms publieke activiteiten. Dat deed 
Conny vooral. Conny richtte zich op Nederland en Berend op internationaal. Zo organiseerde Conny 
een vioolconcert in de Mozes en Aäronkerk en een manifestatie in 1975 in de Beurs van Berlage 
rondom politieke gevangenen. Daar was ook Oliver Tambo bij. Dat soort bijeenkomsten waren vooral 
gericht op ‘het linkse publiek’. Het grote publiek, daar richtten we ons niet op. Dat is tot het midden 
van de jaren tachtig het verschil geweest in aanpak tussen de AABN en het KZA. De AABN richtte 
zich op de voorhoede, KZA ‘deed’ het grote publiek.”450 
Met de komst van Kier Schuringa ontwikkelde de AABN zich tot een echte organisatie. Archiefdozen, 
ordners en mappen begonnen het kantoor te vullen. Schuringa was afkomstig uit de Werkgroep 
Zuidelijk Afrika (WZA) in Badhoevedorp waar hij in een commune woonde. De WZA’s waren 
opgericht door het Angola Comité in de marge van de landelijke zuidelijk Afrika congressen. “In 1974 
was ik betrokken bij de organisatie van het jaarlijks congres (in dat jaar bij de VU). Via die activiteit 
leerde ik de AABN beter kennen. Ik vond de AABN interessanter dan het Angola Comité. Bij de 
meeste mensen was dat trouwens andersom. Het Angola Comité deed meer aansprekende acties. De 
AABN was moeilijker, die deden onderzoek naar investeringen enzo. Dat vond ik juist wel boeiend. 
Ook waren wij ‘linkser’ dan het Angola Comité: we vonden Sietse Bosgra van het Angola Comité te 
opportunistisch. Wij waren uiterst principieel in die tijd. Ik herinner me een discussie in de WZA of we 
mee moesten doen met de anti-Outspan actie van de BOA. Daar waren we eigenlijk niet zo voor, want 
dat was niet marxistisch. Je moet de producenten aanpakken en het niet via de consumenten spelen, 
vonden wij. Uiteindelijk deden we wel mee, maar we gaven er onze eigen invulling aan. Dat betekende 
dat we wél bij de AH posteerden, maar met een eigen pamfletje. Over dat compromis hadden we 
urenlang vergaderd.” Als nuchtere, rechtlijnige Groninger was Schuringa in zekere zin een 
buitenbeentje in de soms als ‘bourgondisch’ getypeerde organisatie. 
Fulco van Aurich trof in 1975 de AABN aan als ‘een overvol hok met tamme ratjes’. “Het was een 
ruimte van misschien twintig vierkante meter waar een stuk of zes mensen werkten. En dan waren er 
ook altijd wel vrijwilligers om bepaalde klusjes te doen, bijvoorbeeld kranten knippen. Het heeft me 
verbaasd dat het altijd goed is gegaan: geen ruzies ondanks dat we zo op elkaars lip zaten.” 
Afgezien van de jaarlijkse zuidelijk Afrikacongressen waarin werd samengewerkt met het Angola 
Comité en de werkgroep Kairos, opereerde de AABN vooral zelfstandig. Bestuurslid Ton Korver: “We 
keken vooruit, niet om ons heen.” Achteraf zegt Korver dat samenwerking met het Angola Comité 
eigenlijk voor de hand had gelegen. Maar vooral door persoonlijke tegenstellingen en ook verschillen 
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in inzicht, bleven de organisaties los van elkaar opereren. Korver: “Het contact met Sietse Bosgra was 
soms geprikkeld. Berend en ik gingen een keer bij Sietse langs en hij zei: ‘Daar hebben we het 
politbureau van de AABN’. Dat stak ons (...) Waar het op neerkwam was dat we elkaar wantrouwden. 
Ook waren we natuurlijk concurrenten.”  
Voorzitter Piet van Andel was tot het midden van de jaren zeventig een matigende kracht binnen de 
AABN. Van Andel was hervormd theoloog en directeur van het Anne Frank Huis. Korver: “Van Andel 
was niet zo radicaal als wij. Wij zochten vaak de grenzen van de wet op – en gingen er soms overheen! 
Van Andel pikte dat, maar sprak ons er ook op aan.” Van Andel was vooral belangrijk voor Berend 
Schuitema, meent Korver. “Hij was een vaderfiguur voor Berend. Als Berend in de put zat ging hij een 
paar dagen bijtanken bij Van Andel thuis.” Van Andel had Schuitema een baantje bezorgd bij het Anne 
Frank Huis. Korver: “Berend had geen concrete taak bij het Anne Frank Huis; het was een papieren 
functie, maar hij kreeg wel een werkplek waar hij dingen voor de AABN kon doen.” 
 
Overheidssubsidie 
In 1975 kreeg de AABN voor de eerste keer subsidie – 60 duizend gulden – van de Nationale 
Commissie Ontwikkelingssamenwerking (NCO). Het jaar daarop steeg dat naar 110 duizend. In de 
eerste helft van de jaren tachtig groeide de NCO-subsidie door naar ruim 180 duizend gulden. Na 1985 
was de groei eruit en daalde de subsidie van 130 duizend naar iets onder de ton. Na de vrijlating van 
Mandela daalde het nog verder tot 45 duizend gulden in 1994, het laatste jaar van het bestaan van de 
AABN. 
De overheidssubsidies waren tekenend voor de Nederlandse verhoudingen tussen overheid en 
actiegroep zoals die in de jaren zeventig ontstonden: overheden traden actievoerders relatief welwillend 
tegemoet, hetgeen door sommigen werd gezien als repressieve tolerantie.451 Ook onder ‘rechtse’ 
regeringen ging dit door. En als er aan die subsidies werd getornd dan was dat nooit aanwijsbaar 
vanwege de kritische toon die actiegroepen aansloegen jegens het overheidsbeleid.  
 
De vraag is of subsidiegevers en subsidieontvangers wel dezelfde vooronderstellingen hanteren. Vooral 
op het gebied van (internationale) solidariteit, waarbij het object van de belangstelling buiten het eigen 
land ligt, hebben door de tijd heen diverse ministers steeds geprobeerd om de subsidies aan 
maatschappelijke bewegingen te zien als aanvullend op het eigen beleid. De maatschappelijke 
bewegingen zelf ontleenden hun bestaansrecht echter vooral aan het feit dat ze een, vaak fundamenteel, 
ander beleid voorstonden. In een verklaring op een hoorzitting bij de NCO, op 14 juni 1982, betoogde 
Sietse Bosgra bijvoorbeeld dat organisaties als de zijne juist principieel tegenstander waren van ‘de 
rijke landen’ (inclusief Nederland dus) die ‘de ongelijkheid in stand houden’. “Nu wordt van de 
actiegroepen die NCO-subsidie ontvangen, gevraagd het buitenlandse beleid van een van de rijke 
landen, Nederland, min of meer als richtsnoer voor haar handelen te aanvaarden (...) Geen enkele 
groep, die zichzelf respecteert en die in een eerlijke verhouding met de Derde Wereld zijn werk wil 
doen, kan een dergelijke ombuiging van zijn activiteiten aanvaarden.”452 
Het is waar dat de NCO in het subsidieverschaffend werk door de jaren heen een zekere autonomie ten 
opzichte van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft gehad. Zelden protesteerde de 
minister direct en openbaar wanneer een hem onwelgevallige organisatie werd gesubsidieerd uit geld 
van zijn eigen begroting. Een uitzondering was de subsidie aan KZA en Kairos voor de Shell-actie. 
Minister De Koning (Ontwikkelingssamenwerking) schreef in maart 1980 persoonlijk een brief aan de 
NCO dat het opnemen van een gedicht van het dochtertje van acteur Kees Brusse in een anti-Shell 
brochure “een onjuist gebruik van overheidssusbsidie betekent”. In het gedicht keerde dochter Brusse 
zich tegen haar vader die opgetreden was in enkele TV-spotjes van Shell. De Koning verzocht NCO-
directeur Waarts “zo mogelijk de verspreiding van de brochure in deze onsmakelijke vorm tegen te 
gaan.” 
Overigens financierde de NCO geen organisaties die ‘genuanceerd’ dachten over apartheid. In 1981 
vroegen negen organisaties (COZA, Geen Kerkgeld voor Geweld, Interkerkelijk verzoeningscomité, 
Tot Vrijheid Geroepen, Stichting West-Europa Zuidelijk Afrika, African Express, OSL Stichtingen, 
NZAW en NZAV) verenigd binnen de Federatie Nederland-Zuidelijk Afrika (Feneza), ruim een ton 
aan subsidie aan de NCO. De NCO besliste negatief over de aanvraag omdat Feneza, volgens de NCO, 
te onduidelijk was over de werkwijze en de inhoud van het werk, alsmede over de precieze 
samenstelling van de organisatie.453 Een jaar later besloot de NCO wel tot het steunen van Feneza, 
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waarschijnlijk ook om de aantijgingen tegen te gaan dat de NCO alleen linkse organisaties zou steunen. 
Deze keer lag minister van Dijk (Ontwikkelingssamenwerking) zelf echter dwars, en verbood de 
subsidie. Volgens Van Dijk was het werk van Feneza te weinig relevant voor 
ontwikkelingssamenwerking.454 
 
De banden met de CPN 
De afstand tussen de AABN en het Komitee Zuidelijk Afrika is door veel mensen, zowel indertijd als 
later, verklaard vanuit de ideologische verschillen tussen de CPN en de PSP. Zeker in de beeldvorming 
werd de AABN gezien als CPN en het KZA als PSP. Toenmalig AABN-bestuurslid Ton Korver: “Wij 
zouden een CPN-organisatie zijn, en op onze beurt zagen wij hen [namelijk het Angola Comité, RM] 
als PSP. Dat laatste was niet als compliment bedoeld, want de PSP dat waren voor ons intellectuelen 
die feitelijk niets voor elkaar kregen. Wij hadden de naam dat we alleen op confrontatie uit waren en 
dat we niet wilden pacificeren. Dat was ook wel zo, maar intussen moesten we ook zorgen dat dit niet 
ten koste ging van onze subsidies, want we waren ook een instituut geworden. Dat laveren tussen 
radicalisme en betrouwbaarheid deden we erg goed.” 
Toch pakten de vermeende banden tussen de AABN en de CPN ook nadelig uit voor de AABN. 
Organisaties met (vermeende) CPN-banden werden in sommige kringen niet vertrouwd. Zo vroeg de 
Nederlandse ambassadeur in Pretoria in 1976 aan zijn superieuren in Den Haag: “Ik zou gaarne 
vernemen of de leiding van de AABN in communistische handen is. Ik wil namelijk mijn 
geloofwaardigheid hier te lande niet riskeren.” Den Haag antwoordde prompt dat “de AABN met 
succes door de CPN werd geannexeerd. De laatste twee niet-CPN’ers in het bestuur traden onlangs 
daartoe gedwongen af.”455 En in 1978 meldden ambtenaren van Buitenlandse Zaken aan minister Van 
der Klaauw voordat hij in gesprek ging met een AABN-delegatie: “Grote voorzichtigheid lijkt op zijn 
plaats”, want de AABN staat “geheel onder voogdij van de CPN”.456 Vooral de geruchtmakende 
Okhela Affaire (zie verder) was voor de buitenwereld een bewijs dat de CPN het bij de AABN voor het 
zeggen had. Zo simpel was het echter niet. 
In de archieven van de AABN zijn geen documenten te vinden waaruit een formele band tussen de 
CPN en de AABN blijkt. De schriftelijke contacten tussen de AABN en de communistische partij van 
Nederland waren zelfs relatief schaars. Wel werkte de AABN vaak samen met de ANJV, de 
communistische jongerenorganisatie. Het beperkte contact met de CPN is niet verbazingwekkend, want 
vooral in de jaren zeventig stond Zuid-Afrika laag op de prioriteitenlijst van de CPN. Vooral Marcus 
Bakker had weinig met Zuid-Afrika, hoewel hij in 1957 in Oost-Berlijn anti-apartheidsactiviste Ruth 
First, de echtgenote van SACP-leider Joe Slovo, had ontmoet en met haar een briefwisseling had 
onderhouden. In de begrotingsbehandeling 1972 voor Buitenlandse Zaken was fractieleider Marcus 
Bakker bijvoorbeeld de enige fractievoorzitter die Zuid-Afrika niet noemde in zijn spreektijd.457 En ook 
in 1974 ontbrak Zuid-Afrika in de bijdrage van Bakker aan het BZ-begrotingsdebat. De CPN richtte 
zich in het begin van de jaren zeventig vooral op Vietnam, dáár moest de strijd tegen het imperialisme 
gevoerd worden. Bakker: “In Nederland zijn de laatste jaren allerlei bewegingen tegen velerlei vorm 
van onderdrukking ontstaan. Tegen de terreur in de Portugese koloniën, tegen de voortdurende ellende 
in Biafra en Nigeria, tegen de Apartheid in Zuid-Afrika en Rhodesië en de Indianen in Noord- en Zuid-
Amerika. Je moet respect hebben voor alle, althans bijna alle mensen die zich hiervoor inspannen. Wij 
zijn echter van mening dat de centrale strijdvraag nog steeds is en opnieuw met volle nadruk is 
geworden: De kwestie Vietnam.”458 
Verder had de CPN weinig met de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen, waar de anti-
apartheidsbeweging deel van uitmaakte. De CPN richtte zich veel meer op het ‘oude’ thema van de 
klassenverhoudingen. Omdat de klassenverhoudingen in Nederland in grote mate waren 
gepacificeerd459 lag voor de sociaal-democratie (waar we naast de PvdA wellicht ook de PSP en de 
PPR toe kunnen rekenen) de ruimte open om aandacht te besteden aan de onderwerpen die door de 
nieuwe sociale bewegingen werden geagendeerd, waaronder dus de anti-apartheidsstrijd. Voor (neo)-
marxisten speelde bovendien mee dat ‘altruïstische’ activiteiten – zoals ontplooid door de derde 
wereldbeweging – nauwelijks pasten binnen de door hun gehanteerde (historisch) materialistische 
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verklaringsmodellen. Anti-apartheidsactivisme was voor de CPN in zekere zin moeilijk verklaarbaar en 
hanteerbaar. 
Pas in 1985, bij het 29ste Partijcongres, besloot de CPN prioriteit te geven aan de anti-apartheidsstrijd. 
Dat jaar stelde de partij ook een eigen Zuid-Afrika werkgroep in. Een reden voor de nieuwe 
belangstelling was dat de partij zich meer wilde profileren als een actiepartij en dus aansluiting zocht 
bij maatschappelijke bewegingen zoals de beweging tegen apartheid. Volgens AABN-medewerker en 
CPN-lid Bart Luirink ging de deur naar de AABN pas echt open nadat CPN-voorzitter Elli Iseboud, 
Conny Braam en Waarheid-redacteur Paul Wouters gezamenlijk een bezoek hadden gebracht aan het 
ANC-hoofdkantoor in Lusaka, in mei 1987. Op dat moment was de CPN echter al niet meer 
vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. 
 
Hoewel er van formele banden tussen CPN en AABN geen bewijzen gevonden kunnen worden, waren 
de personele banden des te sterker. Het bureau van de AABN werd in meerderheid door CPN’ers 
bevolkt. Conny Braam, Kier Schuringa, Pim Juffermans, Fulco van Aurich, Jacques Meerman en later 
bijvoorbeeld Bart Luirink waren allemaal lid. Fons Geerlings is één van de weinige mensen die zowel 
actief is geweest bij het Angola Comité als bij de AABN. Hij stapte naar eigen zeggen over omdat hij 
de AABN een ‘vriendelijker’, meer ontspannen organisatie vond. Het is geen toeval dat Geerlings in 
dezelfde periode ook van politieke oriëntatie verschoof: hij was eerst PSP-aanhanger, maar werd 
CPN’er. In een uitleg over de politieke stellingname van de AABN schreef de organisatie in haar eigen 
blad een beetje cryptisch: “De AABN is niet verbonden aan één politieke partij, maar we hebben wel 
onze voorkeuren.”460  
De CPN-achtergrond van de staf was zeker van invloed op de AABN. De omstandigheden binnen de 
CPN kenden een echo bij de AABN. In de jaren tachtig, bijvoorbeeld, zorgden de CPN-ervaringen van 
AABN-stafleden voor een doorbraak bij de AABN, analyseert Luirink. “In de jaren tachtig gebeurde er 
veel bij de CPN, er was crisis. De partij ging door een ingrijpend vernieuwingsproces. Die discussies 
namen we mee naar de AABN.”461 Het loslaten van de tamelijk dogmatische manier van denken die 
binnen de CPN gebruik was tot het begin van de jaren tachtig, leidde er onder andere toe dat de AABN 
nog wel solidair was met het ANC, maar de organisatie niet meer onvoorwaardelijk steunde. Luirink: 
“Vanuit de onvoorwaardelijke solidariteit hebben we lange tijd niet gereageerd op schendingen van 
mensenrechten door ANC of Swapo, bijvoorbeeld in trainingskampen. Ook in ANC-kampen ging het 
er vaak niet vrolijk aan toe: iemand als MK-commandant en voormalig Robbeneiland-gevangene 
Andrew Masondo speelde een dubieuze rol in een ANC rehabilitatiekamp in Angola.” Vanaf het 
midden van de jaren tachtig stelde de AABN zich kritischer op tegenover het ANC. Zo was de AABN 
bijvoorbeeld openlijk kritisch over de mishandelingen die plaats hadden gevonden in de 
vluchtelingenkampen van Swapo. Die kritiek werd hen door delen van de ANC-top niet in dank 
afgenomen, zegt Luirink.  
 
Terwijl de AABN-bureaustaf in het midden van de jaren zeventig voor een groot gedeelte bestond uit 
CPN-leden was het bestuur (in de traditie van het Comité Zuid-Afrika) relatief breed samengesteld. 
Voorzitter Piet van Andel en vice-voorzitter Jaap de Visser waren PvdA, Ton Korver was CPN’er, 
penningmeester IJsbrand Dijkstra was niet politiek geaffilieerd, en secretaris Berend Schuitema was 
ook niet verbonden aan een politieke partij. Schuitema had ooit wel een halfzachte poging gedaan om 
lid te worden van de CPN, maar die partij aanvaardde geen buitenlanders als lid. Later werd Schuitema 
zelfs uitgesproken anti-CPN en anti-SACP.  
Volgens Ton Korver is de rol van de CPN binnen de staf van de AABN wel enorm versterkt toen de 
AABN en het Medisch Komitee Angola nauw gingen samenwerken en zich voorbereidden op een fusie 
(die overigens nooit zou plaatsvinden). Korver: “Die MKA’ers waren enorm CPN, en dus ook 
onverzoenlijk tegenover niet-communistisch links. Ik heb een MKA’er een keer horen verzuchten: 
‘Hitler was erg, maar Sietse Bosgra zit er niet ver van af!’”  
Vooral na de ‘affaire Okhela’ zorgde de AABN, om alle schijn te vermijden, ervoor dat de opvolger 
van Van Andel geen CPN’er werd. Het werd de sociaal-geograaf Rudy Koopman, overigens wel in een 
bestuur waar CPN’ers oververtegenwoordigd waren (Jacques Meerman, Fons Geerlings en Conny 
Braam). Pas toen Conny Braam zelf in 1977 het voorzitterschap ging bekleden van de AABN was die 
functie voor het eerst in handen van een lid van de Communistische Partij Nederland.  
Na ‘Okhela’ werd het een taak van Fons Geerlings om de buitenwereld duidelijk te maken dat de 
AABN onafhankelijk van de CPN opereerde. Geerlings: “We hebben in die periode bewust een 
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campagne opgezet om met meer partijen in contact te komen, om uit te leggen waar we stonden. 
Vooral Sietse zat te stoken om ons bij de CPN in te delen. Maar ik denk dat we er goed zijn 
uitgekomen.” 
 
Okhela en de val van Berend Schuitema 
Okhela was de verzetsorganisatie waarmee blanke Zuid-Afrikaanse ballingen de strijd tegen de 
apartheid wilden voeren en blanke progressieven in Zuid-Afrika wilden mobiliseren. De organisatie 
was het geesteskind van de Zuid-Afrikaanse schrijver en schilder Breyten Breytenbach en Johnny 
Makatini, ex-bokser en vertegenwoordiger van het ANC in Noord-Afrika. Ook Oliver Tambo, de 
hoogste man van het ANC, zou vrij vroeg van het Okhela-initiatief geweten hebben en er zijn zegen 
aan hebben gegeven. 
De biograaf van Oliver Tambo, Luli Callinicos, beschrijft de banden tussen Tambo, Makatini en 
Breytenbach.462 Zowel Tambo als Makatini waren voorstander van de ANC als brede, pragmatische 
beweging met de mogelijkheid van samenwerking met alle mogelijke internationale tegenstanders van 
apartheid. Makatini was vooral geïnteresseerd in contacten met de ‘nieuw linkse’ beweging die sterk 
was geworden, ook in Amerika, tijdens en na de Vietnamoorlog. Daarmee stonden Tambo en Makatini 
tegenover de SACP die vooral samenwerking met de Sovjet-Unie en diens satellietstaten nastreefde. 
“Johnny had vele diplomatieke bedpartners, hetgeen tot voordeel was van het ANC”, zo citeert 
Callinicos Neo Moikangoa, de persoonlijk assistent van Tambo. Callinicos beschrijft een winteravond 
in 1972 in Parijs waar Tambo, op initiatief van Makatini, Breytenbach ontmoette. Breytenbach bood 
Tambo aan de linkse Afrikaner intelligentsia te mobiliseren. Volgens Breytenbach waren ook de blanke 
Zuid-Afrikanen slachtoffer van apartheid.463  
Via zijn Nederlandse uitgever Rob van Gennep kwam Breytenbach in contact met redacteur Jacques 
Meerman die tevens AABN-activist was. Meerman: “Breyten kwam op de uitgeverij en Rob zei: je 
moet iemand ontmoeten, die zit bij de Anti-apartheidsbeweging.”464 In ‘De Bokkeslachter’ citeert 
Conny Braam Berend Schuitema over diens ontmoeting met Breytenbach: “‘Toen er gebeld werd, 
schoof ik het raam open en beneden op de gracht stond Jacques met een lange man. Een Zuid-
Amerikaan leek me, elegant gekleed, een soort playboy. Boven in mijn kamertje stelde hij me aan hem 
voor: Breyten Breytenbach, de Zuid-Afrikaanse schrijver. Natuurlijk kende ik die naam, maar ik had 
hem nog nooit ontmoet en zelfs nooit een foto van hem gezien. Ik vond het een vreemde figuur, met dat 
halflange haar en een gouden ringetje in zijn oor. Hij ging zitten en stak een pijp op. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik verward was, zo’n Zuid-Afrikaan had ik nog nooit ontmoet.’”465 
Breytenbach zou in de dagen daarna Schuitema winnen voor de organisatie Okhela (‘vonk’ in de 
Zulutaal), een ‘blanke’ verzetsorganisatie tegen de apartheid; volgens Breytenbach resorterend onder 
het ANC, maar los van de Zuid-Afrikaanse communistische partij (SACP). Het idee daarachter was dat 
de stap voor veel blanken te groot zou zijn om zij aan zij te vechten met zwarte Zuid-Afrikanen. 
Meerman: “Wij vonden het verhaal van Breytenbach aannemelijk klinken. We besloten dat de AABN 
steun zou geven aan Okhela.”  
 
Via Breytenbach stapten Schuitema, Braam en Meerman in Parijs een ondergrondse wereld binnen 
waar zij in contact kwamen met vertegenwoordigers van verzetsbewegingen overal ter wereld. Centraal 
in dit netwerk stond de joods/Egyptische balling Henri Curiel. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog 
als tijdens de Algerijnse bevrijdingsoorlog had Curiel ondergronds werk gedaan. Die kennis en 
ervaringen stelde hij nu ten dienste aan bevrijdingsbewegingen: van het ANC, SWAPO, Frelimo en de 
Rhodesische verzetsbewegingen tot de antifascistische strijders in Griekenland, Spanje, Portugal en 
ook het verzet in Chili tegen dictator Pinochet. Een beschuldiging door het Franse blad Le Point dat 
Curiel ook de Duitse Baader-Meinhof Groep en de Italiaanse Rode Brigades steunde, is door de Franse 
justitie onderzocht, maar bleek ongegrond.  
Curiel had de organisatie Solidarité opgericht, een soort service- en trainingsbureau voor 
bevrijdingsbewegingen overal ter wereld. Het ging daarbij om achtervolgingstechnieken, het coderen 
van berichten, gebruik van onzichtbare inkt, gebruik van wapens en explosieven, hoe militaire kaarten 
te lezen et cetera. Ook het bedrijven van politieke propaganda en mobiele druktechnieken hoorden bij 
de training die Solidarité kon bieden. Daarnaast verzorgde Curiel valse paspoorten en andere papieren. 
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Curiel had veel ANC’ers onder zijn hoede gehad. In 1978 werd Curiel bij zijn appartement door twee 
mannen neergeschoten, een liquidatie die nooit is opgehelderd, maar waar volgens één van de theorieën 
de Zuid-Afrikaanse BOSS bij betrokken was.466 
Ook de AABN’ers kregen een training van Solidarité, zegt Meerman: “Conny, Berend en ik leerden 
berichten te coderen en geheimschrift.” Al snel stuurde Okhela – geholpen door Meerman, Braam en 
Schuitema – mensen illegaal naar Zuid-Afrika en de frontlijnstaten om contacten te leggen, en 
berichten en materiaal door te geven. Ook Berend Schuitema zelf ging op die wijze in 1974 illegaal 
naar zuidelijk Afrika. Meerman: “Berend moest bij zijn eerste tripje geld meenemen voor de SWAPO 
in Namibië. We hebben hem een rol gegeven als inspecteur van de ANWB die hotels ging checken in 
Zuid-Afrika. Daarvoor hadden we zelfs een fake introductiebrief geschreven op briefpapier van de 
ANWB. Berend ging op het paspoort van professor Waterbolk, een hoogleraar archeologie uit 
Groningen. Dat paspoort had zijn zoon, die bij ons actief was, voor ons gejat. Waterbolk was er later 
razend over.”  
 
Met het Okhela-initiatief begaf de AABN zich op de rand van de solidariteit. De para-militaire training 
die verschillende AABN’ers in Parijs ondergingen geven aan dat ook zij bereid waren mogelijkerwijs 
een rol te spelen in die strijd in Zuid-Afrika zelf. Vooral voor Schuitema leek die stap niet ver weg te 
liggen.  
Op zich was dit niet uniek binnen het Nederlandse actiewezen. In de jaren zeventig waren er 
verschillende groepen activisten die gewapend verzet in de eigen samenleving of elders niet uitsloten. 
Terreurbewegingen als de Rote Armee Fraction vonden ook in Nederland in kleine kring aanhang en in 
iets grotere kring werd hun toewijding zo niet toegejuicht, dan toch wel begrepen. Verschillende 
‘cellen’ in Nederland leverden logistieke of materiële steun aan buitenlandse verzetsbewegingen en 
terreurorganisaties.467 Kiezen voor geweld — daadwerkelijk of alleen verbaal — leidde in de jaren 
zeventig niet noodgedwongen tot onbegrip of politiek isolement. 
 
De regelmatige afwezigheid, gedurende soms lange periodes, van Schuitema die steeds dieper in 
Okhela was gedoken, begon argwaan te wekken op het kantoor van de AABN. Ton Korver: “Berend 
was in die tijd vaak weg, zonder dat hij daar een duidelijke reden voor gaf. Hij schermde met namen 
van Makatini en Frene Ginwala [een ANC-balling, later voorzitster van het Zuid-Afrikaanse parlement, 
RM] en hij vertelde dat hij in ANC-kampen was geweest in Algerije en Tanzania.”468 Kier Schuringa: 
“Ik wist wel dat hij in Zuid-Afrika had gezeten. De security was gewoon slecht. Dat lag ook aan 
Berend zelf, die had een wolk van geheimzinnigheid om zich heen hangen, daar zocht je altijd wel iets 
achter.”469  
Naast Braam en Meerman, die zelf ook betrokken waren bij Okhela, wist niemand het fijne van de 
afwezigheid van Schuitema. Korver wist van Okhela, maar wat Schuitema concreet uitvoerde was 
onduidelijk. 
Intussen waren de contacten tussen de AABN en het ANC in Londen hechter geworden. Het ANC 
realiseerde zich dat ze met de AABN een krachtdadige bondgenoot hadden in Nederland. De eerste 
actie tegen het Zuid-Afrikaanse Springbok waterpoloteam had al de instemming van de ANC’ers 
gehad, maar na de geruchtmakende onthullingen over de schending van het embargo van Rhodesië kon 
de Nederlandse solidariteitsorganisatie helemaal niet meer stuk. 
Dat met de ANC’ers niet over Okhela mocht worden gesproken stak steeds meer. Meerman: “Het zat 
me niet lekker. In die tijd speelde ook de PAC steeds meer een rol. En er waren discussies over de rol 
van de SACP. Het laatste wat we wilden was partij trekken in een conflict binnen de ANC zelf. We 
wilden niet ongewild één van de kampen ingetrokken worden. De goede contacten met het ANC 
wilden we niet op het spel zetten. Conny en ik zijn toen naar Londen gegaan en hebben verteld over 
Okhela en wat wij gedaan hadden. Reg September en Duma Nokwe bleken niks van Okhela te 
weten.”470 
 
Conny Braam en Jacques Meerman kregen te verstaan dat het ANC – in ieder geval een belangrijk deel 
ervan – helemaal niet gelukkig was met het Okhela-initiatief. Vooral het gegeven van een exclusief 
blanke, aan de ANC-gelieerde groep viel slecht en werd gezien als strijdig met het principe van non-
racialism dat in 1969, tijdens de zogenaamde Morogoro Conferentie, was bevestigd als leidend 
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principe van het ANC. Tijdens deze conferentie had de SACP haar positie binnen het ANC versterkt 
ten koste van de zogenaamde Afrikaanse Nationalisten.471 Vooral de belangrijkste contactpersoon van 
Braam in Londen, SACP-lid Reginald September, was verklaard tegenstander van raciaal 
samengestelde organisaties binnen het ANC-bolwerk. Een minderheid, waaronder waarschijnlijk ANC-
topman Oliver Tambo, was van mening dat het ANC zich nauwelijks hoefde te verhouden met een 
initiatief als Okhela en dat een formele afwijzing niet nodig was. In Londen liep de zaak hoog op: 
tijdens een grote vergadering werden uiteindelijk acht felle aanhangers van het Afrikaanse 
nationalisme, de zogenaamde Bende van Acht, stuk voor stuk prominente leden, het ANC uitgezet.472 
Volgens velen versterkte de SACP hiermee haar greep op het ANC. Opvallend was dat Johnny 
Makatini, het brein achter Okhela, de dans ontsprong. Makatini werd daarna zelfs ‘bevorderd’ tot 
ANC-vertegenwoordiger in New York.  
Het bezoek van Braam aan Londen werd door Schuitema als een dolkstoot in de rug ervaren. Hiermee 
koos zij definitief niet zijn zijde. Hun persoonlijke relatie – die om andere redenen toch al onder druk 
stond – werd aan de ideologie geofferd. De theorie dat het ANC in Londen het onwelkome Okhela-
initiatief zou hebben verraden aan aartsvijand BOSS was hardnekkig indertijd. Het is zonder twijfel 
waar dat ANC-Londen – of liever gezegd de SACP-Londen – Okhela liever kwijt was dan rijk. 
Concrete aanwijzingen voor deze theorie ontbreken echter. Volgens Conny Braam is het onzin: “Het 
verhaal dat ik het aan de SACP had verteld en dat die BOSS geïnformeerd zou hebben, kwam uit de 
koker van Berend, die heeft dat verhaal de wereld in geholpen uit boosheid. Op mij.” 
 
Conny Braam was op vakantie op Ibiza toen zij een telegram kreeg dat Breyten Breytenbach op 19 
augustus 1975 in Zuid-Afrika was gearresteerd. De Zuid-Afrikaanse geheime politie bleek Breytenbach 
gedurende zijn hele verblijf in Zuid-Afrika gevolgd te hebben. Naast Breytenbach waren ook een aantal 
van zijn contacten aangehouden. Berend Schuitema, die in dezelfde periode Zuid-Afrika was 
binnengegaan, ontsprong de dans. Te voet vluchtte hij naar Botswana en verder terug naar Nederland. 
Onmiddellijk na zijn terugkeer braken in de AABN felle discussies uit over de wenselijkheid van 
Schuitema’s betrokkenheid bij Okhela. De onenigheid verdeelde de organisatie in twee kampen: kamp 
Braam en kamp Schuitema. Pim Juffermans: “Voor Berend was dat traumatisch. Berend kon enorm 
charmant en vriendelijk zijn, maar ook keihard en beangstigend. Toen de zaak misging bedreigde hij 
mensen. Hij nam mij kwalijk dat ik de andere kant had gekozen. Hij was enorm intimiderend. Ik vond 
het moeilijk, maar het standpunt van Conny vond ik gewoon beter.” 
Kier Schuringa zag het allemaal met verbijstering gebeuren. “Alles speelde door elkaar: ideologie, 
vriendschap, liefde, seks.” De affaire verlamde de AABN, zegt Schuringa. De AABN-medewerkers en 
activisten konden onderling bijna nergens anders meer over praten. Naar buiten toe hielden de 
betrokkenen de kaken stijf op elkaar. Fulco van Aurich was net aangetreden bij de AABN als 
woordvoerder: “Als nieuwkomer snapte ik er niets van. En niemand legde het uit. Berend zag ik nooit. 
Eén keer sprak hij me aan, want hij vond dat ik teveel op de lijn Conny zat. Daar kon ik niks mee. Ik 
voer op intuïtie: zo’n dubbelpositie van Berend leek me niet goed.” 
Ook het ANC zat met de kwestie in de maag. De AABN was belangrijk voor het ANC; het was 
uitgeroeid tot één van de krachtigste solidariteitsbewegingen voor het ANC ter wereld, samen met de 
Engelse AAM misschien wel de grootste. Om te redden wat er te redden viel stuurde ‘Londen’ in 
november 1975 twee bemiddelaars naar Amsterdam: Johnny Makatini en Duma Nokwe. Uiteindelijk 
konden de twee ANC’ers niet anders dan constateren dat beiden kampen onwrikbaar tegenover elkaar 
stonden. In pure getalskracht was het duidelijk dat Schuitema aan het kortste eind zou trekken. Dat 
bleek tijdens een algemene vergadering (een ‘pleno’ in AABN-jargon). Jacques Meerman en Fulco van 
Aurich hadden zoveel mogelijk mensen opgetrommeld. In totaal waren er zo’n veertig man in het 
kantoor aan de Herengracht. Meerman: “Het pleno herinner ik mij nog levendig. In dat morsige kantoor 
achterin H88. Berend was er niet bij. Tambo en Makatini zaten achter de tafel vergoelijkende taal uit te 
slaan en op te roepen tot eenheid. Vooral Tambo [Meerman bedoelt Nokwe, RM] wilde vóór alles een 
beeld van eenheid uitstralen. Ook met Makatini. Het ging ook om het beeld van eenheid van het ANC 
tegenover de Nederlandse beweging, het publiek en de politiek.” Maar voor de AABN’ers was het te 
laat: de breuk was niet te lijmen.  
Tijdens het pleno werd besloten dat Schuitema niet te handhaven was bij de AABN. Later, in een 
speciale bestuursvergadering werd het besluit aan Schuitema medegedeeld. Naast de bestuursleden 
waren ook Conny Braam en Pim Juffermans bij deze bijeenkomst. Pim Juffermans blikt terug: 
“Toevallig zat ik tussen Conny en Berend in. Het bestuur wilde nog bemiddelen, maar dat kon niet 
meer. Toen het Berend duidelijk werd dat hij ging verliezen probeerde hij eerst uit te halen naar Conny, 
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maar omdat ik er tussenin zat kreeg ik de klappen. Toen is hij woest opgesprongen en weggelopen. Op 
de Prinsengracht gooide hij alle vuilnisbakken om en schopte ze in de gracht. Door het raam zag ik 
hem de straat uit lopen, en dat was het laatste wat ik in tien jaar van Berend vernam.” 
Even zou Schuitema nog proberen om ‘onderdak’ te vinden bij het Angola Comité (later KZA) van 
Sietse Bosgra. Die schrijft daarover: “But, for the KZA the underlying causes of the conflict in the 
AABN were unclear, and it feared there could be repercussions with the AABN and with the ANC’s 
London office. The proposal was thus turned down and a disappointed Schuitema left the Netherlands 
for good.”473 
Het bestuur van de AABN was verdeeld over de kwestie. Het leidde tot het vertrek van voorzitter Van 
Andel en van Ton Korver. Na de affaire speelde het bureau van de organisatie voortaan een grotere rol 
in de besluitvorming van de AABN. Het bestuur kwam meer op de achtergrond. Ton Korver: “Het 
bureau, dat was Conny. Ze was er geknipt voor: ze kon fantastisch mensen erbij betrekken, wist 
mensen aan de organisatie te binden, kon vrijwilligers motiveren. Berend kon dat ook wel, maar hij 
was veel zwaarder op de hand. Bij Conny was er altijd iets lichts.” 
 
Een deel van de buitenwereld zag de stormachtige gebeurtenissen bij de AABN vooral als onderdeel 
van een machtsstrijd tussen communisten en niet-communisten, gevoed door een soortgelijke strijd 
binnen het ANC. 
Conny Braam bestrijdt deze analyse. Sterker nog, volgens Braam is het conflict juist op de spits 
gedreven door mensen die er per se een communistische coup in wilden zien. “Als de gemoederen 
rustig waren geweest en er geen krachten van buitenaf actief waren geweest, dan hadden we de zaak 
misschien nog kunnen redden. Maar er waren teveel figuren actief die het op de spits wilden drijven. 
Een aantal journalisten speculeerde dat het ging tussen communisten en niet-communisten. Met name 
dat Jacques en ik de macht wilden grijpen. Cees Gloudemans schreef er pagina’s over vol in de 
Volkskrant.” Een andere journalist die het communistische complot serieus nam was Rudie Kagie van 
De Nieuwe Linie. Deze schreef op 25 februari 1976 dat de AABN door communisten was geannexeerd 
en dat de “twee laatste niet-CPN’ers in het bestuur van de Anti-Apartheids Beweging – voorzitter Piet 
van Andel en sekretaris Berend Schuitema – [..] onlangs, daartoe gedwongen, af[traden].”474 
Kagie citeert in hetzelfde artikel ook Van Andel: “’Toen het ontslag van een aantal stafleden dreigde, 
ging het distriktsbestuur van de CPN zich ermee bemoeien. Dat vond ik toen een beetje raar; ik had me 
nooit gerealiseerd dat bijna iedereen die op het bestuur [bedoeld is waarschijnlijk ‘het bureau’, RM] 
werkte CPN-lid was. Zolang ze hun werk maar goed doen; de rest interesseerde me niet zo.” Over de 
‘pleno’ waar alles zou worden uitgepraat, en waar volgens Kagie het vertrek van Van Andel en 
Schuitema zou worden geëist, vertelt Van Andel: “Op die plenaire vergadering zaten opeens ook 
allemaal mensen van het Medisch Komitee Angola, ik snapte niet waar die zo gauw vandaan kwamen; 
maar het bleek dat die voor deze bijzondere gelegenheid ook mochten meebeslissen.” 
Het artikel wekte de woede op van de opvolger van Van Andel, Jaap de Visser, en de voorzitter van de 
MKA, Henk Odink: “Het moet ons van het hart dat wij, behalve in een bekend ochtendblad, nog maar 
zelden in zó kort bestek zoveel pertinente leugens hebben aangetroffen”, schrijven zij in een 
ongedateerde, ongepubliceerde brief aan de redactie van De Nieuwe Linie.475 In die brief suggereren ze 
ook dat het artikel van Kagie “naar vorm en inhoud ook nog concreter [kan] worden gelokaliseerd. Wie 
de Zuidafrikaanse pers van de afgelopen tijd heeft gevolgd, weet dat daar een campagne aan de gang is 
geweest waarbij aanvallen op diverse solidariteitscomité’s gecombineerd werden met aanvallen op het 
communisme. Dat is natuurlijk geen toeval: nu de voormalige Portugese kolonies hun vrijheid hebben 
bevochten en de vrijheid van Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika in zicht komt, krijgen de blanke 
fascisten in Pretoria en hun imperialistische handlangers in Washington, Bonn, Den Haag enz. steeds 
meer last van de steeds beter georganiseerde solidariteitscomité’s in het buitenland. Ook de heer Kagie 
vindt het nodig om zijn steentje bij te dragen.” Ton Korver bevestigt dat de ruzie bij de AABN 
inderdaad onderwerp van gesprek is geweest bij het districtsbestuur van de CPN, maar niet in de sfeer 
die Kagie schetst. Korver: “Vóór de grote vergadering waarin het allemaal besproken zou worden 
werden alle CPN’ers binnen de AABN bij Roel Walraven geroepen [de voorzitter van de CPN 
Amsterdam en tevens wethouder, RM]. Roel had één boodschap: de CPN’ers moeten één lijn trekken. 
Dat betekende kortweg dat ik als minderheid moest inbinden. Dat deed ik dus niet. Roel was gewoon 
erg ongelukkig met de hele situatie.” Volgens Braam was het Ton Korver zelf die de kwestie bij 
Walraven had aangekaart: “Walraven had helemaal geen zin zich ermee te bemoeien, hij zei: ‘Als jullie 
niet ophouden met dat geruzie, sodemieter ik jullie allemaal de partij uit’.” 
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Vooral gezien het geringe belang dat de CPN tot dan toe had gehecht aan de situatie in Zuid-Afrika en 
de strijd tegen de apartheid, lijkt het niet waarschijnlijk dat de affaire onderdeel was van een CPN-
complot om een ‘machtsovername’ in de AABN te bewerkstelligen. Het is in ieder geval onbetwistbaar 
dat de kampen binnen het conflict niet scherp langs partijlijnen liepen, immers CPN-lid Ton Korver 
kon zich niet vinden in de lijn van mede CPN’er Braam. Hetzelfde gold voor vrijwilliger Wil Pas, óók 
lid van de CPN. Tegelijk zaten verschillende niet-communisten juist wel in kamp Braam, zoals onder 
andere vice-voorzitter Jaap de Visser (PvdA) en de niet politiek geprofileerde penningmeester IJsbrand 
Dijkstra. Kier Schuringa analyseert: “Het was niet ideologisch, maar de CPN-kwestie speelde op de 
achtergrond wel mee. Conny en Jacques waren allebei CPN en zij speelden de belangrijkste actieve 
rol.” 
 
