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5. Werkgroep Kairos 
Inleiding 
De Nederlandse kerken waren een belangrijke doelgroep voor de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging. Via de kerken, immers, zouden de middengroepen in de Nederlandse samenleving 
bereikt kunnen worden evenals de invloedrijke christen-democratische partijen. Vooral na 
gebeurtenissen in Sharpeville (1960) was de steun van de Nederlandse gereformeerde en hervormde 
kerken voor het ‘broedervolk’ in Zuid-Afrika steeds minder vanzelfsprekend geworden.  
De kerken in Nederland ondergingen in de jaren zestig, in het kielzog van de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen, grote veranderingen. Het waren jaren van polarisatie en onrust.712 Een 
belangrijke stroming binnen de kerken richtte zich op samenwerking en eenwording. Vooral 
hervormden, gereformeerden en lutheranen zochten elkaar begin jaren zestig op in een proces dat later 
bekend werd als ‘samen op weg’. Maar ook de banden tussen katholieken en protestanten werden 
hechter. De behoefte aan onderlinge kerkelijke samenwerking en eenwording liep synchroon met het 
streven naar eenwording en heelwording in de wereld. Kerkelijke organisaties richtten zich steeds 
vaker op maatschappelijke misstanden, armoede en onderdrukking. In Nederland werd de 
Sjaloomgroep opgericht. Ook XminY en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) werden in deze periode 
gesticht. Pax Christi, de katholieke vredesbeweging, was één van de initiatiefnemers van het IKV. Pax 
Christi ging vanaf de jaren zestig, zeker onder de latere voorman Jan ter Laak, een steeds 
progressievere koers varen. 
Het rassenvraagstuk was één van de kwesties die de kerken in de jaren zestig bezighield. In Nederland 
was deze kwestie nog nauwelijks actueel – behalve de Molukkers die in de jaren vijftig naar Nederland 
waren gekomen, moesten de grote migratiestromen nog op gang komen. Het onderwerp kwam vooral 
op de agenda te staan doordat kerkleiders via de internationale oecumenische beweging in contact 
kwamen met leiders uit de recent onafhankelijk geworden Afrikaanse landen en met zwarte kerkelijke 
leiders uit de VS. Binnen de Wereldraad van Kerken werden de vertegenwoordigers uit Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika een meerderheid. Daarmee kwamen de koloniale verhoudingen en de verhoudingen 
tussen zwart en blank hoog op de agenda te staan. Vooral het eredoctoraat verleend aan Martin Luther 
King door de Vrije Universiteit in 1965 markeerde de veranderingen die in kerkelijk Nederland gaande 
waren. Op grond hiervan kon een herziening van de banden met het Zuid-Afrikaanse broedervolk niet 
uitblijven.  
 
Beyers Naudé en het Christelijk Instituut 
Centraal in de christelijke afwijzing van apartheid binnen Zuid-Afrika zelf stond de Afrikaner dominee 
van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk (NGK), Christiaan Frederik Beyers Naudé. Beyers Naudé 
was telg uit een prominent Afrikaans geslacht. Hij was genoemd naar Christiaan Frederik Beyers 
(1869-1914), een generaal uit de Boerenoorlog. Zijn vader was medeoprichter en eerste voorzitter van 
de geheime Afrikaner Broederbond – de organisatie waar de gehele Afrikaner bestuurlijke top uit werd 
gerekruteerd – en ook Beyers Naudé werd lid van de Broederbond. Zijn afkomst plaatste Beyers Naudé 
middenin de apartheid. De kerk waar hij predikant was had in 1950 vastgelegd:  
“... dat die enigste blywende oplossing van die rassevraagstuk ten opsigte van wit en swart . . . geleë is 
in uiteindelike totale skeiding van blanke en nie-blanke (...) Die beleid van uiteindelike vermenging 
word verwerp omdat dit lei tot onnodige botsings tussen die twee rasse, en tot die ondergrawing van 
die toekoms van die blanke ras en daarmee tot groot nadeel van die ontwikkeling van die Christelike 
beskawing in Afrika.”713  
Na reizen door de Verenigde Staten en Europa in de jaren vijftig begon Beyers Naudé te twijfelen aan 
de bijbelse rechtvaardiging van apartheid. Als vice-voorzitter van de synode van de NGK had hij 
regelmatig contact met predikanten van zwarte dochterkerken. Hij hoorde van hen verhalen over de 
vernederende bepalingen van het apartheidssysteem, hetgeen zijn twijfels deed toenemen. 
Een belangrijk moment in de christelijke kritiek op de apartheid was de publicatie in 1960 van het boek 
‘Delayed Action’ – ‘Vertraagde aksie’ in het Afrikaans – door professor Albert Geyser en tien andere 
Afrikaner kerkleiders.714 De auteurs stelden dat apartheid als onskriftuurlik moest worden beschouwd. 
De schrikreactie van de meerderheid der Afrikaners op dit boek was zo groot dat premier Verwoerd 
tijdens een nieuwjaarstoespraak de leden van de Nasionale Party waarschuwde dat zij werden 
aangevallen door ‘vijanden uit eigen kring’. In deze sfeer werd eind 1960 bovendien de zogenaamde 
                                                
712 Zie hierover ook: Meijers, Erica. Blanke broeders - zwarte vreemden. De Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde 

kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2008, pp 251-267. 

713 Geciteerd in: Pont, A. Die liberalisme in die Afrikaanse kerke. Christelike Kultuuraksie, Pretoria, 1978.  

714 Geyser, A.S. (et al). Delayed action. An ecumenical witness from the Afrikaans speaking Church. Kerkboekhandel, 

Pretoria, 1960.  
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Cottesloe Consultation gehouden. Op deze conferentie, georganiseerd door de Wereldraad van Kerken 
in Cottesloe, een buitenwijk van Johannesburg, ontmoetten leiders van acht Zuid-Afrikaanse kerken 
elkaar om te proberen een gemeenschappelijk standpunt op het gebied van ras en religie te formuleren. 
De verklaring van Cottesloe legde de bijl aan de voet van het apartheidsysteem, onder andere met het 
standpunt dat het recht om mee te doen aan het bestuur van het eigen land onderdeel is van de 
menselijke waardigheid. Ook gemengde huwelijken werden op bijbelse gronden verdedigd evenals de 
uitspraak dat niemand op grond van kleur of ras mag worden uitgesloten van de kerk. Het Cottesloe 
Consultation Report spleet de Zuid-Afrikaanse kerken in een nationalistisch en een niet-nationalistisch 
deel. De Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) verwierp de tekst van Cottesloe volledig. 
Andere kerken, zoals de NGK, de kerk van Beyers Naudé, waren hopeloos verdeeld.715 
In 1962 werd Beyers Naudé hoofdredacteur van het nieuwe blad Pro Veritate, waarin theologische 
analyses ruimte kregen die apartheid op bijbelse gronden veroordeelden. Een jaar later ging Beyers 
Naudé nog een stap verder: hij gaf zijn lidmaatschap van de Broederbond op en speelde geheime 
documenten van de Broederbond door aan Albert Geyser ten behoeve van diens verdediging tegen 
beschuldigingen van hoogverraad.716 Vanaf dat moment had Beyers Naudé zich voor veel Afrikaners 
ontpopt als een verrader.  
Datzelfde jaar richtten 280 kerkelijk geïnspireerde Zuid-Afrikanen, waaronder veel kerkleiders, uit 
behoefte om het kerkelijke verzet tegen apartheid beter te verankeren, het Christelijk Instituut (CI) 
op.717 Beyers Naudé werd de eerste directeur. Daarmee was de breuk tussen Beyers Naudé en de NGK 
een feit. Naudé werd gedwongen te kiezen tussen zijn ambt als predikant van de NGK en zijn baan bij 
het CI. Hij koos voor het laatste en verloor toen zelfs zijn positie als ouderling. Hij bleef wel lid van de 
kerk.  
Hoewel Beyers Naudé lange tijd bleef pleiten voor dialoog tussen voor- en tegenstanders van apartheid, 
volgde het Christelijk Instituut een steeds scherpere lijn tegenover de Zuid-Afrikaanse overheid. Het CI 
kwam daarmee in het blikveld van de Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten. In 1965 deed de Zuid-
Afrikaanse politie voor het eerst een huiszoeking bij het CI en in het woonhuis van Beyers Naudé in de 
hoop daar belastende documenten te vinden. Het was het begin van een lange periode waarin Naudé en 
het CI werden blootgesteld aan intimidatie door de veiligheidsdiensten. 
In 1974 liet Beyers Naudé aan zijn supporters van Kairos weten dat indien het tot een gewelddadig 
conflict tussen de blanken en de zwarten in Zuid-Afrika zou komen, het Christelijk Instituut niet als een 
buffer tussen die twee zou optreden: “Als er oorlog komt, dan zullen we partij kiezen.”718 Ook 
voorspelde Naudé toen dat binnen twee jaar een ‘stadguerrilla’ in Zuid-Afrika zou uitbreken. Deze 
toenemende radicalisering moest wel tot een reactie leiden. In 1977 werd het Christelijk Instituut buiten 
de wet gesteld en kreeg Beyers Naudé een banning order voor een periode van vijf jaar. De banning 
order leidde tot verdere radicalisering van Naudé. Voorheen wees Naudé geweld af als middel tot 
bevrijding, na zijn banning realiseerde bij zich dat de apartheid waarschijnlijk niet zonder slag of stoot 
kon worden afgebroken. Ook het middel van de-investering, waar Naudé aanvankelijk tegen was, 
omarmde hij vanaf de tweede helft van de jaren zeventig. Samen met Zululeider Gatsha Buthelezi deed 
Naudé een verklaring uitgaan waarin hij buitenlandse investeringen ‘devoid of all morality’ noemde719 
(zie hierover de paragraaf ‘Steun aan Buthelezi’). 
In Nederland was het tot het midden van jaren zestig relatief stil rondom de kerkelijke perikelen in 
Zuid-Afrika. Het Comité Zuid-Afrika bemoeide zich nauwelijks met dit deel van de anti-
apartheidsstrijd. De Nederlandse steun voor de kerkelijke dissidenten in Zuid-Afrika begon toen Beyers 
Naudé in mei 1965 naar Nederland kwam en daar in contact kwam met twee mannen: de secretaris van 
de Nederlandse Zendingsraad tevens hoogleraar missiologie, Johannes Verkuyl, en Trouwjournalist Ben 
van Kaam. 
 
Lunteren en de oprichting van Kairos 
Het contact tussen Van Kaam en Verkuyl was tot stand gekomen in het kader van de zogenaamde 
paginaruil tussen Trouw en de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger, waarbij beide dagbladen in december 
1963 en november 1964 in elkaars editie een pagina konden vullen. Van Kaam en Verkuyl deelden een 
interesse in Zuid-Afrika en de zorg voor wat er daar gebeurde. Hun interesse was al vroeg ontstaan. Beide 
mannen hadden in hun jeugd de jongensboeken van Louwrens Penning gelezen en zo een grote sympathie 

                                                
715 Hexham, Irving. Christianity and apartheid - An introductory bibliography. The Reformed Journal, April 1980. Ook 

beschikbaar op: http://people.ucalgary.ca/~nurelweb/papers/irving/apart.html 

716 Zie onder andere: Bunting (1964). 

717 Hexham (1980). 

718 Geciteerd in: telexbericht Kairos, dd 21-11-1974. Archief Kairos, doos 5.7. IISG. 

719 Beyers Naudé en Gatsha Buthelezi: Foreign Investments in South Africa. Ongedateerd. Archief Kairos, doos 5.7. IISG. 
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opgevat voor de Zuid-Afrikaanse Boeren en hun voorman, Paul Kruger. De duistere kanten van de 
Boerenbeweging drongen pas later door. Van Kaam zag tijdens de Tweede Wereldoorlog de boeken van 
Penning pontificaal uitgestald in de etalage van een NSB-winkel in zijn geboorteplaats Assen: “Het was 
een schok toen ik in Assen mijn geliefde boeken van Penning zag liggen naast Mein Kampf.”720 
Verkuyl begon later de ontwikkelingen in Zuid-Afrika te zien in het licht van de Nederlandse 
terughoudendheid met betrekking tot de dekolonisatie van Indonesië. 
Verkuyl en Van Kaam schreven samen een artikel in Trouw over het CI, waarin ze een oproep deden 
om het CI en de ‘Bantoekerken’ in Zuid-Afrika te steunen. Het artikel eindigde met een gironummer 
waarop lezers geld konden doneren voor het werk van Beyers Naudé. Verkuyl en Van Kaam kregen 
voor hun actie alle ruimte van Trouw hoofdredacteur en AR-politicus Bruins Slot.721 Het verzoek om 
een donatie aan het Christelijk Instituut was de eerste keer dat de Nederlandse kerken, de kerkelijke 
instellingen en de achterban voor een concrete keuze stonden met betrekking tot hun verhouding met 
de rassenkwestie in Zuid-Afrika, hun gevoelens ten opzichte van het broedervolk en de banden met de 
Zuid-Afrikaanse zusterkerken. De Hervormde Diakonale Raad kwam al snel over de brug met een 
eerste gift van vijfduizend gulden. Een subsidieverzoek van vijftigduizend gulden aan de Nederlandse 
kerken (via de Stichting Oecumenische Hulp, SOH) leidde daar tot verwarring en onenigheid. Veel 
kerken en kerkvoorgangers vreesden met financiële steun aan het CI de kwetsbare relatie met de Zuid-
Afrikaanse zusterkerken op het spel te zetten. Voor een deel kon die vrees omzeild worden door giften 
geheim te houden en deels door ook de traditionele zusterkerken geld te geven voor hun werk onder de 
bantoes, waarmee in zekere zin het geweten kon worden gesust. Wel werd het geld, afkomstig van 
particulieren, dat spontaan bij de kerken binnenkwam voor het Christelijk Instituut, keurig 
doorgestuurd.  
Vanaf het midden van de jaren zestig bezocht Naudé Nederland regelmatig en preekte in 
gereformeerde en hervormde kerken. Veel van deze lezingen waren georganiseerd door Verkuyl, die er 
bij lokale dominees op aandrong Naudé te ontvangen.722 De vele ontmoetingen die Naudé in Nederland 
had en de voordrachten die hij hield vergrootten langzaam maar zeker de bekendheid van het CI in 
kerkelijke kringen in Nederland. Ook de pers besteedde regelmatig aandacht aan de strijd van Beyers 
Naudé. Onder andere werd op de nederlandse televisie een portret uitgezonden van Beyers Naudé 
(Afrikaner buiten de kraal). Een gesprek op de nationale televisie tussen Naudé en de Duitse theologie 
Dorothee Sölle kwam ook op de tv en dat gesprek werd later in boekvorm uitgegeven en bleek een 
bestseller.723 Tijdens zijn bezoeken knoopte Naudé ook banden aan met Nederlandse politieke partijen. 
Het was duidelijk dat de steun voor Naudé in diens strijd tegen apartheid in Nederland toenam. Met 
Naudé had kerkelijk Nederland een aansprekende verpersoonlijking in de strijd tegen de apartheid. 
Naudé was ‘een van hen’: hij leek op de Nederlanders, hij sprak de taal van de Nederlanders en was 
qua woordkeus en toon duidelijk, maar toch verzoenlijk en bijbels. ‘Gewone’ kerkgangers die Naudé 
meemaakten tijdens een preek waren al snel onder de indruk. Maar het ging de vroege anti-
apartheidsactivisten niet in eerste instantie om de aanhang onder ‘gewone’ kerkleden. Van Kaam, 
Verkuyl en de hunnen mikten vooral op een officieel anti-apartheidsstandpunt van de leiding van de 
kerken én op de bijbehorende stappen van de kerken richting de Zuid-Afrikaanse zusterkerken. 
 
In 1968, tijdens de internationale Gereformeerde Oecumenische Synode (GOS), gehouden in Lunteren, 
stond de houding van de gereformeerde kerken jegens apartheid bovenaan de agenda. Kort ervoor had 
de assemblee van de Wereldraad van Kerken besloten tot een programma om racisme met wortel en tak 
uit te roeien. De vraag was of de Gereformeerde Synode de lijn van de Wereldraad zou volgen. De 
GOS was één van de laatste plaatsen waar Zuid-Afrikaanse kerken in openbaar contact stonden met kerken 
elders ter wereld en tot dusverre had de GOS zich nooit uitgesproken over apartheid. 
Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kerken voerden de boventoon in Lunteren. Vanuit Zuid-Afrika was 
Koot Vorster afgevaardigd. Vorster was broer van de premier, en behoorde tot het ‘verkrampte’ deel van de 
Nederduitse Gereformeerde Kerk. Van Kaam en de zijnen moesten in Lunteren bovendien opboksen 
tegen de aanhangers van de Nederlands Zuidafrikaanse Werkgemeenschap die de deelnemers opriep 
apartheid niet te veroordelen. Vóór Lunteren had de NZAW een publicatie uitgebracht: ‘Apartheid in 
Zuid-Afrika een zegen’, waarin enkele tientallen prominente gereformeerden, waaronder A.R-
Kamerlid en oud-verzetsheld Maarten Schakel, Trouw-redacteur J. Klatter en oud-ambassadeur in 

                                                
720 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 20-04-2010. 