Schuitema is nooit helemaal afgekomen van de geur van verraad. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat 
hij Okhela heeft verraden en, sterker nog, actief was voor de Zuid-Afrikaanse geheime dienst BOSS. 
Eén van die mensen was Breyten Breytenbach. In een interview zei Breytenbach: “Later heeft hij 
[Schuitema, RM] erkend in een zeker stadium te hebben samengewerkt met de Zuidafrikaanse politie. 
Hij beweerde dat te hebben gedaan om een soort tegenwicht te kunnen vinden voor de invloed van de 
Zuidafrikaanse communisten binnen het ANC en ook binnen de anti-apartheidsbeweging in Nederland. 
Het klinkt een beetje naïef, hè. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zelf in de gevangenis heb gehoord – en 
dat brengt ons natuurlijk op het hoofdstuk van de manipulatie – dat Schuitema actief agent van de 
Zuidafrikaanse regering was. Wat ik wel weet is dat vrienden van me in Zuid-Afrika na mijn arrest 
onderzoek hebben gepleegd en speciaal voor dat doel iemand naar Europa hebben gestuurd, en die 
persoon is teruggekomen naar Zuid-Afrika met de overtuiging dat het Schuitema was die me verraden 
heeft.”476 
In zijn boek ‘De ware bekentenissen van een witte terrorist’ (1984) schrijft Breytenbach over 
Schuitema: “... hij is daarna bij me langs geweest. Tweemaal. Hier in Parijs. Hij gaf toe dat hij geregeld 
contact had met (en/of in de gaten gehouden werd door) diverse Zuidafrikaanse veiligheidsdiensten. 
Vooral Huntingdon [één van de BOSS-agenten die Breytenbach regelmatig ondervraagd had tijdens 
diens detentie, RM] zag hij vaak. Zo speelt hij de ene groep tegen de andere uit. En hij stuurt me hoogst 
zonderlinge epistels, geschreven in een geheel eigen jargon en bestaande uit een ratjetoe van analyses 
en theorieën.”477 
Op 2 februari 1980 kopte de Zuid-Afrikaanse Sunday Times met chocoladeletters: ‘Another spy 
confesses’. Het was kort nadat de Zuid-Afrikaanse spion kapitein Craig Williamson bekend had 
gemaakt dat hij jarenlang als vice-directeur geïnfiltreerd was geweest bij het University Exchange Fund 
in Genève, dat een fel anti-apartheidsbeleid voerde. In de Sunday Times ontkende Schuitema dat hij 
Breytenbach had verraden, maar: “I admit that I passed on information to the South African Police, but 
that was only from 1978 onwards.” Volgens dit scenario zou Schuitema wel degelijk zijn gearresteerd 
tijdens zijn illegale verblijf in Zuid-Afrika, en maakte hij, om zijn vrijheid te kopen, gemene zaak met 
de veiligheidsdiensten, en briefde sindsdien informatie over de oppositie door aan ‘de vijand’. 
De vraag is echter hoeveel waarde gehecht kan worden aan deze ‘bekentenis’ van Schuitema. Na 
Okhela was Schuitema verward, getraumatiseerd, eenzaam en wanhopig op zoek naar persoonlijke en 
politieke steun. Het is niet ondenkbaar dat hij ook toevlucht heeft gezocht bij de krachten die hij 
voorheen zo heftig had bestreden. Breyten Breytenbach schrijft in zijn boek ‘Bekentenissen’: “Het is de 
Britse inlichtingendienst, beweert hij [Schuitema, RM] tegenwoordig, die indertijd de jacht op hem 
heeft georganiseerd en die de zwarte bevrijdingsbewegingen als dekmantel gebruikt om de revolutie 
tegen te houden en zijn imperialistische invloed in Afrika uit te breiden. De enige oplossing, beweert 
hij, is dat we ons als Afrikaner nationalisten te weer gaan stellen, waarbij in de eerste plaats moet 
worden samengewerkt met de extreem rechtse neo-nazi’s. Spion? Tragische gek? Werktuig? Eén ding 
is zeker: in dit smerige spel is hij een kapotte pion.”478 
 
In een interview in The New Yorker op 8 november 1993 stelde Breytenbach dat hij gewoon niet weet 
wie de missie verraden had: “’I never really found out,’ he replied sighing. He went on to list people 
who would have known of his coming movement – Makat[h]ini, Curiel, Schuitema, Schuitema’s 
girlfriend [Conny Braam, RM] – any of whom might conceivably have been working for BOSS, or, 
more likely, for the London ANC, which would have had a motive itself to betray this upstart 
organization of independent anti-apartheid activists to BOSS (...) ‘And who knows? Maybe there 
weren’t any finks as such – maybe nobody intentionally betrayed anyone. Maybe they – the BOSS and 
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the others – were just damn good at what they do, and had us under good, solid surveillance the entire 
time. Or maybe we just got sloppy and inadvertently screwed things up.’”479 
Dat Breytenbach zelf uiterst slordig te werk was gegaan tijdens zijn illegale verblijf in Zuid-Afrika en 
kennelijk weinig had opgestoken van de lessen en waarschuwingen van zijn Solidarité-trainers staat 
buiten kijf. In ‘Bekentenissen’ schetst Breytenbach hoe zijn missie van het begin af aan gedoemd was 
te mislukken.480 De grootste blunder was ongetwijfeld dat de dichter reeds in het SAL-vliegtuig op weg 
naar Johannesburg aanpapte met stewardess Anna van Niekerk (volgens andere bronnen heet zij Anna 
van Schalkwyk481) en in de dagen erna een relatie met haar begon. Ook toen al bekend was dat veel 
SAL-stewardessen informatie doorgaven aan BOSS. Later zou Van Niekerk overigens in het huwelijk 
treden met fotograaf Cloete Breytenbach, broer van Breyten. 
De AABN kreeg na afloop een brief van Breytenbach’s vriend en collega-schrijver André Brink waarin 
deze uit de doeken deed hoe onverantwoordelijk Breytenbach zich in Zuid-Afrika had gedragen. 
Behalve het roekeloze contact dat hij legde met de stewardess had Breytenbach direct na zijn landing 
allerlei vrienden en kennissen gebeld dat hij in Zuid-Afrika was.  
Breytenbach kon zijn hele missie voltooien en werd pas gearresteerd toen hij weer op het vliegtuig 
wilde stappen. Hij wist toen al dat BOSS hem op de hielen zat. De mensen met wie hij in de weken 
ervoor contact had gelegd werden allemaal gearresteerd. In de detentie en het proces dat volgde 
blameerde Breytenbach zichzelf door openlijk spijt te betuigen over zijn daden en zelfs persoonlijk 
excuses aan te bieden aan premier Vorster voor een beledigend gedicht dat hij eerder over Vorster had 
geschreven. Ondanks Breytenbach’s excuses en vernederende boetedoening werd de dichter 
veroordeeld tot negen jaar cel waarvan hij er zeven-en-een-half zou uitzitten voordat hij in 1982 werd 
vrijgelaten.  
 
Na zijn arrestatie werd voor Breytenbach een steuncomité opgericht. Drijvende krachten achter het 
Breytenbach-comité waren uitgevers Rob van Gennep en Laurens van Krevelen. Ook Adriaan van Dis 
en Aad Nuis waren actief in het comité. De bestaande anti-apartheidsorganisaties hielden zich afzijdig. 
Aad Nuis zei daarover: “Toen hier na zijn arrestatie door enkele vrienden een steuncomité werd 
opgezet, kwam er wel veel weerklank van particulieren, maar merkwaardig weinig van organisaties die 
goede betrekkingen onderhielden met het officiële verzet. De redenen die daarvoor werden opgegeven 
varieerden van vage insinuaties – die ook nu nog op onverwachte plaatsen sporen hebben nagelaten – 
tot het argument dat men niet moet zeuren over één bevoorrechte blanke als zoveel zwarten er slechter 
aan toe zijn.”482 
De opstelling van het ANC ten aanzien van de acties van Breytenbach en het Okhele-initiatief schoot 
Adriaan van Dis in het verkeerde keelgat. In een interview met Ischa Meijer zei Van Dis: “Toen 
Breyten Breytenbach gearresteerd was, werd ik voor het eerst geconfronteerd met wat het werkelijk 
betekende om politieke strijd te voeren in samenhang met juiste journalistieke berichtgeving. 
Breytenbach had contacten met het ANC – ik ben er zelf bij geweest. Ik zat ook in die illegale groep 
van Breytenbach. Ik heb bijeenkomsten bijgewoond in Normandië, samen met een van de mensen die 
in het ANC-bestuur zaten. Toen Breyten gearresteerd werd, ontkende het ANC dat hij ook maar iets 
met het ANC te maken had. Dat kon ik aanvankelijk begrijpen en billijken, want het was tenslotte 
bezwarend voor hen om dat toe te geven. Maar toen hij eenmaal in het gevang zat, heeft het ANC zich 
volkomen van hem afgekeerd, en ze hebben hem zeven jaar laten rotten. Dat neem ik ze verschrikkelijk 
kwalijk.”483 
Meulenhoff besloot in de tijd van de gevangenschap van Brytenbacht diens verzamelde werk uit te 
geven. Vooral het boek ‘Een seizoen in het paradijs’ uit 1974, werd goed ontvangen door het 
Nederlandse publiek en kende vijf herdrukken. In de periode na zijn vrijlating bezocht Breytenbach 
Nederland regelmatig en kregen het werk en de politieke activiteiten van de schrijver ruim aandacht in 
de Nederlandse pers.484 
 
Een andere journalist die zich in die tijd met de Okhela affaire en Schuitema bemoeide was freelancer 
Wiecher Hulst, die publiceerde in de Haagse Post. Hulst had een vriendschap met Schuitema 
ontwikkeld, maar toch is zijn eerste reactie wanneer hij terugdenkt aan die tijd: “Schuitema heeft de 
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zaak verraden.”485 Toch bleef hij contact houden met Schuitema na die stormachtige vergadering bij de 
AABN: “Berend dook onder. Hij werd beschuldigd van verraad. Zo nu en dan stond hij ineens bij mij 
op de stoep, verwilderd en met een grote baard: een soort Karl Marx op drift. Vaak kwam hij dan geld 
lenen. Hij had geen cent. Hij gaf me in die tijd publicaties van Okhela. Die had hij zelf geschreven; 
verwarde teksten. En dat terwijl hij altijd zo helder was geweest.” Hulst heeft verder geen concrete 
aanwijzingen voor zijn overtuiging dat Schuitema Breytenbach had verraden. “Berend zelf was er soms 
zelf onduidelijk over; hij zei eens: ‘Als ik dubbelspel heb gepleegd, dan was het onbewust’. Cees 
Gloudemans [Journalist van de Volkskrant, RM] was wel overtuigd van Berend’s verraad. Gloudemans 
had het op de AABN voorzien. Berend vertelde eens dat hij op bezoek was bij Adriaan van Dis toen 
Gloudemans aanbelde. Berend is toen in een kast gekropen en kwam er pas uit toen Gloudemans weg 
was.” 
Hulst schreef indertijd ook over de nucleaire banden tussen Zuid-Afrika, Europa (vooral Duitsland) en 
Israël, een onderwerp waar ook Schuitema meer dan gemiddeld in was geïnteresseerd. Hulst: “Berend 
had een persconferentie georganiseerd over de Zuid-Afrikaanse kernwapenzaak. Daar waren alleen 
Lisette Lewin en ik op afgekomen. Berend werd op dat moment opzij gezet. AABN had z’n handen 
ervan afgetrokken.” Opzet of niet, feit is dat de AABN juist op het moment dat de zaak van de levering 
van reactorvaten aan Zuid-Afrika in de Nederlandse politiek speelde, het moest laten afweten vanwege 
de interne strijd.  
 
Na de Okhela affaire hing de AABN geruime tijd in de touwen. Op 30 augustus 1977 schreef Kier 
Schuringa een interne brandbrief: “Mijns inziens wordt het funktioneren van de beweging gekenmerkt 
door het (vrijwel) geheel ontbreken van een gestruktureerde diskussie ter bepaling van de politieke lijn 
van de beweging, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in zuidelijk Afrika en de situatie in 
Nederland.”486 Schuringa noemde in zijn brief zes momenten waarbij het de AABN ontbroken had aan 
slagkracht. Ten eerste de nieuwe politieke situatie in Nederland na de verkiezingen. Ten tweede het 
diplomatieke offensief van westerse landen tegenover zuidelijk Afrika. Ten derde het verscherpen van 
de repressie en de propagandecampagne tegen het ANC in Zuid-Afrika. Ten vierde de 
samenwerkingsmogelijkheden met het MKA. Ten vijfde de veranderde positie van het Angola Comité 
(en in mindere mate de BOA) binnen de Zuid-Afrikabeweging. En ten zesde het uitblijven van nieuwe 
actie-initiatieven. Schuringa concludeerde: “...dat het voortduren van deze situatie zeer ernstige 
gevolgen voor de positie van de beweging zal hebben: om niet te zeggen dat we zo voortgaand met een 
jaar of zo politiek in de marge van het gehele zuidelijk Afrika gebeuren staan.” 
 
AABN versus KZA 
In 1976 werd Angola onafhankelijk. Voor het Angola Comité betekende dit een tweesprong: stoppen of 
doorgaan? Het werd de tweede optie. In de zomer van 1976 hernoemde het oude Angola Comité zich 
tot Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), er werd de aandacht voor een belangrijk deel verlegd naar Zuid-
Afrika (zie hierover het hoofdstuk over het KZA).  
De vraag ligt voor de hand waarom KZA-voorman Sietse Bosgra en de zijnen zich op dat moment niet 
aansloten bij de AABN. De AABN had wezenlijk dezelfde doestelling en was – afgezien van de 
verlammende Okhela-toestanden – een goede organisatie om verder uit te bouwen. Bovendien waren er 
al eerder fusiebesprekingen geweest tussen de diverse anti-apartheidsorganisaties. Dit was hét moment 
geweest om de versnippering aan te pakken. Volgens Bosgra waren er verschillende redenen om als 
KZA apart door te gaan. De belangrijkste waren de ideologische verschillen tussen beide organisaties. 
Bosgra stond zeer wantrouwend tegenover de invloed die de CPN volgens hem in de AABN had. Niet 
alleen wantrouwde hij persoonlijk de CPN, maar hij vond vooral dat een organisatie die met de CPN 
werd geassocieerd, daarmee afgesneden was van draagvlak bij een groot deel van de bevolking. In de 
jaren zeventig – de Koude Oorlog woedde nog volop – handhaafde de politiek een impliciet cordon 
sanitaire rondom de CPN. Nauwe samenwerking met een organisatie die geassocieerd werd met de 
communisten zou automatisch leiden tot politieke marginalisatie, zo vreesde Bosgra.487 De winst die te 
behalen was in de communistische hoek was in de tweede helft van de jaren zeventig bovendien 
beperkt. Bij de verkiezingen van 1977 haalde de CPN slechts 1,7% van de stemmen: twee zetels in de 
Tweede Kamer. 
Vooral wegens de samenwerking met het Medisch Komitee Angola (MKA) verspeelde de AABN bij 
sommige mensen, waaronder het Angola Comité/KZA, krediet. Veel individuen en organisaties 
weigerden samen te werken met het MKA. Op 13 november 1976 organiseerden de AABN met het 
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MKA bijvoorbeeld een manifestatie ‘Angola bevrijd, vrijheid voor Zuidelijk Afrika’, in de 
Amsterdamse RAI. Een bijeenkomst waar zo’n tweeduizend mensen aan deelnamen. Vanwege de 
prominente rol van het MKA (MKA-voorzitter Henk Odink zat de manifestatie voor) deed het Angola 
Comité niet mee. Maar ook andere organisaties meden de manifestatie. Van de uitgenodigde politieke 
partijen kwam alleen de CPN opdraven. Het CDA kon ‘naar verluidt’ niemand vinden om het woord te 
voeren en de PvdA “liet verstek gaan omdat men bepaalde bezwaren tegen de actie had”.488 PSP’er 
Maria Snethlage weigerde ‘iedere vorm van steun’ aan de manifestatie. Snethlage schreef in een brief 
aan de AABN: “Zoals u weet zou ik de inhoud van deze oproep geheel kunnen onderschrijven als er 
niet een groot ‘maar’ aan verbonden was. Onlangs kwam mij ter ore dat in verschillende plaatsen 
pogingen gedaan werden om het Angola Komitee te belasteren ten voordele van het Medisch Komitee 
Angola. Gesuggereerd werd dat er bij het Angola Komitee veel ‘aan de strijkstok zou blijven hangen.’ 
Ik heb met het Angola Komitee meegeleefd sinds zijn oprichting; ken de oprichters al veel langer. En 
als ik van een ding zeker ben dan is het dat geld dat dit komitee verzamelt, tot de laatste cent toe 
Angola ten goede komt. De vaste krachten van dit komitee hebben krankzinnig lage salarissen en op 
het bureau wordt de grootst mogelijke zuinigheid betracht (...) en daarom vind ik het schandalig dat 
deze actie, gezien uw samenwerking met het Medisch Komitee Angola, mede onder uw 
verantwoordelijkheid gevoerd wordt.”489 Ook anti-apartheidsstrijder van het eerste uur, dominee J.J. 
Buskes weigerde de manifestatie te steunen. Evenals historicus Dr. Eddy van den Brink die 
aanvankelijk toezegde in het Comité van Aanbeveling plaats te nemen, maar die toezegging later weer 
introk omdat de manifestatie georganiseerd werd gedeeltelijk tegelijk met een Namibië-actie [van het 
KZA, RM], een actie die, aldus Van de Brink, consequent werd doodgezwegen door de 
AABN/MKA.490 
 
Het MKA was strenger in de communistische leer dan de AABN. MKA-voorzitter Henk Odink was 
CPN’er en een verklaard tegenstander van Bosgra en diens Angola Comité dat meer op de PSP-lijn zat. 
Tussen beide organisaties woedde een openlijke koude oorlog. Het verschil tussen beide organisaties 
spitste zich deels toe op de manier van omgaan met de interne verdeeldheid binnen 
bevrijdingsbeweging Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Het Angola Comité 
maakte melding van het feit dat MPLA-leider Agostinho Neto door partijleden beschuldigd werd van 
machtsmisbruik. Voor het MKA en diens voorman Henk Odink gaf het Angola Comité de 
bevrijdingsbeweging hiermee een ‘dolkstoot in de rug’.491 Vooral Paul Staal die namens het Angola 
Comité de contacten met de bevrijdingsbewegingen onderhield was voor het MKA de gebeten hond. 
Staal zegt in gesprek met Jos van Beurden en Chris Huinder voor hun boek ‘De vinger op de zere 
plek’: “Ik ben zwart gemaakt, vooral bij de MPLA. Het MKA en vooral voorzitter Henk Odink, 
probeerde mijn vriendschappen met vertegenwoordigers van de bevrijdingsbewegingen kapot te maken 
(...) Zijn suggestie dat ik met Westerse inlichtingendiensten samenwerkte heeft mij ontzettend 
gekwetst.”492 Waarop Odink reageerde dat hij met de MPLA nooit over personen sprak, “wel over het 
Angola Comité.” Feit was dat het voor Bosgra en de zijnen onmogelijk was om met de AABN samen 
te gaan, zolang deze organisatie het bed deelde met het MKA. En in het midden van de jaren zeventig 
waren de banden tussen MKA en de AABN erg nauw. Op verschillende momenten hebben beide 
organisaties de wens en verwachting uitgesproken dat het op den duur tot een volledige fusie zou 
komen. Uit de notulen van het dagelijks bestuur van de AABN van 24 oktober 1974 blijkt dat de nauwe 
band tussen AABN en MKA voor de meeste andere Zuid-Afrikaorganisaties moeilijk verteerbaar was: 
“... het gesprek tussen de Mondlane Stichting, DAF en AAB liep op niets uit omdat wij ook het Med. 
Komite Angola hadden uitgenodigd. Wij zijn toen met het MKA opgestapt. Het MKA wil zich 
opheffen en in ons opgaan, maar wel als med.groep blijven functioneren. Ze hebben er een weekend 
over gehouden en iedereen is het er mee eens. MKA heeft ons voorgesteld om het a.s. Zuidelijk Afrika-
weekend deze fusie te presenteren. Voor ons ligt dat een beetje moeilijk, het lijkt beter om de zaak 
voorzichtig te presenteren en eerst beter uit te werken.”493 Twee weken later, tijdens de db-vergadering 
van 7 november 1974, is de AABN toch overtuigd van de noodzaak om de fusie versneld door te 
zetten: “Pleno 14 nov. over sancties zal tevens benut moeten worden om te spreken over fusie met 
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Med.Komité, want de fusie moet zo snel mogelijk doorgaan. Daarna moet een werkgroep samengesteld 
worden die [deze] fusie gaat uitwerken.”494 
Maar de fusie liep vertraging op en werd uiteindelijk zelfs geheel afgeblazen. De praktijk van het 
samen opereren viel de AABN niet mee. Inmiddels waren beide organisaties verhuisd naar een 
gezamenlijk pand aan de Lauriergracht in Amsterdam. De notulen van een gezamenlijke vergadering 
van AABN en MKA van 18 juli 1978 maakten melding van een “sfeer van wantrouwen” tussen beide 
organisaties” en “sterk uiteenlopende meningen”.495 In reactie op de intentieverklaring schreef Jacques 
Meerman op 24 augustus 1977 een brief aan het MKA. Daarin spreekt hij van een ‘aanzienlijke 
vertrouwenscrisis’ die was ontstaan tijdens de evaluatie van de najaarsactie van 1976, als gevolg 
waarvan “... we een toekomstige samenwerking niet uitsluiten, maar in concrete gevallen af willen 
laten hangen van de mate waarin overeenstemming mogelijk zou blijken.”496 De najaarsactie van 1977 
zou opnieuw leiden tot ergernis omdat, volgens de AABN, de “praktische inbreng van het MKA bij de 
organisatie van de najaarskampagne (...), afgezien van de kollekteweek in Amsterdam, vrijwel nihil is 
geweest.”497 
De AABN-betrokkenen kunnen zich, terugkijkend, vrijwel niet voorstellen dat zij in die tijd serieus 
overwogen met het MKA te fuseren. Pim Juffermans: “Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er 
fusieplannen zijn geweest. Het MKA zat in hetzelfde gebouw als wij, maar het was water en vuur. 
Vooral Conny en Henk Odink konden elkaars bloed wel drinken. Odink was een verschrikkelijke 
stalinist, daar viel echt niet mee samen te werken. Bij ons zaten ook veel CPN’ers, maar het MKA was 
echt louter CPN-georiënteerd. Odink is later zelfs naar de NCPN gegaan.”498 De AABN’ers keken 
trouwens wel met bewondering naar het werk van het MKA. Fulco van Aurich: “Vooral praktische 
steun op medisch gebied, daar waren ze echt goed in. Ze verzorgden veldhospitalen. Als je zo’n ding 
zag staan bij een inzamelingsactie, sprak dat enorm aan. Ook waren ze goed in het inzetten van 
artiesten voor de zaak. Bijvoorbeeld Margreet Dolman hadden ze al heel vroeg ingeschakeld. Dat paste 
goed bij de manier waarop wij dingen deden.”  
Vooral bij het publiek viel steun voor medische voorzieningen goed. In samenwerking met de AABN 
wist het MKA flinke hoeveelheden geld bij elkaar te krijgen voor een ANC-ziekenhuis in Morogoro, 
Tanzania. Het Comité van Aanbeveling maakte indruk door het grote aantal artsen, waaronder 
verschillende hoogleraren, die het initiatief ondersteunden. Uiteindelijk zou het ANC, uit dank voor de 
Nederlandse steun, het ziekenhuis de naam geven ‘ANC-Holland Solidarity Hospital’. 
Maar dat aantrekkelijke medische aspect was niet voldoende om de samenwerking tussen AABN en 
MKA te redden. Voor de AABN was het duidelijk waar dat aan lag: aan Henk Odink. Conny Braam: 
“Over ego’s gesproken, Henk Odink had het grootste ego van allemaal. Hij was een enorme 
stoorzender, een rigide man, bovendien paranoïde en onsympathiek. Ik mocht hem niet. We zaten in 
hetzelfde pand aan de Lauriergracht. Odink was er gelukkig niet vaak. Met het staflid van het MKA 
was prima samen te werken. Maar het MKA wás Odink: de organisatie kwam op in de schaduw van het 
ego van Odink en verdween ook weer snel.” 
 
Een eventuele samenwerking tussen AABN en het Angola Comité werd, ook bemoeilijkt doordat het 
Angola Comité vreesde via de AABN in de richtingenstrijd bij het ANC verzeild te raken. Volgens 
Bosgra stond het ANC in Londen erg onder invloed van de communisten: “SACP’er Reg September 
was de grote man in Londen. Hij kwam iedere veertien dagen naar Nederland.”499 
Ondanks de controverses tussen beide organisaties zijn er toch gesprekken geweest over een mogelijk 
samengaan tussen de AABN en het Angola Comité. Bosgra maakt melding van twee eisen die de 
AABN stelde aan samenwerking. De eerste was: geen boycot van bedrijven, want dit zou de arbeiders 
vervreemden van de anti-apartheidsstrijd. In plaats daarvan moest gestreefd worden naar totale 
sancties. De tweede eis was dat Nederlandse overheidssteun aan de bevrijdingsbewegingen moest 
worden tegengegaan omdat dit een rookgordijn zou opwerpen voor het voortzetten van samenwerking 
met Zuid-Afrika.500 
Onaanvaardbare eisen vond Bosgra. Volgens de ‘onderhandelaar’ namens de AABN met Bosgra, Fons 
Geerlings, waren deze eisen zeker niet zo absoluut als Bosgra nu stelt. “De AABN richtte zich in die 
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tijd wel degelijk op individuele bedrijven, zoals bijvoorbeeld op textielbedrijf Nijverdal Ten Cate.” Het 
ging de AABN vooral om het feit dat kleine middenstanders niet getroffen moesten worden én dat er 
goede alternatieven beschikbaar moesten zijn. Ook de andere eis lag genuanceerder, volgens de 
AABN’ers. Het ging er hen vooral om dat de overheid geen eisen aan het ANC mocht stellen, 
bijvoorbeeld over het afzweren van geweld.501 
Volgens Geerlings was de voornaamste onderliggende reden dat het ‘niet klikte’. En dat beaamt 
Bosgra: “Het klimaat was eigenlijk al verziekt. De besprekingen dienden alleen maar om elkaar de 
zwarte piet door te kunnen schuiven. Wij hadden geen trek om onze ‘bruidsschat’ – het 
Bevrijdingsfonds en de abonnees van ons blad – over te dragen aan een organisatie die met de CPN 
werd geassocieerd. Wij hadden een dynamiek opgebouwd waarbij we contact hadden met links PvdA 
en links CDA; de CPN had dat ernstig verstoord.”502  
 
De oprichting van het KZA in 1976 was voor de AABN een dreun van jewelste. Behalve een directe 
concurrent op de Nederlandse ‘markt’ was het KZA ook een rivaal in de aandacht van het ANC. 
Ondanks de stevige en vriendschappelijke banden tussen ANC’ers en AABN’ers was het niet 
vanzelfsprekend dat de AABN in zo’n nieuwe driehoeksverhouding altijd aan het langste eind zou 
trekken. Immers het Angola Comité had aan zijn opvolger, het KZA, een interessante erfenis nagelaten: 
het Bevrijdingsfonds én de (inmiddels tienduizend) abonnees van het bulletin. Via het KZA zou het 
ANC wellicht makkelijker aan geld en aan politieke invloed kunnen komen. Fulco van Aurich 
bevestigt dat de verontwaardiging van de AABN deels stoelde op angst: “De oprichting van het KZA 
vonden we bedreigend. Ze kwamen op ons terrein. We hadden kritiek op ze omdat het werk in Angola 
nog lang niet klaar was. Maar ja, Zuid-Afrika was meer sexy.” Conny Braam: “Het was niet leuk toen 
Sietse met zijn KZA kwam. We vonden het niet nodig en het voedde het anti-AABN gevoel dat bij 
sommigen heerste.” 
De verhoudingen tussen het KZA en de AABN bleven – met korte momenten van acute crisis, maar 
ook periodes van dooi – tot op het laatst gespannen. Naast de ideologische verschillen stonden beide 
organisaties ook tegenover elkaar wat betreft levenshouding. Waar de AABN bourgondisch was, was 
het KZA calvinistisch. Een karakteristiek die ongeveer overeenkomt met de karakters van de 
voorlieden van beide organisaties: Conny Braam en Sietse Bosgra. Conny Braam wist mensen aan de 
AABN te binden door warmte, gezelligheid en persoonlijk contact. Bosgra deed hetzelfde door totale 
toewijding aan de zaak en scherp tactisch inzicht. Braam: “Bij ons was ’t een gezellige boel. Na 
vergaderingen gingen we drinken in café Kalkhove. Daar aan de stamtafel zijn onze beste ideeën 
geboren. Wat we gemeen hadden met het KZA was het engagement, maar verder niets.” Peter Sluiter, 
vanaf eind jaren zeventig werkzaam bij het KZA: “Sietse was de primus inter pares bij het KZA. Hij 
had grote invloed. Dat kwam voort uit zijn enorme inzet en strategische inzicht. Dat gaf hem ook 
overwicht. Daarnaast was hij ook pragmatisch. Hij wist precies wat hij wilde, maar als hij dat niet kon 
halen dan zette hij zich volledig in voor een second best oplossing. Dat was heel sterk. Maar hij was 
natuurlijk ook een puritein. Een van onze grootste successen was de Krugerrandactie. Toen de banken 
‘om’ gingen heb ik, om het te vieren een fles wijn gekocht die we ter plekke ontkurkten. Sietse, de 
geheelonthouder, dronk toen een kopje thee mee en bleef een kwartiertje: ook puriteinen kunnen blij 
zijn!”503 
 
De verhouding tussen de AABN en het KZA had wel iets van twee rivalen die wedijveren om dezelfde 
geliefde: het ANC. Volgens de meeste betrokkenen –inclusief Bosgra zelf – viel het ANC meer op de 
AABN. Braam zegt hierover: “Het ANC was niet dol op Sietse. Ook kwam hij met veel geld, daar 
waren ze argwanend over. Ik zei tegen Reg [Reginald September, RM]: pak dat geld gewoon aan.” Bart 
Luirink: “Bij het ANC werd Sietse gewantrouwd, ook gevoed door onze verhalen. Zij vonden het gek 
dat hij een nieuwe club ging oprichten. Sietse had zeer sterke opinies over de communisten in het 
ANC. Daarmee raakte hij aan grote gevoeligheden, de ANC’ers vertrouwden dat niet.” Luirink weet de 
verhoudingen wellicht het meest treffend te illustreren door zijn vaker geciteerde uitspraak: “AABN'ers 
werden door de inner circle van het ANC steevast ‘comrades’ genoemd, terwijl de mensen van het 
KZA het met het minzame ‘friends’ moesten doen.”504 Een uitspraak die bij KZA’ers weer het 
vermoeden voedde dat de contacten van de AABN vooral de communisten binnen het ANC betroffen.  
Later zou het KZA ook nauwe betrekkingen opbouwen met het United Democratic Front (UDF), de 
legale Zuid-Afrikaanse oppositiepartij. Corrie Roeper, KZA-medewerkster tussen 1985 en 1991: “Wij 
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vroegen geen toestemming aan het ANC voor onze steun aan UDF. Het KZA was nooit echt honderd 
procent ANC-gericht. Wij waren wel altijd omzichtig met het ANC, we wilden geen ideologische 
ruzies. Gelukkig hadden we het Bevrijdingsfonds: de materiële hulp die we konden regelen was de 
aantrekkingskracht die we hadden op het ANC.”505 Zelf koesterde het KZA haar eigen contacten met 
ANC’ers zoals met Oliver Tambo, Frene Ginwala, Ruth First, Ismael Coovadia (de man die in Londen 
ging over materiële hulp) en ANC-penningmeester Thomas Nkobi.  
 
Thomas Nkobi was – waarschijnlijk onbedoeld – de oorzaak van de eerste botsing tussen het nieuwe 
KZA en de AABN. Op 6 augustus 1977 liet Nkobi Conny Braam weten dat in oktober van dat jaar een 
hoge ANC-delegatie naar Nederland zou komen “... not only to canvas support from support groups 
and sympathisers, but also to meet members of the government to acquaint them of our struggle and to 
discuss our struggle and problems in general. We hope that you will be in a position to organise, with 
the assistance of others if possible, a program for them.”506 Twee dagen later echter, op 8 augustus, 
richtte Nkobi een soortgelijk verzoek aan ‘Comrade Paul Staahl’ [bedoeld is Paul Staal, RM] van het 
Holland Committee on Southern Africa, zoals het KZA internationaal bekend stond: om te organiseren 
“together with the Anti-Apartheid Movement, Esau du Plessis and other friends a tour to the 
Netherlands by a top leadership delegation.”507 Nkobi was zich waarschijnlijk niet bewust van de 
problemen die zo’n dubbel verzoek met zich mee kon brengen. Het is niet aannemelijk dat Nkobi met 
deze actie de twee organisaties bewust tegenover elkaar stelde, of zelfs niet dat het een mislukte poging 
was om het KZA en de AABN nader tot elkaar te brengen. 
Voor het KZA was het verzoek een buitenkans om de banden met het ANC aan te halen en zich te 
presenteren als een betrouwbare partner. Het KZA probeerde direct een leidende rol op zich te nemen. 
De AABN voelde zich hierdoor in haar rechten aangetast, en was terughoudend in de samenwerking. 
De betrokkenen realiseerden zich wel dat ze er samen uit dienden te komen. Op 5, 9 en 12 september 
1977 vergaderden KZA, AABN samen met BOA, Kairos en DAF over het bezoek. De organisaties 
gingen akkoord met het voorstel van de AABN om de verantwoordelijkheid voor het bezoek en de 
tournee te scheiden: 1/3 van de tijd vielen de ANC’ers onder de AABN, en 2/3 van de tijd onder de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van KZA, Kairos, DAF en BOA. De notulen van die bijeenkomsten 
verraden harde onderhandelingen waarbij voor ieder dagdeel werd gevochten. “Het uitgangspunt voor 
de discussie was dat naar buiten toe steeds gezegd zal worden dat het bezoek plaats vindt op verzoek 
van het ANC. Dus niet: dat een bepaalde organisatie het ANC voor een bezoek heeft uitgenodigd.” 
Kier Schuringa herinnert zich het overleg, gevoerd in de kelder van het pand van het KZA, als ‘ijzig’: 
“We waren tot elkaar veroordeeld, maar we vertrouwden elkaar niet.”508  
De onderhandelingen weerhielden AABN en KZA er niet van om elk voor zich te proberen de andere 
partij bij het ANC buitenspel te zetten. De AABN schreef op 28 augustus aan het ANC: “Our 
movement has enough force and support to make your double request superfluous … And secondly: 
some of these organisations we have reason to distrust politically. So your double request may also 
force us into an alliance that we under the present circumstances regard as an undesirable one.”509 
Ook het KZA benaderde achter de rug van de partners om het ANC in Lusaka om de eigen voorstellen 
door te drukken. Kier Schuringa: “Het bleek dat Sietse ‘s avonds aan Lusaka dingen voorlegde die de 
afspraken die we gemaakt hadden helemaal onderuit haalden. Daar kwamen we achter door Paul 
Kuiper van ‘Facts en Reports’ [de AC/KZA knipseldienst over zuidelijk Afrika, RM] die vooral ‘s 
nachts werkte. Kuiper vond dit gedrag van Sietse achterbaks. Hij is het ons komen vertellen. Dat was 
allemaal heel vervelend en maakte de onderhandelingen niet makkelijker.”510 Terugkijkend benadrukt 
Sietse Bosgra dat het KZA na het ontvangen van de brief van Nkobi de andere organisaties had 
benaderd, terwijl de AABN dat niet gedaan had: “Dat zou de AABN nooit doen.” Het was daarbij 
logisch dat Nkobi het KZA benaderde, want het ging het ANC om overheidssteun “en daarvoor waren 
wij een veel betere ingang dan de AABN.”  
De poging tot dubbelspel van Bosgra had trouwens vooral voor het KZA zelf vervelende gevolgen. Zes 
KZA’ers – Marja Vuijsje, Kees Koning, Paul Kuiper, Ruth Noyon, Frans Ottenhof en Johan Goossens 
– keerden hierom het KZA de rug toe. Op 26 januari 1978 schreven de eerste vijf een brief aan de 
andere organisaties: “Wij zijn van mening dat vanuit dit komitee op onaanvaardbare wijze getracht is 
het ANC-bezoek te monopoliseren, en dat met name de manier waarop gepoogd is de Anti-
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Apartheidsbeweging Nederland ófwel in een ondergeschikte positie te brengen ófwel uit te sluiten, 
volstrekt afkeurenswaardig is.”511 Kairos kwam in een reactie op de brief van Vuijsje c.s. Bosgra te 
hulp. Volgens Kairos, die enkele malen vertegenwoordigers naar de vergaderingen over het bezoek had 
gestuurd, had vooral de AABN “zich toch te weinig inschikkelijk (...) getoond tegenover het KZA.”512 
 
Solidariteit aan het einde van de jaren zeventig 
Aan het eind van de jaren zeventig begon de ‘linkse hegemonie’ langzaam maar zeker af te brokkelen, 
een proces dat midden jaren tachtig voltooid was. Na 1984 speelde links binnen de parlementaire 
politiek nog slechts een marginale rol. De partijen aan de linkerkant van de PvdA stelden niks meer 
voor. De CPN verdween bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 zelfs helemaal uit het parlement. 
Ideologieën als marxisme, maoïsme, trotskisme et cetera verloren gaandeweg hun betekenis als factor 
in de politieke verhoudingen. In plaats van ideologieën werden thema’s veel meer leidend in het 
maatschappelijke en politieke discours: thema’s als vrede, milieu, vrouwen- en homo-emancipatie, 
anti-racisme et cetera. 
De de-ideologisering was misschien het scherpst waarneembaar binnen de CPN. Aan het eind van de 
jaren zeventig werd de autoritaire leiding van ‘stalinist’ Paul de Groot steeds meer betwist.513 Met de 
gestaalde kaders naar de achtergrond geschoven raakte de partij steeds meer onder de invloed van de 
mensen die hun wortels in de nieuwe sociale bewegingen hadden. Vooral de vrouwenbeweging kreeg 
steeds meer invloed op de discussies binnen de partij. Bij het partijcongres van 1982 werd het 
marxisme als onbetwistbare ideologie opzijgeschoven en gold het nog slechts als ‘inspiratiebron’.  
Ondanks de nog steeds zichtbare linkse cultuur van verzet verloor ‘links’ vanaf 1977, met de val van 
het kabinet-Den Uyl, haar invloed in de regering. Met uitzondering van het ongelukkige kabinet Van 
Agt II, dat acht maanden regeerde en bestond uit een combinatie van CDA, PvdA en D66, werd 
Nederland in de periode 1977 tot 1989 door rechtse coalities bestuurd. Twee CDA’ers die onder Den 
Uyl nog minister waren geweest, gaven leiding aan een handjevol kabinetten van rechtse signatuur. 
Eerst waren er twee (formeel drie) kabinetten onder leiding van Dries van Agt die met een ‘Ethisch 
Reveil’ de losgeslagen zeden van de jaren zestig terug in het gareel wilde brengen. Nederland zou bij 
allerlei maatschappelijke vraagstukken weer houvast moeten vinden in christelijke normen en waarden. 
De morele boodschap van Van Agt sloeg eigenlijk nauwelijks aan in Nederland. Vervolgens bracht de 
zakelijk ingestelde Ruud Lubbers een ‘no-nonsense beleid’ in de praktijk. Lubbers richtte zich op 
sanering van de overheidsfinanciën en op herstel van werkgelegenheid en tegelijkertijd op 
deregulering. Het kabinet kortte op uitkeringen, het onderwijs, de ambtenarensalarissen en de 
gezondheidssector, maar vooral ook het welzijnswerk moesten inleveren. Onder Lubbers werd het 
eerste begin gemaakt met de privatisering van overheidsdiensten, een beleid dat in de jaren negentig 
onder ‘paars’ zou worden voortgezet. 
Ook elders in de wereld was ‘rechts’ aan een opmars bezig. De meest spraakmakende voorbeelden 
hiervan waren de opkomst van het Thatcherisme in Groot-Brittannië en het presidentsschap van Ronald 
Reagan in de Verenigde Staten. In Duitsland was in dezelfde periode CDU’er Helmut Kohl aan de 
macht.  
In vrijwel alle rechts geregeerde landen werd min of meer hetzelfde beleid gevoerd. Vooral wat betreft 
het economische beleid was er overeenstemming tussen de verschillende regeringsleiders. De 
zogenoemde Reaganomics behelsden een reductie van de overheidsuitgaven, verlaging van de 
belastingen, vermindering van de greep van de overheid op de economie en een straf monetair beleid 
om de inflatie te beteugelen. 
Vooral in de eerste helft van deze periode was er sprake van een grote kloof tussen het linkse klimaat 
dat nog voelbaar was in grote delen van de samenleving en de rechtse partijen die een stevige greep 
hadden op de regeringsmacht. Dit leidde tot stevige confrontaties tussen grote groepen in de bevolking 
en de overheid. De anti-kernenergiebeweging wist in 1978 zo’n vijftigduizend mensen op de been te 
krijgen tegen de uitbreiding van de nucleaire verrijkingsfabriek UCN in Almelo. In de jaren erna waren 
er demonstraties tegen kerncentrales in Dodewaard en Borssele waaraan vele tienduizenden meededen. 
De vredesbeweging zette zichzelf in 1977 op de kaart met de IKV-campagne ‘Help de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland’. Een demonstratie in 1978, georganiseerd door het CPN-
initiatief ‘Stop de neutronenbom’, trok zo’n vijftigduizend betogers. In 1981 en 1983 vonden de 
grootste vredesdemonstraties plaats tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland, waaraan 
respectievelijk 400.000 en een half miljoen mensen deelnamen. Ook de kraakbeweging liet in deze 
periode steeds meer van zich horen en zette in steden als Amsterdam en Nijmegen regelmatig de boel 
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op stelten. Tijdens een ontruiming van een gekraakt pand in de Amsterdamse Vondelstraat zag 
burgemeester Polak zich genoodzaakt de hulp in te roepen van het leger, waardoor op 3 maart 1980 
tanks door het centrum van Amsterdam denderden. Ook de ontruiming van kraakpand De Grote Keyser 
verliep stormachtig. 
Dat de meerderheid van de bevolking in deze periode toch een stem uitbracht op rechtse partijen wijst 
er op dat het linkse klimaat vooral een kwestie was van een grote actiebereidheid van een deel van de 
bevolking. De ‘zwijgende meerderheid’, liet zich nauwelijks van de wijs brengen door het feit dat het 
in deze periode als niet politiek correct werd gezien om ‘rechts’ of conservatief te zijn.  
 
Voor de anti-apartheidsbeweging betekenden de liberaal-confessionele kabinetten dat hun eisen 
nauwelijks weerklank vonden in het landsbestuur. Politieke openingen waren zeer beperkt, vooral 
nadat het CDA zich ontdaan had van de zogenaamde ‘loyalisten’, de progressieve CDA’ers die op 
sommige beleidsterreinen meestemden met de oppositie. In 1980 zorgden deze loyalisten voor een 
bijna-val van het kabinet door in het parlement te stemmen voor een verplicht olie-embargo van Zuid-
Afrika. Op twee stemmen na haalde dit voorstel het niet (zie hierover het hoofdstuk over het olie-
embargo en de acties tegen Shell). 
Opmerkelijk genoeg betekende het gebrek aan succes in de politieke arena niet dat de anti-
apartheidsbeweging inbond of minder publieke weerklank kreeg. Integendeel. In de jaren tachtig was 
de anti-apartheidsbeweging waarschijnlijk de meest succesvolle sociale beweging, althans gemeten 
naar publieke aandacht en steun. Naast het gepolariseerde klimaat in Nederland kreeg de anti-
apartheidsbeweging vooral de wind in de zeilen door de gebeurtenissen in Zuid-Afrika zelf. Na de 
gebeurtenissen in Soweto, in 1976, was de geest uit de fles in Zuid-Afrika. En voorlopig zou die er niet 
in terugkeren. 
 
Soweto 
De 13-jarige scholier Hector Peterson werd op 16 juni 1976 doodgeschoten in Soweto. Hij liep mee in 
een vreedzame betoging van duizenden jongeren tegen het plan van de regering om Afrikaans als 
onderwijstaal verplicht te stellen. De foto van zijn bebloede lichaam schokte de wereld. De foto laat 
zien hoe de jongen wordt weggedragen door een huilende man (een mede-student) en een vrouw 
(Hector’s zus) rent naast hen, haar gezicht verwrongen van totale wanhoop. Het was het begin van een 
lange periode van rellen en geweld. Gedurende de Soweto Uprising in de maanden juni en juli kwamen 
honderden protesterende Zuid-Afrikanen om het leven. 
Voor slechts weinigen kwam de uitbarsting als een verrassing. De spanning was midden jaren zeventig 
opgelopen in Zuid-Afrika. Stakingen, schoolboycots, huurstakingen, thuisblijfacties en andere vormen 
van protest waren aan de orde van de dag. Het was duidelijk dat het verzet tegen het apartheidsregime 
tot een uitbarsting zou komen. “Riots looking for a place to happen”, zo schreef een Zuid-Afrikaanse 
krant.514 
De repressie steeg in dezelfde periode tot ongekende hoogte. Duizenden, vooral jonge Zuid-Afrikanen 
ontvluchtten het land. Zij kwamen in meederheid terecht binnen de netwerken die het ANC had 
opgebouwd in de recent ‘bevrijde’ staten als Angola, Mozambique en later Zimbabwe. Talloze mensen 
werden aangehouden of kregen een banning order (een gerechtelijk verbod om zich in het 
maatschappelijke verkeer te begeven). Tientallen organisaties werden verboden of kregen een banning 
order, waaronder het Christelijk Instituut van dominee Beyers Naudé (zie het hoofdstuk over 
Werkgroep Kairos). Tussen maart 1976 en november 1977 overleden negentien personen tijdens hun 
gevangenschap. ‘Zelfmoord’ was de doodsoorzaak die standaard werd aangegeven door de autoriteiten. 
Pas na de dood in gevangenschap van Steve Biko begon de Nederlandse ambassade te twijfelen aan de 
mededelingen die de Zuid-Afrikaanse overheid hierover deed. In augustus 1977 werd Biko, leider van 
de Black Conciousness Movement, door het apartheidsregime opgepakt en langdurig ondervraagd. Op 
7 september constateerden artsen verwondingen aan zijn hoofd en later verloor Biko het bewustzijn. 
Een arts adviseerde ziekenhuisopname, waarop de gevangene naakt in de achterbak van een Land 
Rover van Port Elisabeth naar Pretoria werd getransporteerd, een rit van 1.200 kilometer. Enkele uren 
na aankomst in de Pretoria Central Prison overleed Biko, 30 jaar oud. En pas twintig jaar later werd de 
ware toedracht van de dood van Biko bevestigd toen agenten van de veiligheidspolitie toegaven dat ze 
de gevangene met het hoofd tegen een betonnen muur hadden geslagen. Zijn begrafenis, geleid door de 
Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, werd bijgewoond door talloze ambassadeurs en diplomaten 
uit Europa en de VS, waaronder de Nederlandse ambassadeur Froger.515 
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Onder andere door het boek ‘Biko’ van de Zuid-Afrikaanse journalist Donald Woods, de film ‘Cry 
Freedom’, gebaseerd op dit boek, en door het lied ‘Biko’ van Peter Gabriel (uit 1980) groeide Steve 
Biko ook in het Westen uit tot één van de ‘helden’ in de strijd tegen apartheid. Na ‘Soweto’ opende de 
gewelddadige dood van Steve Biko veel mensen in het Westen definitief de ogen voor het 
onmenselijke apartheidssysteem. Nederlandse kranten publiceerden uitgebreide stukken en analyses 
over de toestand in Zuid-Afrika en de rol van Biko. In de bladen van de anti-apartheidsorganisaties 
werd daarentegen nauwelijks aandacht besteed aan de dood van de zwarte leider. Alleen Kairos volgde 
de BCM enigszins omdat er in Zuid-Afrika regelmatig contacten waren tussen de BCM en het 
Christelijke Instituut van Beyers Naudé. De AABN publiceerde een bericht over zijn dood, maar 
bekritiseerde tegelijk het idee van Biko van “vreedzame, geleidelijke verandering van het 
apartheidssysteem via een gekwalificeerd kiesrecht.”516 
De belangrijkste reden was dat Biko betrokken was bij de Black Conciousness Movement (BCM), en 
ook bij het PAC, de oude rivaal van het ANC. Juffermans: “Biko lag niet goed bij het ANC. Hij stond 
dichter bij het PAC dan bij het ANC. Wij vertrouwden PAC niet zo erg. Biko was daarom voor ons niet 
zo belangrijk.”517 
Net zoals het PAC legde de BCM de nadruk op zwart zelfbewustzijn (Black is Beautiful) en de 
organisatie van zwarte Zuid-Afrikanen. Het ANC-charter legde juist de nadruk op multi-raciale 
principes. Gedurende de jaren zeventig en tachtig stond het ANC tamelijk vijandig tegenover de 
‘erfenis’ van Biko. Pas in het begin van de jaren negentig werd zijn bijdrage aan de strijd tegen de 
apartheid door het ANC erkend.  
Om die reden lieten anti-apartheidsbewegingen een goede aanleiding liggen om aan te haken bij 
bestaande berichtgeving in Nederlandse kranten en het bewustzijn bij Nederlanders over de 
onderdrukking in Zuid-Afrika. De enige acties naar aanleiding van de dood van Biko vonden plaats op 
plaatselijk niveau, zoals in Amsterdam waar in 1978 het Pretoriusplein werd omgedoopt in Steve 
Bikoplein. Maar de gevestigde anti-apartheidsorganisaties wilden vooral voorkomen dat er rondom 
Biko een persoonlijkheidscultus zou ontstaan die naar hun gevoel af zou doen aan de centrale plaats die 
het ANC in de anti-apartheidsstrijd moest innemen.  
 
De druk op westerse regeringen om stappen tegen Zuid-Afrika te ondernemen groeide na ‘Soweto’. 
Groot Brittannië stelde in 1977 voor dat de Europese Gemeenschap een gedragscode zou instellen voor 
bedrijven met vestigingen in Zuid-Afrika. Het initiatief tot een verplichte investeringsstop richting 
Zuid-Afrika, waar Nederland wel voor voelde, redde het niet in EG-verband. Die EG-gedragscode 
stelde vooral dat binnen de Europese bedrijven die in Zuid-Afrika opereerden alle werknemers 
hetzelfde behandeld dienden te worden en dat racisme en apartheid uit het personeelsbeleid verbannen 
moesten worden. Ook diende vrijheid van organisatie, bijvoorbeeld binnen vakbonden, gegarandeerd te 
zijn voor werknemers evenals collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en loon. 
Daarnaast dienden de bedrijven hun werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen de harde 
gevolgen van de apartheidswetten die in het land golden. Het belangrijkste onderdeel van de code was 
wellicht dat alle bedrijven met vestigingen in Zuid-Afrika verplicht waren jaarlijks te rapporteren over 
het naleven van de code. Aanvankelijk verzette het Nederlandse bedrijfsleven zich heftig tegen de 
gedragscode, maar halverwege de jaren tachtig ebde het verzet weg en omarmde bijvoorbeeld VNO-
voorzitter Van Lede de code.518 Dankzij de verplichte jaarlijkse rapportage (en het commentaar van de 
Nederlandse overheid daarop) konden Nederlandse bedrijven laten zien dat hun aanwezigheid in Zuid-
Afrika een gunstig effect had op de Zuid-Afrikaanse arbeidsverhoudingen: in hun bedrijven had de 
apartheid geen voet aan de grond. In feite was de code de wettelijke grondslag van de zogenaamde 
‘polaroid-methode’ die begin jaren zeventig nog werd gepropageerd door mensen als Beyers Naudé. 
Bij de invoering van de code had de EG verklaard dat “het buitenlandse bedrijfsleven een waardevolle 
bijdrage dient te leveren aan de emancipatie van de niet-blanke bevolking van Zuid-Afrika en daarmee 
aan het tot stand brengen van vreedzame veranderingen.”519 Belangrijkste kritiek van anti-
apartheidsgroeperingen was dat de gedragscode niet gericht was op het afschaffen van de apartheid, 
maar op het verzachten van de gevolgen ervan. En dan ook nog bij een gering aantal werknemers, 
namelijk alleen de zwarte werknemers die werkzaam waren in een Europese onderneming. Dat was 
nog geen 2 procent van de totale zwarte beroepsbevolking. Een jaar later dan de EG besloten ook de 
VS tot een soortgelijke code, de zogenaamde Sullivan Principles.520  
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De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel bewoog na Soweto aarzelend in de 
richting van sancties. “Langzamerhand zie ik dat dwangmaatregelen nog de enige manier zijn om een 
ramp in Zuid-Afrika te voorkomen.”521 De vraag was echter of sancties opportuun waren gezien de rol 
die Zuid-Afrika, als grootste militaire en economische machtsfactor in de regio, speelde in Rhodesië en 
Namibië. Na het aantreden van marxistische regeringen in Angola en Mozambique was er de westerse 
landen veel aan gelegen om de opmars van het communisme in zuidelijk Afrika tot stilstand te brengen. 
Volgens de meeste westerse landen waren de repressieve regimes in Rhodesië en Namibië oorzaak van 
de communistische penetratie van het gebied. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken 
Kissinger “blijkt zeer wel te beseffen dat de beste methode om het ontstaan van een communistische 
invloedssfeer in zuidelijk Afrika te voorkomen nu juist is het zo snel mogelijk beëindigen van de greep 
van Vorster en Smith op Namibië en Rhodesië”, stelde Van der Stoel in een bericht aan Den Uyl.522 
Economische sancties tegen Pretoria werden in die context als contraproductief gezien, “deze zouden 
alleen maar ertoe kunnen leiden dat de houding van Zuid-Afrika, dat tot dusver eraan had meegewerkt 
om Rhodesië tot concessies te bewegen, zou verstarren, met alle nadelige consequenties van dien.”523 
Intussen had Nederland al enkele voorzichtige eigen stappen gezet om de druk op Pretoria te verhogen. 
Zo besloot het kabinet na september 1976 geen exportkredietgaranties meer te verstrekken aan 
bedrijven die naar Zuid-Afrika wilden exporteren. Ook de herverzekering van transacties met een 
langer lopende krediettermijn schafte het kabinet af. Het argument dat daarvoor werd gehanteerd was 
overigens niet de afschuw over de apartheid, maar het gebrek aan politieke stabiliteit in Zuid-Afrika.524  
Tot verdere eenzijdige stappen was Nederland niet bereid. Dit ten eerste omdat eenzijdige stappen niet 
effectief zouden zijn, daarnaast zouden de mogelijkheden tot maatregelen beperkt zijn wegens de 
verdragsverplichtingen die Nederland had, maar ook wegens de te verwachten Zuid-Afrikaanse 
‘vergeldingsmaatregelen’. Rotterdammer Lubbers attendeerde de ministerraad bijvoorbeeld op de 
nadelige gevolgen voor de Rotterdamse haven als de goederenstroom gewijzigd zou worden. En 
Westerterp (KVP, Verkeer en Waterstaat) waarschuwde voor een ‘onevenredig grote schade’ bij 
unilaterale maatregelen op het gebied van de scheep- en luchtvaart.”525  
 
In de Verenigde Naties verschoof het stemgedrag van Nederland licht. Ons land bleef zich verzetten 
tegen extreem geformuleerde anti-Zuid-Afrikaresoluties, maar kon wel instemmen met resoluties die 
opriepen tot een investeringsstop. Zo ondersteunde de Nederlandse vertegenwoordiger een resolutie 
van de Algemene Vergadering, december 1976, waarin de Veiligheidsraad in omzichtige termen werd 
opgeroepen stappen te nemen om te komen tot het terugtrekken van investeringen in Zuid-Afrika. 
Daarmee onderschreef de regering voor het eerst dat economische pressie een gerechtvaardigd middel 
was om Zuid-Afrika onder druk te zetten. Het debat over hoe dat economische pressiemiddel in te 
zetten, zou de vijftien jaren daarna het Zuid-Afrikadebat in Nederland beheersen. In 1977 behoorde 
Nederland zelfs tot de initiatiefnemers van een dergelijke resolutie. Nederland onthield zich van 
stemmen bij een voorstel tot een sportboycot van Zuid-Afrika, maar stuurde wel in februari 1977 een 
brief aan Nederlandse landelijke sportkoepels waarin werd verzocht niet deel te nemen aan 
sportevenementen waaraan ook Zuid-Afrikaanse (op grond van de apartheidwetten samengestelde) 
teams meededen.526 Na Soweto verleende de Nederlandse regering ook geen vergunning meer voor 
wapenexport. De levering van een Fokker F-28, bestemd voor een lijndienst tussen Zuid-Afrika en 
Namibië, mocht van overheidswege niet doorgaan omdat het toestel mogelijk gebruikt zou kunnen 
worden voor troepentransport. Bij deze beslissing speelde het recent opgerichte Komitee Zuidelijk 
Afrika een belangrijke rol (zie paragraaf ‘AABN en het wapenembargo’) 
 
Na Soweto steeg de Nederlandse financiële hulp aan (internationale) organisaties en instellingen die 
zich op zuidelijk Afrika richtten. Het Trustfund van de VN ontving in 1976 ruim 250 duizend gulden 
méér dan de ‘normale’ bijdrage van 70 duizend gulden. Het onderwijs- en trainingsprogramma ontving 
150 duizend gulden extra en ook de bijdrage aan twee Namibië-instanties van de VN verdubbelde in 
dat jaar. Het IDAF ontving honderdduizend gulden extra na Soweto.527 
De mogelijkheid om hulp te bieden aan in Zuid-Afrika gevestigde organisaties nam na Soweto echter 
af. Het kabinet was immers nog steeds niet bereid om steun te bieden aan organisaties in Zuid-Afrika 
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die door de autoriteiten waren verboden. Volgens Pronk waren er, na de verboden en banning orders 
volgend op de Soweto-onlusten, geen legale organisaties meer over die voor steun in aanmerking 
kwamen. Pronk was weliswaar voorstander van het financieren van verboden organisaties, maar Van 
der Stoel meende dat dit een ‘riskante precedentwerking’ had.528  
Ook het Cultureel Akkoord kwam als instrument voor de ‘kritische dialoog’ steeds meer onder druk te 
staan. Na Soweto schreef staatssecretaris Laurens Jan Brinkhorst (D66) in een memorandum: “Reeds 
geruime tijd benauwt mij de gedachte dat wij de facto weinig aan deze ‘critische dialoog’ doen. Deels 
komt dit door gebrek aan belangstelling, met name van de linkerzijde van Nederland, deels door de 
strenge grenzen die de Zuidafrikaanse Regering tot dusverre heeft gehanteerd (b.v. weigering van 
visumverlening e.d. aan toch werkelijk niet zulke critische Nederlanders als Mevrouw M. Klompé).”529 
Aan het opzeggen van het Verdrag dacht Brinkhorst niet: “Opzegging van het verdrag zou 
ontegenzeggelijk bijdragen tot een groter isolement van Zuid-Afrika, waardoor de progressieve 
minderheden in dat land nog meer worden afgesloten. Dit zou slechts in de kaart spelen van het kamp 
der verkrampte conservatieven.”530 
Minister de Gaay Fortman, ex-bestuurslid van de NZAV, en tot kort vóór deze tijd sterk voorstander 
van nauwe betrekkingen met Zuid-Afrika, vond echter dat het verdrag beter kon worden opgezegd als 
de kritische dialoog er toch niet van kwam. Ook Pronk was vóór opzegging. Aanvankelijk besloot het 
kabinet dat de kritische dialoog nog een kans moest krijgen, met name door journalisten naar Zuid-
Afrika te sturen en ook het aantal studiebeurzen voor zwarte studenten te vergroten. Maar in Zuid-
Afrika was het enthousiasme voor het verdrag ook wel bekoeld. “Onder die huidige omstandighede met 
verdraaide beriggewing aan die orde van die dag en die oorheersing deur uiters linksgesindes van die 
wêreldkommunikasiemedia was die kontakpunte wat gebruik kon word om sake in die regte 
perspektief te vertolk, besig om almal te verdwyn”, zo citeert de Zuid-Afrikaanse historica Van der 
Watt een interne nota uit 1976.531 Parlementslid Van der Merwe, in november 1976 op bezoek in 
Nederland, formuleerde het glashelder: “Het maakt Zuid-Afrika geen jota uit of het cultuurverdrag 
wordt opgezegd.”532 
In september 1977 besloot het (demissionaire) kabinet-Den Uyl de uitvoering van het Culturele 
Verdrag met Zuid-Afrika op te schorten. Dit als reactie op de dood van Steve Biko, maar ook omdat 
Zuid-Afrika het visum van drie vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk (waaronder 
Albert van den Heuvel) weigerde. Van der Stoel reageerde verbitterd: “Het zou wat merkwaardig zijn 
als drie journalisten een bezoek aan Zuid-Afrika zouden brengen in het kader van een kritische dialoog, 
terwijl aan drie andere Nederlanders die dezelfde dialoog voorstaan, een visum is geweigerd.”533 
Tijdens de discussie in de ministerraad suggereerde Lubbers enkele malen om de mening te vragen van 
het moderamen van de Hervormde Kerk over de mogelijkheden van een dialoog.534 Pas na de 
onderdrukkende maatregelen die de Zuid-Afrikaanse regering uitvaardigde na de dood van Biko, was 
voor Nederland de maat vol: op 21 oktober 1977 besloot het kabinet het Culturele Verdrag ‘te 
bevriezen’. De daadwerkelijke opzegging zou trouwens nog een aantal jaren duren. 
Enkele maanden later vergaderde het nieuwe kabinet, onder leiding van Van Agt, over het besluit van 
de vorige regering. Toen werd gelijk duidelijk dat een flink aantal van de nieuwe ministers niet 
gelukkig was met het besluit tot opzegging van het akkoord. Tot het intrekken van het besluit wilde het 
nieuwe kabinet niet overgaan. Dat zou, in de woorden van minister Albeda “een zelfstandige betekenis 
krijgen, nl. een soort van erkenning van het Zuidafrikaanse beleid.” Minister Van Aardenne hoopte 
echter dat dit kabinet in de toekomst minder “demonstratief te werk zou gaan.”535 Tijdens het overleg 
in de ministerraad betoogde minister Van den Broek van Buitenlandse zaken dat in Zuid-Afrika geen 
dialoog meer mogelijk was en dat Vorster een beslissende stap had gezet richting een dictatuur.536 
 
Van de organisaties die traditioneel de zijde van blank Zuid-Afrika kozen, was de NZAV erg 
ongelukkig over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Het tijdschrift van de NZAV, getiteld Zuid-Afrika, 
stelde dat Pretoria een ‘heilloze weg’ was in geslagen. Toch bleef de NZAV zich verzetten tegen 
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economische sancties en ook het Culturele Verdrag zou volgens de NZAV zeker niet opgezegd mogen 
worden. Het Verdrag zou zelfs niet gebruikt mogen worden voor een ‘kritische dialoog’.537 
De NZAV raakte in de jaren zeventig verder gemarginaliseerd. Ook vanuit die positie bleef de 
vereniging het in Zuid-Afrika gevoerde beleid door dik en dun steunen. “De Zuidafrikaanse regering 
treedt zonder twijfel niet voor niets op”, verklaarde de voorzitter van de NZAV in oktober 1977.538 
 
De AABN na Soweto 
Voor de AABN kwam ‘Soweto’ op een slecht moment. De organisatie was nog herstellende na het 
Okhela-drama. Het organiseerde twee demonstraties in Amsterdam waar volgens de organisatie zelf 
respectievelijk duizend en tweeduizend mensen aan meededen. Opvallend was dat het nieuw gevormde 
CDA weigerde deel te nemen aan de demonstraties en zelfs geen adhesiebetuiging wenste te 
ondertekenen. In een verklarende brief schreef de secretaris van het CDA (op briefpapier van de ARP) 
dat de voorbereiding op de demonstratie onzorgvuldig was verlopen, dat de leuzen reeds vast stonden 
en dat er alleen nog overleg mogelijk was over de sprekers. “Wij zijn van mening, dat om een 
dergelijke demonstratie zinvol te doen (zijn) er tijdig overleg moet plaatsvinden over alle zaken, die 
betrekking hebben op een dergelijke demonstratie.”539 Kennelijk had de AABN op dat moment 
onvoldoende ‘krediet’ bij de christen-democraten. Wel stuurde het CDA een ’verklaring’ naar de Zuid-
Afrikaanse ambassade waarin de nieuwe partij haar ‘verontrusting’ uitsprak over de ‘bloedige strijd’ en 
waarin het apartheidssysteem als ‘fundamenteel in strijd met de bijbel’ werd beoordeeld.’540 
 
Naast het organiseren van de demonstraties pleitte de AABN per brief bij de Nederlandse regering voor 
meer inspanningen om politieke gevangenen vrij te laten, Zuid-Afrika te boycotten, wapenleveranties 
te stoppen en voor steun aan het ANC. Vóór Soweto had de AABN al een kritische brochure 
gepubliceerd over het Culturele Verdrag met Zuid-Afrika. Opzeggen was volgens de AABN de enige 
juiste stap.  
Maar deze activiteiten konden niet verbloemen dat de AABN in het midden van de jaren zeventig het 
zicht op een deel van de Zuid-Afrikaanse realiteit ietwat uit het oog was verloren. De oplopende 
spanningen vooral bij jongeren in Zuid-Afrika waren grotendeels aan de AABN voorbij gegaan. 
Braam: “Soweto was een verrassing voor ons. We hadden in die tijd eigenlijk geen contacten in Zuid-
Afrika zelf. We waren afhankelijk van het ANC voor onze info.” Bart Luirink vult aan: “Zeker in de 
tweede helft van de jaren zeventig wás er gewoon geen ANC in Zuid-Afrika, dus als je als 
solidatiteitsorganisatie al je kaarten op die club had gezet, dan had je het gewoon moeilijk.” De Black 
Consciousness Movement van Biko was in de jaren zeventig in Zuid-Afrika een meer zichtbare en 
meer tot de verbeelding sprekende organisatie dan het verboden (en dus afwezige) ANC. Jonge Zuid-
Afrikanen kenden het ANC eigenlijk alleen maar via hun ouders. In het midden van de jaren zeventig 
was het ANC het contact met de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid goeddeels kwijt. Ook internationaal 
was het bepaald niet vanzelfsprekend dat het ANC de enige of zelfs de belangrijkste vertegenwoordiger 
was van het onderdrukte volk van Zuid-Afrika. Diplomaten van progressieve westerse landen konden 
in Zuid-Afrika makkelijker contacten leggen met de BCM dan met het ANC. Ook Nederlandse 
diplomaten deden dit en berichtten daarover aan Den Haag.541 In Den Haag was daardoor de BCM een 
minstens zo serieuze gesprekspartner als het ANC. Wanneer de AABN in Den Haag de eisen van het 
ANC kwam vertolken was het ook daarom niet vanzelfsprekend dat er altijd evenveel waarde aan hun 
woorden werd gehecht. Tijdens de ministerraad van 18 november 1977 sprak Van der Stoel al twijfels 
uit of het ANC wel de meest representatieve organisatie was om als partner te dienen. Erkenning van 
het ANC als vertegenwoordiger van het Zuid-Afrikaanse volk was sowieso onmogelijk, meende Van 
der Stoel: “De Zuid-Afrikaanse regering oefent immers de controle uit over territoir en bevolking van 
Zuid-Afrika.” Ook Pronk meende dat het niet verstandig zou zijn alle kaarten op het ANC te zetten: 
“De invloed van het ANC is niet zo groot.”542 
 
Maar juist de door de BCM geïnspireerde Soweto-opstand hielp het ANC aan de zo dringend gewenste 
verjonging. Duizenden jonge Zuid-Afrikanen ontvluchtten in de maanden na de opstand het land en 
meldden zich aan bij het ANC in ballingschap en (in mindere mate) bij het PAC. De BCM had geen 
vertegenwoordiging buiten het land en kon dus niet profiteren van deze exodus. Ook al omdat het ANC 
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op één lijn stond met de zegevierende bevrijdingsbewegingen in een aantal frontlijnstaten ontwikkelde 
de organisatie zich na 1976 langzaam maar zeker tot de onbetwiste leider van het verzet tegen 
apartheid, zowel internationaal maar ook steeds meer in Zuid-Afrika zelf.  
 
Onderwijs tegen apartheid 
In 1977 kreeg Conny Braam een uitnodiging van het ANC om de vluchtelingenkampen in Tanzania te 
bezoeken. Het werd een inspirerend bezoek en eigenlijk een eerste kennismaking met ‘gewone’ 
mensen die het apartheidssysteem aan den lijve hadden ondervonden. Braam: “Ik bezocht onder andere 
een groot kamp in Morogoro. Honderden zwarte jongeren zaten daar die de maanden ervoor waren 
gevlucht. Ik moest een verhaal houden. Ik werd door een paar honderd zwarte gezichten wantrouwend 
aangekeken. Het was voor velen de eerste keer dat ze een wit gezicht zagen dat ‘aan de goede kant’ 
stond, maar dat moest ik op dat moment nog wel bewijzen.” Het ANC was geïnteresseerd in materiële 
steun van de AABN voor de jonge Zuid-Afrikanen die het geweld na Soweto waren ontvlucht. Daaruit 
is de jarenlange betrokkenheid van de AABN bij de Solomon Mahlangu Freedom School (genoemd 
naar de ANC-strijder Solomon Mahlangu die op 6 april 1978 door het apartheidsregime was 
geëxecuteerd) voortgekomen. Braam: “We kregen een miljoen gulden van Buitenlandse Zaken voor 
deze school. Daar zijn we altijd mee verbonden geweest. Door de jaren heen hebben we er veel acties 
voor gevoerd en geld opgehaald voor docenten, boeken, lokalen.” Deze betrokkenheid hielp ook bij het 
betrekken van Nederlandse scholen bij de strijd tegen apartheid. Een speciale onderwijsgroep (geleid 
door Fulco van Aurich) werd opgezet in 1975, en begon met het samenstellen van een informatiemap 
gericht op het middelbaar onderwijs en vormingsgroepen. Vooral na de gebeurtenissen in Soweto in 
1976 werd de AABN overspoeld met aanvragen van (vooral) middelbare scholieren die informatie 
wilden over Zuid-Afrika. De ‘scholenmap’ die de AABN had samengesteld werd een ‘bestseller’. 
Tussen juni 1976 en januari 1977 verkocht de AABN drieduizend exemplaren van de map.  
Het passief aanbieden van informatie- en lespakketten was voor de AABN echter weinig bevredigend. 
Er werd gezocht naar een methode om de lessen ook een ‘actie-element’ te geven. Om die reden werd 
in april 1978 de campagne ‘Onderwijs tegen Apartheid’ gelanceerd. Een campagne die zo’n tien jaar 
zou lopen. De lancering van de campagne ging gepaard met een culturele Zuid-Afrika week in de 
Melkweg in Amsterdam, waar ruim tweeduizend mensen op afkwamen. De campagne paste goed bij 
het voornemen van de AABN zich onder andere te richten op jonge mensen, scholieren en studenten. 
Synchroon met het informeren van Nederlandse jongeren haalde de AABN geld op voor 
onderwijsprojecten van het ANC. Hoewel fondsenwerving in het eerste jaar (1978) nog niet de 
doelstelling was, kwam er toen toch al zo’n honderdduizend gulden aan giften binnen.543  
Niet alle scholen waren even happig om aandacht te besteden aan Zuid-Afrika in het curriculum. Ten 
eerste omdat het bestaande, officiële lesprogramma weinig ruimte bood voor een andere aanpak (buiten 
de lessen maatschappijleer en individuele projecten van leerlingen om). Maar ook omdat in sommige 
gevallen de schoolleiding een stokje stak voor de pogingen van docenten of leerlingen om AABN-
lesmateriaal te gebruiken in de reguliere lessen.544 Vooral toen de AABN de lessen tevens wilde 
gebruiken om concreet actie te voeren kregen veel schooldirecties en gemeentebesturen 
koudwatervrees. De Haagse onderwijswethouder Van Lier, bijvoorbeeld, bracht in een speciale brief 
aan ‘directeuren en rectoren van gemeentelijke dagscholen en –scholengemeenschappen’ de AABN 
onderwijsmap onder de aandacht: “Door een aantal factoren, waaronder de eenzijdige 
benaderingswijze, de benadering van verschillende historische gebeurtenissen vanuit een hedendaagse 
wereldbeschouwing, resulterende in a-historische onderdelen, acht ik een rechtstreeks gebruik door de 
leerlingen van dit materiaal minder geschikt.”545 Wethouder Mensink (PvdA) van Haarlem wilde het 
materiaal niet aanbevelen aan de plaatselijke scholen omdat “het bevoegd gezag zich moet hoeden om 
doelgericht materiaal vanuit haar positie in te brengen.”546 
 
Belangrijke samenwerkingspartners van de AABN in de campagne Onderwijs tegen Apartheid waren 
de onderwijsbond ABOP en de Nederlands Christenstudenten Vereniging (NCSV). De ABOP 
besteedde relatief veel aandacht aan de strijd tegen apartheid, onder andere in ‘Het Schoolblad’ dat aan 
alle leden werd gestuurd. De ABOP stelde de AABN ook in staat om de leden direct te benaderen met 
een verzoek om steun voor de ANC-school in Morogoro, maar ook met het aanbod van lesmateriaal 
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over Zuid-Afrika en de apartheid. De NCSV organiseerde vooral vakantiekampen voor jongeren van 
12 tot 24 jaar. Naast zeilkampen en fietskampen was er ook een Werkkamp AABN, waar “een steentje 
bijgedragen [werd] aan de hulp van de Anti-apartheidsbeweging Nederland aan Zuidafrikaanse 
scholieren (...) Praten over de apartheid in het Zuidafrikaanse onderwijs kan daarbij natuurlijk niet 
achterwege blijven, evenals over de nieuwe vorm van onderwijs in Morogoro, Tanzania.”547 Via de 
ABOP slaagde de AABN er ook in onderwijzers te werven voor de ANC school. In 1983 vertrokken de 
eerste zeven Nederlanders (met een SNV-contract) naar Tanzania.  
Scholieren voerden soms ook op eigen initiatief actie tegen apartheid. Op 16 oktober 1981 
protesteerden scholieren van de Montessorischool, het Barlaeus gymnasium, de scholengemeenschap 
Noord, het Ir. Lely Lyceum, de Bijlmer Scholengemeenschap en het Amsterdams Lyceum bij het pand 
van de NZAV, aan de Keizersgracht in Amsterdam, tegen de “uitlating van de bovengenoemde 
rassistische Vereniging aan het adres van Oliver Tambo, president van het African National 
Congres.”548 
 
De AABN en het wapenembargo 
Ondertussen ging ook het economische onderzoekswerk van de AABN door. De moeder van alle foute 
economische betrekkingen met het apartheidsregime was uiteraard de leverantie van wapens. De 
AABN heeft vooral tijdens de jaren zeventig veel aandacht besteed aan het onderzoeken van 
Nederlandse betrokkenheid bij wapenleveranties aan Pretoria. Nadat de VN in 1977 een verplicht 
wapenembargo jegens Zuid-Afrika had uitgevaardigd kreeg de AABN een instrument in handen om 
eventuele wapenleverantie van Nederland aan Zuid-Afrika aan de kaak te stellen. Hiervoor kreeg de 
AABN vooral steun van de VU-promovendus Sami Faltas, die eerder als werknemer van het christelijk 
georiënteerde onderzoeksbureau Osaci voor Kairos onderzoek had gedaan naar de betrekkingen van 
Shell met Zuid-Afrika. 
De Veiligheidsraad had lang gewacht met het instellen van een bindend wapenembargo. Daarvoor 
moest, conform hoofdstuk 7 van het Handvest van de Verenigde Naties, de toestand in Zuid-Afrika 
gekwalificeerd worden als een ‘bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid’. Verschillende 
keren had de Veiligheidsraad dreigende taal uitgesproken, maar was nooit zo ver gegaan dat 
bovenstaande term werd ingezet. In 1963 had de Veiligheidsraad wel al tot een vrijwillig 
wapenembargo besloten. In 1976 hadden de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië nog tegen een verplicht 
wapenembargo jegens Zuid-Afrika gestemd.  
 
Maar op 4 november 1977 lagen de kaarten anders; de Veiligheidsraad oordeelde in resolutie 418 dat 
“the acquisition by South Africa of arms and related materiel constitutes a threat to the maintenance of 
international peace and security”.549 Dat was de terminologie waar de voorstanders van een 
wapenembargo op hadden gewacht. Dit betekende een bindend wapenembargo jegens Zuid-Afrika. De 
resolutie gebood lidstaten van de VN een einde te maken aan leveranties van wapens en aanverwante 
goederen, transport van wapens, munitie, militaire voertuigen en de overdracht van licenties en 
technologie ten behoeve van de wapenindustrie. Ook verbood de resolutie iedere samenwerking met 
Zuid-Afrika bij de ontwikkeling en constructie van nucleaire wapens. 
De reden om nu wel zo ver te gaan zat vooral in de moord op Steve Biko en de repressieve maatregelen 
die het blanke bewind na de Sowetorellen had genomen. Daarnaast zaten er een aantal vage termen in 
de resolutie, die de tekst ook voor de VS, Frankrijk en Groot-Britannië aanvaardbaar maakte. Zo bleef 
het  onduidelijk wat er precies bedoeld werd met de term ‘arms and related materials’ en was de 
verantwoordelijkheid van hoofdkantoren voor hun dochters in andere landen niet duidelijk 
omschreven. Het waren voor iedere partij verschillend in te vullen vaagheden die later tot de nodige 
controverses zouden leiden. 
 