721 Zie onder andere: Wielink, Agnes. Een brandend wereldvraagstuk – J.A.H.J.S. Bruins Slots beeld van apartheid 1948-

1972. Doctoraalscriptie Universiteit van Utrecht, 1995. Ter inzage in Kairos Archief, doos Ned. Pol & ZA. IISG. 

722 Meijers (2008), p 311. 

723 Beyers Naudé, Christiaan Frederik en Dorothee Sölle. Hoop voor geloof. Een gesprek. Uitgeverij Ten Have/IKON, Baarn, 

1985. 
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Zuid-Afrika Jan van den Berg, de apartheid verdedigden en een lans braken voor de witte Zuid-
Afrikaanse zusterkerken.724 Zij betoogden dat apartheid vrede en welvaart in Zuid-Afrika garandeerde 
en dat het gelijkheidsbeginsel ‘onbijbels’ zou zijn en zou leiden tot een bloedbad. Van Kaam en 
Verkuyl besloten alles in het werk te stellen om de besluitvorming van de synode hun kant uit te laten 
vallen. Daartoe werd de Werkgroep Begeleiding GOS opgericht, waar, naast Van Kaam, onder anderen 
ook Cor Groenendijk, Hans Feddema, Ad Zeillemaker en de Zuid-Afrikaanse ballingen Esau du 
Plessis, Thelma Ravell-Pinto en Vernie February deel van uitmaakten. De eerste beschietingen vanaf 
de zijde van de Werkgroep bestonden uit een aanval op de persoon van Koot Vorster die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog lid was geweest van de Ossewa Brandwag, de fascistische organisatie van 
Afrikaander boeren die zich verzetten tegen het Britse imperialisme en tegen de politiek van premier 
Smuts die de zijde van de geallieerden had gekozen. Ook waren de Werkgroepleden betrokken bij een 
expositie in het Anne Frankhuis over de banden tussen nationaal-socialisme en de ideologie van de 
apartheid. Door de link te leggen met het nazisme en de bezetting van Nederland door de nazi’s, 
dachten de werkgroepleden een gevoelige snaar te raken in de Nederlandse samenleving en binnen de 
kerkelijke achterban. Dankzij deze onthullingen kreeg de synode in Lunteren veel meer aandacht van 
de pers dan zo’n bijeenkomst normaal te beurt viel.  
Binnen de synode vond het gevecht over de houding ten opzichte van apartheid vooral plaats binnen 
een speciaal daarvoor samengestelde commissie. Namens de Zuid-Afrikaanse delegatie zaten Vorster 
(NGK) en D.P. Botha (NGSK) in deze commissie. Nederlandse gereformeerde kerken waren 
vertegenwoordigd door Verkuyl en studentenpredikant (later algemeen secretaris van de Nederlandse 
Zendingsraad) Rein Jan van der Veen. Taak van de commissie was een rapport te presenteren ter 
goedkeuring aan de synode. Het rapport dat uiteindelijk werd opgesteld vermeed de termen ‘apartheid’ 
en ‘racisme’ en stelde dat discriminatie naar ras vooral een persoonlijke, morele zaak was, waarmee de 
theologische (en politieke) aanval op apartheid in de kiem gesmoord was. Voor Verkuyl en de zijnen 
was dit rapport onaanvaardbaar en, in samenwerking met de Werkgroep Begeleiding GOS, stelden 
Verkuyl en Van der Veen een ‘minderheidsrapport’ op waarin apartheid scherp werd veroordeeld en 
waarin de synode werd gevraagd racisme te veroordelen als strijdig met het evangelie.  
Uiteindelijk wees de gereformeerde synode het minderheidsrapport af en koos voor het rapport waar 
Vorster cum suis zich in konden vinden. Na afloop van ‘Lunteren’ toonden de Zuid-Afrikanen zich dan 
ook uiterst tevreden over het verloop van de synode. De media deelden de analyse dat de anti-
apartheidsactivisten aan het kortste eind hadden getrokken: ‘Triomf voor Vorster’, schreef het Parool, 
‘Synode ontwijkt veroordeling’, meldde de Volkskrant op dezelfde dag.725  
Lichtpuntjes waren er ook. Het was duidelijk dat de gereformeerde kerken niet meer het 
ondoordringbare bolwerk waren van weleer. Naast de gereformeerden die zich onverminderd achter de 
Zuid-Afrikaanse broeders opstelden kwamen er ook steeds meer gereformeerden die meenden dat de 
kerk zich maatschappelijk diende te engageren. En tussen deze twee uitersten waren er de mensen die 
weliswaar apartheid verwierpen, maar die meenden dat de kerk zich daarover beter niet kon uitspreken. 
Deze tweede groep had in Lunteren de zijde gekozen van de traditionele ‘stamverwantschap’.726 Maar 
het was duidelijk dat er, anders dan vroeger, in dit bastion gaten te schieten waren.  
 
‘Lunteren’ markeerde het begin van het georganiseerde kerkelijk geïnspireerde verzet. Aan de wieg hiervan 
stond opnieuw Beyers Naudé. Naudé schreef naar aanleiding van de GOS een brief aan Verkuyl: ‘Die 
vraag het ook by my opgekom of die tyd nie aangebreek het om die vriende en ondersteuners van die 
Christelike Instituut in Nederland op 'n meer georganiseerde wyse saam te bind en te aktiveer nie.’727  
 
Kairos (oud Grieks voor ‘de hoogste tijd’ of ‘het beste moment’) werd formeel opgericht op 10 maart 1970. 
De hoofddoelen van de organisatie waren: het informeren van het Nederlandse publiek over de situatie in 
Zuid-Afrika, het bewustmaken van Nederlandse kerken over de relaties tussen structuren in de westerse 
samenlevingen en de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid, het mobiliseren van de Nederlandse kerken om 
individuen en organisaties in Zuid-Afrika moreel en financieel te steunen in hun strijd tegen apartheid.  
Vanaf het begin liet Kairos zich in de meeste gevallen leiden door de standpunten, vragen en oproepen van 
het Christelijk Instituut en daaraan gelieerde organisaties, groepen en individuen. Na 1977 – de banning 
van het CI –  richtte Kairos zich voor een groot gedeelte op het ANC. 

                                                
724 NZAW. Apartheid in Zuid-Afrika een zegen! Aan de Gereformeerde Oecumenische Synode in augustus 1968 in Lunteren 

bijeen. IJmuiden, 1968. 

725 Het Parool, dd 24-08-1968, de Volkskrant, dd 24-08-1968. 

726 Zie onder andere: Van der Veen, Rein-Jan. Hou die gereformeerden in de gaten. De Groene Amsterdammer, dd 31-08-

1968. 

727 Geciteerd in: De Boer (1998). 
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De eerste voorzitter was Johannes Verkuyl, Jone Bos was secretaris en Cor Groenendijk penningmeester; 
andere bestuursleden waren onder andere Van Kaam, Rein Jan van der Veen, journalist Henk Biersteker en 
de Zuid-Afrikaanse ballingen Vernie February en Esau du Plessis. Du Plessis wendde zich later van Kairos 
af: volgens hem richtte de werkgroep zich te exclusief op Naudé en het CI en te weinig op de zwarte Zuid-
Afrikanen. Groenendijk erkent, terugkijkend, dat Kairos aanvankelijk een tamelijk ‘blank’ perspectief had: 
“Beyers Naudé was onze eye-opener. Maar het was wel een vorm van racisme dat we alleen hem zo 
hoog hadden.”728 
De eerste actie van Kairos (later Werkgroep Kairos) was een poging om een VU-eredoctoraat voor Beyers 
Naudé te bewerkstelligen, een actie die een paar jaar later, in 1972, succes had. Volgens Johannes Verkuyl 
was deze titel van belang voor de positie van Naudé in Zuid-Afrika en binnen de kerk: “De Nederduitsch 
Gereformeerde Kerk heeft hem zijn predikantentitel ontnomen. Als je het daar hebt over dominee Beyers 
Naudé of the reverend zeggen ze: u bedoelt zeker meneer Beyers Naudé. Nu moeten ze hem doctor 
noemen. Die titel is in Zuid-Afrika erg belangrijk.”729 De actie voor het eredoctoraat voor Naudé paste 
binnen de achterliggende doelstelling van de Werkgroep om Nederland te informeren over het Christelijk 
Instituut en om morele en financiële steun voor het CI te werven. Dat werkte in zoverre dat het eredoctoraat 
voor Naudé een stroom aan berichten in de Nederlandse dagbladen opleverde, vrijwel zonder uitzondering 
positief over het verzet tegen de apartheid en de positie van Naudé daarin. Daarbij speelde ongetwijfeld 
mee dat Naudé zich in diverse interviews strijdbaar, maar gematigd opstelde en bijvoorbeeld zijn 
principiële geweldloosheid keer op keer herhaalde. Zo stelde hij in een interview dat “iemand, die een 
standpunt inneemt tegen gewelddadigheid in sommige opzichten moediger kan zijn dan iemand, die 
gewelddadigheid kiest als de kortste en gemakkelijkste weg.”730 
Daarnaast besloot Kairos zich te richten op de ‘witte’ kerken in Nederland en Zuid-Afrika. Ook in eigen 
kring was werk te doen, want een aantal betrokkenen bij Kairos bleek lid van de NZAV. Deze organisatie 
was weliswaar niet zo rabiaat pro-apartheid als de NZAW, maar was toch het instrument waarmee de 
migratie naar Zuid-Afrika werd geregeld en bovendien uitvoeringsorganisatie voor het Cultureel Akkoord 
met Zuid-Afrika; twee zaken waartegen door de anti-apartheidsbeweging werd geageerd. Kairos-
bestuursleden Cor Groenendijk, Hans Feddema, Esau du Plessis en Vernie February bleken lid van de 
NZAV.731 Volgens Groenendijk was het lidmaatschap niet zozeer een erkenning van de doelstellingen van 
de NZAV, maar kwam vooral voort uit pragmatische overwegingen. Het NZAV was in die tijd, het begin 
van de jaren zeventig, verreweg het beste adres voor informatie over Zuid-Afrika.  
De bijzondere band met de kerken en andere organisaties op christelijke grondslag in Nederland én in 
Zuid-Afrika verzekerde de bijzonder rol van Kairos binnen de anti-apartheidsbeweging. Kairos was een 
belangrijke trait d’union richting het politieke midden en de brede bevolking die nog steeds kerkelijke 
banden had. Vooral in de jaren tachtig belandde Kairos voor een gedeelte in de schaduw van andere 
organisaties, en met name van het KZA dat zich eind jaren zeventig aansloot bij de Kairos campagne 
voor een olieboycot. 
Naast de activiteiten ontplooid samen met andere anti-apartheidsorganisaties, zette Kairos eigen acties 
op, al dan niet samen met kerkelijke organisaties. Zo startte Kairos een campagne tegen de gedwongen 
deportatie van zwarte Zuid-Afrikanen naar de thuislanden en verspreidde daarover onder andere 
100.000 kopieën van een rapport. Ook voerde Kairos actie voor politieke gevangenen, en tegen de 
vernietiging van de illegale wijk Crossroads bij Kaapstad.732  
De kracht (en de beperking) van Kairos was de directe link met kerkelijk Nederland. Diakonieën, 
parochies, geloofsgemeenschappen en kerkraden werden benaderd met de bedoeling dat deze 
organisaties vervolgens hun achterban zouden bewustmaken en enthousiasmeren voor de annt-
apartheidsstrijd. Lokale Kairosgroepen zijn om deze reden nooit opgezet. Van groot belang waren de, 
vaak door Kairos georganiseerde, bezoeken van Zuid-Afrikaanse kerkelijke leiders, zoals (uiteraard) 
Beyers Naudé, aartsbisschop Tutu, Frank Chikane, Allan Boesak aan Nederland. 
Vanaf het midden van de jaren zeventig professionaliseerde Kairos. Dit kwam ook dankzij subsidies 
van de NCO die het mogelijk maakten enkele vaste krachten in dienst te nemen. Vanaf 1975 kreeg 
Kairos subsidie van de NCO. Het begon met 15.000 gulden en dat groeide tot bijna 85.000 in 1980. Tot 
en met 1989 bleef de NCO-bijdrage steeds boven de 85.000 gulden. Daarnaast bleven ook de kerken 
geld aan Kairos geven. Dit geld kon voor een gedeelte gebruikt worden voor de organisatie en het 
uitvoeren van campagnes in Nederland. Vooral na 1985 gaven de kerken gul aan Kairos, in 1987 
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bijvoorbeeld een bedrag van ruim twee ton. Aangevuld met de gratis arbeid van vrijwilligers en enkele 
dienstweigeraars betekende dit dat de organisatie van het kantoor ter hand kon worden genomen. Eind 
jaren tachtig had Kairos vier fulltime medewerkers, één fulltime dienstweigeraar en één parttime kracht 
in dienst.733 En vooral was er Cor Groenendijk die, naast een volledige baan als accountant, lange 
avonden vulde met werk voor Kairos, eerst als penningmeester, later als voorzitter. Erik van den Bergh, 
bij Kairos begonnen als dienstweigeraar, droeg vanaf de tweede helft van de jaren zeventig het 
Kairoskantoor in Utrecht en versterkte het beeld van Kairos als een gedegen, betrouwbare organisatie. 
Die gedegenheid werd ook weerspiegeld in het blad dat Kairos uitgaf. In ‘Kairos Berichten’ trof de 
lezer meestal gedegen analyses aan van ontwikkelingen in Zuid-Afrika zelf, inclusief de complete tekst 
van correspondentie en toespraken van betrokkenen. Maar ook hele lijsten met de namen van politieke 
gevangenen in Zuid-Afrika inclusief de datum van detentie. Daarmee was het blad een relevante en 
betrouwbare bron van informatie voor onder andere kranten, maar ook politici. Later werd Kairos 
deelnemer in het blad Amandla (samen met het KZA en de BOA), de artikelen van Kairos in Amandla 
onderscheidden zich ook toen door de degelijkheid. Naast de informatie die Kairos verspreidde via het 
eigen orgaan en via de speciale publicaties (rapporten, brochures) was de werkgroep ook een bron voor 
incidentele informatie voor politici, journalisten, maatschappelijke organisaties, kerken, studenten en 
onderzoekers. Wekelijks stuurde Kairos tientallen knipsels naar sleutelfiguren binnen en buiten de 
beweging. 
 
Kairos kiest voor het ANC 
Hoewel opgericht als steungroep voor het Christelijk Instituut, verklaarde Kairos vanaf 1977 haar steun 
aan het ANC als vertegenwoordiger van het Zuid-Afrikaanse volk. Deze wending was een direct 
voortvloeisel van de banning van het Christelijk Instituut door de Zuid-Afrikaanse overheid op 19 
oktober 1977. Op 26 oktober liet Kairos een persbericht uitgaan, waarin gesteld werd dat het er “...voor 
christenen in het Westen (...) nu meer dan ooit op aan komt te tonen aan wélke kant zij staan (...) 
Daarom scharen wij ons achter een verzoek van het Christelijk Instituut in Europa voor steun aan het 
A.N.C.”734  
Voorheen zou een openlijke steunbetuiging aan het ANC door Kairos de positie van het Christelijk 
Instituut in gevaar hebben kunnen brengen. Toen het CI zelf buiten de wet werd gesteld was er geen 
belemmering meer voor Kairos om steun uit te spreken voor het ANC. Dit ook omdat de kerkelijke 
contacten in Zuid-Afrika (Boesak, Chikane en ook Naudé) steeds nadrukkelijker wezen op het ANC als 
ware vertegenwoordiger van het Zuid-Afrikaanse volk. Horst Kleinschmidt, de medewerker van Beyers 
Naudé die vóór de banning van het Christelijk Instituut al naar Europa was gevlucht en in Nederland 
een Europese vestiging van het Instituut had opgericht, zei in een interview met het nieuwe blad 
Amandla: “We hebben nu geen andere keus dan het lijden van de zwarte meerderheid te bekorten door 
het A.N.C. te steunen. Alle mensen die zich tot nu toe achter Beyers Naudé verscholen hebben, zijn 
hun schild kwijt. Die moeten nu ook kiezen, zowel hier als in Zuid-Afrika.”735 In de Veiligheidsraad 
stelde Kleinschmidt dat het ANC beschouwd moest worden als de bovendrijvende organisatie die 
geroepen was tot het monopolie van de macht.736 Het was onduidelijk hoe Beyers Naudé, op dat 
moment onderworpen aan een banning order die de communicatie met hem zo goed als onmogelijk 
maakte, over deze steunbetuiging dacht. Volgens sommigen ‘desavoueerde’ Beyers Naudé het optreden 
van Kleinschmidt. Anderen meenden dat hij juist in naam van Naudé sprak.737 
Met de keuze van Kairos voor het ANC was de Nederlandse anti-apartheidsbeweging vrijwel geheel 
een steunbeweging voor het ANC geworden. De enige krachten binnen de beweging die niet 
onvoorwaardelijk achter het ANC stonden waren het Azania Komitee dat formeel alle 
bevrijdingsbewegingen steunde, maar feitelijk vooral gecharmeerd was van het PAC, en de Buthelezi-
aanhangers in Nederland, die zich (nog) niet binnen een organisatie hadden verenigd, en die vooral 
gezocht moesten worden in de kringen van de PPR en het CDA. Voor deze laatste groep speelde vooral 
mee dat het ANC geweld als methode van bevrijding niet uitsloot.  
Het belangrijkste argument dat de tegenstanders van de keuze voor het ANC verenigde was dat de 
Nederlandse anti-apartheidsbeweging daarmee koos voor één groep binnen het pallet van de Zuid-
Afrikaanse oppositiekrachten. Zo’n keuze zou voorbehouden moeten zijn aan de Zuid-Afrikanen zelf. 
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Eén van de mensen die pleitte voor een bredere aanpak was Oshadi Phakathi, de voormalig Transvaalse 
directeur van het Christelijk Instituut die in mei 1977 naar Nederland was gevlucht. Volgens Phakathi 
zaaiden de solidariteitsorganisaties die kozen voor één enkele beweging om te steunen verdeeldheid. 
Daarbij keek ze vooral naar Kairos: “Kairos heeft het christelijke platform verlaten, Caesars verdeel-
en-heers-politiek aangenomen en is nu bezig de strijd te schaden.”738 Volgens Phakathi was een 
zuiverder positie voor de Nederlandse anti-apartheidsbeweging het bieden van ‘een platform voor 
eenheid’ waaronder alle Zuid-Afrikaanse bevrijdingsgroepen gesteund konden worden.  
Het bestaan van een communistische factie binnen het ANC lag gevoelig binnen Kairos. Cor 
Groenendijk herinnert zich dat hij bij ANC’ers of mensen van de vakbeweging SACTU soms 
uitspraken hoorde dat ze het Oost-Europese communisme zo aantrekkelijk vonden: “Ik zei dan: maak 
alsjeblieft je eigen fouten, herhaal niet de fouten die anderen al gemaakt hebben.” Ook de 
communistisch geïnspireerde teksten in het ANC-blad Sechaba verontrustten sommige Kairos-mensen. 
De nadrukkelijke omschrijving was dat Kairos het ANC steunde ‘van het Freedom Charter’.  
Groenendijk: “We hebben veel gepraat over deze keuze. Dit soort besluiten zijn moeilijk.” De keuze 
van Kairos voor het ANC was ook niet vanzelfsprekend omdat binnen het CI ook de Black 
Consciousness Movement van Steve Biko populair was, aanvankelijk zelfs populairder dan het ANC. 
Het PAC zat vervolgens ideologisch weer dichter bij de BCM dan het ANC. Dus ideologisch gezien 
was het ANC in zekere zin derde keus. Groenendijk: “Het was een strategische beslissing: we moesten 
van de apartheid af en iedere analyse die we hoorden luidde dat het ANC de organisatie was die dat 
kon doen. We hebben ook het PAC op bezoek gehad. Ik had best sympathie voor iemand als Sobukwe, 
maar ik kon hen toch niet steunen.” 
 