Anders dan bijvoorbeeld Frankrijk dat zowel Mirage-straaljagers als helikopters aan Zuid-Afrika had 
geleverd, lagen de militaire betrekkingen tussen Nederland en het apartheidsregime niet zo aan de 
oppervlakte. Al vanaf het begin van de jaren zestig hield Nederland zich aan het vrijwillige 
wapenembargo dat de veiligheidsraad had ingesteld. Nederland hield daarbij wel een afgezwakte versie 
van het wapenembargo aan, want militaire goederen die uitsluitend gebruikt zouden kunnen worden 
voor de verdediging van het land tegen externe vijanden mochten wel geëxporteerd worden. Daarom 
ook werd de kwestie over de mogelijke leverantie van duikboten aan Zuid-Afrika, in het midden van de 
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jaren zestig, zo’n slepende zaak: drie opeenvolgende kabinetten slaagden er niet in een beslissing te 
nemen (zie het hoofdstuk over het CZA). In dat vrijwillige embargo door Nederland hield de regering 
de grenzen vaag. Immers wat te doen met materiaal dat zowel civiele als militaire toepassingen kende? 
Wat te doen met onderdelen voor wapensystemen? Volgens Colijn en Rusman had Nederland, al met 
al, internationaal het beeld doen ontstaan dat er met ons land wel zaken te doen viel op het gebied van 
wapenleveranties aan Zuid-Afrika.550 
Grote aandacht kreeg de voorgenomen leverantie door Fokker van een F-28 Fellowship aan de 
SAA/SAL voor de luchtlijn naar Windhoek in Namibië. Halverwege 1977 had het toenmalige Angola 
Comité (later KZA) lucht gekregen van de leverantie en had bij zowel de regering als bij de 
industriebond NVV aan de bel getrokken. De NVV schreef vervolgens aan de Fokkerdirectie: ”Wij zijn 
bijzonder verontrust dat Fokker door deze leverantie het Zuid-Afrikaanse regime ondersteunt, dat 
bovendien tegen de wil van de publieke opinie in vrijwel de gehele wereld Namibië nog steeds bezet 
houdt. Door gebruik van dit vliegtuig in Namibië is de mogelijkheid levensgroot aanwezig dat Fokker 
daardoor medeverantwoordelijk wordt voor het vervoer van militairen en goederen, die worden ingezet 
ter onderdrukking van de bevolking van Namibië.”551 Weliswaar had Fokker in het contract een 
zinnetje laten opnemen dat het toestel niet voor militaire doeleinden mocht worden gebruikt, maar het 
Comité wees er op dat er geen enkele controlemogelijkheid of sanctie bestond als Zuid-Afrika deze 
bepaling aan de laars zou lappen. Bovendien had Fokker geen (verplichte) exportvergunning 
aangevraagd. In het blad Amandla schreef het KZA: “Deze praktijk bewijst nog eens de brutaliteit 
waarmee het bedrijfsleven het embargo tegen Zuid-Afrika ontduikt. Het bewijst ook de ontstellende 
sloomheid van de Nederlandse overheid, om het bedrijfsleven in de gaten te houden.”552 Naast het 
inseinen van SWAPO, de vakbeweging en enkele Afrikaanse landen, liet het KZA ook Kamervragen 
stellen door de ‘bevriende’ parlementariërs Jan Nico Scholten en Relus ter Beek. Het bleek allemaal 
genoeg om de betrokken minister Van der Stoel (Buitenlandse Zaken) mee te krijgen en uiteindelijk 
ook Lubbers (Economische Zaken). De weigering aan Fokker van een exportvergunning werd in een 
brief van 11 augustus gemotiveerd met het argument dat door het KZA was aangedragen: het vliegtuig 
kon ook voor militaire doeleinden worden gebruikt.553 Het KZA kon zich terecht op de borst kloppen: 
“Als het Komitee Zuidelijk Afrika niet aan de bel had getrokken was het vliegtuig gewoon geleverd en 
vloog het nu al in Zuid-Afrika.”554 Met genoegen kon het KZA ook constateren dat op de weigering 
van de leverantie in Zuid-Afrika geschokt werd gereageerd. Het invloedrijke zakenblad de Financial 
Mail schreef op 26 augustus 1977: “Het classificeren van een burgervliegtuig als vallend onder het 
wapenembargo vormt een precedent dat door andere landen gevolgd kan worden.”  
Maar de weigering aan Fokker was een uitzondering. De meeste leveranties waar een militair luchtje 
aan zat gingen gewoon door. Het onderzoek van de AABN hiernaar spitste zich vooral toe op 
leveranties van Philips aan het Zuid-Afrikaanse leger en politie. Faltas: “Er was niet zoveel militaire 
samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika. Wat ik wel vond ging meestal over strategische 
elektronica. Vooral Philips maakte elektronica die veel werd gebruikt in militaire toepassingen.”555 In 
Zuid-Afrikaanse wapenbladen was de bereidheid van Philips om elektronica te leveren aan het Zuid-
Afrikaanse leger makkelijk terug te vinden, vertelt Faltas. Regelmatig kwam hij advertenties, onder 
andere in het legerorgaan Paratus, tegen waarin Philips z’n waren aanprees. “Het ging om dingen als 
hoogtemeters, radio’s, fotoverkenningsapparatuur. Ik nam dan contact op met Buitenlandse Zaken en 
die zeiden dan: ‘Dat is nog geen bewijs dat er daarwerkelijk goederen zijn geleverd.’” 
Om dat boven tafel te krijgen was het nodige speurwerk vereist. Faltas nam abonnementen op de meest 
obscure vakbladen op het gebied van wapensystemen en wapentuig om Nederlandse onderdelen boven 
tafel te krijgen. “Ik las die bladen allemaal; wapenporno, zo noemde ik het. Bladen zoals Defence 
Electronics en Air Enthousiast. Ik herinner me een keer dat ik een een foto zag in een Japans blad en 
daar een onderdeel van Philips meende te herkennen. Ik heb toen het onderschrift laten vertalen en zo 
kwam ik erachter dat er inderdaad Philipsmateriaal zat in Zuidafrikaans wapentuig.” Vervolgens was er 
de complicerende factor dat de betreffende onderdelen meestal niet in Eindhoven waren vervaardigd, 
maar door Philipsdochters in andere landen. De AABN kreeg daarmee te maken met de vaagheden die 
waren ingebouwd in het besluit van de VN-Veiligheidsraad. 
De AABN zag levering van militaire goederen door Philipsdochters aan Zuid-Afrika als een poging 
van het moederconcern om rookgordijnen op te trekken rondom de betrokkenheid van Philips aan 
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wapenleveranties: “De Anti-Apartheids Beweging Nederland is verontwaardigd over deze kollaboratie 
en eist van de Nederlandse regering dat zij voor volledige opening van zaken hieromtrent zorgt. Stipte 
naleving van het wapenembargo vereist vervolgens dat er wordt opgetreden tegen de internationale 
manipulaties waarmee concerns als Philips en Fokker het wapenembargo ontduiken.”556 In het 
persbericht gaf de AABN een opsomming van de leveranties van Nederlandse bedrijven aan Zuid-
Afrika met een militair tintje. Naast participaties van Fokker in de Airbus die aan Zuid-Afrika werd 
geleverd (geschikt voor troepenverplaatsingen en het tanken van Mirages in de lucht), legde de AABN 
vooral de nadruk op de vele dochters van Philips die zaken deden met Zuid-Afrika. 
Zo maakte de Franse Philipsdochter Oméra-Segid S.A. de bewakingsradar voor de Alouette II en de 
doelwijzingsradar voor de Super Frelon (toegerust met Exocet-raketten). Philipsdochter TRT 
vervaardigde radiohoogtemeters voor de exocetraketten, onder andere gebruikt door de Zuid-
Afrikaanse marine. De Philipsdochter RDAC (pty) Ltd. ontwikkelde elektronische materialen met 
militaire toepassingsmogelijkheden, maar ook navigatieapparatuur, scheepsradio’s, mobilofoons. En 
tenslotte Philips Telecommunications (pty) Ltd. vervaardigde in nauwe samenwerking met 
wapenfabrikanten overal ter wereld (waaronder Philipsdochter Holland Signaal in Hengelo) 
telecommunicatieapparatuur en radars. Volgens de AABN speelde Philips op deze manier een 
belangrijke rol in de opbouw in Zuid-Afrika van een eigen wapenindustrie, met name door het leveren 
van essentiële hoogwaardige technologie en kennis die het land zelf niet makkelijk had kunnen 
ontwikkelen. 
De verontwaardiging van de anti-apartheidsactivisten werd extra geprikkeld omdat Philips er geen been 
in zag om handig gebruik te maken van de ruimte die ontstond toen andere landen, waaronder de VS, 
het embargo strikter toepasten dan Nederland. Onder de democratische president Jimmy Carter 
verbood de VS iedere leverantie aan het Zuid-Afrikaanse leger of de politie, dus ook puur civiele 
goederen. Een van de bedrijven die wegens deze wetgeving een order aan z’n neus voorbij zag gaan 
was het Amerikaanse Motorola dat mobiele radio-apparatuur aan de Zuid-Afrikaanse politie had willen 
leveren. Het Britse bedrijf Pye Ltd. (sinds twee jaar daarvoor geheel eigendom van Philips) nam 
vervolgens de leverantie over. De AABN concludeerde: “Philips zet niet alleen zijn militaire 
kollaboratie met de krachten van het racisme, onderdrukking en moord in Zuid-Afrika voort. Deze in 
Nederland gevestigde multinational handelt in feite als profiteur van het in de Verenigde Staten 
geïntroduceerde wapenembargo en doet zaken door sankties te doorbreken.”557 Op deze manier 
verkreeg Philips/Pye een dominante positie op de Zuid-Afrikaanse markt voor mobilofoons en walky 
talkies.558 
Philips verdedigde zich tegen de beschuldigingen met het argument dat het hoofdkantoor geen 
verantwoordelijkheid droeg voor de beslissingen van in het buitenland gevestigde dochterbedrijven. 
Het naleven van internationale regelgeving zou de verantwoordelijkheid zijn van het land van 
vestiging, waarop de AABN spitsvondig reageerde dat dit “er bijvoorbeeld voor dochterondernemingen 
in Zuid-Afrika op neer komt dat het apartheidsregiem zelf verantwoordelijk is voor de naleving van het 
wapenembargo dat tegen haar is uitgevaardigd!”  
Het hoogtepunt voor de AABN was dat onderzoeker Sami Faltas een uitnodiging kreeg om te getuigen 
tegenover de Speciale Commissie tegen Apartheid van de Verenigde Naties én tegenover een door de 
Veiligheidsraad ingestelde commissie die moest toezien op de naleving van het wapenembargo. In zijn 
getuigenis somde Faltas nog eens alle militaire betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika op. 
Faltas adviseerde de Commissie: de Nederlandse regering een verklaring te vragen en te informeren 
wat ze van plan was te doen aan deze schendingen van het wapenembargo door Nederlandse bedrijven; 
de mogelijkheid te overwegen de handelswijze van Nederland internationaal aan de kaak te stellen; en 
het embargo te versterken zodat ook ‘strategische collaboratie’ op het gebied van elektronica er 
duidelijk onder zou vallen. 
De AABN noemde het bezoek van Faltas aan de Veiligheidsraad en de VN-commissie ‘buitengewoon 
succesvol’, en liet weten dat Veiligheidsraadcommissie een brief aan de Nederlandse 
vertegenwoordiger in New York had geschreven om de verontrusting over het nieuws rond Philips uit 
te spreken. In een artikel in het eigen Zuid-Afrika Nieuws kondigde de AABN aan dat zij de Philips 
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bedrijfsledengroepen en ondernemingsraden zouden aansporen protesten in te dienen bij de 
Philipsdirectie.559  
 
Opvallend is dat de AABN bij het aan de kaak stellen van de handelswijze van Philips (en in mindere 
mate Fokker) nauwelijks gebruik maakte van het wapen van de publieke opinie. Wat weerhield de 
AABN van het oproepen tot een boycot van Philipsgoederen door Nederlandse consumenten? Juist 
omdat Philips in Nederland bekend was als leverancier van consumentenelektronica én omdat 
wapenleveranties (zelfs al betrof het slechts elektronische onderdelen van wapensystemen) een directe 
steun aan de gewelddadige onderdrukking van de zwarten betekenden, had het gebruik van het 
boycotwapen voor de hand gelegen. Bovendien had de BOA-actie bewezen dat een 
consumentenboycot een krachtig wapen kon zijn. Twee vaak door AABN’ers genoemde argumenten 
tegen een consumentenboycot waren, ten eerste, dat zo’n boycot ertoe zou leiden dat ‘onschuldige’ 
middenstanders getroffen zouden worden en, ten tweede, dat er eigenlijk geen fatsoenlijk alternatief 
voor handen was: andere elektronicafabrikanten waren minstens zo ‘fout’ als Philips. Volgens Faltas is 
er binnen AABN-kringen wel degelijk gepraat over de wenselijkheid van een consumentenactie, maar 
uiteindelijk werd daar toch niet toe besloten. Een probleem was ook, stelt Faltas, dat de betrokkenheid 
van Philips bij de Zuid-Afrikaanse wapenopbouw een ‘ingewikkeld’ verhaal was. Ook de media 
hadden weinig aandacht voor de onderzoeksresultaten van Faltas. Hij concludeert: “Het grote publiek 
hebben wij niet bereikt met de wapenacties, misschien is dat een fout geweest in onze strategie.”  
Al met al betwijfelt Faltas of Philips reden had om bang te zijn voor de anti-apartheidsactivisten. Het 
beleid van de elektronicagigant met betrekking tot Zuid-Afrika heeft nooit serieus onder vuur gelegen. 
“We waren een horzel, meer niet.” Pas in de tweede helft van de jaren tachtig heeft Philips zich korte 
tijd afgevraagd of blijven in Zuid-Afrika wel mogelijk zou zijn. Tijdens een 
aandeelhoudersvergadering in 1986 liet Philips-presidentdirecteur Wisse Dekker zich ontglippen dat 
blijven in Zuid-Afrika ‘en daar het goede voorbeeld geven’ misschien een ‘gepasseerd station’ was.560 
Maar daarbij doelde Dekker vooral op de gespannen situatie in Zuid-Afrika zelf waar inmiddels de 
noodtoestand was uitgevaardigd. De druk uit Nederland speelde daarbij geen expliciete rol.  
Direct contact tussen Philips en de AABN bestond er nauwelijks meer vanaf midden jaren zeventig. De 
eerdere briefwisseling tussen de AABN en de Philipstop (over de Philipsvestigingen aan de rand van 
enkele thuislanden, zie paragraaf ‘De AABN als speurhond’) had ook niet echt naar meer gesmaakt. 
Ook Faltas legde zijn bevinden niet aan de Philipsdirectie voor. “Bij mijn eerdere werk had ik de 
ervaring dat bedrijven nooit reageren op dit soort pogingen tot contact, dus dat had niet veel zin. Philips 
reageerde soms wel als onze informatie in de media verscheen. Bij deze reacties hebben ze trouwens 
geen enkele keer de juistheid van onze bevindingen ontkend.” Op sommige momenten was Philips 
buitengewoon open over het feit dat zij het Zuid-Afrikaanse leger van snufjes voorzag. Zo trof de 
AABN een advertentie van het Eindhovense bedrijf aan in een Zuid-Afrikaanse militair blad waarin 
Philips reclame maakte voor haar infrarood-kijkers. Philips stelt daarin zonder blikken of blozen: 
“Philips is proud of its long association with South Africa. It looks forward to a future in which it will 
continue its service to the country by bringing the latest development in modern technology to the 
republic based on its worldwide experience.” En: “Our night vision components are military products. 
They meet military quality standards.”561 
Voor een echte dialoog met de Philipsdirectie waren het wantrouwen en de vooroordelen te diep 
geworteld, stelt Faltas. Datzelfde geldt voor contacten met de overheid en de relevante departementen: 
“De mensen van de AABN waren huiverig om met Buitenlandse Zaken om te gaan. Bij Buitenlandse 
Zaken zaten de tegenstanders, zo zagen wij dat. Die huiver was trouwens wederzijds, en dat kwam met 
name omdat de AABN een CPN-club zou zijn.”  
Philips had de contacten met Buitenlandse Zaken veel beter voor elkaar. Reeds in de jaren zestig had 
Frits Philips direct contact opgenomen vanwege de kwestie Zuid-Afrika. De contacten gingen zelfs zo 
ver dat het elektronicaconcern de ministers Van der Stoel en zijn opvolger Van der Klauw souffleerde 
bij het beantwoorden van Kamervragen naar aanleiding van de AABN-aantijgingen in respectievelijk 
oktober 1977 en juni 1978.562 Van der Stoel had op 25 oktober 1977 het volgende geantwoord naar 
aanleiding van het AABN-rapport: “Wat betreft de door de AABN genoemde leveranties aan Zuid-

                                                
559 AABN. Philips duikt in de opsporing. Zuid-Afrika Nieuws nr 99, 1979. 

560 Onderzoeksgroep van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland. Philips in Zuid-Afrika - ‘Bedenk wat wij dit land schuldig 

zijn’. Amandla nr 12, 1986. 

561 AABN, FNV. Nederland en de bewapening van Zuid-Afrika. Rapport opgesteld voor de Nederlandse regering. Amsterdam, 

februari 1983. Archief AABN, IISG. 

562 Zie voetnoot 1319 bij De Boer (1999): Minuut DAV aan Raad van Bestuur Philips, 15/11/1977, BZ, VN, IV, 999.214.9, 

map 983. 



 131 

Afrika door in het buitenland gevestigde dochterondernemingen van Philips: het gaat hier om 
zelfstandig opererende dochterondernemingen met wier aktiviteiten op het terrein van militaire 
produktie het moederbedrijf geen bemoeienis heeft. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de 
nationale overheid van het land waar de onderneming gevestigd is.” Van der Stoel ontkende bovendien 
dat het hierbij ging om “militaire know-how of materieel van Nederlandse oorsprong”.563  
De vraag is of van der Stoel zich in deze correct door Philips heeft laten souffleren. Immers de AABN 
herinnerde aan een uitspraak van een vorige president-directeur van Philips, Jhr. Van Riemsdijk, 
zwager van Frits Philips, die tijdens zijn jaarrede van 1972 had verklaard dat het Philipsconcern 
bestond uit ‘... dertien hoofdindustriegroepen, waarvan de directies verantwoordelijk zijn voor het 
produktbeleid in hun sektor over de gehele wereld.” Maar ook Jan Timmer, destijds directeur van 
Philips in Zuid-Afrika, had zich laten ontvallen dat de zelfstandigheid van Philipsvestigingen in andere 
landen bepaald niet absoluut was: “In de praktijk geeft de centrale directie de Zuidafrikaanse directie 
alle vrijheid van handelen. Wel moeten besluiten van de Zuidafrikaanse directie, bijvoorbeeld over 
nieuwe investeringen, voor goedkeuring aan de centrale directie worden voorgelegd.”564 Dus kennelijk 
had ‘Eindhoven’ wel degelijk een vinger in de pap bij de beslissingen in Zuid-Afrika. Of kon het die 
invloed in ieder geval opeisen. 
 
Overigens meent Faltas dat de AABN wel degelijk successen heeft geboekt in het beïnvloeden van het 
Nederlandse overheidsbeleid met betrekking tot de wapenleveranties aan Zuid-Afrika. Onder het 
kabinet-Den Uyl, in 1977, zijn twee kroonbeschikkingen uitgevaardigd over een verbod op transport 
van wapens naar Zuid-Afrika en het leveren van strategische technologie. Volgens Faltas is deze 
wetgeving er mede onder druk van de anti-apartheidsgroepen gekomen.  
In 1982, toen hij opnieuw minister was, kon Van der Stoel dan ook voor de IKON-radio beweren: 
“Nederland levert nooit wapens aan Zuid-Afrika. Als de regering morgen een aanvraag krijgt voor de 
uitvoer van een windbuks naar Zuid-Afrika, dan wordt die geweigerd.”565 Dat klopte naar de letter, 
maar dat neemt niet weg dat Nederlandse concerns regelmatig en in belangrijke mate bijdroegen aan 
het militaire en repressieve vermogen van het apartheidsbewind, concludeerden de AABN en de FNV 
in een gezamenlijk rapport. “Ze doen dat op legale wijze door niet-militaire, maar wel essentiële 
spullen te leveren aan leger, politie en wapenindustrie. En door [onderdelen van wapens] te leveren via 
buitenlandse dochters van Nederlandse bedrijven.”566 
Dat de beweringen van de AABN wel degelijk serieus werden gewogen door de Nederlandse overheid 
bewijst een aantekening van een medewerker van het directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische 
Betrekkingen: “In het algemeen is de indruk, dat het AABN-rapport niet zeer zorgvuldig is opgesteld en 
dat daarin met name veel gratuite beschuldigingen worden rondgestrooid. Doch ook in dit licht zal het 
politiek aanbevelenswaardig zijn dezerzijds meer ‘grip’ te krijgen op hetgeen t.o.v. Zuid-Afrika nu precies 
gebeurt, al ware het alleen om dan met meer stelligheid dergelijke beschuldigingen te kunnen 
weerleggen.”567 Over een later rapport dat de AABN samen met de FNV uitgaf, schreef een andere 
ambtenaar van Economische Zaken echter: “FNV weet niet waarover ze praat. Voorgestelde maatregelen 
zijn onuitvoerbaar. Overtredingen vanuit Nederland zijn niet aangetoond.”568 
 
Tussen 1 januari 1983 en 31 december 1984 was Nederland lid van de Veiligheidsraad. De 
Nederlandse vertegenwoordiger in de Raad was voormalig PvdA-minister Max van der Stoel. Veel 
wist Nederland niet te bereiken op het gebied van acties tegen het apartheidsbewind. Pas aan het eind 
van de periode werd er een bescheiden succesje geboekt. De Raad aanvaardde resolutie 558, waarin 
alle lidstaten werd opgeroepen geen wapens, munitie en militaire voertuigen uit Zuid-Afrika in te 
voeren. De resolutie was echter niet bindend en op overtreding stond geen sanctie.569 Toch was de 
resolutie niet zonder betekenis omdat hiermee de Veiligheidsraad zich voor het eerst sinds 1977 weer 
concreet uitsprak tegen het apartheidsbewind. In de notitie ‘Maatregelen Zuid-Afrika’ toonde de 
regering zich dan ook buitengewoon tevreden over de ‘Nederlandse bijdrage aan de versterking van het 
wapenembargo tegen Zuid-Afrika’. De regering kondigde tegelijk pogingen aan om ‘op nationale basis 
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wettelijke maatregelen te treffen om de export naar Zuid-Afrika van paramilitaire goederen te 
verbieden.’ Later bleek dat de minister juist de relevante communicatieapparatuur niet onder 
‘paramilitaire goederen’ verstond.570 
Na afloop van het Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad, moest Van den Broek constateren 
dat “De Raad gedurende de twee jaren dat Nederland daarin zitting had geen bijdrage (heeft) kunnen 
leveren aan de oplossing voor de grote problemen van Zuidelijk Afrika.”571 Van den Broek concludeert 
ook dat dit niet verwonderlijk was aangezien in westerse landen weinig waarde werd gehecht aan 
verplichte embargo’s.  
Het valt op dat anti-apartheidsorganisaties het tijdelijke Nederlandse lidmaatschap van de 
Veiligheidsraad nauwelijks aangrepen om de Nederlandse politici en diplomaten onder druk te zetten 
om extra stappen te bewegen in de door hen gewenste richting. Juist op dit moment had de anti-
apartheidsbeweging zich min of meer van de politiek afgewend. In de Tweede Kamer had de beweging 
begin jaren tachtig een nederlaag geleden wat betreft het instellen van een olieboycot (zie het hoofdstuk 
over Shell). Sleutelpartij het CDA had de gelederen gesloten en was voortaan zo goed als doof voor 
pleidooien voor sancties jegens Zuid-Afrika. De positie van progressieve CDA’ers, zoals Jan Nico 
Scholten en Stef Dijkman was marginaal geworden binnen de partij en beiden verlieten eind 1983 de 
CDA-fractie. 
 
Muldergate 
De verbeelding van het publiek over Zuid-Afrika als grote boeman werd gevoed door het 
informatieschandaal dat bekend werd als ‘Muldergate’. In 1978 kwam aan het licht dat de Zuid-
Afrikaanse regering, met medeweten van premier John Vorster, met geheime betalingen in binnen- en 
buitenland een propagandaoffensief voor Zuid-Afrika financierde. In Zuid-Afrika zelf leidde het 
schandaal uiteindelijk tot de val van Vorster. De verantwoordelijke minister (en gedoodverfd opvolger 
van Vorster), Connie Mulder, werd uit de Nasionale Party gezet. Uit de informatie die vrijkwam bleek 
dat dit geheime plan zich uitstrekte tot Nederland.  
De genius achter het plan was de Zuid-Afrikaanse diplomaat (onder andere in Nederland) Eschel 
Rhoodie. Rhoodie wist zijn baas, Connie Mulder, ervan te overtuigen dat de propaganda in het 
buitenland voor Zuid-Afrika veel beter moest kunnen. Door het direct beïnvloeden van politici, het 
opkopen van tijdschriften en kranten en het financieren van journalisten en instituten in het buitenland 
zou er veel meer aandacht komen voor de positieve sterke punten van Zuid-Afrika. ‘Muldergate’ werd 
vooral een schandaal omdat alle activiteiten werden ontplooid en gefinancierd buiten het parlement en 
de rest van de regering om. Het was in die zin een geheime, illegale operatie. 
Volgens Rhoodie speelde Nederland een sleutelrol in de internationale beoordeling van Zuid-Afrika, 
daarom richtte Muldergate zich voor een flink gedeelte op Nederland. Uiteraard kregen het NZAV en 
de NZAW steun om hun voorlichtende taak beter te kunnen uitvoeren. Het Zuid-Afrikaanse 
departement van Voorlichting haalde ook een aantal Kamerleden naar Zuid-Afrika om via hen hun 
respectievelijke partijen tot een genuanceerder standpunt te bewegen. Tussen 1971 en 1977 bezochten 
de de Tweede Kamerleden Wiegel, Ploeg (VVD), Gerrit van Dam, Schakel (ARP), Tolman, Kruisinga 
(CHU) en Van Rossum (SGP) Zuid-Afrika. En kennelijk niet zonder succes. Wiegel bijvoorbeeld 
verklaarde na terugkomst “waardering te hebben voor de economische ontplooiing van de niet-blanke 
bevolking, waarvoor geweldig veel wordt gedaan.”572 Rhoodie schreef tevreden aan Mulder: “Op 
hierdie wyse kan die hele party-fraksie in die parlement subtiel beinvloed word.”573  
Het bezoek aan Zuid-Afrika van oud-premier Biesheuvel in 1975, op uitnodiging van Pretoria deed 
veel stof opwaaien in Nederland. Biesheuvel kende Rhoodie al uit diens ‘Nederlandse tijd’. In Zuid-
Afrika sprak Biesheuvel met verschillende ministers en ook met Vorster. Na afloop kon Biesheuvel 
“begrip opbrengen voor een beleid, dat aan die verscheidenheid recht doet.”574 
Ook de Nederlandse media waren doelwit van de activiteiten van Mulder c.s. Medewerkers van de 
AVRO, TROS, EO, de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Accent, Elseviers Weekblad, Elseviers 
Magazine en regionale bladen bezochten op kosten van het ministerie van Voorlichting Zuid-Afrika. 
Via De Telegraaf (volgens Rhoodie een invloedrijke krant ‘that continuously supports us in our fight 
against the terrorists’575) wist Mulder bijvoorbeeld een aanval te doen op de Boycot Outspan Aktie. De 
Telegraaf werd getipt over vermeende onjuistheden in een boekje van de BOA. Via de TROS wist het 
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ministerie van Voorlichting een zeer gunstige documentaire over Zuid-Afrika uitgezonden te krijgen. 
Rhoodie meldde aan zijn superieuren over de documentaire: “een van die mees geslaagde films oor die 
Republiek wat nog ooit in Nederland deur televisie uitgestraal is.”576 De correspondent in Zuid-Afrika 
voor de GPD-bladen (de regionale dagbladen in Nederland), Karl Breyer, bleek jarenlang geld te 
ontvangen van het Zuid-Afrikaanse ministerie in ruil voor gunstige berichtgeving. De journalisten 
Ferry Hoogendijk en G.B.J. Hiltermann reisden verschillende keren op uitnodiging van het ministerie 
van Voorlichting naar Zuid-Afrika. Vooral het blad Elsevier had nauwe contacten met Rhoodie. Naar 
verluidt betaalde hoofdredacteur Hoogendijk driehonderdduizend gulden voor een exclusief interview 
met Rhoodie over Muldergate.577 Daarin maakte Rhoodie melding van een plan om de kranten Trouw 
en het Parool op te kopen om zo voor Zuid-Afrika gunstige berichtgeving voor een breed publiek te 
verspreiden. Nederlandse organisaties die geld van Rhoodie kregen waren onder andere: ‘Plural 
Societies’, het ‘Beheerscentrum’, ‘Geen Kerkgeld voor Geweld’, het ‘Oud Strijders Legioen’, de 
‘Stichting West-Europa Zuid-Afrika’, de ‘Jan van Riebeeck Stichting’, de ‘Stichting tot Herstel van 
Kulturele Betrekkingen Nederland-Zuid Afrika’, de ‘Federatie Nederland-Zuid-Afrika’, het 
‘Interkerkelijk Verzoeningscomite’, het ‘Comite Overleg Zuid-Afrika (COZA)’ en het ‘Europees 
Zuidafrikaans Verbond’.578 
De voormalige BOSS-geheim agent en journalist Gordon Winter maakt in dit verband ook melding van 
de activiteiten van de Nederlandse Ada Stuijt. Stuijt (volgens Winter een voormalig Miss Holland) 
woonde in de jaren zeventig en tachtig in Zuid-Afrika en was toen getrouwd met de pro-
apartheidsactivist Robert van Tonder. Stuijt had in Zuid-Afrika ‘Die skrijf ’n Hollander Veldtog’ 
opgericht, een organisatie om Nederlanders direct te benaderen met pro-apartheid propaganda. Volgens 
een door Winter geschreven artikel in The Citzen van 6 april 1977 stuurde Stuijt in die periode zo’n 
zevenduizend brieven naar Nederlanders (volgens Stuijt zelf waren het er zo’n vijfhonderd).579 De 
werkzaamheden van Stuijt werden, aldus Winter, volledig betaald door het Zuid-Afrikaanse ministerie 
van Voorlichting.  
Ook de NZAW werd volgens Winter door Rhoodie c.s. gefinancierd in het kader van Muldergate. 
Winter noemt de NZAW zelfs een ‘mantelorganisatie’ opgezet door het ministerie zelf, die “onder 
toezicht stond van de Christian League of Southern Africa, een mantelorganisatie van de regering.”580 
De NZAW zou van de Zuid-Afrikaanse geheime dienst BOSS adresgegevens van mensen in Nederland 
gekregen hebben om pro-apartheid propaganda aan te versturen. 
 
Muldergate was uiteraard koren op de molen van de AABN. De AABN was dit schandaal trouwens al 
op het spoor gekomen voordat het losbarstte in Zuid-Afrika zelf. Al in 1973 waarschuwde de AABN 
tegen de pro-Zuid-Afrika advertenties die met enig regelmaat verschenen in Nederlandse kranten. Op 
27 december 1973 schreef AABN-voorzitter Piet van Andel een brief aan de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten om de media ertoe te brengen deze advertenties niet meer te plaatsen: “Het plaatsen 
van deze advertenties is een vorm van medeplichtigheid aan de aanval op de persvrijheid in Zuid-
Afrika, die onlangs door premier Vorster is aangekondigd. Deze aanval is een onderdeel van een 
kampagne van het Zuidafrikaanse regiem om de informatievoorziening over Zuid-Afrika te gaan 
beïnvloeden en op deze manier Apartheid aan de wereld te verkopen.” Van Andel noemde zelfs man en 
paard in deze brief: “Tot de nieuwste taktieken behoort het laten plaatsen van enorme advertenties in 
dagbladen door pro-Zuid-Afrikaanse groeperingen. In Engeland noemt deze zich ‘The Club of Ten’ en 
in Nederland ‘Aktiegroep Zuid-Afrika’. Het ‘brein’ achter deze kampagne is Eschel Rhoodie, 
voormalig persattaché van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag.”581 Op 17 januari 1974 ging 
een soortgelijke brief naar de rubriek ‘ingezonden brieven’ van NRC Handelsblad, zij het dat de naam 
van Eschel Rhoodie en diens mediacampagne daarin ontbrak. Waarschijnlijk hadden Schuitema en de 
zijnen op dat moment nog niet door hoe breed het netwerk van Rhoodie daadwerkelijk vertakt was. In 
ieder geval hebben de kranten op dat moment de nieuwswaardigheid van de informatie niet ingezien. In 
Zuid-Afrika zelf brak het Information Scandal pas open na artikelen in de Rand Daily Mail in 
november 1978. Vooral het feit dat overheidsfondsen onrechtmatig waren gebruikt leidde tot de val van 
Vorster, Mulder en Rhoodie. 
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Hoewel de onthullingen spectaculair waren, was het ook duidelijk dat de pogingen van Mulder en de 
zijnen om Nederland te winnen voor het Zuid-Afrikaanse standpunt gedoemd waren te mislukken. Het 
schandaal benadrukte veeleer het bij de meeste Nederlanders bestaande beeld dat met het 
apartheidsregime geen fatsoenlijke zaken gedaan konden worden en dat aan de stemmen in Nederland 
die apartheid goedpraatten of vergoelijkten geen geloof moest worden gehecht. Het Zuid-Afrikaanse 
schandaal bevestigde bovendien het bestaande wantrouwen tegenover overheden en het geloof in 
‘rechtse complotten’. Een geloof dat eerder al gevoed was dankzij het Watergateschandaal en in 
Nederland de Lockheedaffaire.  
 
Culturele banden 
De AABN onderscheidde zich van de andere anti-apartheidsorganisaties door de ruime aandacht voor 
cultuur. Die aandacht kwam vooral sinds Conny Braam, na het vertrek van Schuitema, de feitelijke 
leiding van de organisatie op zich had genomen. Juist door cultuur te kiezen als vehikel zou de 
politieke boodschap van de AABN beter voor het voetlicht kunnen komen. Jacques Meerman: “Het 
was Conny die voorstelde een meer culturele koers te varen. Dat stelde ze voor tijdens een vergadering 
in ’76, toen we de scherven bij elkaar moesten vegen en beslissen wat ons te doen stond.” 
Behalve zelfstandige tournee’s van Zuid-Afrikaanse muziek- en theatergroepen, gebruikte de AABN 
cultuur ook ter ondersteuning van de andere campagnes. Zo werd de lancering van de campagne 
‘Education against Apartheid’ kracht bijgezet door een tournee van de Zuid-Afrikaanse Freedom 
Singers, die ook op scholen optraden. 
Maar cultuur was méér dan alleen een omlijsting van acties. Op cultureel gebied lag er ook een oud en 
gevoelig twistpunt met de Nederlandse regering: het Cultureel Akkoord dat Nederland en Zuid-Afrika 
sinds 1953 met elkaar verbond en dat was bedoeld om de culturele uitwisseling tussen beide landen (of 
tussen beide uiteinden van de bloedband) te bevorderen. Hoewel er in het begin van de jaren vijftig, 
toen het Akkoord werd gesloten, weinig publieke verontwaardiging was over apartheid, lag het 
onderwerp toch gevoelig en klonken er in het parlement wel degelijk afkeurende geluiden over Zuid-
Afrika. Het Akkoord mocht geen verkapte propaganda voor de apartheid opleveren. Tijdens het 
Kamerdebat over de ratificatie van het verdrag lieten de ministers Stikker (Buitenlandse Zaken) en 
Rutten (Onderwijs) weten er ernstig bezwaar tegen te hebben “indien door middel van dit verdrag 
personen in Nederland zouden komen om propaganda te maken voor apartheid.” Maar daarvoor hoefde 
niet te worden gevreesd, meenden de bewindslieden.582 Ook verzekerden de ministers dat Zuid-Afrika 
geen belemmeringen oplegde aan de immigratie van joden. In de praktijk bleek dat toch iets anders te 
liggen. In ieder geval bleek het akkoord niet zozeer te draaien om een uitwisseling tussen twee landen, 
maar tussen Nederland en het Zuid-Afrikaanse broedervolk. Zwarte, gekleurde of Aziatische Zuid-
Afrikanen – en hun culturele uitingen – vielen in de praktijk niet onder het Akkoord. 
 
De acties in Nederland tegen het Cultureel Akkoord met Zuid-Afrika startten in november 1975 met de 
publicatie van een AABN ‘Kommunikee’ waarin gedetailleerd werd beschreven hoe het Cultureel 
Akkoord werd misbruikt door de Zuid-Afrikaanse regering om haar beleid te verdedigen.583 Op dat 
moment stond de regering, onder andere bij monde van minister Max van der Stoel en staatssecretaris 
Laurens Jan Brinkhorst, nog op het standpunt dat het Akkoord een rol kon spelen in het onderhouden 
van de zogenaamde ‘kritische dialoog’ met Zuid-Afrika.584 Volgens de AABN was een minimale 
voorwaarde voor zo’n dialoog dat alle Zuid-Afrikanen vrij zouden moeten zijn om deel te nemen aan 
zo’n dialoog. En daar was geen sprake van, volgens de organisatie. In het rapport ‘Tegen het kultureel 
akkoord met Zuid-Afrika’ dat de AABN in mei 1976 uitgaf staat een lijst van elf bladzijden lang met 
namen van Zuid-Afrikanen aan wie een paspoort werd geweigerd en van buitenlanders die geen visum 
voor Zuid-Afrika kregen. Van de Zuid-Afrikanen die in het kader van het Akkoord wel in Nederland 
waren geweest viel op dat de meeste juist afkomstig waren uit het meest ‘verkrampte’ deel van de 
Zuid-Afrikaanse bevolking: leden van de Broederbond, van de Zuidafrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns en van de Federasie van Afrikaander Kultuurverenigings.585 Zwarte Zuid-
Afrikanen waren van het Akkoord uitgesloten, zo werd ook vanuit Nederland toegegeven. Zo schreef 
de voormalig cultureel attaché bij de Nederlandse ambassade in Pretoria in NRC-Handelsblad: “Het 
verdrag is gesloten tussen twee staten uit cultuurwerelden van gelijke aard. Strikt genomen strekt het 
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zich niet uit tot andere volken binnen Zuid-Afrika.”586 “De belangrijkste reden voor het verbreken van 
het cultureel akkoord is natuurlijk dat ons geen land ter wereld bekend is waar feitelijk en juridisch een 
zo geperfectioneerd en uitgebouwd systeem van rassenongelijkheid bestaat als juist in Zuid-Afrika”, zo 
stelde de AABN. 
Opmerkelijk was dat de AABN aanvankelijk probeerde de aanval op het akkoord met Zuid-Afrika te 
koppelen aan het bestaande protest tegen bezuinigingen op de begroting van het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Boven een oproep voor een handtekeningenactie schrijft 
de AABN: ‘Geen 3 ton voor kultureel akkoord met racisten, geen bezuinigingen op CRM!!’587 
Daarmee volgde de AABN trouwens een bekend CPN-procédé; namelijk het koppelen van schijnbaar 
ongerelateerde beleidsterreinen binnen één actie. 
In mei 1976 organiseerde de AABN een driedaagse manifestatie tegen het Cultureel Akkoord. Naast 
optredens van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse schrijvers en dichters (de Zuid-Afrikanen waren voor 
het merendeel ballingen) werd er ook veel gepraat en werden er resoluties aangenomen die de 
Nederlandse regering verzochten om het Cultureel Akkoord op te zeggen. Vooral zou Nederland de 
VN-resolutie uit 1974 moeten naleven waarin de lidstaten werden opgeroepen tot een volledige 
isolering van Zuid-Afrika op politiek, economisch, cultureel en sportief terrein. De acties hadden de 
steun van het ANC. De actievoerders citeerden bijvoorbeeld Duma Nokwe, hoofd externe betrekkingen 
van het ANC: “Het onderhouden van welke relatie dan ook met het apartheidsbewind betekent dat je je 
conformeert aan het bewind; betekent een ‘zegening’ van Vorster’s politiek.” 
Talrijke organisaties deden mee aan het protest: de Kulturele Raden van Noord-Holland en Overijssel, 
de BBK, ANOUK, Het Amsterdams Vokaal Ensemble, de Nederlandse Vereniging van 
Toneelkunstenaars, het Nederlands Operakoor; in totaal ongeveer negentig organisaties. Hiermee wist 
de AABN een interessante beroepsgroep aan de strijd tegen de apartheid te verbinden. De opgedane 
contacten in de cultuurwereld konden ook bij latere acties weer benaderd worden. Opmerkelijk is wel 
dat naar buiten toe vrijwel uitsluitend werd geschermd met de namen van culturele instellingen als 
zodanig: aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig werden nog nauwelijks 
bekende kunstenaars als individueel boegbeeld ingezet.  
 
Aanvankelijk hadden de AABN-protesten nog weinig effect. Hoewel de bijeenkomsten in, onder 
andere, De Populier en Krasnapolski in mei 1975 goed bezocht werden, waren het tamelijk 
kleinschalige bijeenkomsten met hooguit enkele honderden aanwezigen. De deelnemende Nederlandse 
kunstenaars (onder andere Huub Oosterhuis, Bert Schierbeek, Ernst van Altena, Willem Wilmink en 
cabaretgezelschap Don Quishocking) hadden ook niet de enorme aanhang en appeal om echt grote 
massa’s van de bevolking aan te spreken. 
Een jaar later werd de actie tegen het Akkoord ‘te hulp geschoten’ door de gebeurtenissen in Soweto. 
Na Soweto besloot kabinet-Den Uyl dat het Akkoord ingezet zou moeten worden voor het voeren van 
een ‘kritische dialoog’ met Zuid-Afrika. Dat bleek uitstel van executie. Een jaar later, in oktober 1977, 
werd het akkoord door het Kabinet Den Uyl bevroren (niet opgezegd!). De directe aanleiding was, 
zoals eerder genoemd, dat Zuid-Afrika inreisvisa had geweigerd aan drie leden van de synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Het was daarmee duidelijk dat Zuid-Afrika niet van plan was zich iets 
aan te trekken van kritiek vanuit Nederland. Ook was de onderdrukking in Zuid-Afrika in 1977 alleen 
maar heviger geworden. “Indien Nederland niet snel reageert, kan dat verkeerd worden uitgelegd”, zei 
premier Den Uyl in het kabinet. “Het weinige dat Nederland kan doen is nog deze dag het Cultureel 
Akkoord opzeggen.”588 Uiteindelijk zou dat pas gebeuren in 1981. Met het opzeggen van het Cultueel 
Akkoord werd het Nederlandse beleid van kritische dialoog met blank Zuid-Afrika verlaten.  
 