Met de nieuwe koers werd het verschil tussen Kairos en de andere anti-apartheidsorganisaties kleiner. 
Immers met de speciale aandacht voor het Christelijk Instituut onderscheidde Kairos zich van de 
AABN en het KZA. De agenda van Kairos was nu dezelfde als die van beide, grotere organisaties. 
Toch bleef de positie van Kairos bijzonder. De speciale band met de kerken verloor Kairos niet nadat 
zij zich tot het ANC bekeerde. De nieuwe koers vergemakkelijkte de samenwerking met de AABN en 
het KZA. Kairos slaagde erin om gedurende de hele periode met vrijwel de gehele anti-
apartheidsbeweging op goede voet te blijven. Daarmee konden vooral Groenendijk en Erik van den 
Bergh bij tijd en wijle een bemiddelende rol spelen tussen de opgewonden standjes van met name de 
AABN en het KZA. 
 
De meest invloedrijke tegenstander van de nieuwe koers van Kairos was haar medeoprichter en 
erevoorzitter Johannes Verkuyl. Verkuyl meende dat Kairos niet meer handelde “in de lijn van de 
oorspronkelijke werkformule en gebruikt haar naam in oneigenlijke zin. Kairos gaat haar 
bevoegdheden te buiten door als een buitenlandse organisatie vooruit te lopen op een keuze die t.z.t. het 
volk van Zuid-Afrika zelf moet doen als de wending komt.”739 In plaats daarvan moest Kairos, volgens 
Verkuyl, “een pluralistisch netwerk van relaties” opbouwen en trachten contact te onderhouden met 
ANC, PAC, de Black Consciousness Movement, vluchtelingen, vakbonden, zwarte studenten et cetera. 
Daarbij zou Kairos bij al deze organisaties aandacht moeten vragen voor mensenrechten. 
Verkuyl was ook niet gelukkig met de samenwerking die Kairos na 1976 aanging met het KZA, onder 
andere door gezamenlijk het blad Amandla uit te geven. 
In de uitgebreide correspondentie met Cor Groenendijk spuwde Verkuyl op diverse momenten zijn gal 
over de koers van Amandla, over de keuzes van het KZA en over de persoon Sietse Bosgra. 
Bijvoorbeeld toen Bosgra in Amandla een artikel publiceerde tegen Mobuto schreef Verkuyl aan 
Groenendijk: “In zo’n situatie probeert Sytze Bosgra zo’n regering een steek in de rug te geven. Ik 
moet zeggen dat ik zo’n houding diep-verachtelijk vind. Er is op Mobuto’s regering veel aan te 
merken, maar dat zal door het volk van Zaïre moeten gebeuren en niet door instrumenten van Moskou 
en Havana en hun journalistieke handlangers.”740 Volgens Verkuyl stelde de samenwerking van Kairos 
met het KZA de steun van de kerkelijke achterban in de waagschaal. In een brief van 24 oktober 
waarschuwde Verkuyl zelfs dat hij zich publiekelijk zou verzetten “[a]ls Kairos op de manier van het 
Comité Zuidelijk Afrika zonder meer de kerken en kerkleden oproept om geld te storten voor het 
A.N.C. (...) Vooral nu Bey [Beyers Naudé, RM] zelf niet meer publiek spreken kan, zal ik op mijn 
hoede zijn, dat onze monddood gemaakte vriend niet wordt gemanipuleerd.”741 En in 1978: “Ook de 
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eenzijdige oriëntatie op het A.N.C. ten aanzien van Zuid-Afrika vervult me met zorg.”742 En op 6 juni 
1978: “Ik heb het laatste nummer van ‘Amandla’ gelezen. Ik vind dat zo schandelijk eenzijdig. Het is 
duidelijk een poging (...) om zo hard mogelijk aan het A.N.C. een monopoliepositie te geven (...) er is 
geen enkele reden voor Kairos om zich geheel te laten gebruiken door Sytze Bosgra c.s. voor deze 
unfaire en verschrikkelijk eenzijdige propaganda.”743 Kennelijk hadden de brieven van Verkuyl effect, 
want in augustus 1978 deed Groenendijk een voorstel aan het bestuur van Kairos om uit Amandla te 
treden, “maar er was er niet één, die mijn voorstel steunde.”744 
De onvrede van Verkuyl vervulde de Kairosleden met zorg. Op 11 juli 1979 schreef Jone Bos aan 
Verkuyl een brief om hem te bewegen Kairos niet de rug toe te keren. “Ik denk dat wij het er over eens 
zijn dat het ANC, hoe je het ook wendt of keert, de leidende kracht voor de bevrijding van Zuid-Afrika 
is. Ik vind niet dat het daarvan het monopolie toegekend moet worden. Er zijn andere bewegingen, die 
evenzeer legitieme bevrijdingsbewegingen zijn en voorzover zij zich niet richten op verzwakking van 
de bevrijdingsstrijd maar integendeel op versterking, verdienen zij onze steun (...) Ik heb niet de 
overtuiging dat Kairos, aan de wieg waarvan jij en ik ook hebben gestaan, eenzijdig mikt op het 
monopolie van het ANC. Mannen als Cor Groenendijk blijven toch bewust zoeken naar God’s wil in de 
samenleving van Zuid-Afrika. Ik kan me voorstellen dat je een grotere distantie zou wensen tussen 
Kairos en het KZA; in een recente diskussie met Kairos in het Hervormd Werelddiakonaat viel mij 
inderdaad ook op dat Cor om redenen van persoonlijke sympathie tot de mensen van KZA weinig 
politieke distantie in acht nam. Dat is een zaak waar Kairos ook naar mijn mening voortdurend op moet 
blijven letten (...) alles gelezen en overwogen hebbende, wil ik dan ook toch nog eens een ernstig 
beroep op je doen om met alle twijfels die je hebt, je toch niet te keren – althans niet in het openbaar – 
tegen de mannen en vrouwen van Kairos.”745  
Dit soort brieven hielpen vermoedelijk om de fricties bespreekbaar te houden, maar het betekende niet 
dat beide partijen dichter bij elkaar kwamen. En het betekende ook niet dat Verkuyl voortaan zou 
zwijgen over wat hem dwars zat. 
Begin jaren tachtig ontstond er opnieuw wrijving tussen Werkgroep Kairos en Verkuyl. Ook nu ging 
het over de band tussen Kairos en het ANC. In het Gereformeerde Weekblad van 12 februari 1982, 
stelde Verkuyl dat solidariteit met verdrukten geen onvoorwaardelijke solidariteit mocht zijn. Immers 
sommige bevrijdingsbewegingen (waaronder het ANC) werden volgens Verkuyl – die de 
communistische invloeden op het ANC duidelijk kon waarnemen dankzij zijn abonnement op het blad 
Sechaba, het in de DDR gedrukte partijorgaan van het ANC – beïnvloed door de Sovjet-Unie en Oost-
Duitsland. Letterlijk noemde Verkuyl de organisatie die hij ooit zelf had opgericht een 
“propagandabeweging voor het ANC.”746 Volgens Verkuyl moest Kairos meer afstand bewaren 
tegenover het ANC. Diverse kranten besteedden aandacht aan de opvattingen van Verkuyl.747 De 
kwestie werd onmiddellijk opgepikt door de NZAV en de NZAW en in hun bladen (resp. ‘Zuid-Afrika’ 
en ‘Zuid-Afrika nú’) werd Verkuyl met instemming becommentarieerd. In het Gereformeerd Weekblad 
van 5 maart 1982 reageerde de Rotterdamse predikant dr. H.M. Matter op het artikel van Verkuyl. 
Volgens Matter was steun aan het ANC en de gewapende bevrijdingsstrijd terecht, “want het is nu 
duidelijk dat er geen andere wegen meer open zijn.”748 De Werkgroep Kairos zelf liet in een 
commentaar weten dat zij weliswaar het ANC steunden, maar niet zo eenzijdig als bijvoorbeeld het 
KZA. “En natuurlijk wil de Werkgroep Kairos in de geest van het Christelijk Instituut de apartheid 
bestrijden.”749 
 
Later werd Verkuyl iets milder over de keuze van Kairos voor het ANC. In een brief aan Beyers Naudé 
in oktober 1985 drong hij aan op contact van het Christelijk Instituut met het ANC (“binnen het kader 
van de vorming van een personele infrastructuur”), maar ook met andere bevrijdingsbewegingen én 
Inkatha. Volgens Verkuyl dienden in een periode van omwenteling bevrijdingsorganisaties contact te 
hebben met ‘coöperatoren’, dat zijn organisaties die nog in contact staan met de machthebbers: 
“Ontstaat er geen communicatie, dan loopt het uit op afslachten.”750  
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In een brief van 28 oktober 1988 hekelde Verkuyl opnieuw het gebrek aan kritische discussie binnen de 
anti-apartheidsbeweging over het ANC: “... in Kairos [Verkuyl bedoelt waarschijnlijk het blad 
Amandla, RM] krijgen alleen ruimte die mensen die kritiekloos achter het ANC staan (...) Waarom 
kunnen mensen als jij en ik niet publiekelijk discussieerden over de vraag welke strategieën de juiste 
zijn en de meest verantwoord coram Deo? Waarom kan een discussie zoals die met Beyers in het 
kantoor van Kairos niet ronduit en openlijk worden gevoerd tussen degenen die vanuit Nederland 
strijders tegen de apartheid zijn vanaf het eerste uur?”751 
 
Steun voor Buthelezi 
Christen-democraten hadden een alternatief voor het ANC. De Inkatha Freedom Party van Zululeider 
Gatsha Buthelezi werd gesteund door christen-democratische en conservatieve partijen in een aantal 
Europese landen, waaronder Duitsland en Engeland. Hoewel Buthelezi nauwe contacten met de blanke 
Zuid-Afrikaanse regering niet schuwde, moet zijn organisaties toch gerekend worden tot de Zuid-
Afrikaanse oppositie tegen het systeem van apartheid. In Nederland is de steun voor Inkatha vooral 
beperkt gebleven tot een kleine minderheid van mensen van PPR-huize en enkele CDA’ers. 
De Inkatha Cultural Liberation Movement werd opgericht in 1923 als een culturele organisatie door 
Zulukoning Solomon. In het begin van de jaren zeventig werd de organisatie door Gatsha Buthelezi, 
neef van de Zulukoning, nieuw leven ingeblazen en omgevormd tot een politieke massabeweging met 
hemzelf als president. In 1977, met de ‘onafhankelijkheid’ van KwaZulu, werd Buthelezi minister-
president van het ‘thuisland’ van de Zulu’s. Vanaf dat moment groeide de Inkatha Freedom Party als 
politieke beweging. Het lidmaatschap ontwikkelde zich van 30.000 in 1976 naar 300.000 in 1980, tot 
ruim een miljoen in 1985. De aanhang was grotendeels, maar niet volledig, beperkt tot Zulu’s uit 
KwaZulu-Natal.752  
Met Inkatha wilde Buthelezi vooral de politieke ruimte innemen die het ANC wegens haar gedwongen 
verblijf in het buitenland had opengelaten. Het ANC zag in Inkatha en in Buthelezi – zelf een 
voormalig ANC-jeugdlid – aanvankelijk een politieke bondgenoot. Het ANC onderhield 
vriendschappelijke betrekkingen met Buthelezi en ANC-aanhangers in Zuid-Afrika werden door de 
ANC-leiding opgeroepen zich aan te sluiten bij Inkatha. Inkatha was bedoeld als een binnen Zuid-
Afrika opererende bevrijdingsbeweging. In de jaren zeventig benadrukte de Zululeider zijn sterke 
banken met het ANC en presenteerde zich nogal eens als de binnenlandse afdeling van het ANC.753  
De verwijdering ontstond pas toen Buthelezi zich steeds meer uitsprak tegen economische sancties 
tegen Zuid-Afrika en voor buitenlandse investeringen. Als leider van thuisland KwaZulu-Natal was het 
duidelijk dat zijn belang lag bij economische ontwikkeling van zijn gebied. Hiermee verwierf hij de 
steun van de blanke zakenwereld en conservatieve politici, maar de kloof met het ANC groeide. 
Tijdens een bijeenkomst in Londen, in 1979, bedoeld om de onderlinge spanningen te verlichten, 
beschuldigde Buthelezi het ANC van hypocrisie en van het in de steek laten van het Zuid-Afrikaanse 
volk. Ook zou het ANC proberen om Inkatha in te lijven.754  
Voor het ANC was Inkatha aan het eind van de jaren zeventig een rivaal geworden. Volgens sommigen 
was Inkatha in deze periode de belangrijkste politieke stroming in Zuid-Afrika.755 Vooral vanaf 1980 
presenteerde Inkatha zich als nationaal alternatief voor het ANC. In officiële publicaties werd het 
woord ‘Zulu’ steeds vaker vervangen door ‘zwart’, waaruit moest blijken dat de partij van Buthelezi 
zich niet alleen meer richtte op de Zulu’s, maar op alle zwarte Zuid-Afrikanen.  
De claim to power van Buthelezi was nog niet eens zo gek. Inkatha had in het midden van de jaren 
tachtig zo’n miljoen leden; voornamelijk, maar niet uitsluitend, Zulu’s. Ter vergelijking: het ANC had 
in die jaren tweeduizend leden in Zuid-Afrika en negenduizend wereldwijd.756 Anderzijds zijn de 
aantallen vanwege de illegaliteit van het ANC nauwelijks vergelijkbaar. Opiniepeilingen gedaan in de 
eerste helft van de jaren tachtig geven aan dat het ANC inmiddels beduidend populairder was dan 
Inkatha. Zo liet dagblad The Star in september 1981 een enquête uitgaan met als vraag wat mensen 
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zouden stemmen als er die dag algemene verkiezingen waren. Daarbij koos 40 procent van de zwarte 
ondervraagden voor het ANC en slechts 21 procent voor Inkatha. Zelfs in Durban, de thuisbasis van 
Inkatha, koos een groter percentage respondenten voor het ANC. Overigens valt de betrouwbaarheid 
van dit soort verkiezingsonderzoeken te betwijfelen.  
Volgens Buthelezi had het ANC door haar gedwongen ballingschap het zicht op de dagelijkse gang van 
zaken in Zuid-Afrika verloren. Nadat bespreking met ANC-leider Oliver Tambo over verdere 
samenwerking tussen ANC en Inkatha waren mislukt, dreven beide organisaties snel uit elkaar. 
Volgens Buthelezi verloochende de ANC-leiding de oude principes van geweldloosheid van de 
oprichters van het congres, en was zijn Inkatha partij daarmee de feitelijke erfgenaam van het ANC-
gedachtengoed.  
Met de oprichting, in 1983, van het United Democratric Front (UDF) door Allan Boesak, verplaatste de 
strijd tussen Inkatha en ANC zich naar Zuid-Afrika zelf. Het ANC was weliswaar formeel niet 
betrokken bij het UDF, maar onderhield wel nauwe banden met deze legale organisatie. Al snel 
ontaardde de strijd tussen IFP en UDF/ANC om de steun van de zwarte bevolking in felle onderlinge 
gevechten. Hoewel beide organisaties zich uitspraken tegen apartheid, verschilden ze in de manier 
waarop apartheid bestreden moest worden. Volgens Buthelezi was een militaire zege van de 
bevrijdingsbewegingen ‘not even remotely possible in the foreseeable future’ en was het zaak om via 
onderhandelingen te streven naar vreedzame veranderingen.757 Daarbij verzette Buthelezi zich ook 
tegen confrontatiestrategieën zoals wilde stakingen en wegblijfacties van scholieren.758 Buthelezi’s 
afwijzing van dit soort acties kostte hem veel aanhang bij de snel radicaliserende jeugd van Zuid-
Afrika. Voor Buthelezi was het UDF opportunistisch, ongedisciplineerd en ineffectief. Omgekeerd 
vond Allan Boesak Buthelezi een ‘sell-out’ en weigerde ook maar iets met Inkatha van doen te 
hebben.759 Het weerhield Buthelezi er niet van om midden jaren tachtig opnieuw een 
toenaderingspoging te doen tot het ANC. Een verzoenende telex aan het hoofdkantoor in Lusaka werd 
echter door Tambo afgewezen. In 1986 benaderde Buthelezi Mandela zelf en verzocht om een gesprek. 
Mandela liet weten dat hij Buthelezi weliswaar dankbaar was voor diens bemoeienissen om hem vrij te 
krijgen, maar dat het tijdstip om te praten pas zou komen zodra hij een vrij man was.760 
 
De, beperkte, steun in Nederland voor chief Buthelezi en zijn Inkatha Freedom Party werd vanaf 1984 
georganiseerd door het Information Centre on South Africa, gevestigd in Amsterdam en geleid door 
Reina Steenwijk. Steenwijk, actief in de Gereformeerde Kerk, was medewerkster geweest van de 
Tweede Kamerfractie van de PPR. Mede door haar invloed droeg de PPR Buthelezi een relatief warm 
hart toe. Het toenmalige PPR-Kamerlid Henk Waltmans was betrokken bij het Information Center en 
was fan van Buthelezi. Maar ook de conservatieve CDA-Europarlementariër Jim Janssen van Raaij was 
betrokken bij het Information Center. Janssen van Raaij beschreef zijn eerste ontmoeting met Buthelezi 
in het Europees Parlement in Straatsburg: “Ik zag daar in het restaurant een torenhoge, pikzwarte 
meneer, chief Buthelezi, leider van de Zulu’s. Een imponerende man, die een hele stam achter zich 
heeft staan, wat bijvoorbeeld iemand als bisschop Tutu hem niet na kan zeggen.”761  
Als een van de eerste daden van het Centrum stuurde Steenwijk de anti-apartheidsorganisaties in 
Nederland de brochure ‘Constitutional Development in South Africa – a Black Perspective’ op. Ook 
stelde Steenwijk voor dat de anti-apartheidsorganisaties informatie met het nieuwe centrum zouden 
uitwisselen.762 De belangrijkste taak van het Information Centre was het onder de aandacht brengen 
van de opvattingen van Buthezi in Nederland. Regelmatig stuurde Steenwijk papers van Buthelezi naar, 
onder andere, de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Als Steenwijk c.s. verwacht hadden 
dat de steungroep voor Buthelezi in Nederland kon aanschuiven bij de anti-apartheidsbeweging, dan 
kwamen zij daarin bedrogen uit. De Zululeider werd door de Nederlandse anti-apartheidsgroepen 
weggezet als een opportunist en een collaborateur met het apartheidsbewind. De Nederlandse 
steungroep werd veelal genegeerd. 
Steenwijk beklaagde zich meermaals over de beperkte aandacht en de kritiek die Buthelezi in 
Nederland te beurt viel. Zij zette dit tegenover de steun die het ANC kreeg. Volgens Steenwijk ontving 
het ANC jaarlijks zo’n 60 tot 80 miljoen dollar van westerse donoren, nog afgezien van de militaire 
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hulp die de organisatie kreeg. Het Westen koos daarmee, volgens Steenwijk, voor een gewapende 
revolutie in Zuid-Afrika.763  
Regelmatig reageerde Steenwijk op artikelen in het blad Amandla over Buthelezi. Bijvoorbeeld op de 
aantijging, gedaan in Amandla van mei 1984, dat Buthelezi verantwoordelijk zou zijn geweest voor de 
veroordeling van ANC-activiste Dorothy Nyembe, in 1969. Volgens Steenwijk beschreef Amandla 
“zoals gewoonlijk” de halve waarheid.764 Ze citeerde vervolgens uit een toespraak van Buthelezi 
gedaan in het Jabulani-stadion in Soweto, waarin deze stelde dat hij Nyembe juist beschermd zou 
hebben en daarmee zelf gevaar had gelopen door de Zuid-Afrikaanse veiligheidsdienst gearresteerd te 
worden. Zelden werden de brieven van Steenwijk geplaatst. Ook niet als zij Inkatha zelf liet reageren 
op artikelen in Amandla. Zoals de secretaris-generaal van Inkatha, Oscar Dhlomo, die de ‘blatant lies’ 
en ‘mischievous distortions’ van Amandla hekelde: “Amandla is obviously pushing a political line, but 
in this article it is printing untruths and we insist on the right to be heard.”765 Ook in andere gevallen 
protesteerde Inkatha, al dan niet gesouffleerd door Steenwijk, tegen de kritiek uit Nederland. Na een 
ingezonden brief van KZA-voorman Sietse Bosgra in de Volkskrant766, waarin Bosgra Buthelezi 
beschuldigde van gewelddadigheden jegens zwarte Zuid-Afrikanen die zijn leiderschap niet wilden 
aanvaarden, diende Buthelezi een klacht in bij de Nederlandse officier van Justitie. Buthelezi voelde 
zich, aldus de klacht, beledigd en vond dat zijn goede naam was aangetast.767 Uiteindelijk werd de zaak 
geseponeerd.  
Maar in haar pogingen om Buthelezi salonfähig te maken ving Steenwijk niet alleen bot bij de anti-
apartheidsbeweging. Ook bij de Nederlandse overheid, bij de politiek en bij de leiding van 
maatschappelijke instellingen waren Buthelezi en zijn Nederlandse aanhangers zelden welkom. Terwijl 
de deur van hooggeplaatste Nederlanders steeds meer openstond voor ANC-leiders zoals Oliver 
Tambo, zo werd Buthelezi steeds meer gemeden door de Nederlandse elite. Volgens bankier en 
Buthelezi-fan Hein Roskam is in het midden van de jaren zeventig geprobeerd om Buthelezi door 
koningin Beatrix te laten ontvangen, maar volgens Roskam was dat uitgesloten: “Het is niet gelukt. 
Meneer Tambo kon wel ontvangen worden, maar Buthelezi niet. Bij Buitenlandse Zaken zeiden ze dat 
de koningin niet wilde, en mensen die voor de koningin werkten zeiden dat Buitenlandse Zaken het niet 
wilde. Dus Buthelezi werd in Nederland echt gediscrimineerd, terwijl hij voor een rechtvaardige zaak 
stond.”768 
Ook bij de kerken zat de deur dicht. Steenwijk deed haar beklag hierover in een ingezonden brief in het 
blad Hervormd Nederland: “Al spoedig na 1983 klonk in de Zuid-Afrika Commissie van de 
Gereformeerde Kerken het woord ‘verraad’ als het om Inkatha en Chief Buthelezi ging en werd ik door 
vertegenwoordigers van de kerk ook uitgemaakt voor verrader. Sindsdien scheen de jacht vrij.”769 
Steenwijk weet de afwijzende houding van de kerken aan Werkgroep Kairos die “praktisch iedere 
week een aanval op Inkatha [lanceert], vaak ongenuanceerd of met grove onwaarheden. Verdedigen ten 
opzichte van Amandla is niet mogelijk; het accepteert geen ingezonden brieven.” In een toespraak voor 
de Inkatha Vrouwen Brigade, in 1982, las Steenwijk voor uit een brief die zij had ontvangen van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Volgens Steenwijk vreesden de kerken verlies van geloofwaardigheid 
bij andere anti-apartheisorganisaties als zij Inkatha zouden steunen: “The relationship between Inkatha 
and all other Liberation Forces within and outside South Afrika is so strained that support of Inkatha by 
an outside agency will not be understood and work divisively.”770 Wel verklaarden de kerken dat zij 
niet zouden meedoen aan negatieve publiciteit rondom Inkatha. 
 
Toch was er, zeker in het begin, binnen de kringen van Kairos ook sympathie en zelfs bewondering 
voor Buthelezi te vinden. In een ‘open brief’ van onder andere Kairoslid Hans Feddema aan de 
Wereldraad van Kerken werd Buthelezi de “huidige Loethoeli van de zwarten in Zuid-Afrika” 
genoemd.771 Johannes Verkuyl, de grand old man van Kairos, pleitte tot ver in de jaren tachtig voor 
toenadering tot de Zululeider. Zo schreef hij in 1985 een brief aan Beyers Naudé en Allan Boesak 
waarin hij hen opriep de contacten met Buthelezi te herstellen: “In elke omwenteling is er altijd de 

                                                
763 Steenwijk (1986). 

764 Open brief Reina Steenwijk aan Amandla, ongedateerd. Archief BOA, Mayibuye Center, Kaapstad, doos 72. 

765 brief Inkatha aan Amandla, dd 27-01-1982. Archief Azania Komitee, doos juni 1976 tot 1995. IISG. 

766 De Volkskrant, dd 01-02-1984. 

767 De Volkskrant, dd 23-02-1984. 

768 Geciteerd in: Van der Sijs, Marnix. Kunnen activist en bankier toch nog door één deur. Amandla, dd september 1994. 

769 Hervormd Nederland, dd 13-06-1987. 

770 Telex Press Trust of South Africa News Agency to KZA, ongedateerd (ws 1982). Archief Kairos, doos 1.13C. IISG. 

771 Open brief J.P. Feddema en anderen aan het centrale Comité van de Wereldraad van Kerken, dd september 1973. 

Privéarchief Rein Jan van der Veen. 



 178 

spanning tussen ‘coöperatoren’, die nog een beetje samenwerken met de bestaande instanties en non-
coöperatoren. Ze kunnen niet zonder elkaar (...) Ik zou beslist aanraden het contact met Inkatha niet 
volstrekt uit te sluiten, hoewel ik ook begrijp waar de bezwaren liggen.”772  
En dagblad Trouw schreef over Buthelezi: “De Botha’s en de Vorsters moeten tandenknarsend toezien, 
dat Boethelezi niet alleen bij Zoeloe’s gezag heeft, maar bij alle zwarte Zuidafrikanen hoog staat 
aangeschreven. Er zijn er die hem niet radikaal genoeg vinden, omdat hij nog steeds bereid is met de 
blanken te praten en het geweld schuwt.” Volgens Trouw stelde Buthelezi “op een indrukwekkende 
manier het discriminerende karakter van de grote apartheid aan de kaak.”773 
In de jaren zeventig gold de Zululeider in Zuid-Afrika als een, zij het gematigde, medestrijder in de 
strijd tegen de apartheid. Op 11 maart 1976 gaven Beyers Naudé en Buthelezi een gezamenlijke 
verklaring uit over buitenlandse investeringen in Zuid-Afrika. In die verklaring spraken beide leiders 
duidelijke taal: “alleen door een fundamentele herverdeling van de rijkdom, de grond en de politieke 
macht, zal men kunnen komen tot de vorming van een stabiele en zedelijk verantwoorde samenleving 
in Zuid-Afrika.”774 Buitenlandse investeringen werden ‘devoid of all morality’ genoemd. Volgens het 
tweetal was er een nationaal beraad nodig waarbij de zwarte Zuid-Afrikaan zich naar eigen inzicht kon 
uitspreken over de kwestie van de buitenlandse investeringen. Naar aanleiding van de verklaring 
schreef dagblad Die Vaderland dat beide leiders door de regering werden beschouwd als ‘opruiend.’775  
Toch zag Kairos toen al redenen om te twijfelen aan de oprechtheid van Buthelezi. De redactie van 
Kairos Berichten noemde de verklaring van Buthelezi “zonder enige twijfel een weloverwogen 
politieke stap met het doel meer duidelijkheid te brengen in de niet altijd even duidelijke plaats, die 
deze thuislandleider innam tegenover de apartheidspolitiek van de blanke elite.”776  
In 1975 verzette Kairos zich tegen een bezoek van de Zululeider aan Nederland. Buthelezi was 
uitgenodigd door Kerk en Vrede. Volgens Kairos, in een brief die mede was ondertekend door het IKV, 
de AABN en Pax Christi, zou de komst van Buthelezi “gebruikt worden om de activiteiten van de 
Wereldraad van Kerken te ondergraven” en “zijn aanwezigheid zal uitgespeeld worden tegen de 
solidariteit met de bevrijdingsbewegingen”. De briefschrijvers gaven de overweging mee om “al deze 
problemen aan de heer Buthelezi zelf te berichten zodat aan hem de eer wordt gelaten om te bedanken 
voor de uitnodiging.”777  
Het wantrouwen van Kairos was begrijpelijk. De opstelling van Buthelezi met betrekking tot 
buitenlandse investeringen en het economische systeem in Zuid-Afrika was op z’n minst ambivalent. 
Nog geen jaar vóór zijn gezamenlijke verklaring met Naudé had Buthelezi een investering van het 
Nederlandse bedrijf Akzo Chemie in Kwazulu een ‘constructieve investering’ genoemd.778 Later werd 
de Zululeider uitgesproken in zijn verdediging van het kapitalisme in Zuid-Afrika en dat leverde hem 
de steun op van wereldleiders als Helmut Kohl, Margaret Thatcher en Ronald Reagan. De 
laatstgenoemde ontving Buthelezi in het Oval Office. Zij zagen in de IFP een alternatief voor het ANC. 
De Konrad Adenauer Stiftung, verbonden aan de Duitse christen-democraten, financierde de IFP. De 
Nederlandse ambassademedewerker in Pretoria, G.J. Boudewijnse stelde dat Buthelezi zich steeds 
meer opwerkte als “de aanvaardbare vertegenwoordiger van de zwarten”.779 
Bij Kairos was in het midden van de jaren tachtig weinig meer te bespeuren van de aanvankelijke 
sympathie voor Buthelezi. In januari 1984 weigerde Kairos zelfs een gesprek met 
Inkathavertegenwoordigers die Nederland bezochten.780 En in 1985 ageerde Buthelezi openlijk tegen 
de desinvesteringscampagne van de anti-apartheidsgroepen. 
De anti-apartheidsactivisten in Nederland waren vooral bevreesd voor contacten van Nederlandse 
christen-democraten met Buthelezi. De exclusieve steun voor het ANC mocht niet in gevaar komen. 
Zelfs na 1990 probeerde de anti-apartheidsbeweging iedere aanzet tot contact tussen het CDA en 
Buthelezi in de kiem te smoren. Zo schreef Sietse Bosgra een woedende ingezonden brief in dagblad 
Trouw naar aanleiding van een aangekondigde lezing van Buthelezi bij de christen-democratische 
fractie in het Europees Parlement over ‘Democratie en ontwikkeling’: “De Europese Christen-
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democraten zijn een verklaring verschuldigd voor deze uiterst curieuze uitnodiging.”781 Europees 
parlementariër Ria Oomen-Ruijten reageerde dat ook ANC’er Aziz Pahad de bijeenkomst zou 
bijwonen en beschuldigde Bosgra van het verspeiden van ‘grove onzorgvuldigheid of bewuste 
desinformatie’.782 Waarop Bosgra liet zien dat de uitnodiging voor de bijeenkomst alleen de naam 
bevatte van Buthelezi en niet van enig ANC-vertegenwoordiger.  
Vooral na de vrijlating van Mandela, en in het licht van de oplaaiende gevechten tussen aanhangers van 
het ANC en de IFP, was Kairos bezorgd over de mogelijk groeiende positie van Buthelezi en de zijnen. 
In juni 1990 schreef Erik van den Bergh een aantal Europese ambassades in Nederland aan met de 
vraag of de regeringen van die landen steun gaven aan Inkatha. Alleen de Italianen en de Britten lieten 
weten beperkte steun te geven aan Buthelezi en/of projecten in diens thuisland KwaZulu-Natal.783 Ook 
stuurde Kairos in dezelfde periode een informant naar de opleidingskampen van Inkatha in Zuid-
Afrika: Bart de Boer, metselaar in Kampen, verbleef onder het mom van een studiereis in 1990 drie 
weken in een IFP-opleidingskamp. In het blad Hervormd Nederland rapporteerde De Boer dat hij tot 
twee keer toe met Buthelezi had gegeten waarbij vooral blanken aanwezig waren “onder wie Reina 
Steenwijk, de vertegenwoordigster van Buthelezi in Nederland”.784 
Op 19 oktober 1985 was het kantoor van Steenwijk in Amsterdam zelfs het doelwit van een aanslag 
met een brandbom. De aanslag werd opgeëist door het ‘Benjamin Moloise Commando’, genoemd naar 
een ANC-activist. Deze naam paste in de verzameling bloemrijke namen waar Nederlandse radicale 
groepen zich vanaf het midden van de jaren tachtig van bedienden (zie het hoofdstuk over de radicale 
anti-apartheidsbeweging). In Zuid-Afrika riep de naam echter verwarring op, en dachten sommigen dat 
het ANC achter de aanslag op de Buthelezi steungroep zat. De Nederlandse aanslag op een Nederlands 
kantoor werd zo het onderwerp van toenemende spanningen tussen het ANC en Inkatha. In november 
1985 stuurde secretaris-generaal van Inkatha, Oscar Dhlomo, een telex aan Alfred Nzo, de secretaris-
generaal van het ANC: “Inkatha Information Office in Amsterdam recently targeted by ANC Benjamin 
Moloise Commando. Perturbed by ANC act of aggression against Inkatha which has the cumulative 
effect of intensifying black-on-black conflict and plays into the hands of racist oppressors...”785 
Uiteindelijk kon het ANC Dhlomo ervan overtuigen dat zij geen weet hadden gehad van de aanslag en 
dat de bom geplaatst was door Amsterdamse krakers.  
 