Terwijl de AABN een boycot van individuele bedrijven, zoals Shell, maar ook het demonstreren bij 
groentewinkels die Outspansinaasappelen verkochten afwees, riep de organisatie wel op tot boycot van 
culturele evenementen met Zuid-Afrikaanse banden. De AABN stak bijvoorbeeld veel energie in het 
protest tegen de Zuid-Afrikaanse musical Ipi Tombi die in de zomer van 1981 door Nederland toerde. 
Ogenschijnlijk bood de musical, die in Engeland honderden keren met veel succes was opgevoerd, een 
tamelijk onschuldig, en zeker niet racistisch beeld van het leven van zwarte Zuid-Afrikanen in de 
Bantustans. Dat de productie toch op protest kon rekenen kwam ten eerste omdat deze was geschreven 
door twee blanke Zuid-Afrikanen en tevens omdat de activisten in de musical een pleidooi zagen voor 
een gescheiden ontwikkeling tussen blank en zwart Zuid-Afrika.  
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In de flyer die tijdens de voorstellingen werd uitgedeeld stelden de activisten: “De negers worden 
onveranderlijk als een volk van tevreden smurfjes voorgesteld terwijl Ipi Tombi een stigmatiserend 
beeld oproept van de geile, sensuele zwarte die een beperkte emotionele mimiek machtig is en zelfs in 
werksituaties onderling het Afrikaans van de blanke minderheid gebruikt.”589 
Voor de acties wist de AABN maximaal gebruik te maken van de kracht van het lokale netwerk van 
Zuid-Afrikagroepen. In vrijwel iedere plaats waar Ibi Tombi zou worden opgevoerd schreven lokale 
groepen naar theaterdirecties met het verzoek de voorstelling af te gelasten. Ook andere lokale en 
nationale organisaties werden bij de acties betroken, zoals bijvoorbeeld politieke partijen, maar ook 
vakbonden zoals de Kunstenaarsbond FNV. In totaal schaarden zich zo’n 40 culturele en politieke 
organisaties achter de oproep dat Ipi Tombi van het Nederlandse podium diende te verdwijnen, 
waaronder de CDA jongeren, D66, De Landelijk Hervormde Jeugdraad, Don Quichocking, Rob van 
Rijn Pantomime, Poëzie Hardop et cetera. 
Zelfs het Azania Komitee, waarmee de AABN ijzige betrekkingen onderhield, schaarde zich achter de 
actie, en stelde in een eigen pamflet dat “Dit soort cultuur wordt door de bevrijdingsbewegingen van 
Azania (Zuid-Afrika), zoals het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), het Pan Afrikanistische Congres 
(PAC) en de Zwarte Bewustzijnsbeweging van wijlen Steve Biko, gezien als propaganda voor het 
koloniale apartheidsregime.”590 
Uiteindelijk zouden de acties er niet in slagen om de hele tournee af te laten blazen. In twee gevallen 
(de Meervaart in Amsterdam en de Oosterpoort in Groningen) werden vooraf aangekondigde 
voorstellingen van Ipi Tombi uiteindelijk wel geannuleerd. De Meervaart argumenteerde de beslissing 
onder andere met de zinsnede: “De persoonlijke vrijheid houdt op waar ze andere discrimineert, zeker 
op basis van dingen die belangrijker zijn dan smaak. Politieke opvattingen bijvoorbeeld, of sexe, of ras. 
Dat heeft met méér dan goede smaak te maken.”591 Volgens de theaterdirectie kwam dat omdat de 
voorstelling, anders dan verwacht, geen volle zalen trok. De halflege zalen waren, volgens sommige 
theaterdirecteuren deels wel te wijten aan de acties.  
Via politieke kanalen, bijvoorbeeld via bevriende politici in gemeenteraden, werd geen verbod op 
uitvoering bereikt. In Vlaardingen, bijvoorbeeld, debatteerde de gemeenteraad over de voorstelling die 
op 30 september de stadsgehoorzaal zou aandoen. De PPR had aangedrongen op een verbod van de 
voorstelling, maar een meederheid van PvdA, CDA en VVD vond dat de musical toch moest kunnen 
worden opgevoerd. PvdA raadslid Hans Versluys: “ We weten te weinig van de musical om hem te 
verbieden. Daarom zijn we er ook niet uitgekomen.”592  
Hoewel het concrete succes van de acties misschien tegenviel, schreef AABN-organisator Kier 
Schuringa op 17 december 1981 toch een tevreden brief aan alle plaatselijke groepen die hadden 
meegedaan aan de Ipi Tombi actie. Daarin concludeerde hij dat er bij vrijwel alle voorstellingen van de 
musical in Nederland en België acties waren geweest. “Wij hebben verschillende aanwijzingen dat de 
tournee financieel voor de organisatoren behoorlijk slecht is verlopen (...) dat [is] dus ook een positief 
resultaat.”593 
Dergelijke acties tegen een rondreizend gezelschap hadden in ieder geval het belangrijke effect dat 
lokale organisaties en initiatieven een extra boost kregen. Het voorbereiden en uitvoeren van acties in 
de eigen gemeente betekende dat het lokale handelingsperspectief belangrijk werd vergroot. Nieuwe 
mensen sloten zich aan, een nieuwe doelgroep werd bereikt en nieuwe initiatieven werden opgezet en 
uitgebouwd. Juist ook omdat het een tijdelijke actie was, gericht tegen een eenmalig evenement, was de 
drempel voor mensen om in te stappen minder hoog. Lokale initiatieven hadden een grote mate van 
zelfstandigheid in het vormgeven van de acties, maar wisten zich tegelijk inhoudelijk gesteund door 
een zeer ervaren landelijke organisatie. 
Volgens Schuringa was het vervolgens zaak om de samenwerking tussen organisaties die tijdens de 
actie was ontstaan of versterkt, verder uit te bouwen en te gebruiken: “Het moet mogelijk zijn om de 
theaters en gemeentebesturen die in deze aktie ‘het doelwit’ waren, in 1982 te bewegen steun te 
verlenen aan de presentatie van anti-apartheids- en verzetscultuur.”594 Vooral in de tweede helft van de 
jaren tachtig werd deze wens van Schuringa steeds meer bewaarheid. De strijd tegen de apartheid werd 
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na 1985 steeds massaler en kreeg steeds meer lokale vertakkingen. Zelfs gemeentebesturen begonnen 
zich te roeren in de strijd. 
 
Wetenschappelijke contacten met Zuid-Afrika 
De bevriezing van het Cultureel Akkoord was niet tot genoegen van iedereen in Nederland. Naast de 
gebruikelijke afkeurende geluiden van NZAV en NZAW pleitte ook een groep van 21 hoogleraren 
voor het handhaven van het Akkoord. Zij vonden dat er juist op cultureel en wetenschappelijk terrein 
openingen moesten zijn; onder die vlag zou de befaamde kritische dialoog plaats kunnen vinden, 
meenden de hoogleraren. Onder hen waren onder andere VU-hoogleraar De Roos (economie), nucleair 
fysicus professor Kistenmaker en politicoloog Arend Lijphart. De AABN publiceerde destijds de 
volledige lijst met deze ‘wetenschappelijke vrienden van de apartheid’.595 In totaal turfde de AABN in 
de period 1978-1980 twintig gevallen van wetenschappelijke contacten tussen Zuid-Afrikaanse en 
Nederlandese universiteiten en hogescholen. Het al dan niet voortzetten van samenwerking tussen 
universiteiten in Nederland en Zuid-Afrika werd op Nederlandse universiteiten onderwerp van verhit 
debat.  
In 1979 promoveerde bijvoorbeeld de Nederlandse Zuid-Afrikaan Hans Falkena in Groningen op een 
proefschrift over de Zuid-Afrikaanse economie. De promotie van Falkena werd verstoord door boze 
demonstranten met spandoeken en megafoons. Falkena promoveerde op ‘Die makro-ekonomische 
verband tussen die openbare en privaatsektor in Suid-Afrika’, waarbij hij vooral de vraag stelde of het 
systeem van gescheiden ontwikkeling en de instelling van zwarte ‘thuislanden’ wel te verenigen was 
met een gezonde markteconomie.596 Op zich had het proefschrift gelezen kunnen worden als milde 
kritiek op het apartheidssysteem. De studenten vielen echter over enkele marginale passages waarin 
Falkena bijvoorbeeld stelde dat zwarte Zuid-Afrikanen aanhouding door de politie op grond van de 
pasjeswetten geen probleem vonden omdat ze daarmee verzekerd waren van gratis vervoer naar huis, 
plus kost en inwoning gedurende een paar dagen. Weekblad Intermediair besteedde maar liefst vijf 
pagina’s aan het proefschrift, waarin onder ander co-referent Jan Pen aan het woord kwam: “Apartheid 
is zo slecht, dat je er geen waardevrij proefschrift over kunt schrijven. Mensen in dat systeem kunnen 
daarover niet meer objectief oordelen. Het proefschrift van Falkena is dus ook niet een waardevrij 
proefschrift.”597 Hierbij stond Pen recht tegenover Falkena’s promotor, prof. Dr. Hartog: “Na een 
morele veroordeling van het systeem van apartheid ben je gauw uitgepraat. Als je, zoals Falkena doet, 
los van emoties en waardevrij aantoont op wetenschappelijke gronden dat het systeem niet werkt, dan 
geef je fundamentele kritiek.” 598 Prof. Dr. C. de Galan viel zijn collega Pen bij: “Zuid-Afrika is echter 
een land waar een minderheid een meerderheid onderdrukt en dan moet je als econoom een andere 
houding aannemen.”599 
Zowel de AABN als de BOA deden mee aan de protesten in Groningen en steunden de studenten met 
raad en daad. De AABN wees alle promoties van Zuid-Afrikanen aan Nederlandse universiteiten 
principieel af: “Het verwerpelijke van promotie-activiteiten is, dat door de publieke honorering van een 
proefschrift met de doctorstitel bedekte of zelfs openlijke apartheidspropaganda tot wetenschap wordt 
verheven. Zuid-Afrika hecht zelf veel waarde aan promoties in Europa, daar dit haar isolement 
doorbreekt.”600 
In Groningen werd ook geprotesteerd tegen de activiteiten van professor Henk de Haan, later Kamerlid 
voor het CDA (tussen 1996 en 2006). In 1976, na de opstand in Soweto, maar vóór de dood van Steve 
Biko, had econoom De Haan Zuid-Afrika bezocht en bij terugkomst te kennen gegeven dat niet alles in 
Zuid-Afrika afkeurenswaardig was. “Maar dat soort nuances werden niet op prijs gesteld” herinnert De 
Haan zich, “Je mocht niet nuanceren. Dat vond ik belachelijk.”601 Hij nodigde vervolgens zijn Zuid-
Afrikaanse collega Strijdom uit om in Groningen een gastcollege over de Zuid-Afrikaanse economie te 
geven. “Peet Strijdom, die aan de VU was gepromoveerd, was een eminent Zuid-Afrikaanse econoom 
en zeker geen voorstander van apartheid. Sterker nog: hij vond dat apartheid op economische gronden 
ten dode was opgeschreven. Maar daar wilden de linkse studenten niks van weten.” De basisgroep 
Ekonomie van de Groninger Studentenbond verspreidde op de dag van het college van Strijdom een 
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pamflet waarin studenten werden opgeroepen het college niet bij te wonen: “De grote inspirator achter 
dit bezoek is professor de Haan, die zelf vorig jaar in Zuid-Afrika gastcolleges heeft gegeven (...) 
allemaal onschuldig genoeg, als Zuid-Afrika geen fascisties land was, met een cyniese, 
allesomvattende en wettelijk geregelde rassendiscriminatie, die z’n weerga in de wereld niet kent.”602 
De anti-apartheidsprotesten aan de RUG werden vooral geïnitieerd door de CPN-gelieerde Groninger 
Studentenbond. De Studentenbond kregen haar informatie vooral van de AABN. De Haan: “Ze waren 
onredelijk, maar wél goed geïnformeerd.” In april 1978 verbood de universiteitsraad van de RUG 
onder druk van de studenten de contacten met Zuid-Afrika, “tenzij ze een positieve bijdrage aan de 
bestrijding van apartheid zouden leveren.”603 Daarmee volgde de RUG de collega’s uit Leiden die 
enkele maanden eerder een dergelijke motie hadden aangenomen.  
 
Vooral christelijke onderwijsinstellingen worstelden met de historische banden met universiteiten in 
Zuid-Afrika. Van oudsher zijn er bijvoorbeeld nauwe banden tussen de universiteit van Potchefstroom 
en de Theologische Universiteit Kampen en de Amsterdamse Vrije Universiteit. Vanaf de jaren twintig 
van de vorige eeuw ontmoetten wetenschappers van christelijke onderwijsinstituten elkaar tijdens 
internationale conferenties (de zogenoemde Ciariche-conferenties). Vooral Potchefstroom — één van 
de bolwerken van het apartheidssysteem — was actief in het organiseren van degelijke ontmoetingen. 
Met de groeiende internationale weerstand tegen apartheid waren de internationale contacten van 
groeiend belang voor de Zuid-Afrikaanse universiteiten om de academische status op peil te houden.  
Vanaf het begin van de jaren zeventig begonnen vooral de studenten in Kampen en aan de VU zich te 
verzetten. Toen de Zuid-Afrikaanse regering het Christelijk Instituut van Beyers Naudé in de ban deed 
besloot de VU, onder druk van studentenacties, Naudé op te nemen in de eigen delegatie naar de 
Ciariche-conferentie in Potchefstroom, in 1975. Dat leidde tot felle discussies met de organisatoren van 
de conferentie die vervolgens de VU uitsloten van deelname. Toch nodigde Potchefstroom de VU uit 
voor een volgende conferentie, te houden in Grand Rapids in de VS. Maar inmiddels had het bloedbad 
in Soweto plaatsgevonden en was de tijd voor een kritische dialoog wel voorbij. De studentenraad van 
de VU ontving een vertegenwoordiger van het Christelijk Instituut, mevrouw Oshadi Phakathi, om uit 
te leggen waarom de VU niet zou moeten gaan. De universiteitsraad besloot daarop dat de VU 
inderdaad niet zou deelnemen aan de Ciariche-conferentie. Maar niet iedereen kon zich bij dit besluit 
neerleggen. VU-professor Bob Goudzwaard was het zo oneens met het besluit van de universiteitsraad 
dat hij de conferentie toch bezocht, zij het op persoonlijke titel.  
De Protestantse Theologische Universiteit Kampen was ook een regelmatige gast tijdens de Ciariche-
conferenties. Kampen hoopte dat het contact met Potchefstroom een verandering van het beleid van 
deze universiteiten zou kunnen bewerkstelligen. Deze strategie had enig succes tijdens de conferentie 
in Grand Rapids. Daar slaagde Kampen erin de conferentie een oproep te laten doen aan Potchefstroom 
om het beleid om ‘bepaalde studenten’ niet toe te laten te herzien, en om alles in het werk te stellen om 
iedereen, ongeacht ras, de mogelijkheid te bieden christelijk hoger onderwijs te volgen.  
In oktober 1979 voerden studenten en wetenschappelijk medewerkers in Kampen actie om de school 
niet te laten deelnemen aan een derde conferentie zolang Potchefstroom aanwezig was. Deze actie had 
het directe resultaat dat de hogeschoolraad in januari 1980 een brief naar Potchefstroom stuurde met 
het verzoek zich luid en duidelijk te distantiëren van het apartheidssysteem. Als de Zuid-Afrikanen 
hiertoe onbereid waren zou Kampen zich terugtrekken uit de Ciariche-conferenties. Uiteindelijk legde 
Potchefstroom de bezwaren van de Nederlandse partner naast zich neer en besloot Kampen af te zien 
van verdere contacten. De actievoerders vormden hun actiecomité om tot een Zuid-Afrika Komitee, 
bedoeld om de school te bewegen opnieuw positie te kiezen met betrekking tot Zuid-Afrika en om 
eventuele nieuwe contacten tussen vertegenwoordigers van de hogeschool en Zuid-Afrika kritisch te 
volgen. 
Een belangrijk aspect bij de opstelling van Kampen was het feit dat deze hogeschool vanaf de jaren 
zestig een aantal zwarte Zuid-Afrikaanse predikanten had opgeleid. De speciale positie van Kampen in 
de opleiding van zwarte Zuid-Afrikanen was tot stand gekomen en marge van de bezoeken van Beyers 
Naudé aan Nederland vanaf het midden van de jaren zestig.  
 
Naast de Ciariche-conferenties bestond er ook een uitwisselingsverdrag tussen de VU en 
Potchefstroom op grond waarvan wetenschappers van beide universiteiten elkaar met regelmaat 
bezochten. Vooral na de verlening van het eredoctoraat aan Beyers Naudé begon de dubbele boodschap 
van de VU op te vallen. Werkgroep Kairos-leden Ben van Kaam en Erik Andriessen waren beide 
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medewerker aan de VU en zetten het protest tegen de oude banden in gang. Journalist Ben van Kaam 
kon als hoofdredacteur van het VU-Magazine de zaak van de apartheid vrij eenvoudig op de agenda 
zetten. In 1974 werd het uitwisselingsverdrag met Potchefstroom door de VU-universiteitsraad 
opgezegd. Dit na intensivering van het protest van studenten waarbij opnieuw Werkgroep Kairos 
betrokken was. Zo verspreidde Kairos, samen met onder andere de studentenraad van de VU een 
speciale ‘Potchefstroomkrant’ met als grote kop op de voorkant: ‘De VU zit goed fout!’.604 Ook 
professor Johannes Verkuyl, één van de oprichters van Kairos, deed een duit in het zakje en stuurde de 
universiteitsraad op de vooravond van het debat een brief waarin hij verzekerde dat de universiteit van 
Potchefstroom ‘een bolwerk van de grote apartheid’ was.605 
De meeste onderlinge bezoeken waren na het opzeggen van het uitwisselingsverdrag voorbij. Maar de 
banden tussen de VU en Zuid-Afrika waren daarmee nog niet helemaal doorgesneden. Ook los van het 
verdrag met Potchefstroom waren er contacten tussen de VU en Zuid-Afrikaanse wetenschappers. In 
januari 1976 protesteerden studenten tegen de komst van R.P. Botha, hoogleraar aan de universiteit van 
Stellenbosch, als gastdocent aan de subfaculteit Algemene en Toegepaste Taalwetenschap. Deze 
aanstelling werd gezien als “een officieuze voortzetting van de banden die de VU met Zuid-Afrika 
onderhield.”606 Ook Kairos stuurde een protestbrief tegen de komst van Botha.607 Botha was 
uitgenodigd door de hoogleraar van de vakgroep Algemene Taalwetenschap, prof. dr. B. Siertsema, in 
samenspraak met de voorzitter van het College van Bestuur, Harrie Brinkman. Siertsema was een 
verklaard fan van Zuid-Afrika en lid van de NZAV, evenals Brinkman zelf. Tijdens een debat, op 7 
februari 1976, met de oude anti-apartheidsactivist J.J. Buskes noemde Siertsema de apartheid ‘een 
aanvaardbare noodoplossing’.608  
Uiteindelijk zou het de studenten niet lukken om Botha’s komst te verhinderen. Een motie met die 
strekking in de subfaculteitsraad haalde het niet. Er kwam wel een compromis uit de bus: studenten die 
wegens ‘morele bezwaren’ de colleges van Botha niet wilden volgen en daarom dreigden een geplande 
afstudeerdatum niet te halen konden bij professor Siertsema zelf extra colleges volgen. 
 
Ook het verlenen van een eredoctoraat door de Universiteit van Potchefstroom aan de prominente VU-
professor en verzetsheld Hendrik van Riessen (in 1968 mede-auteur van de publicatie ‘Apartheid voor 
Zuid-Afrika een zegen’) werd onderwerp van protesten. De studentenraad van de VU veroordeelde het 
voornemen van Van Riessen het eredoctoraat te aanvaarden. En zelfs de Vereniging voor 
Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (feitelijk het orgaan waaronder de VU valt) 
sprak, met een meerderheid van 27 tegen 2 stemmen, haar veronrusting uit over het voorgenomen 
eredoctoraat. De vereniging noemde de zaak “onderdeel ... van een politiek spel ter rechtvaardiging van 
zichzelf en om eigen grootheid te bewijzen.”609 
Ook succesvol waren de acties die eind jaren zeventig gevoerd werden tegen de komst van de Zuid-
Afrikaanse politicoloog Du Toit en rechtsfilosoof Van der Vyver die onderzoek wilden doen naar, en 
college geven in de ideologische en staatsrechtelijke gronden van het apartheidssysteem. Volgens de 
actievoerders was het onderzoek vooral bedoeld als propaganda voor het apartheidssysteem. De 
juridische faculteit van de VU hield vol dat Van der Vyver juist kritisch stond tegenover het 
apartheidsbewind en daarom geen aanstelling kon krijgen op universiteiten in eigen land. Toch ging 
zijn gastdocentschap uiteindelijk niet door. In plaats daarvan aanvaardde de jurist een benoeming als 
hoogleraar aan de universiteit van Witwatersrand. In 1985 probeerde Van der Vyver opnieuw de VU te 
bezoeken voor onderzoek (over de toepassing van mensenrechten in Zuid-Afrika). Maar op dat 
moment waren de bordjes al duidelijk verhangen en wenste de universiteit geen enkel risico meer te 
nemen. Ondanks een aanbeveling van Beyers Naudé – die Van der Vyver een ‘bewust tegenstander van 
de apartheidspolitiek’ noemde – stemde de faculteitsraad van de rechtenfaculteit in overgrote 
meerderheid tegen zijn komst.610 De acties tegen Van der Vyver waren curieus omdat deze 
politicoloog, onder andere bij het KZA, bekend was als uitgesproken tegenstander van de apartheid. 
Van der Vyver werd onder andere aangehaald in een KZA-brief uit 1977 aan minister Pronk om hulp 
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aan het ANC te rechtvaardigen. Van der Vyver stelde dat “hulp met geld of wapens aan een opstandige 
beweging die strijdt tegen de apartheid rechtmatig is op grond van het feit dat apartheid door het 
volkenrecht aanvaard wordt als een misdaad tegen de mensheid.”611 
 
Een ander voorbeeld van verzet vanuit de academische wereld is de Rijksuniversiteit Utrecht waar 
vooral de vakgroep Kernfysica nauwe contacten onderhield met Zuid-Afrikaanse 
onderwijsinstellingen. Tegen het bezoek van de Zuid-Afrikaanse kernenergiegeleerde Jan Smit, tussen 
december 1978 en mei 1979, werd vergeefs geprotesteerd. Studenten slaagden er wel in een stokje te 
steken voor het bezoek van kernfysicus prof. Dr. Pieter Endt aan een wetenschappelijk congres in Zuid-
Afrika in augustus 1978. Dit protest was ingezet door het Komitee Zuidelijk Afrika met een brief aan 
de universiteitsraad en de subfaculteitsraad van Natuur- en Sterrenkunde. Voor de behandeling van de 
brief in de universiteitsraad werd de studentenfractie PSO ingeschakeld. Maar door de acties die 
inmiddels waren losgebarsten had het presidium van de universiteitsraad Endt ervan weten te 
overtuigen dat zijn bezoek beter niet kon doorgaan. Aan de Zuid-Afrikaanse organisatoren van de 
conferentie liet Endt weten dat hij wegens acties van ‘fanatici’ niet kon komen. Internationale 
contacten op het gebied van de kernfysica lagen juist in die tijd moeilijk in Nederland. Uit dezelfde tijd 
stamt ook de affaire van de Pakistaanse kerngeleerde Kahn die bij UCN in Almelo informatie zou 
hebben verzameld waarmee zijn vaderland een kernwapen wist te ontwikkelen. Door de ‘kwestie Smit’ 
was de zaak van de wetenschappelijke contacten met Zuid-Afrika op de agenda van de 
universiteitsraad terechtgekomen. Vooral de studenten pookten het vuurtje van de controverse op. Zo 
werd in die tijd ook een beeldje van Paul Kruger gestolen dat decennialang in de Senaatszaal van de 
Utrechtse universiteit had gestaan. De verantwoordelijkheid voor deze ‘ontvoering’ werd opgeëist door 
een actiegroep die zich ‘Beeldenstorm tegen Apartheid’ noemde. In maart 1979 vergaderde de 
universiteitsraad met het College van Bestuur van de universiteit. Op de agenda stond een motie van de 
progressieve studentenfractie PSO over de betrekkingen met Zuid-Afrika. Vóór de behandeling van dit 
agendapunt bood het comité Utrecht voor Zuidelijk Afrika een lijst met handtekeningen aan om te 
pleiten voor het verbreken van de contacten. Het College van Bestuur van de universiteit was hier 
echter tegen. Volgens het College zouden contacten met Nederland Zuid-Afrikanen juist van hun 
apartheidsideologie kunnen afhelpen. Een motie van de studentenfractie PSO, waarin stond “dat het 
niet wenselijk is dat enig onderdeel van de RUU betrekkingen onderhoudt met in Zuid-Afrika 
gevestigde wetenschappelijke instellingen of personen, die aan deze instellingen werkzaam zijn”612 
werd echter toch aangenomen. Kort daarna werd het beeldje van Paul Kruger ook weer teruggebracht, 
met het verzoek van de actievoerders dat het niet terug zou keren naar de Senaatszaal. Hier voelde het 
College van Bestuur niet voor, maar als compromis werd naast het beeld van Kruger ook een speciaal 
voor dit doel aangeschaft Oost-Afrikaans Makonde-beeld neergezet, als symbool van het universitaire 
verzet in Utrecht tegen de apartheid.  
In de jaren erna was vooral het universiteitsblad van de RUU actief in het opsporen van de Zuid-
Afrikaanse contacten van de universiteit. In 1980, bijvoorbeeld, verscheen er een artikel in het blad 
getiteld: “Beurzen slegs vir genuanceerd denkenden”, waarin gewag werd gemaakt van het Studiefonds 
Zuid-Afrikaanse Studenten. Via dit fonds regelde de NZAV de komst van Zuid-Afrikaanse studenten 
naar Utrecht, ondanks het feit dat het Cultureel Akkoord was opgeschort. De Zuid-Afrikaanse 
studenten, vooral studenten taalkunde, verbleven in meerderheid in het huis Goede Hoop, een huis dat 
in 1965 speciaal voor dat doel door de NZAV was aangekocht. Overigens blijkt dat het argument van 
het College van Bestuur - dat de contacten met Nederland de Zuid-Afrikanen van hun 
apartheidsideologie kon afhelpen - nog niet zo ver gezocht was. Zo leidde het verblijf in Utrecht, van 
Wilhelm Verwoerd, kleinzoon van voormalig premier van Zuid-Afrika Hendrik Verwoerd, tot diens 
afzweren van apartheid en latere aansluiting bij het ANC.613 
In 1986 toonde de RUU zich van haar beste anti-apartheidszijde door een eredoctoraat in de 
rechtsgeleerdheid te verlenen aan Winnie Mandela. Waarbij de universiteit aantekende dat Winnie 
Mandela “als geen ander in haar woorden, maar bovenal in haar daden en met hetgeen zij ten gevolge 
van die daden heeft moeten ondergaan, de zwarte bevolking en de blanke regering en andere volkeren 
en regeringen voor ogen heeft gehouden wat de betekenis en de inhoud is van de rechten van de 
mens.”614 Dit kwam de universiteit onder andere op een fel commentaar te staan van J.A.A. van Doorn 
die in zijn column in Trouw schreef dat Winnie Mandela met haar vrijwel explicitiete propaganda voor 
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necklacing – het straffen van ‘collaborateurs’ door het hen omhangen van een autoband en deze 
vervolgens met benzine te overgieten en aan te steken – de anti-apartheidsbeweging “its greatest blow 
for years” had toegebracht.615  
 
Bij het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven waren Nederlandse studenten of net-afgestudeerden erg welkom. 
In sommige gevallen ‘ronselden’ Zuid-Afrikaanse bedrijven studenten op de universiteiten zelf. Zo 
wilde het mijnbouwbedrijf Anglo-American graag Delftse studenten werven om te komen werken in 
Zuid-Afrika. Tegen een formeel verzoek van ‘Anglo’ kwam gelijk protest van de progressieve fracties 
in de Delftse Hogeschoolraad. De afdelingsraad van Mijnbouwkunde in Delft meende echter dat zij het 
bezoek van de Zuid-Afrikanen niet kon verhinderen “omdat wij dan zouden beslissen over de 
werkgelegenheid van studenten”, aldus decaan ir. M. Atjak.616 Uiteindelijk zouden de Zuid-Afrikanen 
het toch niet aandurven om hun bezoek aan Delft door te zetten. Wel werden medewerkers van Anglo 
gesignaleerd in het Delftse café ‘Het Noorden’ dat vooral bezocht werd door studenten 
mijnbouwkunde.617 
Een speciaal opgerichte Werkgroep Anti Zuid-Afrika Stages’ verspreidde posters op de HTS’en met de 
kop ‘Zuid-Afrika zoekt geschoolde Ariërs’ en de waarschuwing ‘Jouw Stage is een Bouwsteen voor de 
Apartheid’. Later werd ook een Landelijk Aktiecomitee Anti Zuid-Afrika Stages gevormd dat een 
voorlichtingscampagne begon tegen de ‘ronselpraktijken van de Zuid-Afrikaanse ambassade’. Ook 
benadrukte het comité de lobby van het bedrijfsleven bij het regelen van stages in Zuid-Afrika. Jaap 
Draaisma, toenmalig voorzitter van de linkse studentenorganisatie HTS-Unie stelde: “... in Eindhoven 
zit Frits Philips zelf in het HTS-bestuur, in Haarlem de Hoogovens, in Breda Oranjeboombier. Een 
week nadat Hoogovens had besloten in Zuid-Afrika te gaan investeren, kwam er bij de HTS een brief 
binnen van de bestuursorganisatie dat er meer praktikanten naar Zuid-Afrika moesten.”618 
Vooral na Soweto en de moord op Biko verminderde het aantal stages in Zuid-Afrika. In de meeste 
kringen konden studenten er niet meer mee aankomen. Maar een verbod op stages in Zuid-Afrika 
kwam er niet. In 1985 nog stelden PvdA-Kamerleden Wallage en Niessen vragen aan minister Bukman 
over het feit dat jaarlijks “ruim 100 HTS-studenten voor een stage naar Zuid-Afrika gaan”. In zijn 
antwoord kondigde Bukman aan dat hij van plan was “de instellingen die stages te ontraden die geen 
bijdrage leveren om het proces van vreedzame verandering in Zuid-Afrika te bevorderen.”619 
In 1986 bleek een blanke Zuid-Afrikaan een jaar lang een cursus waterbouwkunde had gevolgd aan de 
TU Delft. Dit werd onthuld door het blad Vrij Nederland.620 Het weekblad had achterhaald dat het 
Nuffic actief studenten wierf in Zuid-Afrika om in Delft een opleiding te doen. Visa werden ‘om 
humanitaire redenen’ verstrekt aan de studenten. Het nieuws was opvallend omdat juist het Nuffic een 
actief anti-apartheidsbeleid voerde. Via het Nuffic werden zwarte studenten afkomstig van het ANC 
getraind in sociale wetenschappen. Ook vlogen medewerkers van het Nuffic die naar zuidelijk Afrika 
moesten reizen principieel niet via Zuid-Afrikaanse luchthavens. Direct na de publicatie liet het Nuffic 
weten dat er maatregelen genomen waren om blanke Zuid-Afrikaanse studenten te weren van cursussen 
die onder haar auspiciën werden georganiseerd.621 
In het activeren van studentenorganisaties om actie te voeren tegen apartheid was de nauwe band die 
bestond tussen de AABN en de CPN een relatief voordeel. Op veel universiteiten en hogescholen 
waren in de jaren zeventig en begin jaren tachtig studentenorganisaties en studentenvakbonden die 
onder invloed stonden van de CPN of van CPN’ers (zoals de Groninger Studentenbond, de ASVA, 
Politeia). De AABN had daar makkelijk toegang toe. De anti-apartheidsacties hadden in de meeste 
gevallen trouwens nauwelijks extra ’voeding’ vanuit de AABN nodig. De verontwaardiging over de 
banden tussen hun onderwijsinsteling en Zuid-Afrika was bij veel studenten groot genoeg voor het 
ontstaan van een eigen dynamiek van verzet. 
 
De studentenacties waren relatief succesvol. Door meerdere universiteits- en hogeschoolraden werden 
vanaf het eind van de jaren zeventig moties aangenomen die contacten met Zuid-Afrika ongewenst 
verklaarden of zelfs verboden. Dat gebeurde onder andere in Amsterdam (VU én UvA), Delft, 
Groningen, Leiden en Wageningen. In Leiden bijvoorbeeld nam de universiteitsraad in februari 1978 
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de motie aan “dat de kontakten met Zuid-Afrika door organen van de universiteit Leiden en door leden 
van de Leidse universiteire gemeenschap als zodanig slechts dan onderhouden dienden te worden, 
indien en voor zover deze een bijdrage kunnen leveren tot verbetering en herstel van de elementaire 
mensenrechten in Zuid-Afrika.”622 De AABN leverde aan de studenten kant-en-klare ontwerpteksten 
voor moties die bij de universiteitsraad konden worden voorgelegd.623 
Als alternatief voor de contacten met Zuid-Afrikaanse universiteiten probeerde de AABN de 
Nederlandse onderwijsinstellingen te interesseren voor steun aan de strijd tegen de apartheid. Daarvoor 
organiseerde de AABN in maart 1980 een tournee van dr. Zola Skweyiya, medewerker aan het 
wetenschappelijk bureau van het ANC, langs negen Nederlandse universiteiten en hogescholen. 
Wellicht het meest in het oog springende voorbeeld van steun van een universiteit aan de strijd tegen 
apartheid was de Universiteit van Amsterdam die in 1977 het Govan Mbeki Fonds instelde. Ook 
verleende de universiteit een eredoctoraat aan Mbeki. Mbeki kreeg zijn eredoctoraat op grond van 
diens ‘South Africa: the Peasants Revolt’, een boek dat door de aanbevelingscommissie als 
‘baanbrekend’ werd omschreven. Het schrijven van het boek werd als een prestatie van formaat gezien 
omdat Mbeki in die tijd al werd opgejaagd door de politie en van schuilplaats naar schuilplaats werd 
gedreven en niet de beschikking had over bibliotheken of archieven. De verlening van het eredoctoraat 
aan de ANC’er was oorzaak van een behoorlijke ophef. Aanvankelijk had het College van Decanen het 
eredoctoraat afgewezen. Het oorspronkelijke voorstel was gedaan door de faculteit sociale 
wetenschappen, ter herdenking van het dertigjarige bestaan van de faculteit. Het thema van deze 
herdenking was de strijd tegen het fascisme. Vooral decanen uit de exacte wetenschappen waren tegen 
het eredoctoraat van Mbeki. Ondanks de pogingen van het college om Mbeki het eredoctoraat te 
weigeren, verschenen in de Volkskrant, de Waarheid en de Groene Amsterdammer toch artikelen over 
dit ‘schandaal aan de Universiteit van Amsterdam’. Het bleek dat enkele decanen politieke gevolgen 
vreesden wanneer het eredoctoraat zou worden verleend, anderen vonden het aantal publicaties van 
Mbeki onvoldoende. De AABN vond dit argument “lachwekkend, temeer daar Mbeki al vanaf 1964 
een levenslange gevangenisstraf uitzit op Robben Eiland.”624 Hetgeen op zich een curieus argument 
was omdat gevangenschap toch nauwelijks gezien kon worden als alternatieve kwalificatie voor het 
verlenen van de doctorstitel. Vooral de ASVA protesteerde tegen het besluit van het College van 
Decanen. Een actie leverde in korte tijd duizend handtekeningen op van studenten en 
universiteitsmedewerkers die stelden dat “het in een eerder stadium afwijzen van het eredoctoraat een 
politiek besluit was tegen de vrijheidsstrijd van het Zuidafrikaanse volk”. De universiteitsraad nam een 
motie aan waarin het College van Bestuur werd verzocht er bij de decanen op aan te dringen het besluit 
te heroverwegen. Ook tal van faculteitsraden namen dergelijke moties aan. De druk op de decanen 
werd ondraaglijk, maar het was tevens ondenkbaar dat zij openlijk de wetenschappelijke eisen die 
gesteld werden aan het eredoctoraat zouden compromitteren. De oplossing kwam uiteindelijk uit de 
aanbeveling uit buitenlandse wetenschappelijke kringen van het werk van Mbeki. Dat wierp volgens de 
decanen een nieuw licht op de zaak en zo konden zij na een nieuwe stemming positief adviseren. De 
universiteitsraad stemde vervolgens unaniem in met het verlenen van het eredoctoraat. De voorzitter 
van de ASVA zei bij die gelegenheid: “Voor ons betekent het verlenen van een eredoctoraat naast 
waardering voor het gemeenschappelijke werk ook een daad die politieke betekenis heeft. Met deze 
keus stellen we ons op aan de zijde van de Zuidafrikaanse bevrijdingsorganisatie, het ANC.”625  
Het Govan Mbeki Fonds werd ingesteld op 22 december 1977. De doelstellingen waren financiële 
steun geven aan studenten uit Zuid-Afrika die door de apartheidpolitiek niet in staat waren hun studie 
te voltooien en het stimuleren van wetenschapsbeoefening ‘in de geest van Mbeki’.  
 
Aan meerdere universiteiten werd in de tweede helft van de jaren tachtig actie gevoerd tegen banden 
met Shell. Zo werd er in 1989 door VU-studenten geprotesteerd tegen de advertentieovereenkomst 
tussen Shell en het universiteitsblad Ad Valvas. Het actiecomité ‘Shell uit Ad Valvas’ kreeg veel 
aandacht door een ’gijzeling’ van een hele editie van het universiteitsblad waarin een Shell-advertentie 
was opgenomen. “Tot Ad Valvas deze toezegging heeft gedaan [geen advertentie van Shell meer 
opnemen, RM] blijft de huidige uitgave in gijzeling.”626 Uiteindelijk zou de actie niet het gewenste 
effect hebben. Het bestuur van de Universiteit liet weten niet bevoegd te zijn zich te mengen in de 
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besluiten van de uitgever van Ad Valvas. Het enige succes was dat de redactie van Ad Valvas in het 
blad liet weten dat zij zich “distantieert van de Shell-advertenties.”627  
Bij het blad van de UvA, Folia, werd eveneens geprotesteerd tegen Shell advertenties. Maar de 
studentenfracties binnen de universiteitsraad slaagden er in december 1989 niet in een meerderheid te 
krijgen binnen de universiteitsraad. Bij de UvA had een actiegroep (‘Scharen tegen Apartheid’) onder 
andere de vijftienduizend exemplaren van een editie van Folia onderschept. Zowel de uitgever als het 
bestuur van de UvA deden vervolgens aangifte van diefstal.628 De adverties van Shell werden door 
‘Scharen tegen Apartheid’ uit het blad geknipt.629 Eerder was een deel van de oplage van Folia door 
studenten in brand gestoken.630 Soortgelijke acties vonden plaats bij de landbouwuniversiteit van 
Wageningen. Het universiteitsblad werd daar tot twee keer toe ‘gegijzeld’ vanwege advertenties van 
Shell.631 In Twente werden door actievoerders folders in het universiteitsblad meegevouwen en in 
Groningen werd gedemonstreerd bij de redactie van het universiteitsblad.632 De Eindhovense 
Studentenvakbond (ESVB) nam een deel van de oplage van het universiteitsblad Cursor in beslag en 
beplakte de bladen met anti-Shellstickers. 
De acties rondom de universiteitsbladen waren onder andere op initiatief van studenten die actief waren 
geweest bij de anti-Shell-spektakelblokkade die plaatsvond in april 1989 in Amsterdam-Noord (zie het 
hoofdstuk over de radicale anti-apartheidsbeweging). Studenten van zeven universiteiten hadden zich 
verenigd in de organisatie Studenten tegen Apartheid (STA). 
In de schaduw van de spektakelblokkade bij het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord protesteerden 
studenten in 1989 tegen het doen van onderzoek door de UvA in opdracht van Shell. In 1989 besloot de 
universiteitsraad van de UvA dat de universiteit geen opdrachten meer mocht verrichten in opdracht 
van Shell en dat onderzoekers die voor Shell werkten verzocht werd hun contacten met het bedrijf te 
verbreken. Het College van Bestuur had dit besluit ontraden.633 
Al met al waren Nederlandse universiteiten, en vooral de studenten, een formidabele bondgenoot in de 
anti-apartheidsstrijd. De acties op de universiteiten werden vaak geïnitieerd en gevoed door de bekende 
anti-apartheidsorganisaties. Met name de AABN was actief op de universiteiten. Tegelijk kregen deze 
acties al heel snel een eigen dynamiek kregen en waren niet afhankelijk van de input van de landelijke 
organisaties. Studenten en universiteitsmedewerkers kozen eigen onderwerpen en slaagden erin op 
basis daarvan een groot gedeelte van de universiteitsbevolking mee te krijgen. De meeste universiteiten 
besloten op een gegeven moment de betrekkingen met Zuid-Afrika te verbreken. Overtredingen van dit 
besluit, en het vastleggen van de precieze implicaties van dit soort besluiten, betekende dat er in de 
jaren erna voortdurend actie te voeren was. De anti-apartheidsstrijd bood de betrokkenen in hoge mate 
een concreet handelingsperspectief. Niet zelden zijn studentenactivisten later (of synchroon) in een 
ander verband actief geworden in andere anti-apartheidskringen. 
 