Programme to Combat Racism 
Een belangrijk doel van Kairos was het bewegen van de kerken om in woord en daad stelling te nemen 
tegen apartheid. Daarbij sloot Kairos aan bij de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad had zich reeds 
vroeg en opmerkelijk helder tegen apartheid en racisme uitgesproken. Maar toen de resoluties werden 
vertaald in een concreet programma voor steun aan de slachtoffers van apartheid en racisme 
(Programme to Combat Racism, PCR) kwam vanuit de meer behoudende kerken verzet tegen deze 
voorhoedefunctie. Het PCR werd in 1968 opgericht en had als doel oecumenisch beleid uit te stippelen 
én uit te voeren om slachtoffers van racisme te steunen. Een van de meest in het oog springende 
instrumenten van het PCR was het Special Fund, opgericht in 1970, van waaruit betalingen werden 
gedaan aan slachtoffers van racisme en hun organisaties. De Wereldraad stortte gelijk uit eigen 
middelen 200.000 dollar in dit fonds, de bedoeling was dat aangesloten kerken dit bedrag zouden 
verhogen tot een half miljoen dollar.  
In principe was het PCR bedoeld voor slachtoffers in alle delen van de wereld, maar in de praktijk richtte 
het Special Fund zich vooral op zuidelijk Afrika. De financiële steun aan de bevrijdingsbewegingen (zoals 
SWAPO en ANC) kreeg ook verreweg de meeste aandacht van de buitenwereld. De Wereldraad 
benadrukte dat het geld bestemd was voor humanitaire, educatieve, medische en informatieve doeleinden 
en dus niet voor het militaire deel van de bevrijdingsstrijd, maar dat verhinderde niet dat vanuit Zuid-
Afrika woedend werd gereageerd op deze koers van de Wereldraad. Immers door het ANC te steunen 
droeg de Wereldraad willens en wetens bij aan geweld en terrorisme, stelden veel Zuid-Afrikanen. 
Richting het ‘publiek’ en de kerkelijke achterban benadrukte de Wereldraad de geweldloosheid van de 
aanpak. In een speciale uitgave van het blad Hervormd Nederland ter gelegenheid van de Vredesweek, in 
1970, schreef studentenpredikant Rein Jan van der Veen: “Inmiddels mag iedereen weten, dat de 
Wereldraad van meet af aan heeft besloten, dat alleen gelden mochten worden overgedragen aan 
organisaties wanneer duidelijk was dat daarmee doelstellingen zouden worden nagestreefd die niet in strijd 
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zouden zijn met de doelstellingen van de Wereldraad zelf (...) alle zogenaamde bevrijdingsbewegingen 
hebben moeten toezeggen en aannemelijk maken dat de gelden niet voor militaire doeleinden zouden 
worden besteed.”786 
 
De steun van de Wereldraad aan bevrijdingsbewegingen die niet altijd geweldloos opereerden of in 
ieder geval het geweld niet onomwonden afzweerden, viel in veel kerkelijke kringen in Nederland 
verkeerd. De vraag of geweld geoorloofd was om bevrijding te bewerkstelligen was onderwerp van 
heftige theologische discussies. De Wereldraad riep de kritiek min of meer over zich af door het ANC 
geen strikte richtlijnen te geven in de besteding van de giften. In plaats van het geld te oormerken voor 
humanitaire doelen meende de Wereldraad dat het belangrijk was ‘op voet van vertrouwen’ met het 
ANC om te gaan en geen eisen te stellen. Overigens kwam het ANC zelf – ongevraagd – met een 
verantwoording van het kerkgeld, waaruit bleek dat het inderdaad besteed was aan humanitaire doelen. 
Voor het ANC was het belangrijk om een goede band te hebben met de gevers. Andere inkomsten, 
bijvoorbeeld vanuit de communistische landen, konden veel makkelijker besteed worden aan wapens of 
aan de opbouw van de gewapende tak van het ANC, Umkhonto We Siswe. Zo was er vanuit het ANC 
sprake van een zekere strategie in het benaderen van de internationale solidariteit voor hun strijd. 
Naast de kwestie van het geweld, zorgde het PCR ook voor ophef omdat het voor de eerste keer om 
meer ging dan woorden alleen: gewone mensen kregen een handelingsperspectief. Door geld te geven 
konden mensen meedoen. De kerkelijke anti-apartheidsbeweging kwam daarmee in een nieuwe 
versnelling. De oproep tot desinvesteren, in 1972, droeg bij aan dat effect. Naast het 
handelingsperspectief van het benaderen van Nederlandse bedrijven, kwam daarmee ook het eigen 
maatschappelijke systeem – het internationale kapitalisme – ter discussie te staan. De strijd tegen de 
apartheid kreeg een binnenlands karakter, de Nederlandse verhoudingen werden onderdeel van het 
vraagstuk. 
Vooral bij de gereformeerde ‘mannenbroeders’ was steun aan het PCR omstreden. In 1972 besloot de 
gereformeerde synode, hoewel vanaf 1970 aangesloten bij de Wereldraad van Kerken, het PCR niet te 
steunen. Men wilde de relatie met de blanke geloofsgenoten in Zuid-Afrika niet verstoren. Tegen dit 
besluit werd door een deel van de kerk protest aangetekend. Werkgroep Betaald Antwoord (zie 
verderop de paragraaf over Betaald Antwoord) zette onder andere een kritische advertentie in dagblad 
Trouw, waarin de werkgroep stelde dat “de synode zijn goede bedoelingen omtrent leniging van 
lichamelijke en geestelijke nood vertaald[t] in naïeve besluiten die, zij het ongewild, de politieke en 
kerkelijke structuren van het racisme niet voldoende doorzien, en daardoor bevestigen.”787 Betaald 
Antwoord riep gereformeerden op tot ‘spijtgiften’ aan het PCR. Hoezeer de gereformeerden worstelden 
bewijst het feit dat, na alle kritiek, in 1974 toch maar werd besloten tot steun aan het PCR, een besluit 
dat, na woedende reacties uit Zuid-Afrika, schielijk weer werd ingetrokken. Pas in 1978, na Soweto, de 
dood van Biko en de banning van de CI, nam de Gereformeerde Synode het definitieve besluit tot steun 
aan het PCR.  
De Hervormde Kerk was eerder in het innemen van een formele, kritische positie tegenover de 
apartheid, dan de gereformeerden. In 1971 al besloot het hervormde moderamen (de kerkelijke 
bestuursraad) tot steun aan het PCR en werd kerkleden gevraagd geld te geven aan het Special Fund. 
Hoewel het standpunt in de top van de Hervormde Kerk tamelijk snel genomen werd, was het ook bij 
deze kerk niet onomstreden.788 Iemand die zich bijvoorbeeld hoogst ongelukkig voelde met de steun 
aan ANC en SWAPO was de secretaris van de sectie Internationale Hulp van de Generale Diakonale 
Raad van de Hervormde Kerk, Hebe Kohlbrugge, voormalig verzetsstrijdster en tevens bestuurslid van 
Kairos. In een brief aan Boudewijn ‘Baldwin’ Sjollema, de Nederlandse directeur van het Programme 
to Combat Racism, liet Kohlbrugge weten ‘wat wij hier denken’. Het stak Kohlbrugge vooral dat het 
PCR voorbij ging aan ‘Het oer-euvel van het racisme – het antisemitisme’: “Eén woord over het 
huidige antisemitisme in de USSR en jullie hele daad was geloofwaardiger geworden. Door het 
weglaten van dit feit wordt de daad in plaats van een evangelisch appèl een politieke stunt.” 789 
De bezwaren van Kohlbrugge waren ogenschijnlijk voornamelijk strategisch van aard. Volgens 
Kohlbrugge was de steun aan ‘liberation movements’ - Kohlbrugge noemde het ANC niet bij naam – 
onverenigbaar met steun aan het Christelijke Instituut dat legaal opereerde. Steun aan het ANC zou 
Naudé immers in een lastig parket brengen. “Beide gelijktijdig [steunen] zou verraad zijn aan Beyers 
Naudé en die is onze eerste loyaliteit – niet vanwege zijn blank zijn, maar vanwege zijn geweldloze 
verzet samen met vele niet-blanken (...) Wie wind zaait zal storm oogsten. Jullie hebben gekozen voor 
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verzet met geweld.”790 Behalve zorg om de positie van Naudé vloeide de positie van Kohlbrugge echter 
ook voort uit haar felle anti-communisme, gevoed door de contacten die zij uit hoofde van haar werk 
had met Oost-Europese dissidenten. De banden van het ANC met communistische partijen en regimes 
leidden bij mensen als Kohlbrugge tot diep wantrouwen. De koers van de Hervormde Kerk om het 
PCR te steunen werd versterkt toen Albert van den Heuvel, tot dan toe perschef van de Wereldraad van 
Kerken, in 1972 werd gekozen tot secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk.  
Centraal in de discussie over steun aan het ANC stond de aloude vraag of geweld een aanvaardbaar 
middel tot bevrijding was. En in hoeverre was een keuze voor geweldloosheid begrensd? Mag een 
dictatuur met geweld omver geworpen worden? In een dictatuur staan immers per definitie geen 
democratische middelen tot verzet ter beschikking. Kohlbrugge stond in deze discussie recht tegenover 
het bestuur van de Hervormde Kerk (het moderamen) en vooral ook tegenover Rein Jan van der Veen. 
Zowel de gereformeerde als de hervormde kerken namen de oppositie in eigen kring tegen de steun aan 
de Wereldraad zeer serieus. Zo werd tot op het laatst de financiering van het PCR niet opgenomen in de 
publieke lijst met te steunen projecten van beide kerken. Mensen die het PCR wilden steunen moesten 
gebruik maken van speciale gironummers, waar bovendien weinig reclame voor werd gemaakt. 
Tijdens een bijeenkomst in augustus 1972 van de Wereldraad van Kerken, in Utrecht, werd een nieuw 
element toegevoegd aan het PCR, namelijk het aan de kaak stellen van de betrokkenheid van 
bedrijfsleven en kerken bij het economisch in stand houden van de minderheidsregimes in zuidelijk 
Afrika. De Wereldraad drong er bij alle aangesloten kerken en individuele christenen op aan om al hun 
invloed aan te wenden om bedrijven ertoe te brengen investeringen in Zuid-Afrika terug te trekken.791 
Dit hernieuwde de discussie binnen de Hervormde Kerk – én binnen Kairos – over de rol van geweld, 
want desinvesteren zou leiden tot economische teruggang in Zuid-Afrika en, zo was de analyse, een 
gewelddadige doorbraak forceren. Bovendien zouden vooral de zwarte Zuid-Afrikanen te lijden hebben 
van een economische boycot van hun land. 
De tegenstanders van boycots en desinvesteren vonden dat veranderingen moesten plaatsvinden door 
Nederlandse bedrijven met investeringen in Zuid-Afrika ertoe te bewegen de arbeidsomstandigheden in 
hun vestigingen te verbeteren en de apartheidswetten in hun bedrijfsvoering te negeren. Dit werd de 
‘polaroid-methode’ genoemd naar het Amerikaanse bedrijf Polaroid dat hiermee haar aanwezigheid in 
Zuid-Afrika rechtvaardigde.  
 
De oproep van het PCR tot desinvesteren verdeelde ook de Werkgroep Kairos. Tot 1972 verdedigde 
Kairos in discussies met bijvoorbeeld de AABN de polaroid-methode.792 Daarmee stonden beide 
organisaties lijnrecht tegenover elkaar. Tegelijkertijd waren er wel initiatieven om de dialoog tussen 
beide organisaties in stand te houden. In 1972 schreef de AABN een ‘discussiestuk over de 
investeringsstop in Zuid-Afrika, “bedoeld voor een dialoog tussen de AABN en de Werkgroep Kairos.” 
In de inleiding schreef de auteur: “Dit stuk is bedoeld om een gesprek op gang te brengen tussen de 
AABN en Kairos over de middelen die gewenst en nuttig zijn bij de bestrijding van de Zuid Afrikaanse 
apartheid. Het is de bedoeling dat dit gesprek intern wordt gevoerd, om naar buiten niet de indruk te 
wekken, dat er verdeeldheid bestaat binnen het front dat zich met de bestrijding van de apartheid bezig 
houdt.”793 
In een vergadering in maart 1972 van Kairos waar ook Esau Du Plessis en Berend Schuitema aanwezig 
waren, bleek dat de afstand tussen AABN en Kairos wat betreft de kwestie van de investeringsstop niet 
makkelijk wat te overbruggen.794 Bij monde van Johannes Verkuyl stelde Kairos zich achter de politiek 
van ‘constructive engagement’ zoals in die tijd gepropageerd door, onder andere, Beyers Naudé. Een 
totale investeringstop zou vooral ook de zwarten treffen en bovendien worden Nederlandse bedrijven 
dan gelijk opgevolgd door Japanse bedrijven waarmee geen dialoog mogelijk zou zijn. Volgens Kairos-
secretaris Cor Groenendijk moesten Nederlandse vestigingen in Zuid-Afrika juist bezocht worden door 
activisten om ze te dwingen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een idee dat door Berend 
Schuitema als ‘naïef’ werd afgedaan, omdat de Zuid-Afrikaanse regering eenvoudigweg de visa voor 
activisten zou weigeren. Kairos liet in de vergadering aan Schuitema weten dat er via de kerken en de 
CNV gezocht zou worden naar manieren om bijvoorbeeld via de pensioenfondsen ‘een vuist te maken’. 
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Samenwerking met de AABN zou daarbij niet voor de hand liggen.795 Later zouden Shell en andere 
Nederlandse bedrijven trouwens dezelfde argumentatie gebruiken als Kairos richting de AABN: de 
sociale praktijk in hun bedrijven zou aan de Zuid-Afrikaanse samenleving een alternatief laten zien 
voor het systeem van apartheid. 
Ook speelde de vraag of de zwarten in Zuid-Afrika zelf wel aandrongen op een boycot. Kairos vroeg 
zich bijvoorbeeld af of boycots van Zuid-Afrikaanse goederen wel de steun hadden van de zwarte 
vakbeweging in Zuid-Afrika. Groenendijk ziet ook nu nog dat Zuid-Afrikaanse vakbonden niet altijd 
voorstander waren van de maatregelen waar zijn organisatie twintig jaar lang om gevraagd heeft: 
“Voor hen spelen andere overwegingen. Zij zien alleen hun eigen situatie, want er kwam nauwelijks 
informatie het land binnen. Voor hun was het belangrijk dat de arbeidsomstandigheden verbeterden. 
Dus zij waren lang niet altijd voor een boycot als instrument om de apartheid te bestrijden.”796 De 
positie van het ANC was duidelijker: vóór economische maatregelen jegens Zuid-Afrika. Boudewijn 
Sjollema, de Nederlander die zo’n belangrijke rol speelde in de Wereldraad, stelde: “Het gaat er niet 
om de onderdrukking comfortabel te maken, maar om ze te vernietigen.”797  
Kairos moest schipperen tussen de twee richtingen. Aan de ene kant stond het PCR, ‘kindje’ van de 
Wereldraad van Kerken, dat duidelijk aanstuurde op desinvesteren en op direct contact met de 
bevrijdingsbewegingen. Deze koers werd gevolgd door Betaald Antwoord onder leiding van Rein Jan 
van der Veen (die ook lid was van het Algemeen Bestuur van Kairos). Aan de andere kant stond stond 
het Christelijk Instituut dat in het begin van de jaren zeventig nog pleitte voor constructive engagement 
en dialoog en dat, als legaal opererende organisatie, geen contacten kon propageren met illegale 
organisaties zoals het ANC. Johannes Verkuyl gold als belangrijkste vertegenwoordiger van deze 
stroming. Als steuncomité voor het Christelijk Instituut volgde Kairos aanvankelijk de keuzes die door 
Beyers Naudé werden gemaakt, maar er klonk ook steeds meer begrip voor het meer radicale PCR-
standpunt. In de tweede helft van 1973 kwam het tot een felle confrontatie tussen beide stromingen. 
Tijdens een vergadering van het Dagelijks Bestuur, op 4 juli, spitste de discussie zich toe op de vraag 
hoe Shell te benaderen: moest er druk op het oliebedrijf komen om Zuid-Afrika te verlaten óf moest de 
rol van de kerkelijke organisaties vooral gericht zijn op het verbeteren van de omstandigheden in de 
Zuid-Afrikaanse Shellvestigingen? Men vond elkaar tijdens deze vergadering op de formule ‘multiple 
approach’, waarbij groepen binnen Kairos en rond Betaald Antwoord het bedrijf zowel kon benaderen 
op de door de Wereldraad geadviseerde manier (desinvesteren), als op de wijze die Beyers Naudé toen 
nog voorstond (hervormen). Op die manier zouden beide stromingen binnen Kairos naast elkaar 
kunnen bestaan en zou Kairos zich ook kunnen verhouden richting de meer radicale club Betaald 
Antwoord: “Als stelregel door Kairos geformuleerd kan het volgende gelden: a. Voorstanders van 
desinvestering oefenen in het openbaar geen kritiek op voorstanders van de Reformbeweging (en 
omgekeerd), b. Aanhangers van beide stromingen ‘schrijven geen artikelen tegen elkaar’. Uitgangspunt 
hierbij is dat het front ter bestrijding van apartheid gesloten moet blijven!”798 Hiermee was voor de 
radicalere deelnemers van Kairos in ieder geval de weg geopend om onder andere Shell aan te pakken. 
In mei 1973 was Cor Groenendijk de eerste die de Shell aandeelhoudersvergadering toesprak, waarmee 
een campagne werd gestart die tot het begin van de jaren negentig zou duren. Tot 1977 was Kairos de 
voornaamste kracht in de strijd tegen Shell en vóór een olie-embargo van Zuid-Afrika. Halverwege 
1977 sloot het nieuwe KZA zich bij de campagne aan en nog later voegden Pax Christi en de Novib 
zich daarbij. Daarmee kon de anti-Shellcampagne een veel breder deel van de bevolking aanspreken 
(meer hierover in het hoofdstuk over de Shellboycot). 
 
De strategie van het ‘onder het tapijt vegen’ van de verschillen binnen Kairos explodeerde door een 
open brief aan de Wereldraad geïnitieerd door Kairoslid Hans Feddema en ondertekend door, onder 
andere, Jan Buskes, Ds. F.H. Landsman (voormalig secretaris-generaal van de Hervormde Kerk), prof. 
dr. H.N. Ridderbos (gereformeerd hoogleraar theologie in Kampen) en Allan Boesak, de Zuid-
Afrikaanse predikant die op dat moment in Kampen promoveerde. Volgens de brief zou desinvesteren 
de onderdrukten in Zuid-Afrika “een ongewenst en uitzichtloos lijden op (...) dringen.”799 De brief 
werd opgepikt door dagblad De Telegraaf dat op 7 september 1973 de krant opende met de kop: ‘Felle 
kritiek op Z. Afrika-politiek van Wereldraad’.800 
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Overigens distantieerde Boesak zich later van de open brief en liet weten dat zijn naam er zonder zijn 
toestemming onder was gezet. Boesak schreef: “Ik heb hem [nl. Feddema, RM] geholpen met de 
Engelse vertaling daarvan, en hij heeft mij om advies gevraagd en ik heb hem dat gegeven. Maar ik heb 
hem nooit toestemming gegeven mijn naam te gebruiken.”801 Apartheidsoudgediende Jan Buskes 
verklaarde zijn steun aan de brief van Feddema in een radio-interview tijdens het IKOR-programma 
‘Bijdragen onderweg’: “Ik ben niet tegen het PCR. Mijn bezwaar is dat men kiest voor de weg van de 
Verelendung in Zuid-Afrika: de niet-blanken worden het slachtoffer. De massa kan dat niet verdragen, 
dat mag je ze niet aandoen. En ik denk dat het terugtrekken ook niet zal gebeuren. Het is niet effectief. 
En als het dat wel is, versterkt het het geweldselement, waar ik als geestverwant van Martin Luther 
King mijn bezwaren tegen heb.”802 Verkuyl had, getrouw aan de afspraken binnen het Kairosbestuur, 
zijn naam niet onder de brief gezet, maar was het er wel mee eens.803  
Voor Kairos betekende de brief een lelijke streep door de rekening. De verschillen binnen de beweging 
lagen op straat. De open brief leidde tot het voorstel om Hans Feddema te royeren als lid van Kairos, 
waar al eerder de gereformeerde zakenman Ernst van Eeghen uit was opgestapt.804 Ook Van Eeghen 
ging de steun aan ANC en de oproep tot desinvesteren te ver. Het royement van Feddema zou 
uiteindelijk, op voorspraak van onder andere Hans Achterhuis en Kohlbrugge, worden omgezet in een 
tijdelijk terugtrekken van Feddema uit het algemeen bestuur van Kairos. In die tijd volgde Cor 
Groenendijk Johannes Verkuyl op als voorzitter. Na de overname door Groenendijk bleef Verkuyl wel 
betrokken bij Kairos en werd benoemd tot erevoorzitter.  
Cor Groenendijk voelde als jongere uit een gereformeerd nest affiniteit met de Boeren in Zuid-Afrika 
ten tijde van Paul Kruger. Zijn bekering tot de anti-apartheidsstrijd kwam na het lezen van een artikel 
in dagblad Trouw waarin werd opgeroepen tot steun aan het Christelijk Instituut. Groenendijk bleef tot 
het laatst actief bij Kairos. Zijn ijver en vasthoudendheid werden legendarisch. 
Samen met Beyers Naudé radicaliseerde Kairos onder Groenendijk snel, en uiteindelijk schaarde ook 
Kairos zich volmondig achter de oproep van de Wereldraad/PCR, ondanks de oppositie in eigen kring. 
Feddema bleef binnen Kairos pleiten voor een radicale afwijzing van (ook bevrijdend) geweld en 
kwam daarmee steeds meer geïsoleerd te staan binnen de organisatie. Uiteindelijk werd Feddema in 
1976 alsnog uit de werkgroep gestoten.805 Na 1976 bleef Feddema in de openbaarheid de koers van 
Kairos bekritiseren. In Trouw van 22 juni 1978 hekelde hij de steun van Kairos aan het ANC. Kairos 
zou met die steun aan een ‘ondemocratische’ organisatie een ‘reuzezwaai’ gemaakt hebben en zich 
afgewend hebben van geweldloosheid en daarmee andere groepen in de steek hebben gelaten. En 
vooral zouden de geweldloze groepen in Zuid-Afrika zelf, waaronder vooral Buthelezi, hiermee in de 
kou gezet zijn.806 
 
Voor de Nederlandse kerken ging de desinvesteringsoproep van het PCR in 1972 nog te ver. Wel 
spraken de kerken zich uit tegen arbeidsmigratie richting Zuid-Afrika. Daarbij speelde mee dat de 
Zuid-Afrikaanse overheid aan Nederlandse migranten standaard de vraag voorlegde of ze wel van 
‘suiwer blanke afkoms’ waren. Dat deed vooral de gereformeerde kerken denken aan de 
‘ariërsverklaringen’ uit de Tweede Wereldoorlog.807  
De kwestie Zuid-Afrika leidde al snel tot spanningen binnen lokale kerkelijke gemeenschappen. 
Verschillende kerkenraden zagen er geen been in om banden met Zuid-Afrika aan te halen, in weerwil 
van de steeds duidelijker taal die aan de top van de kerk werd gesproken. Zo bezocht in juli 1975 het 
gereformeerde Jeugdkoor Combo Studio ’72 Zuid-Afrika. Een bezoek dat Johannes Verkuyl “een 
hachelijk soort kerkelijk toerisme” noemde.”808  
Het duurde tot 1978 alvorens de Nederlandse Raad van Kerken zo ver was als de Wereldraad in het 
oproepen tot een veroordeling van het apartheidsregime en bedrijven te vragen zich terug te trekken. En pas 
in 1982 namen de hervormde en gereformeerde kerken de besluiten van de RvK over. Ook de lutherse kerk 
volgde na lange beraadslagingen de lijn van de RvK. Maar ook daar waren flinke minderheden die die 
koers van de RvK afwezen. Binnen de Remonstrantse Broederschap werd eind jaren zeventig de 
vereniging ‘Waakt en Weegt’ opgericht die zich verzette tegen iedere steun aan de bevrijdingsbewegingen 
in zuidelijk Afrika. Vooral de nauwe banden tussen het ANC en de Communistische Partij van Zuid-Afrika 
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waren een doorn in het oog van Waakt en Weegt die zich onder andere beriep op een belijdende uitspraak 
van de Broederschap uit 1935 waarin de leerstellingen en de gewelddadige methoden van totalitaire 
ideologieën werden verworpen.809  
In 1978 zette de Hervormde Kerk een volgende grote stap toen, op initiatief van Van den Heuvel, de 
kerk rechtstreekse contacten met het ANC en andere bevrijdingsbewegingen mogelijk maakte. Daarbij 
speelde een doorslaggevende rol dat door de banning in oktober 1977 van Naudé, het Christelijk 
Instituut, de Black Conciousness Movement én delen van de zwarte pers, de financiering door de 
Nederlandse kerken van – legale – projecten van deze organisaties onmogelijk was geworden. Kairos 
riep na de banning van het CI de kerken op steun te verlenen aan de zwarte bevrijdingsbewegingen en 
mee te werken de investeringen en handel van Nederlandse bedrijven met Zuid-Afrika te beëindigen: 
“Het is de plicht van de Christenen de onderdrukten in hun gerechtvaardige strijd te helpen en daarbij 
doelmatig te werk te gaan. Het A.N.C. is in staat om op betekenisvolle wijze verzet te bieden.”810 
 
De christelijke vakbeweging CNV wees de koers van de Wereldraad af: “Economische emancipatie 
met behulp van investeringen leidt op de duur naar sociale verbeteringen”811, zo verwoordde CNV-
secretaris Arie Hordijk het standpunt van de christelijke vakbond tijdens een door de AABN 
georganiseerde bijeenkomst over een investeringsstop richting Zuid-Afrika. Anders dan Kairos zou het 
CNV deze positie tot diep in de jaren tachtig volhouden. Wel was ook het CNV voor een einde aan de 
migratie richting Zuid-Afrika. Op 7 juni 1973 spraken NVV, NKV en CNV over de mogelijkheden van 
acties jegens Zuid-Afrika. Weliswaar stelden de drie bonden dat directe en indirecte investeringen in 
zuidelijk Afrika “een bijdrage geleverd hebben aan en daardoor op z’n minst mede-verantwoordelijk 
zijn voor het welslagen van de apartheidspolitiek”,812 maar de bonden vermeden een uitspraak over de 
wenselijkheid van een investeringsstop. Volgens de bonden mochten investeringen in zuidelijk Afrika 
alleen plaatsvinden “onder erkenning van gelijkwaardigheid van alle bevolkingsgroepen in de 
arbeidsverhoudingen binnen de onderneming.”813 
 
Betaald Antwoord 
Begin jaren zeventig was de werkgroep Betaald Antwoord de belangrijkste pleitbezorger van het 
Programme to Combat Racism in Nederland. Betaald Antwoord was het geesteskind van de 
gereformeerd predikant, en voormalig verzetsman Rein Jan van der Veen.814 Doelstelling van Betaald 
Antwoord was het bevorderen van de deelname van Nederlandse zijde aan het PCR. Betaald Antwoord 
begon als een actie opgezet door de ‘Werkgroep Nederland van het Oecumenisch Programma tot 
bestrijding van het Racisme’, om geld in te zamelen voor het PCR. In een folder vroeg Betaald 
Antwoord een ‘vrije gift’ aan mensen met een ‘nauwelijks toereikend inkomen’, mensen met een 
‘matig inkomen’ werd verzocht om 25 gulden, mensen die zich ‘iets konden permitteren’ zouden 
honderd gulden kunnen betalen en mensen die zich ‘tot de bevoorrechten mochten rekenen’ werd 250 
gulden of meer gevraagd.815 De actie Betaald Antwoord zou aanvankelijk aflopen op 1 juli 1971, maar 
al snel raakte de aangekondigde einddatum uit zicht: de eenmalige actie werd een organisatie met 
blijvend karakter. 
Eind december 1970 begon Betaald Antwoord met een inzamelingsactie voor het Speciale Programma 
van de PCR. Gelijk waren verschillende kerkelijke instellingen bereid om geld te geven. Op 8 januari 
1971 stelde de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) 25.000 gulden ter beschikking. Op 18 januari 
betuigde de bisschoppenconferentie van de katholieke kerk haar instemming met het PCR en gaf 
bovendien een ‘symbolische bijdrage’ van 10.000 gulden aan het PCR. Het breed moderamen van de 
generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk besloot op 16 januari 1971 dat het zich achter 
het PCR stelde, daarbij was het moderamen overigens van oordeel “dat het niet in de eerste plaats op de 
weg van de kerk ligt direkt of indirekt steun te verlenen aan gewapend verzet, zonder dit overigens 
direct als zodanig zonder meer te veroordelen.”816 De Gereformeerde Kerk stelde zich begin 1971 niet 
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officieel achter het PCR. Toch kwamen er van gereformeerde zijde wel degelijk giften binnen op het 
gironummer van Betaald Antwoord.  
Het breed moderamen van de Hervormde Kerk had zich laten adviseren door de Generale Diaconale 
Raad. Die had met op één na algemene stemmen positief geadviseerd (ondanks “de critische en 
afwijzende nota’s van de heer van Eeghen en mej. Kohlbrugge...”), en daarbij vooral over de 
geweldsvraag gediscussieerd. In hun brief aan het breed moderamen schreef de Diaconale Raad: “De 
vergadering kwam tot de conclusie dat de bijdragen gevraagd en bestemd zijn voor niet-gewelddadige 
activiteiten en dat daarin elke censuur die de Westerse Christelijke Kerken zouden uitoefenen of 
bewegingen die het geweld niet principieel verwerpen het karakter van onwaarachtigheid hebben 
zolang de kerken in het Westen zich niet openlijk distantiëren van alle bewegingen (bijv. in de NATO-
sfeer) die belangen verdedigen en doeleinden nastreven met machtsoverwicht op basis van 
gewelddadige middelen.”817 Betaald Antwoord functioneerde als katalysator voor de kerkelijke 
opstelling ten aanzien van apartheid, maar ook als geweten van de kerken.818 
Via de kerken wist Betaald Antwoord veel mensen te bereiken. De folder van Betaald Antwoord werd 
onder andere verspreid onder 450 vrouwengroepen van de Hervormde Kerk. Zelfs in behoudende, a-
politieke media, zoals bijvoorbeeld het blad ‘Prinses’, werd welwillend over de inzameling geschreven. 
Een van de mensen die gehoor gaven aan de oproep was Koningin Juliana. Op 11 februari 1971 meldde 
de Rijksvoorlichtingsdienst dat de koningin uit eigen middelen geld had gegeven aan het Speciale 
Fonds (via Betaald Antwoord).819 Daarvoor had zij geen toestemming aan de regering gevraagd, omdat 
zij de gift had gedaan als lid van de kerk en niet als staatshoofd. Toch moest de regering zich 
verantwoorden voor de koninklijke gift. In een commentaar schreef De Volkskrant dat de regering 
gepoogd had het effect van de gift af te zwakken door te benadrukken dat de gift moest worden 
beschouwd als een privé-actie van het staatshoofd.820 In Zuid-Afrika leidde de gift van Juliana 
desondanks tot soortgelijke protesten als na de ‘ton van Luns’. Nederlandse immigranten 
demonstreerden voor de Nederlandse vertegenwoordiging in Pretoria en Kaapstad.821 The Cape Times 
kopte: “Queen Juliana’s bombshell”,822 en Die Transvaler meldde dat Juliana ‘geld gaf aan 
moordenaars’,823 terwijl de Nederlandse regering juist benadrukte dat het geld bedoeld was voor 
humanitaire doeleinden.824  
Over de precieze hoogte van de gift is lange tijd onduidelijkheid geweest. De leiding van Betaald 
Antwoord hield het bedrag geheim. “Hare majesteit heeft door haar gift op geen enkele wijze een 
financieel engagement van Nederland overbodig gemaakt”, schreef Rein Jan van der Veen aan Trouw-
hoofdredacteur Bruins Slot in februari 1971.825 Van der Veen gaf voor zijn dood inzicht in de omvang 
van het bedrag, dat ongeveer tweeduizend dollar moet zijn geweest.826 In ieder geval veel minder dan 
de zevenhonderduizend dollar die het persbureau Associated Press noemde. Belangrijker dan de omvang 
van de gift was de publicitaire waarde ervan. Dit wordt onderstreept door het feit dat Nelson Mandela 
vele jaren later, in 1999, tijdens een staatsbezoek aan Nederland aan deze gift refereerde in zijn toast 
tijdens een staatsbanket. Volgens Mandela was het deze ‘commitment to freedom and justice’ die zo 
veel gewone Nederlanders ertoe had gebracht zich tegen apartheid teweer te stellen.827 Na de 
koninklijke gift zagen Van der Veen en de zijnen de bijdragen dubbel zo hard binnen komen. De strijd 
tegen de apartheid was door de daad van Juliana voorzien van een predikaat van Koninklijke Goedkeuring. 
Vooral in de Hervormde Kerk – de huiskerk van de Oranjes – woog dit zwaar. Op 30 juni 1971 was er 
ruim honderdduizend gulden bijeengebracht (exclusief de bijdragen van de kerken en de officiële 
kerkelijke instellingen). Inmiddels was besloten de actie voort te laten duren tot september om de 
inzameling te koppelen aan de jaarlijkse Vredesweek van het Interkerkelijk Vredeberaad (IKV). En na de 
Vredesweek werd de actie, op 1 januari 1972, nogmaals verlengd. Half oktober 1973 liet Betaald 
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Antwoord weten dat er inmiddels 240.000 gulden was overgemaakt aan het PCR (naast directe steun van 
de kerken voor het PCR ter waarde van 130.000 gulden en een gift van de XminY beweging van 150.000 
gulden). De Nederlandse kerkelijke organisaties waren hiermee de grootste donateur van het PCR, ruim 
voor de VS en Duitsland.828  
Eind 1973 maakte minister Jan Pronk bekend dat ook de Nederlandse regering een half miljoen gulden aan 
het PCR zou overmaken. Aan de besteding van dat geld waren geen voorwaarden verbonden.829 De gift 
van Buitenlandse Zaken kwam trouwens na een concreet verzoek hiertoe van het het IKV aan minister 
Pronk.830 Ook in de jaren daarna steunde het Nederlandse ministerie voor ontwikkelingssamenwerking het 
PCR, in 1975 opnieuw met een half miljoen, in de jaren daarna werd dat verhoogd tot 550.000 gulden. De 
steun van Pronk leidde opnieuw tot protesten, nu vooral in Nederland. In De Telegraaf schreef adjunct-
hoofdredacteur Jan Heitink – tevens lid van de NZAW – verontwaardigde stukken over deze “steun aan 
terroristen”.831 In Trouw verscheen een paginagrote advertentie met als grote kop ‘Het Sjollema 
Syndroom’ (naar de Nederlandse directeur van het PCR, Boudewijn Sjollema). Volgens de advertentie 
werd de Wereldraad bevolkt door “een permanente staf van functionarissen, die ieder zinvol contact met 
het kerkelijke leven verloren hebben.”832 Het PCR werd in de advertentie ‘moordfonds’ genoemd. Ook in 
het NRC verschenen grote advertenties waarin het PCR en de Raad van Kerken werden beschuldigd van 
steun aan terroristen en aan ‘Afrikaanse guerrillero’s’. Deze advertenties werden ondertekend door de tot 
dan toe onbekende ‘Club of Ten’, met een adres in Londen. De Club of Ten wekte de indruk een initiatief 
te zijn van tien Britse zakenlieden met een liefde voor Zuid-Afrika. Later bleek dat deze organisatie was 
opgezet en gefinancierd door een voormalig medewerker van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag, 
Eschel Rhoodie (zie ook de paragraaf ‘Muldergate’ in het hoofdstuk over de AABN).833 In dagblad Trouw 
plaatste enkele jaren later de organisatie ‘Comité Overleg Zuid-Afrika’ (COZA) een grote advertentie in de 
vorm van een ‘Open brief aan de Wereldraad van Kerken ter attentie van de heer Baldwin Sjollema’, 
waarin Sjollema werd beschuldigd “het wereldcommunisme” en “zwart rassisme” te steunen: “Daarom 
ontbreekt in Uw brief aan de kerken de barmhartigheid en de liefde.”834 Voorzitter van COZA was J. Boot, 
voormalig burgemeester van Hilversum en auteur van enkele boeken waarin apartheid werd verdedigd. 
Tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika, in oktober 1976, had Boot op de Zuid-Afrikaanse radio verkondigd 
dat COZA in Nederland een achterban had van 200.000 personen.835 De uitspraak van Boot leidde tot 
nogal wat publiciteit in Zuid-Afrika zelf, de Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie (SAUK) maakte naar 
aanleiding ervan melding van “toenemende solidariteit in Nederland met Zuid-Afrika.”836 
Bekender dan de Club of Ten en het latere COZA was de stichting ‘Geen Kerkgeld voor Geweld’, 
“sprekend namens tienduizenden verontruste lidmaten van de gereformeerde kerken in Nederland en 
andere gezindten”. In advertenties riep deze stichting onder andere op om “geen gehoor te geven aan de 
oproep van ‘Betaald Antwoord’ (...) tot het geven van een bijdrage [aan het PCR, RM].”837 Ook COZA en 
‘Geen Kerkgeld voor Geweld’ ontvingen voor hun werk geld uit Zuid-Afrika van Eschel Rhoodie. 
 