Culturele boycot 
Hoewel de regering-Den Uyl in 1977 het Cultureel Akkoord had bevroren was de Nederlandse 
overheid niet van plan een volledige culturele boycot jegens Zuid-Afrika uit te vaardigen. Culturele 
contracten tussen beide landen waren nog steeds mogelijk. Alleen de financiering daarvan in het kader 
van het Akkoord was gestopt. In antwoord op een brief van de secretaris van het FNV, schreef de 
nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Van der Klaauw, op 13 december 1978: “In dit verband 
moge ik er tevens aan herinneren dat het beleid van de Nederlandse regering er niet op gericht is de 
kontakten met Zuid-Afrika en de Zuidafrikanen te verbreken, aangezien dit niet in overeenstemming is 
met haar wens kommunikatiekanalen ten behoeve van een dialoog open te houden.”634 In dezelfde brief 
stelde Van der Klaauw dat juist het bezoek van Zuid-Afrikanen de gelegenheid bood hen de kritiek op 
het apartheidssysteem te laten weten. De kritische dialoog moest doorgaan. 
De Nederlandse regering sloot begin jaren tachtig ook niet aan bij VN-resoluties die opriepen tot een 
culturele boycot. Het waren de anti-apartheidsorganisaties, en met name KZA en AABN, die erop 
toezagen dat Nederlandse artiesten contacten met Zuid-Afrika uit de weg gingen. 
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Vooral de bezoeken van schrijvers W.F. Hermans en Gerard Reve aan Zuid-Afrika deden in Nederland 
veel stof opwaaien, ook door de provocerende opmerkingen die zij daar zelf over maakten. Reve’s 
uitspraken gedaan tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika in juni/juli 1984, veroorzaakten tumult in de 
Nederlandse pers. In het Zuid-Afrikaanse dagblad Beeld had Reve, in een interview met Koos Prinsloo, 
verklaard dat apartheid niet gebaseerd was op racisme, maar op christelijke ethiek en dat hij geen 
alternatief voor dit systeem zag. Een uitspraak die enkele dagen later werd aangehaald in Nederlandse 
kranten. NRC schreef: ‘Gerard Reve verdedigt apartheid Zuid-Afrika’. De Volkskrant: ‘Reve toont 
zich voorstander van apartheid’. Het Parool: ‘Reve ziet heil in apartheid’.635 Pas in 1997 publiceerde 
Reve zelf over zijn bezoek aan Zuid-Afrika bij de uitgave van ‘Brieven aan Matroos Vosch 1975-
1992’. Daarin schrijft hij: “Zuid-Afrika heeft gelijk, maar ik heb geen zin me daar in Nederland over 
druk te maken, of iemand proberen te overtuigen. Zonde van de tijd en de moeite.”636 In een interview 
met Boudewijn Büch637 had Reve al eerder Zuid-Afrika een ‘ideaal land’ genoemd.638 
Hermans gaf in maart 1983 een serie gastcollege’s in Zuid-Afrika. Veel aandacht kreeg het feit dat de 
schrijver zijn (Surinaamse) vrouw niet had meegenomen tijdens de tournee. Dit werd uitgelegd als 
lafheid omdat hij daarmee een conflict met zijn Zuid-Afrikaanse gastheren uit de weg had willen gaan. 
Volgens Hermans zelf zouden de Zuid-Afrikanen het juist heerlijk hebben gevonden als zijn vrouw 
was meegekomen, want dan hadden ze kunnen zeggen: “Zie je wel, mijnheer Hermans neemt zijn 
Surinaamse vrouw mee, er is bij ons niets aan de hand.”639 Actievoerders namen Hermans vooral 
kwalijk dat hij liet weten ‘niets gemerkt te hebben van apartheid’ tijdens zijn verblijf. In feite waren de 
uitspraken van Hermans over Zuid-Afrika vooral bedoeld om te provoceren. Hermans had zich wel 
degelijk meerdere keren uitgesproken tegen apartheid, maar was beledigd over de eis van de 
actievoerders dat hij dat nogmaals moest doen. In een interview verklaarde Hermans: “Als dan ene 
meneer Sytse Bosgra van het Komitee Zuidelijk Afrika mij aanspreekt, zal ik antwoorden dat ik mij 
reeds in ’63 publiekelijk heb gedistantieerd van het apartheidsregime in Zuid-Afrika en dat ik geen 
enkele reden zie om die uitspraken nu te herhalen.”640 
Vanwege hun bezoekjes aan Zuid-Afrika belandden Reve en Hermans in 1986, op aangeven van het 
KZA, op de ‘zwarte lijst’ van de Anti-Apartheids Commissie van de VN. Daarmee had het KZA 
gevolg gegeven aan twee VN-resoluties (uit 1980 en 1981) waarin werd besloten tot een boycot van 
kunstenaars en sporters die optraden in Zuid-Afrika en tot het instellen van een zwarte lijst om die 
boycot handen en voeten te geven.  
Berucht werd de controverse tussen ‘anti-apartheidsstad’ Amsterdam en Hermans. Op 1 oktober 1986 
stelde het Amsterdamse PvdA-raadslid Van Dijk schriftelijke vragen aan het college van B&W over de 
toepassing van de notitie ‘Amsterdam en het Zuidafrikaanse apartheidsregime’. Daarin stond: 
“Zuidafrikaanse kunstenaars, alsmede personen voorkomend op de zogenaamde zwarte lijst van de 
Verenigde Naties zijn in Amsterdam niet welkom”.641 Het raadslid wees erop dat Hermans op die lijst 
stond. Vervolgens stelde hij de vraag of de fototentoonstelling van Hermans, die op dat moment in het 
Stedelijk Museum werd gehouden, niet in strijd was met deze notitie. Het college moest toegeven dat 
de tentoonstelling volgens de notitie inderdaad had mogen plaatsvinden. Omdat de tentoonstelling 
enkele dagen later toch afgelopen zou zijn, werd deze zaak verder niet opgeblazen. Maar hiermee was 
het gemeentelijke anti-apartheidsbeleid wel onder de aandacht gebracht van de grote Amsterdamse 
kunstinstellingen. Voor burgemeester Ed. van Thijn was de culturele boycot door Amsterdam 
belangrijk als ‘wisselgeld’ voor de kolenboycot die Amsterdam niet van de grond kreeg. “Ik zei toen: 
dat doen we niet nog een keer, dat we een gemeentelijke ruimte ter beschikking stellen aan iemand die 
de boycot heeft ontdoken.”642 
Kort daarna was Hermans opnieuw in Amsterdam. De schrijver was uitgenodigd door de Stichting 
Literaire Activiteiten in Amsterdam (SLAA) om een lezing te houden in de Amsterdamse Balie. Die 
uitnodiging was niet gemakkelijk tot stand gekomen, vooral vanwege de kwestie Zuid-Afrika. Twee 
van de zeven bestuursleden van SLAA, mevrouw A. Gerritsma en Huub Oosterhuis, konden zich niet 
verenigen met het besluit en stapten op. Ook de hoofdstedelijke PvdA was verdeeld over de zaak. 
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Raadslid Van Dijk was voorstander van een verbod op de komst van Hermans, zijn collega Van der 
Ven maakte een curieus onderscheid tussen scheppende en uitvoerende kunst, waarbij de tweede vorm 
moest worden geboycot en de eerste niet. Weer anderen vonden dat kunst en cultuur helemaal niet 
geboycot mochten worden, maar sport wel, want een culturele boycot zou de uitwisseling van ideeën 
verhinderen en daarom de noodzakelijke mentaliteitsverandering van blanken in Zuid-Afrika 
belemmeren. Overigens waren ook erkende, betrokken tegenstanders van de apartheid, zoals 
bijvoorbeeld schrijver Adriaan van Dis, principieel tegen een culturele boycot. Door Hermans en Reve 
aan te pakken riskeerden KZA en AABN een deel van de Nederlandse achterban tegen zich in het 
harnas te jagen. Het KZA verdedigde zich door te stellen dat de zwarte lijst als drukmiddel ervoor had 
gezorgd dat ‘grote namen’ uit de cultuurwereld in het openbaar verklaard hadden Zuid-Afrika niet 
(meer) te bezoeken, zoals Elton John, Julio Eglesias en Tina Turner.643 De boycot van Zuid-Afrika 
moest totaal zijn, vond het KZA. Deze opvatting had vooral veel gewicht omdat het aansloot bij de 
wensen van het ANC. Bij een bezoek aan Nederland van de cultureel secretaris van het ANC, Barbara 
Masekela, verklaarde deze: “Wij dringen aan op totale isolatie van het racistische regime, economisch, 
politiek, cultureel, wetenschappelijk en sportief (...) er zijn steeds verzoeken om uitzonderingen te 
maken. Dat werkt niet, als we de deur op een kier zetten, komt een golf mensen binnen en is de boycot 
ontkracht. Daarom moet een culturele boycot totaal zijn.”644 
De lezing van Hermans in De Balie verliep tumultueus. Een valse bommelding noopte tot het 
ontruimen van de zaal en Hermans verliet woedend en tierend de hoofdstad. Hij liet weten in het 
vervolg deze stad “waar door de gemeente aangemoedigde met bommen bewapende maniakken 
rondlopen”, te zullen mijden.645 Hermans bleef tot 1993 in Amsterdam persona non grata. In dat jaar 
zette hij weer voet op Amsterdamse bodem, voor de presentatie van het boekenweekgeschenk ‘In de 
mist van het Schimmenrijk’. 
Dat De Balie Hermans een podium had gegeven viel verkeerd bij Zuid-Afrikaanse ballingen. De 
formele opstelling dat De Balie geen ‘censuur’ wenste te plegen op het beleid van de SLAA, maakte 
weinig indruk. Ook de AABN was verbolgen. Lopende gesprekken tussen het bestuur van CASA (de 
door de AABN opgezette campagne Culture in Another South Africa) en De Balie werden door CASA 
afgeblazen. In een brief aan De Balie schreven Conny Braam (de secretaris van CASA) en voorzitster, 
dichteres Mies Bouhuys: “Gezien de emotionele en negatieve reacties in de internationale beweging 
van Zuidafrikaanse ballingen op de formele stelingname van De Balie inzake de lezing van W.F. 
Hermans, hebben wij helaas moeten besluiten af te zien van ons oorspronkelijk verzoek om De Balie in 
te richten als conferentiecentrum.”646 Uiteindelijk werden Braam en Bouhuys voor deze ‘iets te stellige 
brief’647 teruggefloten door mede-bestuursleden Andrée van Es, Jacques Wallage en VVD’er Huub 
Jacobse. 
 
 
 
Zingen tegen apartheid 
Vooral in de laatste tien jaar van de anti-apartheidsstrijd hebben muziek en andere culturele uitingen 
een belangrijke rol gespeeld in het versterken van die strijd. Westerse artiesten werden ingezet in de 
strijd tegen apartheid en tegelijkertijd werd Zuid-Afrikaanse muziek gepopulariseerd.  
In Amerika richtte musicus Steve van Zandt de ‘Artist United Against Apartheid’ op. De single ‘Sun 
City’ en het gelijknamige album, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de ANC-school in 
Tanzania, kwam in 1985 uit. Hoewel de single nooit de nummer 1 positie bereikte in de hitlijsten, 
speelde het toch een belangrijke rol in de verbreding en de popularisering van de beweging. Net zoals 
eerder het nummer ‘Free Nelson Mandela’ van The Special AKA dat uitkwam in april 1984, en het lied 
‘Biko’ van Peter Gabriel uit 1980. 
Vooral vanaf het midden van de jaren tachtig werd de anti-apartheidsstrijd onderdeel van de culturele 
mainstream. Net zoals popmuziek in de jaren zestig een rol speelde in het afwijzen door jongeren van 
de oorlog in Vietnam, zo konden nu, door het simpele consumeren van de ‘anti-apartheidsmuziek’, 
burgers zich verbonden weten aan een internationale, massale beweging. Tegen apartheid zijn was niet 
meer voorbehouden aan activisten, en vereiste niet langer dat men zich verdiepte in wat er 
daadwerkelijk in Zuid-Afrika aan de hand was of wat de betrokkenheid was van het Westen. Er was nu 
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gelegenheid om zich op een aantrekkelijke, eenvoudige manier te verbinden met de anti-
apartheidsstrijd. 
Ontegenzeggenlijk ging de popularisering van anti-apartheidssentimenten gepaard met vervlakking. 
Veel van de mensen die meezongen met The Special AKA of Steve Van Zandt wisten hooguit bij 
benadering wat Sun City was of waarom die Mandela precies gevangen zat. Maar die enorme 
‘passieve’ groep van mensen was door de anti-apartheidsboodschap die doorklonk in de populaire 
cultuur wel ontvankelijker geworden voor de meer inhoudelijke boodschap van de anti-
apartheidsorganisaties en voor hun oproep om meer betrokkenheid te tonen in de strijd tegen apartheid. 
In Nederland hebben artiesten een ruime bijdrage geleverd aan concerten en manifestaties 
georganiseerd door de anti-apartheidsgroepen. Maar anders dan in Amerika ging het initiatief steeds uit 
van de solidariteitsgroepen zelf. Een Nederlandse versie van Steve van Zandt is nooit opgestaan. Het 
inzetten van kunstenaars, musici en andere ‘bekende Nederlanders’ uit het culturele circuit leidde tot 
publiciteit voor de beweging en haar doelen. De concerten en de andere kunstuitingen betekenden 
daarnaast een laagdrempelig handelingsperspectief voor veel mensen. Als mensen eenmaal ‘binnen’ 
waren zouden ze vervolgens benaderd kunnen worden met een meer ingewikkelde boodschap, zo was 
de - overigens zelden geëxpliciteerde – gedachte: de zogenaamde sandwich-formule.  
Een vroege uiting daarvan was het ‘Beat Apartheid’ muziekfestival dat de AABN op zaterdag 13 juni 
1981 organiseerde. Populaire artiesten als Bram Vermeulen, Gruppo Sportivo, Hans Dulfer en Peter 
Tosh traden op in de Edenhal in Amsterdam. Er was opmerkelijk genoeg nauwelijks een ‘inhoudelijk’ 
programma. De inhoudelijke boodschap kwam vooral aan bod via informatiekraampjes achterin de 
zaal. Ondanks de aantrekkelijke lijst van optredende artiesten slaagde de AABN er niet in de zaal 
helemaal vol te krijgen. In plaats van de gehoopte vijfduizend mensen, kwamen er ongeveer 
vierduizend bezoekers. Financieel gezien was het festival daarom geen succes. De AABN moest ruim 
60.000 gulden toeleggen op een totale begroting van zo’n 110.000 gulden. Vooral de ‘grotere’ artiesten 
wilden begin jaren tachtig lang niet allemaal gratis spelen tegen de apartheid. Voor hoofdact Peter Tosh 
moest ruim 26.000 gulden worden betaald en voor de kleinere acts ieder ongeveer 5.000 gulden. 
Hierdoor ontstond er een onmiddellijk liquiditeitstekort bij de AABN. 
Ondanks het financiële debacle van Beat Apartheid organiseerde de AABN, samen met Cultureel 
Centrum De Populier en de Novib, een jaar later opnieuw een cultureel evenement: De Culturele Stem 
van het Verzet. Het grote verschil was dat de AABN deze keer koos voor het presenteren van Zuid-
Afrikaanse cultuuruitingen. Dit was een belangrijk stap in het doen klinken van de culturele stem van 
het ANC in Nederland. De Culturele Stem van het Verzet was in zekere zin het begin van de 
‘solidariteitskunst’ jegens Zuid-Afrika. Voor het eerst werden kunst en cultuur beschouwd als méér dan 
de omlijsting van een politieke activiteit. Hiermee sloeg de AABN een brug naar Nederlandse 
kunstenaars en culturele instellingen die zich lieten inspireren en motiveren door de Zuid-Afrikaanse 
kunstuitingen. De AABN wilde hiermee bovendien een alternatief bieden voor het opgezegde Culturele 
Akkkoord. Over de aandacht van de pers waren de organisatoren tevreden. Vrijwel alle radio-omroepen 
(behalve Avro en EO) besteedden ruim aandacht aan het evenement. Ook de kranten deden verslag van 
de optredens, lezingen en discussies. 
De manifestatie was een vervolg van het congres ‘Art Contra Apartheid’ dat de AABN in mei 1976 in 
De Populier had gehouden, en waarbij een slotverklaring was aangenomen waarin gepleit werd voor de 
oprichting van een ‘Cultureel Bevrijdingscomité’, waarin Zuid-Afrikaanse kunstenaars en mensen van 
het verzet een band zouden aangaan met kunstenaars uit westerse landen.648 Art Contra Apartheid had 
nadrukkelijk als doel het Cultureel Akkoord tussen Zuid-Afrika en Nederland te verbreken. 
Uiteindelijk besloot de Nederlandse regering hiertoe in 1981, een feit dat door de AABN “de 
allereerste geslaagde boycotkampagne” werd genoemd. Tijdens De Stem van het Verzet in 1982 
pleitten de Zuid-Afrikaanse artiesten voor een alternatief cultureel akkoord, een idee dat minister 
Brinkman (CRM) beloofde ‘mee te nemen’. Om zo’n nieuw akkoord in gang te zetten werd snel na de 
conferentie de Stichting Cultureel Alternatief Zuid-Afrika (CAZA) opgericht. Jan Ritsema, de 
burgemeester van Bergen (NH) werd voorzitter van de stichting, Conny Braam secretaris en de 
voorzitter van de FNV-Kunstenbond Hans Boswinkel werd aangesteld als penningmeester.  
De AABN was van mening dat cultuur een belangrijke rol speelde in het ‘bevrijdingsproces’ van Zuid-
Afrika; immers de onderwerping van de zwarte bevolking ging “gepaard met het stelselmatig 
vernietigen van de eigen Afrikaanse cultuur en de vestiging van de overheersing van de Europese 
cultuur.”649 Ook voor het ANC speelde cultuur een grote rol. Het ANC stak veel energie en moeite in 
het opzetten van culturele gezelschappen in de vluchtelingenkampen en de andere plaatsen met veel 
ANC-ballingen.  
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In de jaren zeventig had de AABN goede contacten opgebouwd met verschillende culturele 
organisaties, groepen en gezelschappen in Nederland, onder andere via de Ipi Tombi-acties. Het was 
echter gebleken dat dit soort groepen zonder voortdurende druk van de AABN , de aandacht voor 
apartheid al snel lieten verslappen. Voorbeelden waren de actiegroepen die in 1976 waren opgezet als 
‘Kunstenaars tegen apartheid’ en ‘Schrijvers tegen apartheid’.650 Met de manifestatie De Culturele 
Stem van het Verzet moesten er hechte banden gesmeed worden tussen kunstenaars en artiesten uit 
Nederland en Zuid-Afrika (vooral ballingen): “Hierdoor zouden zij samen een alternatieve invulling 
van het [culturele, RM] akkoord tot stand kunnen brengen...”651 Ook was de culturele focus belangrijk 
om contacten op te bouwen met nieuwe subsidiegevers, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) en de Novib.  
 
De Zuid-Afrikaanse musicus James Phillips speelde een belangrijke rol in het verspreiden van de Zuid-
Afrikaanse strijdcultuur in Nederland. Phillips was in 1954 Zuid-Afrika ontvlucht nadat hij wegens zijn 
vakbondsactiviteiten een banning order had gekregen. Vanuit Londen trad Phillips op tijdens anti-
apartheidsactiviteiten in meerdere Europese landen. In 1982 gaf hij acte de présance tijdens de AABN-
manifestatie De Culturele Stem van het Verzet. Een aantal Nederlandse koren studeerde onder leiding 
van Phillips Zuid-Afrikaanse liederen in. Bij een aantal koren bleven deze liederen ook later onderdeel 
van het repertoire. Eén van de hoogtepunten van het korenproject was het deelnemen van 200 zangers 
aan het CASA-koor tijdens de gelijknamige manifestatie van de AABN in 1987 (zie verder de 
paragraaf ‘Culture in Another South Africa’). Na de CASA-manifestatie besloten de zangers een 
permanente groep te vormen. Iedere derde zaterdag van de maand repeteerde het CASA-koor in de 
kerk ‘De Duif’ in Amsterdam. Naast een muzikale omlijsting bij solidariteitsacties, boden zij aan vele 
honderden Nederlanders een manier om de Zuid-Afrikaanse cultuur te beleven en ‘iets te doen’ met 
anti-apartheidssentimenten. Met optredens tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell in mei 1989 
en tijdens de Shellblokkade in hetzelfde jaar, lieten de leden van het CASA-koor zien dat zij 
daadwerkelijk een bijdrage wilden leveren aan de maatschappelijke beweging tegen apartheid. 
 
Terwijl de AABN De Culturele Stem van het Verzet organiseerde waren het KZA en Kairos actief met 
het opzetten en organiseren van de ‘Stichting Sanctiejaar’ (zie de paragraaf hierover in het hoofdstuk 
over het KZA). Beide initiatieven stonden los van elkaar. KZA en Kairos hadden de AABN geweerd 
uit de organisatie van het Sanctiejaar, naar eigen zeggen om niet verzeild te raken in heilloze politieke 
discussies. Vervolgens had de AABN laten weten hulp van het KZA bij de organisatie van de 
‘Culturele Stem’ niet op prijs te stellen.652 In een voorbereidend bezoek van Conny Braam en Fons 
Geerlings aan het ANC in Londen bleek trouwens dat het ANC, bij monde van Ismael Coovadia, 
voorstander was van een een nationaal coördinatiecomité voor het organiseren van evenementen 
rondom de 70ste verjaardag van de verzetsbeweging. Het uitstralen van eenheid was vooral ook 
belangrijk gezien het thema van het jubileumjaar: Unity in Action. In het verslag van dit bezoek, 
geschreven door Geerlings, staat hoe de AABN’ers, met de spanningen tussen de AABN en KZA op 
het netvlies, reageerden op het voorstel van Ismael: “We hebben achteraf Ismael apart genomen en 
gewezen op het ongelukkige van het idee en verzocht daar niet op terug te komen.”653 De leuze ‘Unity 
in Action’ sloeg kennelijk niet op de AABN en het KZA. 
 
Hoewel de AABN vanaf 1975 zich meer op het culturele terrein begad dan de andere anti-
apartheidsorganisaties, speelde ook het KZA een belangrijke rol in de kennismaking van het 
Nederlands publiek met de zwarte Zuid-Afrikaanse (strijd)muziek. In 1980 bezocht de Zuid-Afrikaanse 
muziekgroep Amandla Nederland voor de eerste keer. Voor Lucia van den Bergh was dit het 
hoogtepunt van haar werk bij het KZA. “Hun komst was echt een revelatie. Ze zagen er goed uit, 
zongen prachtig, droegen schitterende kleding.”654 Bovendien waren de zangers en musici ‘echte’ Zuid-
Afrikaanse vluchtelingen, die in een heus vluchtelingenkamp in Angola hun repertoire hadden 
opgebouwd. Deze authenticiteit zorgde voor extra emoties bij ieder optreden. Gedurende tien dagen 
deed de groep de grotere schouwburg- en concertzalen van Nederland aan, die steevast uitverkocht 
waren. Amandla was in 1978 opgericht, na de uittocht van duizenden jongeren uit Zuid-Afrika richting 
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de ANC-vluchtelingenkampen, die volgde op het geweld na de Soweto-opstand. De drijvende krachten 
achter Amandla waren de Zuid-Afrikanen Jonas Gwangwa, die later ook de muziek zou componeren 
van de film Cry Freedom van Richard Attenborough, en de eerder genoemde James Phillips. De groep 
deed voor het eerst van zich horen tijdens een wereldfestival voor jongeren en studenten. In feite was 
Amandla speciaal daarvoor opgericht. Het grote succes van dat optreden deed de ANC besluiten om de 
jongerengroep tot permanente culturele ambassadeurs van de vrijheidsstrijd te maken. Gwangwe in een 
interview in 1988: “Amandla heeft een enorme hoeveelheid politiek werk verricht over de gehele 
wereld. De groep heeft meer mensen gemobiliseerd voor het ANC dan welke politicus dan ook. In de 
afgelopen tien jaar hebben we tevens gezorgd voor een gigantische hoeveelheid materiële steun voor de 
bevrijdingsstrijd.”655 
KZA’s ‘roving ambassador’, Paul Staal, had de contacten met Amandla in Angola geregeld. Samen 
met Lucia van den Bergh reisde Staal naar Tanzania om Philips en Gwangwa te ontmoeten en de groep 
te beluisteren. Van den Bergh over de tournee in 1980: “Het optreden begon altijd met Nkosi Sikelel’ 
iAfrika: kippenvel. Het resultaat was opmerkelijk: de meeslepende Zuid-Afrikaanse muziek heeft ons 
publiek enorm verbreed. De mensen zagen een andere kant van de anti-apartheidsstrijd. Sietse vond er 
trouwens niet zo veel aan, maar hij wist dat het strategisch een goeie zet was. Ik was speciaal 
aangenomen om acties te organiseren, maar ik had een culturele vooropleiding, dus het lag voor de 
hand dat ik er een culturele draai aan zou geven.” Het KZA organiseerde ook andere concerten van 
Zuid-Afrikaanse artiesten die actief waren in de anti-apartheidsstrijd, zoals Miriam Makeba en 
Abdullah Ibrahim (aka Dollar Brand). Van den Bergh: “Met zijn concerten – ik herinner me een 
fabelachtig concert in het Bimhuis – boorden we een heel nieuw publiek aan. En niet alleen ging dat 
om de mensen die in de zaal zaten, maar dat ging over de pers. Door de komst van Dollar Brand 
schreven jazzrecensenten een stuk op de cultuurpagina in de krant over apartheid. Dat was interessant 
voor ons.” 
Ook Werkgroep Kairos zette cultuur in om de band tussen Nederland en het Zuid-Afrikaanse verzet te 
versterken. Kairos heeft vooral belangrijk werk verricht in het ontsluiten van Zuid-Afrikaanse literatuur 
voor de Nederlanders. Samen met, onder andere, de schrijvers Henk van Woerden en Vernie February 
was Kairos instrumenteel in het opzetten van de ‘Zuid-Afrikaanse Bibliotheek’ bij uitgeverij Podium. 
Kairos zorgde dat Zuid-Afrikaanse boeken vertaald werden in het Nederland en onderhiel nauwe 
banden met schrijvers als Etienne van Heerden en Antjie Krog. Bij uitgeverij Ten Have verscheen in 
samenwerking met Werkgroep Kairos een tiental non-fictie boeken over Zuid-Afrika en de apartheid, 
waaronder drie boeken van predikant/politicus Allan Boesak die in Kampen gestudeerd had.656 
 
Radio Freedom 
De eerste contacten tussen Radio Freedom en de AABN stammen uit 1981. De ANC-radio, met 
zenders in Angola, Zambia, Tanzania, Madagaskar en Ethiopië, had dringend onbespeelde 
geluidsbanden nodig. Het leek een simpel verzoek. Fulco van Aurich benaderde enkele omroepen en 
was verbaasd over het enthousiasme waarmee op het verzoek werd gereageerd in Hilversum. Van 
Aurich: “Het liep gelijk als een trein. We kregen overal hulp: de omroepmensen wisten overal wel wat 
banden vandaan te halen. Binnen de kortste keren konden wij een forse hoeveelheid banden 
versturen.”657 Door het Hilversumse enthousiasme realiseerde Van Aurich zich dat er wellicht meer uit 
deze contacten te halen was. En dat liet hij weten aan de veranwoordelijken bij het ANC. In 1982 
ontving de AABN daarop een nieuw verzoek om steun van Victor Matlou, de baas van Radio Freedom, 
deze keer voor de aanschaf van een opnamestudio. Hiermee ging Van Aurich opnieuw naar de 
omroepen en opnieuw was de reactie positief. 
In het najaar van 1982 werd de ‘Initiatiefgroep Omroep voor Radio Freedom’ opgericht waarin zo’n 
zestig omroepmedewerkers van vrijwel alle omroepen (alleen de EO en de TROS deden niet mee) 
actief waren, waaronder Pia Dijkstra, Maartje van Weegen, Dick Oosterbaan, Boudewijn Klap, Djoeke 
Veeninga, Hans Fortuin, Huub Bammens, Chris Keijne, Catherine Keijl en Ilona Hofstra. Onder andere 
Veronicapresentatrice Ilona Hofstra moest een behoorlijk gevecht voeren om haar anti-
apartheidsactiviteiten te kunnen ontplooien. Vooral de hoogste Veronicabaas Rob Out was weinig 
gecharmeerd van de actie. Ook de anti-apartheidsactivist van het eerste uur, VARA-
buitenlandcommentator Karel Roskam, was betrokken bij de Initiatiefgroep. Eén van de eerste 
activiteiten van de Initiatiefgroep was het verzorgen van een dag lang aandacht voor Radio Freedom op 
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‘Hilversum drie’. Van Aurich: “Ook technici deden mee en dat was heel belangrijk. Bijvoorbeeld 
Willem Scheijgrond, een technicus van de NOS, ging op een gegeven moment naar Madagaskar om 
een studio in te richten.” Na uitvoerige besprekingen met Radio Freedom directeur Matlou besloot de 
Initiatiefgroep geld in te zamelen voor vier professionele radiostudio’s. 
De actie voor Radio Freedom sloeg aan. Het was praktisch, zichtbaar, niet-controversieel, sloeg een 
brug tussen cultuur, propaganda en politiek, en bood de mogelijkheid voor concrete inzamelingsacties. 
Ook de vergelijking met Radio Oranje, de zender van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, werd door de AABN regelmatig en met succes getrokken en uitgebuit. 
Het KZA had eerder al hulp gegeven aan de ANC-radiozender. Het comité was dan ook verbaasd en 
teleurgesteld toen ze in de gaten kreeg dat de AABN plannen had om Radio Freedom een centrale 
plaats te geven in de plannen naar aanleiding van ’70 jaar ANC’. Tot twee keer toe klaagde het KZA 
over dit gebrek aan mededeelzaamheid van de AABN. Onder andere schreef het KZA: “Wij zijn zeker 
niet van plan hiermee te stoppen, en wij kunnen dan ook niet anders concluderen dat jullie (als jullie 
doorgaan met jullie actie) een ongewenste doublure veroorzaken.”658 In een latere brief waarschuwde 
het KZA “dat het voor de lezers van én ‘Amandla’ én ‘Zuidelijk Afrika Nieuws’ verwarring zal geven 
als voor dezelfde dingen door meerdere clubs geld wordt ingezameld.”659 Uiteindelijk gooide het KZA 
de handdoek in de ring en liet de acties voor Radio Freedom aan de AABN. 
 
Radio Freedom was met uitzenden begonnen vanuit een ANC-schuilplaats in Johannesburg. De 
organisatie was net verboden, en met de volgende woorden lanceerde ANC-vice-president Walter 
Sisulu de verzetsradio: “I speak to you from somewhere in South Africa. I have not left the country. I 
do not plan to leave. Many of our leaders of the African National Congress have gone underground. 
This is to keep the organisation in action, to preserve the leadership, to keep the fight going. Never has 
the country, and our people, needed leadership as they do now, in this hour of crisis. Our house is on 
fire.”660 Het duurde echter niet lang of de Zuid-Afrikaanse politie wist te peilen van waaruit de 
uitzendingen plaatsvonden en nam de zender in beslag. Sindsdien operereerde Radio Freedom vanuit 
het buitenland. De herkenningsmelodie van de zender was provocerend: het geluid van een salvo van 
een machinegeweer.  
In 1982 regende het, onder de campagnetitel ‘Stem af op het verzet’, benefietconcerten voor de ANC-
radiozender. Van 24 april tot 23 mei organiseerde de AABN de Radio Freedom Tournee, waarbij een 
mobiele studiobus door het land reed. De tournee werd afgesloten met een concert in Paradiso in 
Amsterdam met onder andere een optreden van de toen razend populaire groep Doe Maar. Maar ook 
later in dat jaar en elders in het land waren er optredens voor Radio Freedom. Van 24 tot 30 december 
vond er bijvoorbeeld een Radio Freedom Christmas Tour plaats, met optredens in Groningen, 
Amsterdam, Zaandam, Apeldoorn, Zoetermeer en Nijmegen. Vaak werden de benefietconcerten min of 
meer spontaan georganiseerd door lokale organisaties zonder directe betrokkenheid van de AABN of 
de Initiatiefgroep. 
Aan het eind van het jaar bleek dat een groot gedeelte van het streefbedrag (ƒ 120.000,-) al opgehaald 
was. In mei 1983 werd de apparatuur naar de studio van Radio Freedom in Madagascar verzonden. 
NOS-technicus Scheijgrond zorgde voor de installatie ter plekke en het inwerken van de medewerkers. 
De steun van de NOS aan Radio Freedom was niet onomstreden. Mocht de NOS als overheidsinstelling 
wel steun bieden aan een verzetsorganisatie? In een vergadering van het NOS-bestuur werd een motie 
van de TROS om dat niet toe te staan ternauwernood verworpen. Uiteindelijk werd Scheijgrond wel 
vrijgesteld door de NOS om in Madagascar de ANC’ers te trainen in het gebruik van de apparatuur, 
maar de rekening voor zijn uren zou worden doorberekend aan de Initiatiefgroep. Scheijgrond liet in 
een interview met het AABN-blad Zuid-Afrika Nieuws weten: “... dan voel je je – als je daar aan het 
werk bent – op z’n zachtst gezegd ‘niet gesteund’ door je hoogste bazen; ietwat in de steek gelaten.”661 
De VPRO liet gelijk weten dat als de NOS de rekening zou doorsturen, dat zij dan het salaris van de 
technicus zouden betalen. 
Ook in de Tweede Kamer was de steun van de NOS aan Radio Freedom onderwerp van gesprek. VVD-
Kamerleden Louk Hermans en Wim Keja stelden Kamervragen over deze rol van de NOS en over de 
ontwikkelingsrelevantie ervan. De VVD’ers behoorden echter tot een minderheid die vond dat de NOS 
en de andere omroepen hun bevoegdheden en taken hiermee te ver oprekten.  
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Iets meer dan een jaar later, in juni 1984, werd een tweede ANC-radiostudio geïnstalleerd, deze keer in 
Lusaka. Twee technici hielpen mee met de installatie en de instructie van de ANC’ers: Huub 
Bammens, technicus van de NOS, en Victor Rakotovou die voor de Wereldomroep gestationeerd was 
in Madagascar om daar het relay zendstation van Radio Nederland Wereldomroep te onderhouden.  
 
Fulco van Aurich besteedde inmiddels een flink deel van zijn werktijd aan de campagne voor Radio 
Freedom. “Het hoogtepunt was een avond in Carré. Aanvankelijk was het de bedoeling gewoon een 
concert te organiseren voor Radio Freedom, om een nieuwe studio te kunnen sturen. We hadden een 
datum, 12 mei 1985, maar nog geen zaal en geen programma. Hennie Vrienten had wel toegezegd om 
mee te doen. Zijn band Doe Maar was net uit elkaar en Hennie had de luwte opgezocht om de fans een 
beetje te ontvluchten. Met Hans Boscher en Mark Stakenburg van de KRO zaten we te praten over hoe 
we het zouden aanpakken. Hans zei: we vragen Freek de Jonge erbij. Hennie belde hem ter plekke. 
Freek zei: ik wil wel, maar ik sta die avond in Carré, dus ik kan niet. Ze praatten nog even door en toen 
deed Freek het aanbod dat hij zijn avond in Carré zou afstaan voor het benefietconcert. Toen hadden 
we dus Freek én Carré. Toen kwam ook al snel presentator Bart Peters erbij en Robert Jan Stips en toen 
ging het vanzelf lopen eigenlijk. De artiesten zochten zelf collega’s erbij. Iedereen wilde meedoen. We 
werden bijvoorbeeld gebeld door Cesar Zuiderwijk, de drummer van Golden Earring, hij had twintig 
drummers bij elkaar gezocht. Koot en Bie meldden zich: of ze nog nodig waren. Welja, zeiden wij. Het 
hield maar niet op. En uiteindelijk leidde dat tot een uitverkocht Carré; rechtstreeks uitgezonden door 
de VPRO. En concreet leverde het genoeg geld op (ƒ 100.000.-) voor een derde radiostudio.” 
Voor Hennie Vrienten was ‘schuldgevoel’ de belangrijkste motivatie om mee te doen, zei hij zelf in 
een interview in Zuid-Afrika Nieuws. “Een schuldgevoel is er omdat ik weliswaar nooit een aktivist 
ben geweest maar er veel te weinig aan doe. Het eerste wat je dan voor jezelf als exkuus aanvoert is 
‘Wat ik ook doe ik kan er toch niks aan doen, het is zo ver weg’. Als dan aan mij gevraagd wordt wat 
mijn vak ermee te maken heeft dan kan er nooit een nee komen. Het schuldgevoel dwingt me om het te 
doen (...) Ik vraag me af of nou iederéén het zo ongelofelijk vind[t] wat er in Zuid-Afrika gebeurt. Dat 
kán helemaal niet meer in deze tijd. Ik verbaas me dat niet de hele wereld ingrijpt om en masse hier wat 
aan te veranderen. Met het Radio Freedom Festival hoop ik in ieder geval mijn steentje bij te dragen.”  
In 1987 werkten Freek de Jonge en voetballer Ruud Gullit samen aan een televisiespotje voor Radio 
Freedom. Met een welgemikte trap schoot Gullit met een voetbal het hoofd af van een kartonnen versie 
van P.W. Botha en De Jonge vroeg daarna het publiek om op soortgelijke manier ‘uit hun slof te 
schieten’ voor Radio Freedom. Een aardig detail was dat er geen volledige foto van Botha te vinden 
was geweest; alleen een portret, zodat uiteindelijk het hoofd van Botha geplakt moest worden op een 
kartonnen lichaam van Michael Gorbatsjov, die ongeveer hetzelfde postuur had als de Zuid-Afrikaanse 
president. De actieweek voor Radio Freedom, in het kader waarvan het spotje werd uitgezonden, 
leverde een miljoen gulden op voor de verzetszender. 
 
In 1991, na de vrijlating van Nelson Mandela, organiseerde de Omroep voor Radio Freedom – het 
woord ‘Initiatiefgroep’ was inmiddels uit de naam geschrapt – samen met de AABN, Radio Freedom 
zelf en de Film and Allied Workers Organisation de conferentie ‘Jabulani - Freedom of the Airwaves’. 
Ruim veertig Zuid-Afrikaanse journalisten, radiomakers en mediadeskundigen praatten over de 
toekomst van de Zuid-Afrikaanse media; een toekomst waarin de staatsomroep SABC zich in de 
aanloop tot de verkiezingen zou moeten openen voor de oppositie (met name het ANC) en zich ‘fair’ 
en ‘onpartijdig’ zou moeten opstellen. Tijdens de conferentie werd ook duidelijk dat de rol voor Radio 
Freedom in het democratische Zuid-Afrika verre van vanzelfsprekend was. De meeste betrokkenen 
zagen meer heil in het ‘openen’ van de machtige SABC dan in het uitbouwen van een door het ANC 
gedomineerde zender.  
Tijdens de conferentie deed Thami Nteteni, de directeur van Radio Freedom, de mededeling dat de 
uitzendingen, gezien de veranderingen die in Zuid-Afrika hadden plaatsgevonden, waren gestaakt. In 
een paper over de rol van radio voor diverse Afrikaanse bevrijdingsorganisaties concludeerden de 
mediadeskundigen Lebona Mosia, Charles Riddle and Jim Zaffiro: “Nteteni's quiet announcement that 
the ANC station had ceased operations ended almost 30 years of radio broadcasting in Africa by 
political groups seeking an end to apartheid and colonialism. Without fanfare, nationalist radio on the 
African continent had signed off.”662 
 
AABN in dood tij 
Ondanks het succes van Radio Freedom, en de grotere aandacht voor Zuid-Afrika in Nederland, moest 
de AABN in de eerste helft van de jaren tachtig het initiatief steeds meer aan anderen laten. Vooral met 
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de olieboycot en de acties tegen Shell domineerde het KZA (samen met het christelijke Kairos) de 
Nederlandse strijd tegen apartheid. Ook diende zich een nieuwkomer aan op het anti-apartheidstoneel: 
in 1984 werd Nederland opgeschrikt door de eerste gewelddadige anti-apartheidsactie actie van de 
Amsterdamse kraakbeweging. Daarover later meer. De relatieve neergang van de AABN had zeker ook 
te maken met de crisis waarin de communistische beweging in Nederland steeds meer terechtkwam. 
Bart Luirink was in die tijd redacteur bij het communistische dagblad De Waarheid. De Waarheid 
stond in het midden van de jaren tachtig aan de rand van de afgrond, vertelt Luirink, en in de strijd voor 
het overleven ging het hard tegen hard. “Mensen zoals Elsbeth Etty en Constant Vecht, maar ook ik, 
wilden het blad opengooien, weg uit het steile communisme. Maar vervolgens werden we door anderen 
voor CIA-ers uitgemaakt. Ik werd er zo stressvol van. Ik wilde weg. En toen bood Conny Braam mij 
een baan aan bij de AABN. Ik werd actiecoördinator.”663 De keuze van Braam voor Luirink was niet 
toevallig: Luirink was vanaf midden jaren zeventig actief geweest tegen apartheid, eerst bij het 
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) en vanaf 1983 als bestuurslid van de AABN.  
Luirink beschrijft het AABN-kantoor aan de Lauriergracht zoals hij het op zijn eerste werkdag in 
februari 1986 aantrof: “Er lag smerig, donker tapijt en ook de muren waren donker geschilderd. De 
asbakken waren overvol. In de kopjes zat koffiedrap. Het was in één woord depressing. Maar de 
mensen waren ‘begeesterd’. Maar tegelijkertijd was de organisatie in diepe crisis. Veel ernstiger dan ik 
gedacht had.”  
Eerder al was er alarm geslagen binnen de gelederen van de AABN. De organisatie liep niet goed. In 
juni 1985 schreef AABN-bestuurslid Rien Cardol een discussiestuk voor één van de roemruchte 
pleno’s van de AABN: “Al langere tijd is er binnen de AABN het bewustzijn dat het niet loopt zoals 
we willen.”664 Vervolgens somde Cardol op wat er scheelde aan de organisatie: “Kern van het 
probleem is een gebrek aan kreativiteit en flexibiliteit in ons werk. De AABN is te zeer 
geïnstitutionaliseerd en geburokratiseerd, de kommunikatie tussen de verschillende geledingen is 
gebrekkig. Stafleden werken op hun eigen eilandjes, de kollektiviteit (samenhang, afstemming, 
gezamenlijke inzet) is weg. (...) De langlopende campagnes moesten niet meer het hart worden van het 
werk, maar actie-punten die we als prioriteit kiezen gegeven de aktuele politieke situatie (in ZA en 
hier) (...) niet meer een campanje-gerichte inzet van stafleden, maar een funktie-gerichte (taakvelden) 
inzet.” 
Ook de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking, de belangrijkste subsidiegever, had door 
dat het niet meer goed zat bij de AABN. De NCO omschreef de situatie als “een droge bedding” en 
stelde “dat de activiteiten wat routinematig worden, deskundig voorbereid, beproefde paden volgend, 
maar dat de ‘verbeelding aan de macht’ zou zijn, nou nee ...”665 Als gevolg daalde de NCO-subsidie 
van ruim 180.000 gulden in 1984 naar nog geen 140.000 gulden een jaar later. In 1986 was de NCO 
financiering nog maar 93.000 gulden en stond er boven de beschikking de omineuze term ‘gedeeltelijke 
afbouw’.666  
De oplossing voor de crisis binnen de AABN moest komen van een reorganisatie, met de bedoeling 
meer samenhang te brengen in het werk. Vooral van Luirink werd nieuw elan verwacht. Luirink 
analyseerde dat de roemruchte geschiedenis van de organisatie eerder een last dan een stimulans 
geworden was: “Er waren in die tijd zes à zeven mensen in dienst. En die deden hun werk op routine. 
Maar toen ik er een paar dagen was wist ik al: dit zijn geen mensen die oog hebben voor kansen. Als je 
met een nieuw idee kwam tijdens één van die eindeloze vergaderingen – die begonnen om half tien en 
gingen door tot vier uur en dan waren ze nóg niet klaar – dan was steevast de reactie: dat hebben we 
vijf jaar geleden al gedaan. De ramen moesten nodig open van die club.”  
 