Betaald Antwoord en de desinvesteringen 
Vanaf augustus 1972 stelde Betaald Antwoord zich achter de oproep tot desinvestering van de 
Wereldraad van Kerken. Namens de Nederlandse Zendingsraad was Van der Veen nauw betrokken bij 
de commissie in de Wereldraad die het plan opstelde om de westerse investeringen in zuidelijk Afrika 
aan te pakken. Op 5 april 1973 benaderde Betaald Antwoord kerkelijke organisaties in Nederland, met 
de oproep vijftien grote Nederlandse bedrijven onder druk te zetten om zich terug te trekken uit Zuid-
Afrika. De Nederlandse bedrijven waar Betaald Antwoord zich op richtte waren uitgekozen door de 
Wereldraad die in december een lijst publiceerde van enkele honderden bedrijven wereldwijd die zaken 
deden met Zuid-Afrika. De vijftien Nederlandse bedrijven op die lijst waren: AKZO, Berkel’s Patent, 
Blydenstein-Willink, Bos Kalis, Grasso, Heineken, Hollandsche Beton, Internatio/Müller, Lindeteves-
Jacoberg, Mulder’s Rollend Materieel, Ned. Scheepvaart Unie, Nijverdal-Ten Cate, Philips, Unilever, 
V.R.G. - Papier. Shell/Koninklijke Olie ontbrak op deze lijst. 
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Ook Nederlandse banken stonden niet op de lijst van de Wereldraad. Toch besloot Betaald Antwoord 
zich vooral op de Nederlandse banken te richten door hen op te roepen hun leningen aan Zuid-Afrika te 
staken. Vooral de AMRO Bank werd het doelwit. Deze bank zat, onder andere, sinds 1970 in een 
consortium van banken dat ruim 200 miljoen dollar had geleend aan Zuid-Afrika. In 1975 riep Betaald 
Antwoord Nederlanders op hun rekening bij de AMRO Bank op te zeggen. Hierbij volgde Betaald 
Antwoord de Wereldraad van Kerken die in november besloot dat geen van haar fondsen nog zou 
worden ondergebracht bij de AMRO Bank (daarnaast werden vijf andere Europese banken door de 
Wereldraad in de ban gedaan).838 Na de acties tegen Zuid-Afrikaans fruit, vooral uitgevoerd door de 
BOA, was dit de tweede poging om een consumentenboycot als wapen in te zetten in de strijd tegen 
apartheid. En ook nu bleek dit wapen scherp en effectief.  
Volgens Betaald Antwoord ontkende de AMRO Bank “alle verantwoordelijkheid of mede-
verantwoordelijkheid voor de effecten van uw handelen in een extreme situatie als die in Zuid-
Afrika...”839 Om het opzeggen te vergemakkelijken leverde Betaald Antwoord aan klanten van de 
AMRO Bank een simpele handleiding over hoe de betaalrekeningen en verzekeringen bij de AMRO 
Bank te beëindigen, inclusief een modelbrief te richten aan de betreffende vestiging. De boycot werd 
onder andere gesteund door de politieke partijen PvdA, PPR en PSP. PvdA-minister van Financiën 
Duisenberg was trouwens tegen. In een brief aan het partijbestuur van de PvdA schreef hij dat: “ ... dit 
soort acties op een willekeurige, volmaakt ongecontroleerde en qua omvang onvoorziene wijze 
belangen van bedrijven schaden.”840 Vanuit zijn positie als minister van Financiën had Duisenberg in 
zoverre een punt dat het massaal terugtrekken van geld door cliënten van de AMRO Bank zou kunnen 
leiden tot het omvallen van de bank en tot grote onrust in de financiële sector. Dat was echter vooral 
theorie, want zo massaal werd aan de oproep geen gehoor gegeven. In totaal ontving Betaald Antwoord 
zo’n 1500 verzoeken voor standaardbrieven voor het opzeggen van de rekening. Hoeveel mensen 
daadwerkelijk bij de AMRO Bank zijn vertrokken heeft Betaald Antwoord niet bijgehouden. In 
augustus 1976 liet de AMRO Bank zelf weten dat 97 mensen hun rekening hadden opgezegd, 
daarentegen hadden twintig mensen de bank benaderd dat ze juist nu een rekening wilden openen, en 
nog eens twintig mensen lieten weten dat ze juist hun rekening zouden opzeggen als de bank zich zou 
terugtrekken uit Zuid-Afrika.841 Maar dit was voordat de acties intensiveerden. Samen met, onder 
andere, de AABN, XminY, BOA, Kairos en de landelijke vereniging van Wereldwinkels, werden er 
tijdens een speciale campagne op 16 en 17 september 1976 gecoördineerde acties gevoerd in tachtig 
Nederlandse gemeenten. Eind september was het aantal opzeggingen bij de AMRO opgelopen tot 
ongeveer 200, zo verklaarde Barkey Wolf, onderdirecteur van de AMRO in een interview.842  
Dat het standpunt van de Wereldraad en Betaald Antwoord plus de boycotacties door de AMRO Bank 
zeer serieus werden genomen, blijkt uit het feit dat de bank in twee grote advertenties in Nederlandse 
dagbladen haar eigen positie omstandig uitlegde. Ongetwijfeld speelden de gebeurtenissen in Zuid-
Afrika zelf hierbij een rol: na ‘Soweto’ was in Zuid-Afrika de vlam in de pan geslagen. Vrijwel 
dagelijks berichtten Nederlandse kranten over de repressie door leger en politie in dat land. Hoewel de 
advertenties van de AMRO Bank overwegend verdedigend waren, werd snel duidelijk dat de bank 
bereid was haar positie tegenover Zuid-Afrika te heroverwegen. In het jaarverslag over 1976 schreef de 
bank: “Ook heeft de discussie ons op nuttige wijze in aanraking gebracht met het steeds belangrijker 
wordende vraagstuk van de verhouding tussen maatschappij en onderneming.”843  
Sneller dan verwacht kon de boycot van de AMRO Bank worden afgeblazen. In maart 1977 liet de 
bank weten geen leningen meer aan de Zuid-Afrikaanse overheid te verstrekken “zolang deze aan de 
rassenwaan een wettige basis blijft geven”. In een radio-interview met het programma Kenmerk zei 
Roelof Nelissen, lid van de Raad van Bestuur van de AMRO, dat “maatschappelijke factoren een rol 
(...) spelen bij het niet meer geven van dat soort zuivere financieringsleningen.”844 Wel kondigde de 
AMRO Bank aan dat zij betrokken zou blijven bij de financiële afwikkeling van transacties van andere 
bedrijven in en met Zuid-Afrika.  
Inmiddels had Betaald Antwoord ook een boycot van de ABN Bank afgekondigd. Ook de ABN 
kondigde snel daarna aan geen leningen meer aan de Zuid-Afrikaanse regering te zullen verstrekken: 
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“This implies that, in our view, a real solution must be found for the present racial discrimination, 
before South Africa will prove an acceptable debtor again, from a political as well from an economic 
point of view.”845 Het afzien door de banken van directe financiering van de Zuid-Afrikaanse overheid 
was een belangrijke, psychologische overwinning voor Betaald Antwoord en de rest van de anti-
apartheidsbeweging.  
Behalve de banken kregen ook de Holland Beton Groep, Bos Kalis en Philips te maken met Betaald 
Antwoord. Daarbij werd het wapen van de consumentenboycot, die in het geval van de banken zo 
effectief bleek, niet gebruikt. Betaald Antwoord pleitte tijdens aandeelhoudersvergaderingen voor het 
terugtrekken uit Zuid-Afrika. Daarbij werden de aandeelhouders niet ingezet als mogelijke 
medestanders; particuliere aandeelhouders noch institutionele beleggers werden door Betaald 
Antwoord aangeschreven of benaderd. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen richtte 
Betaald Antwoord zich tot de bedrijfsleiding zelf en sprak daarbij namens bisdommen en congregaties 
die Rein Jan van der Veen hadden gemachtigd om als hun woordvoerder op te treden. Vooral tijdens de 
aandeelhoudersvergadering van Philips van 1975 (op 24 april) leidden de vragen van Rein Jan van der 
Veen tot tumult. Tijdens deze vergadering vroeg Van der Veen of het bedrijf bereid was haar 
aanwezigheid in Zuid-Afrika opnieuw te overwegen “nu gebleken is wat een uiterst representatieve 
groep van zwarten zelf daarover denkt.”846 Die ‘uiterst representatieve groep’ was een vergadering van 
320 zwarte Zuid-Afrikaanse leiders, genaamd de Zwarte Renaissance Conventie, bijeengeroepen door 
onder andere het Christelijk Instituut en de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken. Frits Philips zelf, een 
voorstander van zekere vormen van apartheid (zie paragraaf ‘De AABN als speurhond’), had het jaar 
ervoor Zuid-Afrika bezocht en was door zwarte leiders gecomplimenteerd over de goede sociale 
omstandigheden in de Philipsfabrieken ter plaatse. Zijn gesprekspartners hadden zich juist uitgesproken 
tegen boycots en tegen de acties van de Wereldraad. Philips reageerde fel en geëmotioneerd op de 
woorden van Van der Veen: “Wij geven geen geld meer aan kerkelijke instellingen die 
bevrijdingsbewegingen steunen (...) U moet zelf eens naar die landen gaan, en praten met de mensen 
daar, en niet met die christelijke oproerkraaiers.”847  
Uit de confrontatie tussen Frits Philips en Rein Jan van der Veen vloeide een schriftelijke 
correspondentie voort. Aanvankelijk communiceerde Frits Philips, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, zelf met de actievoerders, maar na een paar brieven nam zijn zwager, Henk van 
Riemsdijk, op dat moment bestuursvoorzitter van Philips, het stokje over. De correspondentie spitste 
zich vooral toe op de vraag of Philips Eindhoven verantwoordelijkheid kon nemen voor het beleid van 
Philips Zuid-Afrika. Die vraag werd ontkennend beantwoord door Van Riemsdijk: “Ten aanzien van de 
gedragingen en het handelen van Philipsvestigingen over de gehele wereld geldt principieel het 
uitgangspunt dat men ter plaatse de nationale wetten, politiek en economische en sociale doelstellingen 
van het gastland op dezelfde wijze eerbiedigt als een ‘good citizen’ van het land dat doet ...”848 Om dit 
uitgangspunt te bediscussiëren vroeg Betaald Antwoord om een ‘niet vertrouwelijk’ gesprek tussen de 
top van Philips en de (kerkelijke) anti-apartheidsorganisaties. Dit weigerde Philips echter met als 
voornaamste argument dat het een ‘gangbare procedure’ was inlichtingen naar aanleiding van vragen 
van aandeelhouders “om practische redenen zoveel mogelijk schriftelijk te geven.”849 Het was duidelijk 
dat Philips niet van plan was de anti-apartheidsactivisten ruimte te gunnen. 
Betaald Antwoord kwam niet verder in de beschietingen van het Philipsbolwerk dan de AABN enkele 
jaren ervoor. Philips kon de eisen van de actievoerders makkelijk naast zich neerleggen. Dit kwam ook 
omdat Betaald Antwoord geen drukmiddelen inzette. De opstelling van Philips inzake Zuid-Afrika 
werd op geen enkel moment onderwerp van een publieksactie of zelfs van een campagne gericht op de 
politiek. Zoals gezegd werden ook de aandeelhouders niet bij de actie betrokken. Ook de publieke 
opinie werd niet bewerkt, er kwamen nauwelijks gerichte ingezonden brieven in kranten en journalisten 
schreven nauwelijks over de betrokkenheid van Philips in Zuid-Afrika. 
Op een gegeven moment werd de correspondentie tussen de Philipstop en Betaald Antwoord wel 
vertaald en ter beschikking gesteld van de Wereldraad van Kerken, maar ook hieruit vloeiden geen 
pogingen voort om het Philipsconcern onder druk te zetten. Er klonk geen oproep om bijvoorbeeld een 
consumentenboycot op te zetten rondom de Philipsproducten in Nederland, zoals er wel concrete actie 
werd gevoerd tegen de banken, tegen Zuid-Afrikaans fruit, tegen krugerrands en kaapse wijn. Dit 
kwam ook omdat vanaf het einde van de jaren zeventig, in de taakverdeling tussen KZA/Kairos aan de 
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ene kant en de AABN aan de andere kant, Philips toeviel aan de AABN. En de AABN heeft nooit 
gebruik willen maken van het, vaak zo effectief gebleken, wapen van de consumentenboycot. Philips 
bleef gespaard.  
 
Steunt uw geld apartheid? 
Op het hoogtepunt van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging, in de tweede helft van de jaren 
tachtig, deden de kerkelijke organisaties een nieuwe poging om de Nederlandse zakelijke en financiële 
betrokkenheid bij Zuid-Afrika aan de kaak te stellen. In februari 1986 startte een bundeling van 
kerkelijk georiënteerde organisaties, waaronder de Bisschoppelijke Vastenactie, het Centraal Missie 
Commissariaat, de Hervormde en Gereformeerde Zending en Werelddiakonaat, maar ook Werkgroep 
Kairos, Pax Christi en Vrouw Kerk 2/3 Wereld, een informatie- en actiecampagne onder de titel ‘Steunt 
uw geld apartheid?’ (SUGA).  
De doelstelling was drieledig: toerisme naar Zuid-Afrika ontmoedigen, boycot van Zuid-Afrikaanse 
producten en desinvesteringen. De bedoeling was de oproep uit 1972 van de Wereldraad van Kerken 
tot desinvestering te verbreden naar plaatselijke gemeentes en parochies. Op 22 februari ging de 
campagne van start met een manifestatie in de Janskerk in Utrecht. Daar spraken onder andere Vernie 
February, Erik Andriessen (de voorzitter van ‘Steunt uw geld apartheid’), ANC-vertegenwoordiger 
Godfrey Motsepe, Marc Sweet van de SACTU en Thabi Shange, een medewerkster van de RK 
Bisschoppenconferentie in Zuid-Afrika. Het CNV had laten weten niet aan de manifestatie te willen 
deelnemen omdat de enige vertegenwoordiger van de vakbeweging die aanwezig was, van de SACTU 
was.850 De SACTU was immers aangesloten bij de ‘communistische’ World Federation of Trade 
Unions. 
In totaal verspreidde Steunt uw Geld Apartheid 45.000 kranten om het publiek op de hoogte te brengen 
van de actie. SUGA organiseerde acties met onder andere Philips en Shell als doelwit. Ook schreef 
SUGA een brief aan minister Van den Broek om de bijdrage aan Nederlanders die in Mozambique 
werken in Nederlandse regeringsdienst voor een ‘recuperatieverlof’ in Zuid-Afrika niet meer te 
vergoeden.851 Maar vooral richtte SUGA zich op het toerisme richting Zuid-Afrika. 
In september 1985 schreef de organisatie een serie brieven aan reisorganisaties met het “dringende 
verzoek (...) alle activiteiten te beëindigen die gericht zijn op de bevordering van het toerisme naar 
Zuid-Afrika.”852 Holland International, de ANWB, V&D, Arke Reizen, NBBS, Broere Reizen, D 
Reizen, Perry Sport, Bontour en Travelloyd en vele andere ontvingen een dergelijk verzoek. In het 
kader van de toerisme-actie reageerden 25 reisbureau’s positief op de verzoeken van Kairos om geen 
reizen naar Zuid-Afrika aan te bieden. Zes reisbureau’s lieten weten niet aan het verzoek te willen 
voldoen. 
Veel reisbureaus lieten weten toch al geen reizen meer naar Zuid-Afrika te verkopen, vaak naar eigen 
zeggen om ‘principiële redenen’. Maar sommige lieten ook weten naar aanleiding van de brief met 
deze activiteiten te stoppen. Dat gold bijvoorbeeld voor het Arnhemse reisbureau Nijenhuis853, en voor 
reisbureau Alferink met vestigingen in diverse Nederlandse plaatsen.854 In januari 1986 behaalde 
SUGA een succes toen vier reisbureau’s besloten dat ze, op aandringen van SUGA, op de 
‘vakantiebeurs ‘86’ in de Utrechtse Jaarbeurs, geen toeristische reizen naar Zuid-Afrika zouden 
aanbieden.855 
Een van de reisorganisaties die zich aanvankelijk verzette tegen de acties was A-reizen te Mijdrecht. 
Bij A-reizen waren eerder, in maart 1985, vernielingen aangericht, door de groep ‘Amsterdammers 
tegen Apartheid’, wegens het aanbieden van reispakketten naar Zuid-Afrika. Het verzoek namens de 
kerken, een half jaar later, viel daarom niet goed bij directeur-eigenaar Bernd Schötz: “Wie bent u, die 
door middel van dwingende verzoeken het zakendoen van Nederlandse organisaties wil doen 
beïnvloeden? Reeds in maart van dit jaar hebben vandalen ‘huisgehouden’ in ons hoofdkantoor in 
Mijdrecht en door middel van amok voor zo’n ƒ 80.000,- aan schade aangericht.”856 Aanvankelijk 
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schakelde Schötz een advocaat in, maar liet vervolgens, na rijp beraad, via het ANP weten dat ook A-
reizen, “vanwege de recente ontwikkelingen en de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika”857 geen reizen 
meer naar Zuid-Afrika zou aanbieden. 
De Zuid-Afrikaanse ambassadeur David Louw noemde de toerisme-actie van de kerken ‘in wezen 
fascistisch’, en werd daarover, na aansporing van Kamerleden Ria Beckers (PPR) en Jacques Wallage 
(PvdA) op het matje geroepen bij minister Van den Broek.858 
Volgens onder andere De Telegraaf en het OSL waren de positieve reacties vanuit de reiswereld 
gemotiveerd door de brandstichting bij oliehandelaar John Deuss in januari 1985 (zie het hoofdstuk 
over de radicale anti-apartheids groepen). Het OSL schreef eind november 1985 een persbericht waarin 
stond: “Uit uw beslissing geen reizen meer naar Zuid-Afrika te organiseren blijkt dat U eieren voor Uw 
geld hebt gekozen, omdat U – zo niet uit ervaring dan op grond van gebeurtenissen die plaatsvonden – 
wel weet, dat een afwijzende reactie acties zal uitlokken. Want zo gaat dat in Nederland. Wie niet doet 
wat actievoerend Nederland eist zal hiervoor moeten boeten.”859  
 