In zekere zin waren de omstandigheden halverwege de jaren tachtig ideaal voor de anti-
apartheidsbeweging. Dat kwam ten eerste door de toestand in Zuid-Afrika zelf. De blanke regering 
moest steeds meer zeilen bijzetten om het systeem van apartheid overeind te houden. Dit leidde er in 
1985 toe dat de noodtoestand werd uitgeroepen. In Nederland was de actiebereidheid in die tijd groot. 
Er was veel maatschappelijk verzet tegen het saneringsbeleid en de bezuinigingen van het kabinet 
Lubbers, en de neo-liberale agenda’s van Reagan en Thatcher. De maatschappelijke verhoudingen 
waren gepolariseerd. Tegelijkertijd was de vredesbeweging in Nederland over haar hoogtepunt heen. 
De mensen die actief waren geweest in deze beweging zochten een andere uitlaatklep voor hun 
onvrede. Luirink merkte dat een aantal mensen uit de vredesbeweging zich kwam melden bij de 
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AABN. Luirink: “Mensen waren op zoek naar ‘de grote thema’s’. En dat konden ze bij de anti-
apartheidsbeweging vinden.” Zuid-Afrika beheerste voor een flink deel het nieuws; het was in de 
tweede helft van de jaren tachtig waarschijnlijk het meest gecoverde buitenlandnieuws. “Zuid-Afrika 
was bijna dagelijks op het journaal. Dat had een enorme impact. Als we dat goed konden oppakken was 
er een kans voor iets fenomenaals. Zeker voor de AABN die dankzij Radio Freedom zulke goede 
contacten had in de media.” 
Volgens Luirink was het bestuur gefrustreerd dat de staf de vele kansen niet greep. “Achteraf moet je 
concluderen dat de AABN in zichzelf was gekeerd, we zagen de mogelijkheden niet die er lagen. In de 
vormgeving waren we nog wel goed: we maakten prachtige posters en brochures. Daardoor léék het 
meer dan het was. Als de AABN op dat moment niet op een ander spoor was getrokken, had het ook 
geen rol kunnen spelen in de latere geschiedenis.” 
Volgens Luirink was de impasse die de AABN in die tijd beheerste een afgeleide van de veranderingen 
die zich binnen de CPN voltrokken. Daarmee wil Luirink trouwens niet gezegd hebben dat de partij de 
AABN beheerste: “De AABN was zeker géén mantelorganisatie van de CPN. Al zijn er steeds mensen 
geweest die dit ervan wilden maken.” Maar het was wel zo dat de staf en het bestuur gedomineerd 
werden door CPN’ers waaronder Conny Braam, Fons Geerlings, Kier Schuringa, Fulco van Aurich en 
Hansje Galesloot.  
Toen voor het jaar 1987 de NCO opnieuw een forse korting van de subsidie aankondigde, schreef de 
AABN zelfs een brief aan de NCO waarbij de schrijvers (Fons Geerlings en penningmeester Vincent 
Vendel) zich afvroegen of de voortdurende kortingen soms gebaseerd waren op “andere argumenten, 
bij voorbeeld liggend op het terrein van het buitenlands politiek beleid...”.667 Met andere woorden: 
werd de AABN gekort omdat de politieke signatuur van deze organisatie de overheidorganisatie NCO 
niet aanstond? De AABN constateerde dat de gehele bezuiniging op het zuidelijk Afrikabeleid van de 
NCO op het bordje van de AABN werd geschoven. Een jaar later, toen de AABN opnieuw werd gekort 
stapte de organisatie zelfs naar de rechter om de beslissing aan te vechten. 
 
De crisis binnen de communistische beweging leidde ook tot openingen en tot het afwerpen van de 
ideologische banden. Een belangrijke aanjager voor dit proces was het optreden van de nieuwe leider in 
de Sovjet-Unie, Gorbatsjov, die een beleid inzette van glasnost (openheid) en perestrojka 
(hervormingen). Dit vernieuwingsproces ging niet aan de CPN’ers binnen de AABN voorbij. Alles 
kwam ter discussie te staan. De ideologische crisis binnen de communistische beweging betekende een 
verfrissing voor de AABN. De ramen werden opengezet. Dat leidde uiteindelijk tot de succesvolle 
campagne ‘Culture in Another South Africa’. Daarover later meer.  
De frisse wind betekende ook dat de verhouding met het ANC kon veranderen: solidariteit werd steeds 
minder onvoorwaardelijk. Uiteindelijk stond de AABN in de tweede helft van de jaren tachtig in zekere 
zin kritischer tegenover de bevrijdingsbewegingen dan het KZA. Dat werd duidelijk toen de AABN in 
1989 de martelingen door SWAPO in de eigen vluchtelingenkampen, die in mei 1989 bekend werden, 
veroordeelde, terwijl het KZA de onthullingen uit strategische overwegingen negeerde.  
Wel is de AABN lange tijd doorgegaan (evenals andere anti-apartheidsbewegingen) met de steun voor 
Winnie Mandela. De eerste barsten in het imago van de vrouw van de ANC-leider begonnen na de 
bekendwording van haar uitspraken waarin zij het gruwelijke necklacing als middel in de strijd tegen 
apartheid leek te propageren. Op 13 april 1986, tijdens een bijeenkomst in Munsieville, in de buurt van 
Krugersdorp, werd Winnie Mandela als volgt geciteerd: “Together, hand in hand with our boxes of 
matches and our necklaces, we shall liberate this country (...) We have no guns – we have only stones, 
boxes of matches and petrol.” Ook Nederlandse kranten schonken aandacht aan deze oproep van 
mevrouw Mandela tot gruwelijk geweld.668 Juist in dat jaar 1986 werden meer dan driehonderd 
vermeende collaborateurs met het regime op deze manier geëxecuteerd.669 
Nauwelijks een half jaar later ontving Winnie Mandela van de Universiteit Utrecht een eredoctoraat in 
de Rechtsgeleerdheid. Voor pro-apartheidsgroeperingen was het aanleiding om de oproep tot geweld 
van Winnie nogmaals onder de aandacht te brengen. Onder andere de Zuid-Afrikaanse ambassade 
stelde in een open brief dat “Door haar uitlatingen (...) mevr. Mandela nu haar ware aard en die van het 
ANC [heeft] laten zien. Enige illusie over de manier waarop het ANC zich verandering voorstelt, kan 
men nu laten varen.”670 
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668 Zie bijvoorbeeld: Utrechts Nieuwsblad, dd 14-04-1986. 
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Ondanks de kwade reuk die om haar heen hing, is Winnie Mandela in de tweede helft van de jaren 
tachtig door de anti-apartheidsbewegingen naar voren geschoven als boegbeeld van de strijd tegen de 
apartheid. KZA en AABN gebruikten de naam van Winnie Mandela als belangrijkste troef in een 
inzamelingsactie in 1987. In dagbladen verschenen in januari van dat jaar advertenties onder de kop: 
‘Winnie Mandela vraagt uw steun’.671  
Voor het publiek was Winnie Mandela op dat moment nog zeker niet van haar troon gevallen. Dit 
kwam ook omdat de media aanvankelijk voorzichtig waren in het leveren van kritiek op de vrouw van 
de ANC-leider. Kritiek op het ANC en haar leiders was in de tweede helft van de jaren tachtig nog zeer 
problematisch. Het werd vooral gevaarlijk geacht om eventueel het apartheidsbewind in de kaart te 
spelen. De actie met de naam van Winnie Mandela in juni 1987 bracht meer dan een miljoen gulden 
op.  
De gezamenlijke inzamelingsactie was overigens een aanwijzing dat er in de muur binnen de anti-
apartheidsbeweging scheuren waren ontstaan. Langzamerhand waren KZA, maar vooral de AABN in 
minder ideologisch vaarwater gekomen. Hoewel de antagonie tussen beide voorlieden, Braam en 
Bosgra, onverminderd groot was, waren de botsingen tussen beide organisaties minder hevig en minder 
frequent. Bovendien was Conny Braam vanaf 1988 druk bezig met het uitbouwen van het Vula-
netwerk (zie later) en had noodgedwongen iets meer afstand genomen tot het dagelijkse werk van de 
AABN. 
Een hoogtepunt van de nieuwe toenadering tussen beide organisaties was het besluit om beide 
actiebladen, ‘AABN-Speerpunt’ en de ‘Actiebrief’ van KZA, samen te voegen tot een blad met als titel 
‘AABN-KZA informatie over de gezamenlijke acties’. Het eerste nummer verscheen in maart 1988, net 
op tijd om de manifestatie van 11 juni 1988 aan te kondigen, met als inzet: ‘De grootste anti-
apartheidsdemonstratie op de been brengen, ooit in Nederland gehouden.’ 
 
Culture in Another South Africa  
Een belangrijk kantelmoment voor de AABN in de jaren tachtig was de campagne ‘Culture in Another 
South Africa’ (CASA), gehouden tussen 12 en 19 december 1987. Met CASA opende de AABN zich 
voor het brede publiek in Nederland. Het was ook het kristallisatiepunt voor de nieuwe wind die bij de 
AABN waaide, waarbij de ideologische veren waren afgeschud en de hechte banden met de 
communistische beweging waren verbroken. De gedachtegang achter dit grote culturele evenement was 
dat er in het verleden (te) veel tijd en energie was besteed aan het uit Nederland weren van, vaak 
marginale Zuid-Afrikaanse producties, zoals Ipi Tombi en de film Funny People, en het boycotten van 
westerse artiesten die zich in Zuid-Afrika hadden laten fêteren. Fulco van Aurich: “Op een gegeven 
moment wilden we aan deze onnozele culturele uitingen onze energie niet meer verspillen. In plaats 
daarvan besloten we energie te steken in het laten zien van de goede dingen uit Zuid-Afrika.” Dit 
besluit kwam ook voort uit de overtuiging dat de situatie in Zuid-Afrika snel zou veranderen. Vooral na 
het uitroepen van de noodtoestand dachten velen dat het einde van apartheid nabij was. Van Aurich: 
“We wilden ons voorbereiden op een toekomst ná apartheid. CASA was daar de meest concrete uiting 
van.” 
Om CASA te realiseren moest de AABN een quantum leap maken. Ineens ging het om een budget van 
twee miljoen gulden, met optredens in dertig theaters en maar liefst driehonderd buitenlandse gasten 
die moeten worden opgevangen, vervoerd, gevoed, ondergebracht. De aftrap van CASA was in de 
foyer van de stadsschouwburg in Amsterdam. De AABN presenteerde daar de brochure van CASA. De 
AABN, die toch al bekend stond om de fraaie posters en publicaties, had zich met de CASA-
vormgeving extra uitgesloofd. Luirink: “We hadden een Comité van Aanbeveling waarin tweehonderd 
mensen van naam zaten. En de brochure was prachtig, veel andere organisaties waren net de 
stenciltraditie ontstegen. En toen kwamen wij met zoiets. We overhandigden het eerste exemplaar aan 
Walter Etty, de wethouder van Amsterdam. Ik vroeg: gaan jullie het steunen? Etty zei: het ziet er zo 
goed uit, hoe kunnen we weigeren? Uiteindelijk hebben we 1,5 miljoen gulden binnengehaald van 
sponsoren.” 
De opening was in het Muziektheater: een fantastische avond met de top van de Zuid-Afrikaanse 
cultuur, waaronder veel jazzmusici. Ook zakelijk was CASA een succes: vrijwel alle theaters waar 
CASA-activiteiten werden gehouden waren uitverkocht. Nederland stond in het midden van de jaren 
tachtig wagenwijd open voor de anti-apartheidsboodschap en zeker als die gepaard ging met een 
dergelijke opwindende culturele showcase. 
Het culturele karakter van CASA betekende dat er ook makkelijk openingen kwamen naar het politieke 
midden. Ook de AABN was overtuigd geraakt dat hier politieke winst te halen was. Mensen uit vrijwel 
het hele politieke spectrum deden aan CASA mee. In het bestuur zaten, naast usual suspects als Mies 
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Bouhuys, Jacques Wallage en Andrée van Es (PSP) ook de CDA’er Marten Beinema en voormalige 
Tweede-Kamerlid voor de VVD Huub Jacobse.  
CASA duurde twee weken, en was voor alle betrokkenen een eyeopener. Zeker voor de ongeveer 120 
Zuid-Afrikanen uit Zuid-Afrika zelf was het een ontdekking: een eerste contact met mensen die zich 
hun lot aantrokken én met Zuid-Afrikaanse ballingen. Het leidde tot gesprekken over onderwerpen die 
in eigen land taboe waren en tot uitwisseling met mensen die thuis werden doodgezwegen. Maar ook 
de AABN spon garen bij de nieuwe contacten. Luirink: “Het was eigenlijk voor het eerst dat we met 
‘echte’ Zuid-Afrikanen contact hadden. Dat was heel anders dan met de ballingen. Het was vooral dat 
de Zuid-Afrikanen uit Zuid-Afrika zelf meer gefocussed waren op kansen, dan op problemen. Ze 
stonden veel meer open voor nieuwe dingen. De gemiddelde balling was altijd ongelukkig en 
ontevreden: ze ‘zeurden’ altijd dat wij het niet goed deden en eisten een centrale rol in alles wat we 
organiseerden. Als ze dat niet kregen waren ze verongelijkt. Met de mensen uit Zuid-Afrika zelf klikte 
het gelijk veel beter. Na afloop van optredens gingen we naar de Kring en discussieerden tot diep in de 
nacht. Deze mensen waren slim en open en nieuwsgierig naar de rest van de wereld.” 
Met de Zuid-Afrikanen kon de AABN ineens thema’s aansnijden die voor de ballingen taboe waren 
geweest, zoals homorechten, de positie van vrouwen, en vraagstukken zoals prostitutie. Maar ook over 
het thema van vrijheid van meningsuiting kon met de nieuwe contacten veel opener worden gepraat. 
Luirink: “We konden met deze mensen bijvoorbeeld op bezoek bij ‘de Rode Draad’, de 
belangenvertegenwoordiger voor prostituees, of bij een abortuskliniek. Niet dat we bewust dit soort 
thema’s op de agenda wilden zetten bij de Zuid-Afrikanen, maar het was in ieder geval spannender dan 
braaf achter de slogans van het ANC aanlopen.” Voor mensen zoals Bart Luirink betekende dit dat er 
ineens hele nieuwe thema’s konden worden aangeboord en ook nieuwe doelgroepen konden worden 
aangesproken: “De slagkracht van de AABN was ineens enorm toegenomen.” Dat leidde er 
bijvoorbeeld toe dat de AABN in mei 1991 de organisatie Ma Thoko oprichtte, een steungroep voor de 
Zuid-Afrikaanse homobeweging, en de aandacht voor mishandeling van vrouwen in de Zuid-
Afrikaanse samenleving. 
Na CASA zou de AABN nog enkele malen zo’n grote campagne organiseren: Malibongwe, de 
vrouwenconferentie in 1990, later in 1991 Jabulani! - Freedom of the Airwaves, en in 1992 de Ilima-
conferentie over de milieuproblematiek. 
Ineens kon de anti-apartheidsstrijd veel dichter getrokken worden bij thema’s die in Nederland relevant 
waren. Het gaf nieuwe mogelijkheden om solidariteit te betuigen met Zuid-Afrika. 
 
De nieuwe sfeer van openheid en het ventileren van kritiek, bijvoorbeeld op het mensenrechtenbeleid 
van het ANC, zette soms kwaad bloed. Zo dreigde de ANC Women’s League, gevestigd in Lusaka, de 
Malibongwe conferentie te boycotten uit boosheid over de kritiek van de AABN op 
mensenrechtenschendingen in SWAPO-vluchtelingenkampen. Luirink: “Pallo Jordan [toenmalig hoofd 
Informatie en Publiciteit van het ANC in Lusaka, RM] heeft het toen voor ons opgenomen. Hij nam het 
woord tijdens een vergadering van de Women’s League en zei dat het ANC bereid moest zijn de lijken 
in de eigen kast te bekijken. Volgens hem verloor een solidariteitsorganisatie z’n geloofwaardigheid 
zodra ze dit soort dingen ging rechtvaardigen. Het was een loepzuiver argument en de vrouwen lieten 
zich overtuigen en dus kwamen ze.”  
 
Zwarte Nederlanders tegen apartheid 
Een late ‘verbreding’ van de beweging tegen de Apartheid is de oprichting in maart 1985 van de 
organisatie ‘Black People in Holland Against Apartheid’ (BPHAA, later omgedoopt in Stichting Stop 
Apartheid, Racisme, Discriminatie, Kolonialisme, STAR). Initiatiefnemers van de BPHAA waren de 
Surinaamse Nederlanders Orsine Nicol, Luciën Brazil, Henk With en Erwin Nooitmeer. Doel van deze 
organisatie was om zwarte mensen in Nederland te mobiliseren in de strijd tegen apartheid. De 
organisatie legde vooral de link tussen het racisme in de Nederlandse samenleving en de situatie in 
Zuid-Afrika. Het was de bedoeling dat de nieuwe organsatie nauw zou samenwerken met de bestaande 
organisaties. 
Eén van de eerste acties van de BPHAA was een brief aan de fracties van de politieke partijen in de 
Tweede Kamer (met uitzondering van de Centrumpartij, stond er met nadruk bij), waarin de organisatie 
de politiek opriep de strijd tegen de apartheid daadwerkelijk te steunen, bijvoorbeeld door het instellen 
van een investeringsstop en en olie-embargo.672 Enkele dagen later stuurde de organisatie ook een brief 
aan president Botha van Zuid-Afrika, waarin deze van racisme werd beschuldigd. Ook in deze brief 
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stelden de schrijvers het racisme in Nederland aan de kaak, maar benadrukten dat het racisme in Zuid-
Afrika verankerd was in de grondwet.673  
 
Anders dan in de VS hebben zwarte Nederlanders slechts incidenteel hun stem verheven tegen 
apartheid en de rol van Nederland en Nederlandse bedrijven bij het in stand houden van, en zaken doen 
met het apartheidsregime. Wel waren Surinaamse Nederlanders bij de eersten die hun mond 
opendeden. We zagen al dat na ‘Sharpeville’ Surinaamse organisaties direct in actie kwamen. Maar het 
vroege anti-apartheidssentiment leidde niet tot stabiele, langjarige organisaties waarlangs Surinaamse 
Nederlanders hun protest konden kanaliseren. Evenmin sloten Nederlanders van Surinaamse of 
Antilliaanse afkomst zich aan bij de bestaande anti-apartheidsorganisaties. Met uitzondering van, onder 
andere, de Zuid-Afrikaan Esau du Plessis, die in zijn vaderland als ‘coloured’ werd geclassificeerd, was 
de Nederlandse anti-apartheidsbeweging vooral een ‘witte’ beweging. Fulco van Aurich, woordvoerder 
van de AABN, erkende dat zwarten in Nederland de weg naar zijn AABN nauwelijks hebben kunnen 
vinden. “Ik denk dat dit te maken heeft met onze calvinistische houterigheid, met onze lichaamstaal, 
die niet tot communicatie uitnodigt. Dat is dus de les: je kunt elkaar wel met solidariteitsverklaringen 
bestoken, maar dat wil nog niet zeggen dat je werkelijk samen bént.”674 Anderen meenden dat de 
witheid van de beweging niet alleen een kwestie was van culturele verschillen. Vooral de Boycot 
Outspan Actie, onder leiding van Du Plessis, wees consequent op het racisme binnen de Nederlandse 
samenleving én binnen de anti-apartheidsbeweging zelf. Vanaf het midden van de jaren tachtig werd 
door sommigen de relatie gelegd tussen de strijd tegen de apartheid en het bestrijden van racisme in 
eigen land. Voor de anti-apartheidsorganisaties was het racisme binnen de Nederlandse samenleving en 
het feit dat de beweging opmerkelijk wit was, een ongemakkelijke waarheid. De AABN reageerde op 
dit soort redenaties veelal met de opmerking dat de strijd tegen de apartheid vooral gericht was tegen 
de geïnstitutionaliseerde vorm van racisme die binnen het apartheidssysteem was verankerd. Toch 
moest de AABN in het Jaarverslag over 1985/86 erkennen dat de beweging regelmatig ‘met de mond 
vol tanden stond’ wanneer ze geconfronteerd werd met deze aantijgingen. “Temeer daar (onder meer) 
migrantenorganisaties kenbaar maakten dat zij een aandeel willen leveren aan de solidariteit met de 
strijd tegen apartheid, maar zich niet erg aangesproken voel(d)en door de wijze waarop de AABN en 
andere Zuidelijk Afrika groepen aan dat solidariteitswerk gestalte geven.”675  
Surinaamse artiesten gaven regelmatig wel acte de présance tijdens culturele anti-
apartheidsevenementen, zoals bijvoorbeeld tijdens de manifestatie ‘De Culturele Stem van het Verzet’. 
In 1976, tijdens de manifestatie ‘Art Contra Apartheid’, in De Populier, waar het Cultureel Akkoord 
tussen Nederland en Zuid-Afrika aan de kaak werd gesteld, presenteerden een aantal Surinaamse 
artiesten (Gerda Croni, Judith de Kom, Antje Leerdam, Errol Caprino en Rudy Molly) een 
solidariteitsverklaring, waarin onder andere stond: “We, the Surinamese artists, present at the congres 
‘Art Contra Apartheid’, living in Holland; having been colonized by the Dutch about the same time 
when our brothers and sisters underwent similar fate in South Africa, hereby openly express our 
solidarity with our oppressed brothers and sisters in South Africa. We shall do everything on our part to 
promote the liberation of our brothers and sisters in that country.”676  
In de jongerencampagne ‘Apart? Wij zijn het zat’ werkte de AABN samen met de ‘zwarte’ organisatie 
‘Jongeren tegen racisme’. Volgens de AABN leidden de verschillen in aanpak tussen een traditionele 
witte organisatie en een zwarte organisatie tot nogal wat ‘communicatiestoornissen’. In januari 1986 
organiseerden KZA, AABN met de BPHAA een seminar over apartheid en racisme, waarin aandacht 
werd besteed aan de mogelijkheden van samenwerken tussen anti-racismegroepen en de anti-
apartheidsbeweging. Erg veel zou dat niet opleveren. Tot het eind toe bleef de anti-apartheidsbeweging 
in Nederland een witte beweging. 
Op het balkon van de Stadsschouwburg op het Leidseplein, waar Nelson Mandela in 1990 Amsterdam 
begroette, stond onder andere ook Marcel LaRose van de Surinaamse welzijnsvereniging Kwakoe uit 
de Bijlmer. Hij vertelde aan het Algemeen Dagblad dat hij ‘nogal wat druk’ had moeten uitoefenen op 
het ontvangstcomité om een Surinaams orkestje voor de Mandela’s te mogen laten spelen, terwijl als 
vanzelfsprekend werd aanvaard dat het blanke CASA-koor het ‘zwarte’ volkslied Nkosi Sikelele zong. 
In LaRose’s woorden: “De anti-apartheidsstrijd in Nederland is door de jaren heen door blanke 
organisaties gevoerd, en die zijn uitgegroeid tot bolwerken waarin wij moeilijk aan bod komen. Het 
verandert nu een beetje en dat is goed, nu we de laatste fase van de strijd ingaan.”677 
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Zuid-Afrikanen zelf speelden een bescheiden rol in de Nederlandse anti-apartheidsstrijd. De groep 
Zuid-Afrikanen in Nederland was ook niet zo groot: zelden meer dan 1000 à 1500 man. Het merendeel 
van hen waren blanken met Nederlandse wortels, vaak hierheen gekomen om te studeren, soms via het 
Cultureel Akkoord dat tot eind jaren zeventig bestond tussen Nederland en Zuid-Afrika. Daarnaast was 
er een groep ballingen en vluchtelingen en tenslotte een groep die naar Nederland was gekomen om de 
dienstplicht te ontlopen. Het meest actief en spraakmakend in de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 
waren ongetwijfeld Berend Schuitema en Esau du Plessis. Anderen die actief waren in de Nederlandse 
beweging waren de Zuid-Afrikaanse dienstweigeraar Gerald Kraak die medewerker was van het KZA, 
en de ‘gebande’ CI-medewerker David de Beer, die onder andere betrokken was bij Kairos. Daarnaast 
waren er Zuid-Afrikanen die regelmatig werden gevraag om deel te nemen aan speciale gelegenheden. 
De Zuid-Afrikaanse dichter en wetenschapper Vernie February is één van hen, evenals de in Kampen 
opgeleide Mpho Ntoane die in Rotterdam als pastor werkzaam was. Van de Zuid-Afrikanen die 
tijdelijk in Nederland verbleven en die een rol speelden in de anti-apartheidsbeweging was Allan 
Boesak de meest in het oog springende. Ook Horst Kleinschmidt en Oshadi Phakathi, beide CI-
medewerkers die Zuid-Afrika waren ontvlucht, speelden vanaf 1977 enkele jaren een rol binnen de 
Nederlandse discussie over de strijd tegen apartheid.678 Als groep traden de Zuid-Afrikanen nauwelijks 
voor het voetlicht. 
 
De affaire Klaas de Jonge 
Op maandag 6 juli 1987 stond er in verschillende Nederlandse kranten een curieuze foto: een man, 
leunend uit een raam, met op het raam naast hem een affiche van het ANC. In juli 1987 zat Klaas de 
Jonge precies twee jaar vast in een gebouw van de Nederlandse ambassade in Johannesburg. Maar 
nadere beschouwing laat zien dat verschillende kranten een nét iets andere foto publiceerden. In De 
Telegraaf stond die dag, op pagina drie, een relatief kleine foto, van een somber kijkende man die 
ietwat treurig zwaait naar de fotograaf die zich kennelijk op enige afstand bevindt. ‘Groet van De 
Jonge’, was de kop boven de foto. De Volkskrant ruimde op dezelfde dag een flink stuk van de 
voorpagina in voor vrijwel dezelfde foto: dezelfde man, in dezelfde kleren, achter hetzelfde raam, en 
met dezelfde poster, maar nu steekt de man strijdbaar zijn vuist in de lucht, en hij kijkt breed 
glimlachend in de verte. Het fotobijschrift vermeldt dat de ‘opgewekte antropoloog’ door velen als held 
wordt beschouwd en dat langslopende zwarte Zuid-Afrikanen De Jonge groeten met opgeheven vuist.  
 
De arrestatie van de Nederlander Klaas de Jonge en zijn Belgisch/Nederlandse ex-vrouw Hélène 
Passtoors was in zekere zin een geschenk uit de hemel voor de anti-apartheidsbeweging en speciaal 
voor de AABN. De arrestatie, de ontsnapping, de ‘terugbezorging’, het langdurige verblijf in de 
Nederlandse ambassade en de uiteindelijke vrijlating van Klaas de Jonge leverde de anti-
apartheidsstrijd een onbetaalbare hoeveelheid free publicity op. Nu dat er een Nederlander vast zat in 
Zuid-Afrika kwam de strijd ineens veel dichterbij. In de periode tussen zijn arrestatie en zijn vrijlating 
verschenen in de Nederlandse dagbladen vele honderden artikelen over hem. In de meeste van deze 
artikelen werd ook melding gemaakt van de strijd tegen de apartheid in Nederland. Een bijkomende 
bonus was de aandacht die de zaak De Jonge in Zuid-Afrika trok. Voor veel lokale kranten was de 
Nederlander vooral een terrorist, maar het geval De Jonge en ook Hélène Passtoors bood Zuid-
Afrikanen toch ook inzicht in de internationale solidariteit voor de anti-apartheidsstrijd. Op zijn manier 
hielp De Jonge daaraan mee, door in het raam van zijn appartement in de voormalige kanselarij allerlei 
anti-apartheidsleuzen te hangen en bovendien amusante kat-en-muisspelletjes te spelen met de Zuid-
Afrikaanse agenten die voor de deur een permanente post hadden ingericht.  
 
In Maputo hadden De Jonge en Passtoors de ANC/SACP-prominenten Joe Slovo en zijn vrouw Ruth 
First leren kennen. Passtoors, een linguïste die door een eerder huwelijk ook de Belgische nationaliteit 
had, werkte met een contract van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van 1980 tot 
1985 aan de universiteit in de Mozambikaanse hoofdstad Maputo. De Jonge kreeg een baan bij het 
Mozambikaanse ministerie van Voorlichting en hielp met het opzetten van lokale radiostations. Later 
ging hij ook werken bij het Centrum voor Afrikaanse Studies van de universiteit in Maputo, waar Ruth 
First onderzoeksdirecteur was. 
De bomaanslag, op 17 augustus 1982, waarmee First werd vermoord was een schok voor De Jonge en 
Passtoors en het was een reden om actief te gaan deelnemen aan het verzetswerk voor het ANC. De 
Jonge deed voor het ANC vooral surveillancewerk in Zuid-Afrika zelf, ter voorbereiding van aanslagen 
op raffinaderijen en dergelijke, en transporteerde ook explosieven en wapens van Mozambique naar 
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Zuid-Afrika.679 De Jonge werd gearresteerd op 23 juni 1985 op de grens tussen Zuid-Afrika en 
Botswana. Toen hij later de politie wijsmaakte geheime ANC-wapenschuilplaatsen te zullen laten zien 
in een bepaald kantoorgebouw in Johannesburg wist hij zich los te rukken en vluchtte de Nederlandse 
ambassade in die in dat gebouw gevestigd was. Daar werd hij al snel uitgesleurd door zijn bewakers, 
maar niet voordat een Nederlandse diplomaat polshoogte had genomen en geëist had dat de agenten 
zich legitimeerden. Een diplomatieke rel was het gevolg waarna de Zuid-Afrikanen zich genoodzaakt 
zagen om De Jonge terug te brengen naar de ambassade waar hij in strijd met de diplomatieke regels 
vandaan was gehaald. De Jonge zou uiteindelijk twee jaar in het gebouw blijven. Op 7 september 1987 
kwam hij vrij als resultaat van een gevangenenruil.680 
 
De AABN richtte in augustus 1985 een Stichting Steunfonds De Jonge/Passtoors op, waarin ook 
vertegenwoordigers van het Afrika Studiecentrum, de VARA, de letterenfaculteit van de Leidse 
universiteit en het Comité Nederlandse Juristen voor de Mensenrechten actief waren. In juli 1985, net 
na de arrestatie van De Jonge en Passtoors had de AABN de Nederlandse regering harde verwijten 
gemaakt en beschuldigd van ‘aktieve medeplichtigheid’.681 Waarschijnlijk was het verwijt aan Van den 
Broek niet terecht. Het was eerder zo dat de CDA-minister zijn gebruikelijke terughoudendheid als het 
om Zuid-Afrika ging, met betrekking tot de affaire Klaas de Jonge had laten varen. Het spel om de 
diplomatieke onschendbaarheid van het appartement waar De Jonge zijn toevlucht toe had genomen, te 
handhaven speelde de verguisde CDA-minister hard en onvermurwbaar. In oktober 1985 stuurde Van 
den Broek twee topdiplomaten naar Zuid-Afrika om de onderhandelingen met ‘Pretoria’ te voeren; 
troubleshooter mr H. Wijnaendts, de ambassadeur in Algemene Dienst (AMAD), en het hoofd van het 
bureau Zuid-Afrika in Den Haag, Roeland van de Geer. 
Tijdens de persconferentie na zijn vrijlating erkende ook De Jonge dat Van den Broek wel degelijk 
alles uit de kast had gehaald om hem vrij te krijgen. “Ik heb vaak gezegd dat hij loog als hij zei dat er 
onderhandelingen waren geweest. Ik ben daarin fout geweest. Dat bewijst het feit dat ik hier nu zit.”682 
Na de vrijlating van De Jonge overwoog de Nederlandse regering om hem alsnog in Nederland te 
vervolgen, immers het was voor de regering “geenszins de bedoeling de heer De Jonge, die werd 
beschuldigd van wapensmokkel ten gunste van het daar te lande verboden Afrikaans Nationaal Congres 
(ANC) te onttrekken aan vervolging en eventueel berechting in Zuid-Afrika,”683 maar zag daar al snel 
van af. Zelfs volgens De Telegraaf was het inderdaad een verstandige beslissing om “op geen enkele 
wijze aan de vrijheid van Klaas de Jonge meer te tornen.”684 
 
Na de vrijlating van De Jonge bleef het relatief stil in de Nederlandse media rondom Passtoors die een 
celstraf van tien jaar uitzat. Haar verhaal was minder mediageniek dan dat van haar ex-man. Ook haar 
dubbele nationaliteit zal ervoor gezorgd hebben dat de verantwoordelijkheid om voor haar in de bres te 
springen minder duidelijk bij één land en diens solidariteitsbeweging lag. Ook het feit dat Passtoors een 
vrouw was die door haar principiële stellingname het risico nam langdurig gescheiden te raken van 
haar kinderen bleek voor sommigen moeilijk te verkroppen. Ook de aanklagers in Pretoria deden hun 
best om de verdachte af te schilderen als een ontaarde moeder. In een interview verklaarde Passtoors: 
“Wat ik gedaan heb, was ik aan mijn kinderen verschuldigd. Zij zijn in Afrika geboren. Ze hebben al 
die tegenstellingen meegemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog waren er ouders die de vragen van hun 
kinderen niet konden beantwoorden, ik wil niet dat ze me later vragen: waarom heb jij niets gedaan? 
Op het moment dat ik moeder werd, voelde ik mijn sociale verantwoordelijkheid sterker. Je bent 
verantwoordelijk voor de wereld van je kinderen. Dus die smoes van die arme moeder met die kinderen 
gaat niet op. Er lag altijd een brief voor de kinderen klaar, voor als er iets mis zou gaan.”685 
Het Comité Hélène Passtoors Vrij, waarin naast AABN’er Gea Mulder ook KZA-medewerkster Carla 
Schuddeboom actief was, organiseerde in de jaren dat Passtoors vast zat vele acties om aandacht te 
vragen voor de gevangen actviste, maar nooit werd Passtoors zo’n celebrity case als haar voormalig 
echtgenoot De Jonge. Van de Nederlandse dagbladen besteedde De Waarheid nog het meeste aandacht 
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aan Passtoors, onder andere met een lange serie ‘open brieven’ aan Hélène Passtoors die tussen 
februari 1988 en april 1989 werden gepubliceerd. Doordat de veroordeling van Passtoors definitief 
was, was er formeel nog maar weinig te doen aan haar situatie. Passtoors was ‘een van de politieke 
gevangenen’, waar soms speciale aandacht voor werd gevraagd. Vanwege de dubbele nationaliteit van 
Passtoors werkte het comité nauw samen met het Vlaamse Steuncomité Hélène Passtoors Vrij en het 
Belgische Aktiekomitee Zuidelijke Afrika. De hoop was gevestigd op een voortijdige vrijlating als 
humanitair gebaar van de Zuid-Afrikanen (vooral gebaseerd op de labiele psychische toestand waarin 
de gevangene zich bevond) of desnoods als onderdeel van een gevangenenruil van het soort waarbij 
ook De Jonge was vrijgekomen. Hiertoe deden vooral de advocaten van Passtoors pogingen om 
Belgische en Nederlandse politici te overtuigen om zich voor de gevangene in te zetten. Diplomatiek 
zaten de onderhandelingen tussen België en Zuid-Afrika muurvast. Uit frustratie besloot minister van 
Buitenlandse Zaken, Leo Tindemans, zelfs drie Zuid-Afrikaanse diplomaten het land uit te zetten.  
Publiciteit was niet automatisch in het voordeel van de zaak Passtoors. Vooral vanaf begin 1988 
gonsden er geruchten dat Passtoors spoedig zou worden vrijgelaten, en moesten de actievoerders op 
eieren lopen. Het juridische team van Passtoors meende dat teveel publiciteit een voortijdige vrijlating 
eerder zou bemoeilijken dan bevorderen, daarom verzocht de advocaat om tijdens de grote anti-
apartheidsdemonstratie van 11 juni 1988 geen speciale aandacht aan de zaak Passtoors te besteden. 
“Mij is ter ore gekomen dat wordt overwogen om in de demonstratie van aanstaande zaterdag leuzen 
mee te voeren waarin de naam van Hélène Passtoors wordt vermeld. Aldus wordt voor een zeer breed 
publiek een rechtstreekse verbinding gelegd tussen Hélène Passtoors en de Anti-Apartheidsstrijd. 
Gezien de huidige omstandigheden waarin Hélène Passtoors verkeert achten wij het meevoeren van 
bovenbedoelde leuzen inopportuun en niet in het belang van Hélène.”686 
Eerder was er al irritatie opgetreden tussen de Nederlands/Belgische advocaten van Passtoors en het 
Comité Hélène Passtoors Vrij. Voor het comité was de zaak Passtoors een belangrijke casus om de 
situatie van politieke gevangenen in Zuid-Afrika aan de kaak te stellen. In dat verband bediende het 
comité zich van een heel ander taalgebruik om de kwestie aan te kaarten dan de advocaten van 
Passtoors, die zich uitsluitend over de positie van hun cliënte hoefden te bekommeren. Op 18 maart 
schreef één van de toen pas aangestelde advocaten van Passtoors, Theo de Roos, een strenge brief aan 
het comité: “... omdat het van mening is dat het in strijd is met het belang van mw Pastoors [tikfout in 
oorspronkelijke brief, RM] dat uw comité activiteiten ontwikkelt inzake onze cliente buiten voorkennis 
en zonder de instemming van mr De Roos. De belangen van Hélène Passtoors dienen slechts vanuit een 
centraal punt te worden behartigd. Dat centrale punt die naar het ons voorkomt de door mevrouw 
Passtoors zelf aangestelde advocaat te zijn (...) Wij verzoeken u om overeenkomstige activiteiten in 
verband met mevrouw Passtoors achterwege te laten ...”687  
Eén van de zaken waarover het comité en de advocaten van mening verschilden was de vraag of er 
‘politieke concessies’ gedaan mochten worden aan het apartheidsregime om Passtoors vrij te krijgen. 
Het comité had onder andere in De Waarheid van 13 februari 1988 verklaard dat iedere concessie uit 
den boze was. In maart 1988 schreef mr. De Roos opnieuw een brief aan het comité: “Het juridische 
team heeft slechts de belangen van Hélène Passtoors in het oog te houden. Bij een eventueel conflict 
met andere belangen, zoals de vrijlating van andere politieke gevangenen, dient derhalve het belang 
van Hélène te prevaleren. In het verlengde daarvan ligt dat de eis dat ‘geen politieke concessie aan het 
apartheidsbewind gedaan behoren te worden’ voor het juridische team geen richtsnoer kan zijn.” Toen 
Passtoors een jaar later vrijkwam bleek zij zelf toezeggingen gedaan te hebben aan het bewind, 
namelijk dat zij zou afzien van ‘vijandige activiteiten’ jegens Zuid-Afrika en noch Zuid-Afrika zelf, 
noch de frontlijnstaten in de toekomst zou bezoeken. Direct na aankomst in België verwierp Passtoors 
haar toezegging met als argument dat zij door chantage tot haar verklaring was gedwongen.  
Direct na de vrijlating van Hélène Passtoors kwam er opnieuw veel aandacht voor de zaak. In eerste 
instantie in België, maar ook Nederlandse media stonden te springen om een interview. Opmerkelijk 
was dat de AABN, die contact was blijven houden met Passtoors de gelegenheid nauwelijks te baat 
nam om de aandacht voor de strijd tegen apartheid te verbreden. In een brief aan Passtoors raadt 
AABN mediaman Fulco van Aurich Passtoors aan alleen met ‘bevriende’ media te spreken, 
journalisten die “in het verleden op positieve, zuivere wijze over jouw zaak, respektievelijk de 
vrijheidsstrijd van het ANC in het algemeen [hebben] bericht.”688 
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Klaas de Jonge werd voor veel mensen het symbool van de Nederlandse anti-apartheidsstrijd; en het 
bewijs dat dit niet alleen een papieren strijd was, maar dat Nederlanders bereid waren persoonlijke 
risico’s te nemen voor hun gevoelens van solidariteit. Voor de anti-apartheidsbeweging pakte de zaak 
De Jonge erg gunstig uit. Dat één van hen vast zat in Zuid-Afrika vergrootte de authenticiteit van hun 
anti-apartheidsboodschap.  
Opmerkelijk was wel dat de AABN een draai had gemaakt. Nauwelijks tien jaar eerder werd een 
voorganger van De Jonge, Berend Schuitema, door de eigen beweging nog verguisd wegens 
vergelijkbare activiteiten als die van De Jonge. Op dat moment was nog niet bekend dat nog een 
prominent deelnemer aan de beweging nauw betrokken was bij illegale, deels gewapende activiteiten 
voor het ANC: Conny Braam. 
 
Operatie Vula 
In 1986 werd AABN-voorzitster Conny Braam door ANC-topmannen Ebrahim Ismael Ebrahim en 
Ronnie Kasrils gevraagd om een rol te spelen in het ‘ondergrondse’ werk van het ANC. Aanvankelijk 
ging het vooral om het vinden van mensen om zogenaamde ANC-safe houses in te richten in, vooral, 
Swaziland en Botswana. Later werd Braam ook gevraagd – door ANC’er Mac Maharaj – om te helpen 
met het vermommen van ANC’ers om zodat zij Zuid-Afrika in konden reizen om contact te leggen 
tussen de gevangen ANC-top en de vrijheidstrijders in Londen en Lusaka. Voor het uitvoeren van 
ondergrondse, illegale activiteiten in Zuid-Adrika zelf recruteerde het ANC, in de persoon van Ronnie 
Kasrils, voorheen vooral Britse jongeren, gelieerd aan de Communistische Partij van Groot-Brittannië 
(CPGB).689 
In Nederland is ‘Operatie Vula’ vooral bekend geworden door het gelijknamige boek dat Conny Braam 
over deze spannende episode van de anti-apartheidsstrijd schreef.690 Braam schetst vooral haar deel van 
het ondergrondse netwerk. Daarmee blijft relatief onderbelicht dat tegelijkertijd vele tientallen anderen, 
vanuit andere netwerken en ‘cellen’ deelnamen aan ondergrondse activiteiten in en rond Zuid-Afruka. 
Uit de beschrijving over het Vula-netwerk valt vooral op dat ‘gewone’ Nederlanders, zonder speciale 
banden met de anti-apartheidsstrijd bereid bleken mee te doen aan de ondergrondse operatie.  
De financiering van het Nederlandse deel van Vula kwam uit Nederland zelf. Dat was een voorwaarde 
geweest van Braam aan de ANC’ers die haar benaderden: de activiteiten moeten vooral niet 
gefinancierd worden door Oost-Duitsland of Rusland. Dat zou, in de situatie waarin Oost en West nog 
lijnrecht tegenover elkaar stonden, enorme politieke risico’s opleveren. De grote hoeveelheden geld die 
aan Vula opgingen – voor huizen, auto’s, vliegtickets, materiaal et cetera – verzamelde Braam door een 
aantal vaste donateurs van de AABN te benaderen. Een grote bijdrage kreeg Braam na een optreden op 
de televisie in de talkshow van Sonja Barend, waarin zij hard werd aangepakt door journalist Willem 
Oltmans. Daags na de uitzending werd Braam gebeld door een oudere dame, wiens vader net was 
overleden en haar geld had nagelaten. Braam: “Ze wilde het bij voorkeur geven aan een politiek doel of 
ondergrondse actie en kwam daarom bij mij terecht.” Het bleek te gaan om een bedrag van ongeveer 
700.000 gulden, vooral in de vorm van aandelen (onder andere in Shell!). Een extra bedrag van 50.000 
gulden aan zwart geld kreeg Braam van dezelfde dame overhandigd in een enveloppe. Als getuige voor 
de transactie had Braam IJsbrand Dijkstra meegenomen, de penningmeester van de AABN.691 
 
Vanwege het geheime karakter van het werk heeft Operatie Vula uiteraard geen rol gespeeld in het 
beïnvloeden van het Nederlandse beleid of het versterken van het draagvlak in Nederland voor de anti-
apartheidsstrijd. Het feit echter dat enkele tientallen Nederlanders ‘ja’ zeiden op de vraag of ze bereid 
waren tot ondergrondse activiteiten voor het ANC, zonder enig perspectief op beloning of publieke 
erkenning, toont aan dat zeker vanaf de tweede helft van de jaren tachtig bij brede lagen van de 
bevolking de strijd tegen de apartheid gezien werd als ‘onze strijd’. Het maatschappelijke risico in 
Nederland om op deze vergaande manier deel te nemen aan de strijd tegen de apartheid was miniem, en 
werd in ieder geval door de betrokkenen als laag ingeschat. Deelname aan die strijd, zelfs het steunen 
van het geheime, gewapende deel ervan, bijvoorbeeld in de vorm van wapensmokkel, gold voor een 
deel van de bevolking als een lovenswaardige houding. Te vergelijken met het ‘in het verzet zitten’ 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor KZA’er Klaas van Twillert, één van de Nederlanders die vanuit 
Zimbabwe betrokken was bij wapensmokkel ten behoeve van het ANC, was de gedachte aan de 
Tweede Wereldoorlog zelfs een belangrijk argument om mee te doen: “Een belangrijke reden voor mij 
om ‘ja’ te zeggen tegen het ANC was omdat mijn vader in de oorlog bij de NSB had gezeten. Ik had 
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erg de behoefte om zijn fout goed te maken en zelf nadrukkelijk de goede keuze te maken.” 
Een andere betrokkene bij Vula, Jaap Geldof, deed mee aan de illegale activiteiten vanuit een algemeen 
gevoel van solidariteit met onderdrukte volkeren. Geldof, in het boek ‘Operatie Vula’ geïntroduceerd 
als ‘Joop’, was als eerste door Braam gerecruteerd om in Swaziland (aanvankelijk Botswana) een safe 
house in te richten. Zoals bijna iedere progressieve Nederlander in de tweede helft van de jaren tachtig 
was Geldof begaan met de strijd tegen de apartheid, maar al te veel wist hij er niet van. Hij had eerder 
meegedaan aan een bouwproject voor de sandinisten in Nicaragua en was actief geweest in 
solidariteitswerk voor het Griekse verzet tegen het kolonelsregime. Meedoen met het Vula-netwerk 
was voor Geldof niet zozeer een keuze voor de strijd van het ANC, maar meer een keuze voor het 
avontuur. “Dit soort dingen dééd je gewoon in de jaren tachtig. Ik was niet eens verbaasd dat Conny 
me benaderde. Nicaragua had dingen bij me losgemaakt. Het actiewezen in Nederland had me weinig 
te bieden. De Nieuwmarkt was voorbij en de kraakbeweging trok me niet. Het had ook een ander land 
kunnen worden.” Voor Geldof werd het een sprong in het diepe: “Ik heb me nauwelijks ingelezen in de 
situatie in Zuid-Afrika. Heb er ook niet met mensen over gepraat. Dat mocht trouwens niet. Ik had het 
gevoel dat ik me er niet in moest verdiepen. Als je je teveel verdiept, dan wordt het niks, dan zie je 
teveel grijstinten.” 
Meedoen aan een illegaal netwerk betekende niet dat Geldof bereid was mee te doen aan gewapend 
verzet. “Ik had wel moeite met het geweld: er waren al door het ANC aanslagen gepleegd in Durban en 
Limpopo. Als ik in de beginfase gelijk mensen had ontmoet die dingen opbliezen, dan had ik niet 
doorgezet, denk ik.” 
Omdat het inrichten van een safe house niet lukte werd Geldof de assistent van Silumko Sikupa, de 
lokale commandant van de gewapende tak van het ANC Umkhonto We Sizwe (MK). Toch realiseerde 
Geldof zich ook dat een besluit het ANC te steunen direct of indirect ook een steun is voor het 
gewapende verzet: “Zelfs al geef je geld voor een kliniekje van het ANC, dan ben je nog 
verantwoordelijk voor het geweld dat door andere delen van de organisatie wordt uitgevoerd. Geld 
vloeit.” 
Wapensmokkel zat overigens niet in het takenpakket van Geldof. De ene keer dat hij wapens (een 
tiental AK-47 machinegeweren en een ‘aardappelzak vol munitie’) vervoerde was zonder dat hij er zelf 
van op de hoogte was. Na twee jaar zat het erop voor Geldof. Berooid kwam hij in mei 1990 terug in 
Nederland. Er was korte tijd sprake van dat Geldof opnieuw ondergronds zou gaan, nu in Zuid-Afrika 
zelf. Daarvoor ontving hij nog een training in ’contra- spionage’ in Londen. Maar uiteindelijk ging het 
niet door omdat in juni 1990 het Vula-netwerk werd verraden en opgerold. Geldof was er uiteindelijk 
niet rouwig om dat zijn tweede tour of duty niet doorging: “Ik dacht: straks word ik gepakt terwijl er 
vredesonderhandelingen gaande zijn. Dan kan ik het schudden, want dan kent niemand me ineens 
meer. Dan is er ook geen internationale solidariteit meer om op terug te vallen.”  
 
Breed Overleg Tegen Apartheid  
In de tweede helft van de jaren tachtig was de anti-apartheidsstrijd de grootste solidariteitsbeweging in 
Nederland geworden. De manifestatie van 11 juni 1988 waar ruim 50.000 mensen op af kwamen, was 
daarvan wellicht de duidelijkste aanwijzing. Niet alleen was het publieke appèl op dit moment 
maximaal, ook de convening power van de beweging was aanzienlijk. De strijd tegen de apartheid in 
Nederland was onderdeel geworden van de mainstream. In het organiserende comité Breed Overleg 
Tegen Apartheid (BOTA) zaten vertegenwoordigers van alle landelijke anti-apartheidsorganisaties 
(minus het Azania Komitee), kerkelijke organisaties (zoals Pax Christi, de Raad van Kerken en de 
Nederlandse Missieraad), de Landelijke Studenten Vakbond, plus de FNV. Voorheen beperkten 
vakbonden en kerkelijke organisaties zich tot het voeren van anti-apartheidsacties gericht op 
zusterorganisaties en op ‘eigen thema’s’. Aan algemene anti-apartheidsorganisaties verleenden ze 
slechts financiële, morele en politieke steun. Met de 11 juni-manifestatie wierpen deze organisaties 
zich voor het eerst op als medeorganisatoren. KZA en AABN noemden deze ontwikkeling “van groot 
belang én een voorwaarde om een zo breed mogelijke mobilisatie op gang te brengen (...) [om] met 
meer effect het regeringsbeleid te kunnen beïnvloeden.”692 Kortom: er werd bewust gekozen voor een 
verbreding van de beweging. De gemeente Amsterdam besloot het ‘Breed Overleg’ te faciliteren: 
BOTA kreeg een kantoorruimte in het stadhuis. 
In de ’actiemaand’ juni 1988 werd in meer dan honderd Nederlandse gemeenten actie gevoerd. Het 
kostte de organisatie van de 11 juni manifestatie weinig moeite om de Amandla Cultural Group, die 
voor de manifestatie naar Nederland kwam, voor de periode rondom 11 juni volledig vol te boeken. 
Van 7 juni tot en met 1 juli 1988 toerde Amandla door Nederland met minimaal één optreden per dag 
en soms wel twee. Nederland leek onverzadigbaar in haar behoefte om de stem te verheffen tegen 
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apartheid. Met de verbreding van de organisatie steeg ook de oplage van het propagandamateriaal. Een 
pamflet verscheen in een oplage van 400.000 exemplaren. Van de bijbehorende poster, ontworpen door 
tekenaar Kafak, met daarop de leuze ‘Nederland loopt te hoop tegen Apartheid’, werden 15.000 
exemplaren gedrukt. De gelijktijdige inzamelingsactie voor het ANC bracht ongeveer 1,5 miljoen 
gulden op. Anderhalf keer zoveel als het jaar ervoor. 
De plaatselijke activiteiten kregen een boost door het internationale karakter van de campagne. In 
dezelfde maand waren er synchroon grote evenementen georganiseerd in de meeste West-Europese 
landen én de VS. Het popgala in Wembley waar toenmalige supersterren als de Dire Straits, Whitney 
Houston en George Michael optraden, werd wereldwijd uitgezonden; in Nederland door de meestal a-
politieke jongerenzender Veronica die daarmee blijk gaf ook een draai te hebben gemaakt (in 1986 had 
Veronicabaas Rob Out zich nog verzet tegen het idee van benefiet-avond tegen apartheid).693 
Tijdens de demonstratie was ook een ‘autonoom blok’ aanwezig. De radicale beweging had zich eerder 
die dag verzameld op de Spuistraat en was met spandoeken en al naar het Museumplein getrokken. De 
bedoeling was als zelfstandige groep in de ‘demo’ mee te lopen om te laten zien dat ook radicale actie 
in de strijd tegen apartheid noodzakelijk was.694 Niet eerder had een activiteit van de anti-
apartheidsbeweging een groter bereik gehad. 
 
De verbreding van de beweging was uitstekend gelukt. Maar wat betekende dit voor de scherpte ervan? 
Alle deelnemende organisaties hadden zich weten te vinden in een gezamenlijke oproep tot 
verdergaande maatregelen tegen het apartheidsbewind. Met het samengaan van zo’n brede groep 
organisaties werd het opstellen van een oproep die op de steun van allen kon rekenen een moeizaam 
proces, tot irritatie soms van lokale groepen die de scherpte misten van eerdere verklaringen. In de 
AABN-KZA actiekrant werd AABN-er Bart Luirink aan het woord gelaten: “... vorig jaar oktober 
hebben we besloten te streven naar ‘breedheid’, dat betekent dus ook eindeloos praten en 
onderhandelen. Als we besloten hadden alleen met het Komitee Zuidelijk Afrika en de Anti-
apartheidsbeweging Nederland deze trein op de rails te zeten, waren we het wel binnen een kwartiertje 
eens geweest. Maar dan hadden we ons doel voorbij geschoten.”695 
De verklaring waar BOTA overeenstemming over bereikte was grotendeels in vage bewoordingen 
gesteld, en daardoor makkelijk te beamen door de regeringspartijen. De enige harde eisen waren 
overgenomen van de Zuid-Afrikaanse oppositie zelf: stop koleninvoer, geen leningen aan apartheid, 
opzeggen luchtvaartverdrag, inperken diplomatieke betrekkingen en strenge visumplicht voor Zuid-
Afrikanen. 
 
Als sprekers tijdens de manifestatie op het Museumplein in Amsterdam waren, naast de Zuid-
Afrikaanse gast Allan Boesak, mensen uit het politieke midden uitgekozen, zoals Johan Stekenburg, 
toenmalig voorzitter van de FNV en Dick Dolman (PvdA), de voorzitter van de Tweede Kamer. 
Daaruit blijkt dat de beweging haar pijlen richtte op een breed, gematigd publiek met, zoals gezegd, 
een gematigde boodschap. Desondanks vonden de eisen die de demonstranten stelden nauwelijks 
weerklank bij de Nederlandse overheid.  
Kennelijk konden de regeringspartijen zonder angst voor verkiezingsverlies de eisen naast zich 
neerleggen. In een evaluatie van de manifestatie klaagde het BOTA dat de onderhandelingen om CDA 
en CNV aan boord te krijgen erg veel tijd hadden gekost en uiteindelijk niets opleverden: CNV zou 
geen deel uitmaken van BOTA en het CDA stelde zich niet achter de eisen.696 
Het inzetten van Zuid-Afrikanen zelf verleende de eisen van actievoerders extra gewicht. Tijdens de 
demonstratie van 11 juni sprak Allan Boesak, een Zuid-Afrikaanse predikant die in Kampen had 
gestudeerd. De beschuldigingen van Boesak aan het adres van de Nederlandse regering logen er niet 
om, maar waren au fond niet veel scherper dan wat Nederlandse actievoerders al meerdere keren 
hadden beweerd: door het niet instellen van boycotmaatregelen steunde de Nederlandse regering het 
apartheidsregime. Boesak gebruikte op 11 juni de term ‘bondgenoot van apartheid’. Uit de mond van 
Sietse Bosgra of Cor Groenendijk hadden deze woorden nauwelijks impact gehad, maar doordat 
Boesak ze uitsprak kwam er gelijk een reactie uit Den Haag. CDA-Kamerlid Harry Aarts achtte de 
uitlatingen van Boesak ‘beledigend’ en verweet hem dat hij zijn kritiek niet had onderbouwd met 
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argumenten. Dit gaf Boesak op zijn beurt opnieuw de ruimte om zich tot Den Haag te richten. 
Tegenover ANP herinnerde Boesak Aarts eraan dat de regering in 1985 had toegezegd de maatregelen 
tegen Zuid-Afrika te verscherpen als de situatie in dat land zou verergeren: “Sindsdien zijn in Zuid-
Afrika talloze mensen zonder verhoor gevangen gezet. Sindsdien worden in Zuid-Afrika kinderen 
gemarteld. Sindsdien wordt de kerk vervolgd. Sindsdien worden geestelijken met de dood bedreigd en 
is er een bomaanslag gepleegd op het gebouw van de Raad van Kerken. Dan vragen wij de 
Nederlandse regering: is dat niet erg genoeg? Jullie hebben maatregelen beloofd en die blijven uit. Mag 
dan niet duidelijk worden gezegd dat wij ons gruwelijk in de steek gelaten voelen?”697 
Dergelijke schermutselingen leidden niet direct tot beleidswijzigingen, maar door de uitgebreide, 
vrijwel uitsluitend positief getoonzette aandacht die de media aan mensen als Boesak schonk werd wel 
de publieke opinie bereikt. Maar de vertaalslag van publieke opinie naar politieke besluitvorming 
ontbrak. In feite was de situatie in 1988 zo dat de strijd tegen de apartheid in alle geledingen van de 
samenleving werd ondersteund, maar dat deze steun toch niet leidde tot beweging in het beleid. De 
politiek zat potdicht. Hoewel een groot deel van de bevolking voor een harde aanpak van Zuid-Afrika 
was, lieten mensen hun stemgedrag er niet van afhangen. De rechtse coalitie kon tamelijk ongestraft 
een terughoudend beleid blijven voeren. Anders dan de massaliteit en frequentie van anti-
apartheidsacties suggereerde waren Zuid-Afrika en de apartheid geen kwesties van belang in de 
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van september 1989. De verkiezingen gingen vooral 
over nationale thema’s zoals het saneringsbeleid van de kabinetten Lubbers. 
De anti-apartheidsbeweging had haar hoop gevestigd op een centrum-links kabinet als opvolger van de 
twee rechtse kabinetten van Ruud Lubbers. Geen van de partijen was echter bereid om de kwestie 
apartheid, ondanks de overduidelijke appeal die deze zaak had bij het publiek, te agenderen. De partij 
die daar het meest voor in aanmerking kwam was de PvdA, de partij van anti-apartheidspromotoren als 
Jacques Wallage en Relus ter Beek. Maar ook voor de PvdA was apartheid geen halszaak. Na acht jaar 
in de oppositie waren de sociaal-democraten hard toe aan regeringsverantwoordelijkheid. De partij 
wilde de beoogde coalitiegenoot, het CDA, niet vooraf van zich vervreemden door het pijnlijke dossier 
Zuid-Afrika nadrukkelijk op de voorgrond te brengen. Tijdens een forumdiscussie, georganiseerd door 
het KZA, bleek dat het CDA (bij monde van Jaap de Hoop Scheffer) en de PvdA (Jacques Wallage) 
elkaar vonden in de noodzaak van nieuwe initiatieven, maar vooral in EG-verband. Eenzijdige 
Nederlandse stappen, die volgens de anti-apartheidsbeweging noodzakelijk waren omdat via de EG 
geen verregaande maatregelen te verwachten waren, daar drong de PvdA niet op aan. En daarmee was 
een beleidswijziging door een nieuw kabinet bij voorbaat al van de baan. 
 
Ondanks het gebrek aan politiek succes was het duidelijk dat de strategie om een breed publiek aan te 
spreken en zich daarmee te richten op concrete eisen richting de gevestigde politiek de dominante lijn 
was geworden in de anti-apartheidsbeweging. Ook de AABN ging daar volmondig in mee. Het Breed 
Overleg Tegen Apartheid (BOTA) werd een belangrijk instrument voor deze strategie. Door 
organisaties als de FNV en ook kerkelijke groepen verantwoordelijkheid te geven in het vormgeven 
van acties hoopten de anti-apartheidsorganisaties op de permanente mobilisatie van een grote 
achterban. Deze achterban zou als scharnierpunt kunnen werken richting de politiek. Tijdens een 
vergadering van BOTA op 12 januari 1989 stelden de AABN en het KZA voor om de eisen van de 
deelnemende organisaties ‘onder de aandacht’ te brengen van de samenstellers van de 
verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen.698  
Tijdens de formatie van het kabinet-Lubbers-Kok probeerden Kairos en KZA in het regeerakkoord de 
passages over zuidelijk Afrika te verscherpen. In een open brief, ondertekend door door zo’n vijftig 
maatschappelijke organisaties en politieke jongerenbewegingen, verzochten KZA en Kairos de 
fractievoorzitters en de kabinetsinformateurs “zelfstandig maatregelen tegen Zuid-Afrika te nemen”, 
als voorbeeld noemden de organisaties: “het verleggen van de luchtvaartverbindingen van Zuid-Afrika 
naar de frontlijnstaten, een stop op de invoer van kolen en stappen bij banken tegen nieuwe 
leningen”.699 Het regeerakkoord van Lubbers III zette vooral in op het afwachten of de veranderingen 
die door de nieuwe president De Klerk waren aangekondigd daadwerkelijk vorm zouden krijgen. Als 
dit niet het geval was, dan zou Nederland in EG-verband streven naar een verbod van de invoer van 
kolen uit Zuid-Afrika. Tot eenzijdige Nederlandse stappen stappen was ook dit kabinet met de PvdA 
niet bereid: “Wanneer een dergelijke uitbreiding op EEG-niveau niet tot stand komt, omdat een enkele 
lidstaat daaraan niet mee wil werken, en de situatie in Zuid-Afrika rechtvaardigt verdere 
drukverhoging, dan zet ons land zich in voor verdergaande sancties met de EG-landen die daaraan wel 
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willen meewerken.”700 
Uiteindelijk zullen we nooit weten of de Nederlandse regering bereid zou zijn geweest om buiten EG-
verband stappen te zetten om de druk op Zuid-Afrika op te voeren. De Klerk bleek inderdaad woord te 
houden en aan te sturen op veranderingen in Zuid-Afrika. De belangrijkste algemene eis van de anti-
apartheidsbeweging, eigenstandige Nederlandse maatregelen tegen het Zuid-Afrikaanse 
apartheidsbewind, was met succes door achtereenvolgende regeringen terzijde geschoven. 
 
Het verschijnsel Mandela 
Eén van de troeven van de anti-apartheidbeweging was de figuur van Nelson Mandela. De ANC-leider 
die sinds 1964 gevangen zat, was, zeker vanaf het midden van de jaren tachtig, voor veel mensen de 
verpersoonlijking van het verzet tegen apartheid en het symbool van de onmenselijkheid van dat 
systeem.  
Tot het eind van de jaren zeventig kreeg de figuur van Mandela eigenlijk nauwelijks méér aandacht dan 
andere ANC-leiders als Luthuli of Tambo. Een ‘Apartheidsquiz’ samengesteld door de BOA en de 
Novib presteerde het zelfs om in 55 pagina’s met 75 vragen en antwoorden de naam van Mandela 
helemaal niet te noemen.701 Ook als het bij de AABN om personen ging, dan betrof het meestal acties 
voor politieke gevangenen die ter dood waren veroordeeld. Dat veranderde pas toen het ANC in 1982 
besloot de campagnes te focussen op Mandela. Wat eerst nog ‘Mandela en de andere politieke 
gevangenen’ heette, werd daarna de ‘Free Mandela Campaign’. Braam: “Voor de internationale 
solidariteitsorganisaties zoals de AABN was er een taak om de figuur van Mandela voor het westerse 
publiek op te bouwen tot een wereldster. En dat was eigenlijk een onmogelijke opdracht, want alles wat 
je nodig hebt om een wereldster te ‘maken’ ontbrak ons. We moesten het doen zonder bewegend beeld, 
zonder aansprekend geluid en zonder recente foto.”702 
Toen het ANC besloot voluit in te zetten op de Mandelakaart, ging de AABN daar in mee, méér dan 
het KZA dat toch iets meer afstand tegenover het ANC in acht hield en bijvoorbeeld vanaf de jaren 
tachtig ook het United Democratic Front steunde. 
Dat Mandela vanaf het midden van de jaren tachtig daadwerkelijk de sterrenstatus had bereikt, verraste 
in zekere zin ook de AABN. Dat bleek bijvoorbeeld bij de actie in 1988 van de AABN om de ANC-
leider een kaartje te sturen voor zijn 70ste verjaardag. Braam: “Eigenlijk hadden we het niet groots 
aangepakt. Het was meer een aardigheid dan een echte campagne. We deden een paar oproepen op de 
radio, en dat was het. Enkele dagen later kwam de postbode ons kantoor binnen met een doosje 
kaarten. Het bleek een grapje van de postbode te zijn, in de gang lag de rest: zes grote postzakken vol 
kaarten, tekeningen, briefjes, van kinderen, bejaarden, schoolklassen, politieagenten, huisvrouwen. 
Mandela bleek gewoon iedereen aan te spreken.” Uiteindelijk zou de AABN meer dan 150.000 kaarten 
ontvangen. De oudste vrijwilligster van de AABN, Dineke Posthumus, reisde met de postzakken naar 
Zuid-Afrika en overhandigde ze aan Winnie Mandela. De KLM had gezorgd voor het vervoer van de 
postzakken, die in totaal zo’n tweehonderd kilo wogen. 
Het hoogtepunt in de Mandelacultus kwam op 11 juni 1988 toen in Amsterdam 50.000 mensen 
demonstreerden voor de vrijlating van de ANC-leider, op dezelfde dag van het ‘Free Mandela concert’ 
in het Wembley stadion in Londen dat wereldwijd door een miljard mensen werd gevolgd. Ook de 
fondsenwerving baseerde zich vanaf de tweede helft van de jaren tachtig op de naam Mandela. In 1987 
zamelde het KZA geld in onder het motto ‘Winnie Mandela vraagt uw steun’. In 1989 was het motto 
van een inzamelingsactie ‘Cadeau voor Nelson Mandela’. Die laatste actie leverde 250.000 gulden op 
die aan Oliver Tambo werd overhandigd. 
En een jaar later kwam de vrijheid voor de ANC-leider. Na een verrassende toespraak van president De 
Klerk waarin deze het verbod op het ANC ophief, werd Mandela op 11 februari 1990 vrijgelaten; 
breaking news dat wereldwijd werd uitgezonden. In Nederland werd de vrijlating gevolgd door een 
grote verzameling anti-apartheidsactivisten op het kantoor van de AABN aan de Lauriergracht in 
Amsterdam. Mensen als Conny Braam en Bart Luirink zagen hoe Nelson Mandela, hand in hand met 
zijn vrouw Winnie de poort van de Victor Verster gevangenis uitliep. Ook aanwezig waren 
oudgedienden als Ed. van Thijn en Stella Hilsum. Van Thijn riep ‘live’ iedereen op voor een spontaan 
feest op de Dam, waar even later duizenden mensen zich verzamelden. In heel Nederland was de 
vrijlating van Mandela aanleiding voor spontane feesten. In Haarlem bijvoorbeeld stroomde de Grote 
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Markt vol voor een in allerijl georganiseerd volksfeest door ‘Haarlem tegen Apartheid’ samen met de 
stiching Bevrijdingspop. In Leeuwarden hesen gemeentelijke bodes de ANC-vlag op het 
Stadhouderlijk Hof en ook in Heerenveen werd de ANC-vlag uitgehangen op het stadhuis. 
Het spontane feestje op de Dam waartoe Van Thijn en Braam hadden opgeroepen werd door 20.000 
Nederlanders bijgewoond. Het werd een feestelijke optocht van de Dam naar het Leidseplein, dat voor 
de gelegenheid één week lang het Nelson Mandelaplein heette. Het was de grootste bijeenkomst ter 
gelegenheid van de vrijlating van Mandela buiten Zuid-Afrika zelf. Een manifestatie op zaterdag 17 
februari, die al eerder was gepland ten bate van Radio Freedom, was overigens stiller dan verwacht. 
Kennelijk zagen de Nederlanders het nut niet van nóg een demonstratie, net zes dagen na de grote dag. 
Tijdens de festiviteiten werd er ook ruim twee ton ingezameld om het ANC een ‘Mandela cadeau’ aan 
te bieden. Deze activiteiten waren georganiseerd door de AABN, uit naam van een speciaal opgericht 
comité waarin, naast de voorlieden van de drie grote anti-apartheidsorganisaties, vooral BN-ers zaten 
zoals Gerda Havertong, Ruud Gullit, Freek de Jonge en Jan Wolkers. Dit comité was de Nederlandse 
versie van het ‘Mandela International Reception Committee’, opgezet door de Britse anglicaanse 
aartsbisschop Trevor Huddleston, waarin Peter Hermes namens Nederland zitting had. 
 
Vier maanden later, op 15 juni, was het Leidsplein opnieuw vol. Nu voor de komst van Mandela zelf. 
De Mandela’s kwamen naar Nederland na bemiddeling van PvdA-leider Wim Kok, die kort ervoor als 
vertegenwoordiger van de Socialistische Internationale Zuid-Afrika had bezocht. Toenmalig 
burgemeester Ed. van Thijn over het legendarische bezoek: “Als de stoet auto’s via de met moeite 
vrijgehouden Marnixstraat aankomt en Nelson Mandela uitstapt, heb ik moeite mijn emoties te 
bedwingen. Met kloppend hart en knikkende knieën stap ik op hem af. ‘Welkom in anti-apartheidsstad 
Amsterdam’, prevel ik. Maar Mandela heeft duidelijk geen behoefte aan plichtplegingen. ‘Where is the 
toilet?’ vraagt hij meteen.”703 Even later zou Van Thijn Mandela vanaf het bordes van de 
stadsschouwburg introduceren aan de tienduizenden op het Leidse Plein: “Daar is-ie dan!” De speech 
die hij had ingestudeerd liet de burgemeester maar achterwege. 
Van Thijn meldt in zijn boek BM niet de irritaties tussen AABN en KZA die de organisatie van het 
bezoek karakteriseerden. De gemeente Amsterdam had voor het clubje ambtenaren dat het bezoek 
moest organiseren ook vertegenwoordigers van de AABN en KZA uitgenodigd. Peter Hermes, op dat 
moment directeur, zat er in namens de AABN: “Amsterdam onderschatte het evenement volkomen. 
Wij kwamen met allemaal dingen waar de ambtenaren niet over hadden nagedacht. Van Thijn zei: 
‘Organiseer het maar, mijn enige voorwaarde is: ík kondig Mandela aan.’ Bij het opstellen van een 
draaiboek vlogen Sietse en Conny elkaar voortdurend in de haren. Van Thijn had er op een gegeven 
moment helemaal genoeg van en zei: ‘Als jullie zo doorgaan laat ik niemand van jullie op het podium 
staan.’ Dat werkte. Uiteindelijk is er toch een draaiboek gemaakt waar iedereen het over eens was. 
Sietse en Conny hielden een verhaal vanaf het bordes, voordat Mandela was gearriveerd. Toen kregen 
we te horen dat Mandela was gearriveerd en op dat moment sprong Sietse uit de rijen, greep de 
microfoon en kondigde de komst van Mandela aan. Van Thijn was laaiend!”704 Bosgra reageert 
laconiek op dit incident: “Ik dacht, dat zeg ik even tegen het publiek, want die staan al zo lang te 
wachten.”705 
Twee dagen voor de grote dag had Hermes een fax gestuurd naar Van Thijn met de mededeling dat 
Conny Braam ‘hevig ongelukkig’ was met het feit dat zij de menigte niet mocht toespreken. Braam zag 
de hele gebeurtenis als “het wegdrukken van de anti-apartheidsbewegingen ten gunste van de 
burgemeester in zijn eentje.”706 
Naast het bezoek aan ‘anti-apartheidsstad’ Amsterdam, bezocht Mandela tijdens zijn korte verblijf in 
Nederland ook de PvdA-partijraad die hij, tot vreugde van Wim Kok, in het Afrikaans toesprak. En 
marge van die bijeenkomst, in Amsterdam-Osdorp, ontmoette de ANC’er talrijke anti-
apartheidsactivisten en anderen die zich ingezet hadden voor zijn bevrijding, waaronder de Vereniging 
Ons Suriname, die hem een boeket overhandigde met een lint met daarop: ‘Jullie strijd tegen apartheid 
is onze strijd tegen racisme’. Mandela en zijn ANC waren inmiddels in Nederland zo onomstreden en 
werden zo breed vereerd dat ook de mensen en organisaties die lange tijd dwars hadden gelegen in de 
strijd tegen apartheid, tijdens het bezoek van de ANC-leider vooraan probeerden te staan. In dagblad 
Trouw van 23 juni 1990 blikten onder andere Peter Hermes en Conny Braam terug op het bezoek. 
Hermes: “Het ANC-kantoor in Nederland had ons gevraagd om te beschrijven wie er zou komen en 
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waar ze staan. Dat hebben we heel neutraal gedaan. Er ging wel wat gelobby aan vooraf over de 
samenstelling van het gezelschap dat met hem zou lunchen. Je denkt wel: ‘Bah, moet hij er nu ook zo 
nodig bij?’ Maar je kunt ook profijt hebben van de aanwezigheid van sommige mensen. Dat spel spelen 
wij gewoon mee.” Braam: “...het ANC is altijd verketterd, dat weet ik als geen ander. Heel grof 
benaderd, arrogant, gezien als een groep van terroristen, als een club van ongeletterde zwarten die 
Moskou achterna rennen. En nu staan zelfs vertegenwoordigers van de rechterzijde kwijlend bij hem op 
het balkon ... Van die Weisglas [VVD Kamerlid Frans Wijsglas, RM] dacht ik echt: ‘gatverdamme, wat 
moet jij hier?’ Die man heeft zich vele jaren ingespannen om het ANC schade te berokkenen met de 
meest schandelijke insinuaties.”707 Bij een eerdere tussenlanding van Mandela op Schiphol hadden 
sommige activisten al de kans gehad Mandela in de VIP-ruimte van het vliegveld te ontmoeten. Peter 
Hermes vertelt: “Dat was een pandemonium. Alleen mensen met een uitnodiging mochten in de VIP-
ruimte komen, alle anderen werden streng gescheiden gehouden. Fons [Geerling, RM] was er 
natuurlijk doorheen geschoten en stond met Mandela te praten. Maar ook Jan Nico Scholten wilde erbij 
zijn, maar stond niet op de lijst. Hij probeerde desondanks de VIP-ruimte binnen te komen, dat leek te 
lukken, maar net toen hij naar Mandela probeerde te sluipen werd hij door de marechaussee in de kraag 
gevat en teruggestuurd naar ‘het gewone volk’. Hij was woedend! ‘Weten jullie wel wie ik ben!’, riep 
hij nog.” 
Braam’s ‘tegenspeler’ bij het KZA, Sietse Bosgra, zou Mandela later nog een keer ontmoeten op 
Schiphol tijdens een tussenlanding. Kennelijk had Mandela de toestanden van zijn eerdere bezoek niet 
vergeten, want deze keer meldde hij zijn komst slechts aan bij het KZA. Bosgra mocht er alleen 
informeel naar toe, maar hij nam wel een fotograaf mee. Een foto van Bosgra en Mandela verscheen de 
volgende dag op de voorpagina van NRC Handelsblad, tot woede van de AABN die er een bevesting in 
zag van de overtuiging dat het KZA de AABN het liefst overal buiten hield.  
  
Het einde van de AABN 
Het besluit van de AABN om zich onmiddellijk na de eerste vrije verkiezingen in Zuid-Afrika op te 
heffen viel slecht bij de andere anti-apartheidsgroepen. Op 21 mei 1992 scheven de voormannen van 
Kairos, KZA en de Eduardo Mondlane Stichting een brief aan het bestuur van de AABN waarin ze de 
AABN verweten dat door de “feestelijk opheffing van de AABN (...) ten onrechte bij de Nederlandse 
bevolking de indruk [wordt] gewekt dat de strijd in Zuid-Afrika nu wel gestreden is.” Ook verweten de 
briefschrijvers de AABN dat de besprekingen tussen de anti-apartheidsorganisaties over hoe verder te 
gaan door deze plotselinge beslissing werden doorkruist. Daardoor was er in de media een discussie 
ontstaan wat nog de rol kon zijn van landenorganisaties, waarbij de aloude tegenstelling tussen KZA en 
AABN nog eens werd geaccentueerd.708 Toch hoefden KZA en Kairos niet al te verbaasd te zijn over 
het besluit van de AABN. Immers twee maanden eerder, op 31 maart, hadden enkele KZA’ers, 
inclusief Bosgra, een gesprek gehad met onder andere Kier Schuringa en Peter Hermes van de AABN. 
Schuringa had tijdens dit gesprek al aangegeven dat er overeenstemming was bij de AABN dat de 
organisatie zou worden opgeheven, en dat de buitenwereld duidelijk te verstaan zou worden gegeven 
dat ‘het karwei is afgerond’.709 En al eerder, in oktober 1990, had AABN’er Bart Luirink in een artikel 
in de Anti-Apartheidskrant gesuggereerd dat de AABN na het aantreden van een democratisch gekozen 
regering in Zuid-Afrika zich zou moeten opheffen. Ook Conny Braam had zich in soortgelijke termen 
uitgelaten.  
Ondanks de plannen voor een feestelijke opheffing was de AABN niet van plan om het hele werk van 
dertig jaar ‘in de Lauriergracht te gooien’, in de woorden van toenmalig directeur Peter Hermes in het 
blad Het Binnenhof.710 Slechts één bestuurslid van de AABN was voorstander van het opheffen zonder 
meer van de organisatie. De meerderheid van de AABN’ers was voorstander van het in stand houden 
van een informatiecentrum gericht op zuidelijk Afrika. “Wij pleiten daarom voor een hele nieuwe 
organisatie met nieuwe mensen, nieuwe gezichten en nieuwe ideeën. Daar willen we graag in opgaan.” 
Hermes liet in het interview met Het Binnenhof overigens weten dat een nieuwe organisatie geen 
hulporganisatie moest worden: “Wij vinden bijvoorbeeld dat je het opzetten van 
ontwikkelingsprojecten moet overlaten aan professionele organisaties als de Novib en dat je daar als 
kleine beweging niet tussen moet gaan zitten.” Daarmee gaf Hermes een sneer aan rivaal KZA, dat zich 
juist steeds meer toelegde op hulp aan zuidelijk Afrika. 
Overigens sprak Hermes voor zijn beurt, want twee maanden later, begin juli 1992, vonden er twee 
discussieavonden plaats bij de AABN over de toekomst van de organisatie. Tijdens deze bijeenkomst 

                                                
707 Geciteerd in Niza webdossier. 

708 Brief KZA, Kairos en EMS aan AABN, dd 21-05-1992. 

709 Verslag gesprek AABN-KZA, dd 31-03-1992. Archief KZA, doos 59. 

710 Het Binnenhof, dd 12-05-1992 
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concludeerden de AABN’ers dat de veranderingen in Zuid-Afrika onomkeerbaar waren. Kier 
Schuringa stelde onder andere dat het als uitgangspunt nemen van de nog steeds aanwezige problemen 
in Zuid-Afrika, “de installatie van een democratische regering bagatelliseert.”711 Fons Geerlings wordt 
in de notulen aangehaald: “Ik vind de openheid waarmee wij het debat voeren aangenaam, die in zo 
schril contrast staat tot de houding van KZA en Kairos die zich vooral door behoudzucht en hun 
portemonnaie laten leiden.” Tegelijkertijd erkende Geerlings dat het besluit tot opheffen niet goed viel 
bij het ANC. Het ANC werd op dat moment nog ruim (financieel en politiek) gesteund vanuit het 
Westen, en wilde vooral de financiële steun na de omwenteling niet kwijt. 
Het verschil van mening over de toekomst van de beweging tussen de AABN en KZA zit al besloten in 
de namen van beide organisaties. De AABN profileerde zich vooral met lobby, bewustwording gericht 
op de afschaffing van de apartheid, terwijl het KZA zich in principe op de hele regio zuidelijk Afrika 
richtte, met daarbij een steeds grotere aandacht voor materiële hulpverlening. 
De opheffing van de AABN werd gevierd op 15 oktober 1994 met het ‘Gala van de Goede Hoop’ in 
het Amsterdamse Paradiso: de begrafenis werd een feestje. Er werd gezongen en gedanst; maar vooral 
ook met weemoed teruggekeken. Die avond, om klokslag 12 uur, hield de AABN op te bestaan. 
 

                                                
711 Notulen eerste discussieavond over de toekomst van de AABN, dd 02-07-1992. Archief AABN, map 36. IISG. 