De slagkracht van Steunt Uw Geld Apartheid? werd enigszins onderuit gehaald door het feit dat de 
kerkelijke afzenders van de acties ook geen schone handen bleken te hebben. Het blad De Tijd kwam 
in februari 1986 met berichten dat er nogal wat kerkelijke instellingen waren met beleggingen in 
bedrijven met Zuid-Afrikaanse banden. In totaal hadden, volgens De Tijd, kerkelijke pensioenfondsen 
zo’n 70 miljoen gulden belegd in bedrijven met Zuid-Afrikaanse belangen, zoals Akzo, Bols, 
Heineken, Nationale Nederlanden, Philips en Unilever. De directeur beleggingen van de Hervormde 
Kerk, Theo van Vliet, liet in het Reformatorisch Dagblad weten dat “een beetje belegger niet (...) 
zonder deze bedrijven [kan].”860 In De Tijd werd Van Vliet ook geciteerd: “De basisverplichting van de 
stichting is het zekerstellen van de pensioenen. De gelden moeten belegd worden met maximale 
rendementen. En dat verdraagt zich nu eenmaal slecht met bepaalde ethische uitgangspunten. Ik ga niet 
afwegen welk bedrijf wat waar doet. Ik kan mij niet verdiepen in wat Shell in Zuid-Afrika doet.”861  
De achterban van SUGA werd opgeroepen de synodes te benaderen om deze aandelen af te stoten.862 
Door de kerkelijke beleggingen rakelde de discussie over apartheid en de rol van de kerken weer 
helemaal op. “Als het belijden geen invloed heeft op het beleggen, dan zijn alle grote woorden geen 
cent waard”, zo stelde de secretaris van de Raad van Kerken, ds W.R. van der Zee, tijdens een speciale 
werkdag ‘Belijden en Beleggen’ op 1 november 1986 in Utrecht. De geformeerde synode sprak zich in 
oktober 1986 uit tegen beleggingen van kerkelijk geld in bedrijven, waarmee steun zou worden 
gegeven aan het apartheidsbewind. Maar dit betekende nog niet dat de bestaande aandelen zouden 
worden afgestoten. De gereformeerden worstelden wat te doen met de aandelen. Verkopen zou al te 
makkelijk zijn, meende ds A. Velthoen tijdens de synode van 7 oktober te Lunteren, “Wat moet je 
daarmee doen? Verkopen? Met als gevolg dat je een ander aanzet tot het kwade?”863 Uiteindelijk 
besloot de synode tot een jaar uitstel van de beslissing, na dat jaar zouden, aldus ds B.J.W Schelhaas, 
“onze woorden eens vlees moeten worden. En die zullen ook in ons eigen vlees snijden. Of zijn de 
centen ons te machtig geworden?”864  
Ook de hervormden worstelden met de vraag wat te doen met de besmette aandelen. Het breed 
moderamen schreef: “Stel dat uw verzoek ingewilligd zou worden, haalt dit in werkelijkheid iets uit? 
Als de beleggingen van de raad zouden worden teruggenomen, wordt dan het ‘gat’ dat ontstaat, niet 
door een andere belegger opgevuld?”865 Hiermee herhaalden de kerkmensen ongemerkt de argumenten 
die door bedrijven als Shell werden gebruikt om zich te keren tegen terugtrekking uit Zuid-Afrika. 
De Vereniging voor Christelijk Onderwijs, de formele eigenaar van de Vrije Universiteit, had ook 
aandelen in ‘foute’ Nederlandse bedrijven waaronder Philips, Océ van de Grinten en Dortsche 
Petroleum (onderdeel van Shell). In totaal ging het om een aandelenbezit ter waarde van ongeveer twee 
miljoen gulden (op een totale aandelenportefeuille ter waarde van twintig miljoen).866 De Vereniging 
weigerde deze aandelen van de hand te doen, hetgeen haar kwam te staan op de weigering van Allan 
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Boesak – op advies van Kairos – om in oktober 1987 een lezing te houden aan de VU.867 Naast de 
‘boycot’ door Boesak werd de VU-Vereniging belaagd met verontwaardigde brieven van onder andere 
oudgediende Ben van Kaam en van het Werelddiakonaat van de Hervormde Kerk.  
Aan katholieke zijde organiseerden de organisatie CMC en het Centraal Missionair Beraad Religieuzen 
eind mei 1986 een aantal studiedagen voor de besturen van alle ordes en congregaties in Nederland. 
Naar aanleiding van deze studiedagen schreef het CMBR een brief aan de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie met de mededeling dat de ordes en congregaties “niet wensen dat hun geld 
apartheid steunt” en de vraag of de bisschoppen “onze geloofsgemeenschap zult vragen om solidariteit 
met Zuidafrikaanse medechristenen uit te drukken via een veelvoud van ekonomische middelen die de 
val van het apartheidsregine kunnen bespoedigen.”868 De bisschoppen lieten daarop weten dat zij het 
beëindigen van (onbedoelde) economische relaties met Zuid-Afrika via aandelen van Nederlandse 
bedrijven met banden in dat land ‘een complexe zaak’ vonden, maar dat het zeker “niet de bedoeling 
van de bisschoppen is om op enigerlei wijze het apartheidsregime te steunen.”869 
De zaak van de kerkelijke beleggingen droeg zeker bij aan het besef in Nederland van de eigen 
verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het voortduren van apartheid, maar het verminderde 
ook de kracht van de acties gericht tegen het bedrijfsleven zelf. Die konden achterover leunen terwijl 
de activisten bezig waren het eigen straatje zo schoon mogelijk te vegen.  
 
Kerken en apartheid 
De kerken speelden een dubbele rol in de Nederlandse beweging tegen de apartheid. Aan de ene kant 
waren de kerken het ‘doelwit’ van anti-apartheidsgroepen zoals Kairos, Betaald Antwoord en ook Pax 
Christi en Justitia et Pax, maar aan de andere kant waren de kerken in min of meerdere mate zelf ook deel 
van de anti-apartheidsbeweging. Dat is een dubbelrol die we ook zien bij, bijvoorbeeld, de vakbonden. De 
grenzen van de anti-apartheidsbeweging waren fluïde. Veel van de organisaties die een rol speelden in het 
veranderen van het Nederlandse beleid ten gunste van de bestrijding van apartheid, stonden op hun beurt 
ook onder druk van andere groepen om verder te gaan in de eigen opstelling ten aanzien van de anti-
apartheidsstrijd. Dat proces van duwen en geduwd worden strekte zich uit tot en met de Nederlandse 
overheid, waarbij gemeentelijke en provinciale overheden probeerden de nationale overheid tot verdere 
stappen te verleiden. En de nationale overheid, op haar beurt, deed soms pogingen om ‘Europa’ of andere 
bondgenoten te winnen voor grotere druk op Zuid-Afrika.  
De gereformeerde en hervormde kerken in Nederland hadden een verschillend tempo in hun beleid ten 
aanzien van apartheid. Aan het eind van de jaren zestig stelde de Hervormde Kerk zich duidelijk achter het 
Christelijk Instituut, zowel in woord als in daad (financieel). De Gereformeerde Kerken, daarentegen, 
waren eind jaren zestig hopeloos verdeeld. Naast enkele fervente pleitbezorgers voor een anti-
apartheidskoers, zoals natuurlijk Verkuyl, had de gereformeerde kerk ook enkele van de meest verstokte 
aanhangers van apartheid onder haar dak, waarvan AR-Kamerlid Maarten Schakel misschien wel het meest 
uitgesproken was evenals synodevoorzitter P.G. Kunst, die in Zuid-Afrika had gewoond en grote 
sympathie had voor het blanke broedervolk. 
Cor Groenendijk omschrijft het verschil tussen de Gereformeerde en de Hervormde Kerk als volgt: 
enerzijds gingen de hervormden eerder en radicaler ‘om’ terwijl de gereformeerden heel lang 
weerstand bleven bieden tegen de roep om een veroordeling van apartheid. Anderzijds, toen dat 
standpunt eenmaal was aangenomen, gaven de gereformeerden er meer gevolg aan dan de hervormden 
deden. “Een synodebesluit van de hervormden, daar wordt kennis van genomen en dat was het dan wel. 
En àls de gereformeerden uiteindelijk een besluit nemen, dan gaan ze daarin veelal verder dan de 
hervormden. Dat zag je ook in WO-II toen gereformeerden vaak in het verzet zaten.”870 In de praktijk 
kwam het verschil er vaak op neer dat de Hervormde Kerk snel een relatief progressief standpunt 
bepaalde ten aanzien van de apartheid waarna er vervolgens langdurig werd gediscussieerd door voor- 
en tegenstanders van het besluit. Bij de gereformeerden kwam de discussie eerst en werd veel later pas 
een besluit genomen.  
Meijers (2008) constateert dat in de loop van de jaren zestig binnen de Hervormde Kerk vooral de top 
een fel anti-apartheidsstandpunt innam. Lokale gemeentes waren over het algemeen behoudender dan 
de kerkleiding. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de kerkleiding in direct en persoonlijk contact 
stond met de Zuid-Afrikaanse tegenstanders van apartheid zoals Beyers Naudé en vooral de zwarte 
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Zuid-Afrikaanse predikanten die steeds vaker Nederland aandeden.871 Een probleem bij de (soms) 
heldere afwijzing van apartheid door de (vooral hervormde) kerk is dat de woorden niet altijd gevolgd 
zijn door daden. De consequenties van verregaande uitspraken zijn lang niet altijd getrokken. Op dat 
moment wreekte zich namelijk dat de hervormde achterban vaak nog niet zo ver was als de kerkelijke 
top. In een persoonlijke brief aan Ben Bavinck stelde Cor Groenendijk dat je apartheid kunt 
beschrijven in termen van racisme en klassenstrijd, “maar het is ook een Hervormd/gereformeerd 
familiedrama.”872  
 
Vooral richting de politiek zijn zowel de Gereformeerde als de Hervormde Kerk vaak terughoudend 
geweest in hun uitspraken: “Het kerkelijke spreken is nog vaak mompelen”, zo stelde Kairos-
bestuurslid Erik Andriessen nog in 1985.873 Overigens legde juist Kairos vanaf het begin van de jaren 
zeventig veel nadruk op het belang van vergaande uitspraken van de Raad van Kerken en van 
kerkbesturen inzake apartheid: Kairos stuurde daarmee eerder aan op grote woorden dan op kleine 
daden.874 
Hoewel de kerken vaak minder ver gingen dan de anti-apartheidsbeweging wilde – getuige ook 
bovenstaande uitspraak van Andriessen – zijn de Nederlandse kerken vanaf 1970 toch ook ver 
gekomen in hun afwijzing van apartheid. Zo hadden zowel de Hervormde als de Gereformeerde Kerk 
een aanbeveling gedaan voor terugtrekking van investeringen uit Zuid-Afrika en hadden de 
synodevoorzitters van beide kerken bij het CDA aangedrongen op economische maatregelen tegen 
Zuid-Afrika. “Wie had dat 10 jaar geleden verwacht?”, zo schreef Kairos-voorzitter Cor Groenendijk 
aan Rein Jan van der Veen in 1983. In deze persoonlijke brief memoreerde Groenendijk dat er in de 
afgelopen tien, vijftien jaar veel was bereikt in de opstelling van de kerken.875 De wellicht meest 
vergaande positie namen de Nederlandse kerken in tijdens een speciale consultatie van de Raad van 
Kerken in Amersfoort, van 28 tot 30 november 1985. In een verslag van deze consultatie, getiteld ‘Het 
uur van de waarheid’, worden Shell en Philips met name genoemd als de harde kern van het 
Nederlandse bedrijfsleven wat betreft steun aan de apartheid. Tegen beide bedrijven moesten, volgens 
de RvK, ogenblikkelijk acties worden ondernomen, onder andere door het van de hand doen van 
aandelen van beide bedrijven. Ook erkende de RvK het ANC “als de belangrijkste beweging in de 
bevrijdingsstrijd van Zuid-Afrika (...) en hebben we volledig begrip voor de weg die het gaat. De 
beslissing geweld te gebruiken is de beslissing van het ANC, dat jarenlang zonder resultaat geweldloos 
tegen de apartheid heeft gestreden.”876  
De kerken speelden, soms op de achtergrond, een belangrijke rol in de verbreding van de anti-
apartheidsbeweging. Zij waren voor Kairos een ‘doorgeefluik’ richting de samenleving. De kerken 
legitimeerden de eisen, ze financierden tal van acties en campagnes, ze gaven politiek gewicht aan de 
organisaties. Vooral dankzij de kerken is de financiële steun van medefinancieringsorganisaties op 
gang gekomen: zij zorgden voor het klimaat waarin die steun vanzelfsprekend werd.  
Maar er zat ook een bovengrens aan de mate waarin de kerken mee konden gaan met Kairos. Binnen 
vrijwel alle kerken bestond een, soms luidruchtige, minderheid die het kerkelijke activisme jegens de 
apartheid niet zag zitten.  
Veel van de aandacht die Kairos aan de kerken heeft besteed was gericht op het ‘om’ krijgen van de 
kerkbesturen. Dat verhult een beetje de actieve rol die kerken gespeeld hebben in het zelf actie voeren 
tegen apartheid. Het is ontegenzeggelijk zo dat veel van het draagvlak in de Nederlandse samenleving 
voor de strijd tegen apartheid ‘via de kerkbankjes’ liep. Soms gebeurde dat letterlijk zo omdat er vanaf 
de jaren zeventig in preken regelmatig aandacht werd besteed aan het  onrecht en de on-christelijkheid 
van apartheid. Zeker in het begin waren de (gast)preken van Beyers Naudé in veel Nederlandse kerken 
van belang. Naudé heeft ongetwijfeld op de meest directe manier vele kerkelijke Nederlanders de ogen 
geopend. Later speelden andere dominees zoals Boesak en Ntoane een soortgelijke rol. Vanaf 1970 
hebben zo’n honderd Zuid-Afrikanen in Kampentheologie gestudeerd.877 Veel van hen legden en 
marge van hun studie contacten met kerkelijk Nederland. Vele tientallen bekende en onbekende Zuid-
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Afrikaanse predikanten en andere kerkelijke leiders hebben gedurende de anti-apartheidsstrijd een 
groot gedeelte van gelovig Nederland bereikt. Zij speelden een onschatbare rol in het beïnvloeden van 
het kerkelijke debat over apartheid. De Zuid-Afrikanen verleenden de kracht van authenticiteit aan de 
boodschap. Dankzij hun optredens in Nederlandse kerken en tijdens openbare spreekbeurten was het 
niet meer alleen ‘praten over’ onderdrukking, maar kreeg onderdrukking een gezicht. De stem van de 
onderdrukte was letterlijk te horen en kon door de kerkelijke achterban niet genegeerd worden. 
 
Katholieken tegen apartheid 
De katholieke kerk speelde in de anti-apartheidsstrijd een minder prominente rol dan de protestantse 
kerken. Een belangrijke reden was wellicht dat katholieken in Zuid-Afrika een kleine minderheid 
vormden. Ook had de katholieke kerk zich niet aangesloten bij de Wereldraad van Kerken zodat de 
discussies over apartheid die daar vanaf de jaren zestig gevoerd werden aan de katholieke kerkelijke 
instituties grotendeels voorbij gingen.  
De Nederlandse bisschoppen lieten zich inzake apartheid naar eigen zeggen leiden door de bisschoppen 
in Zuid-Afrika zelf. Pas toen de bisschoppen daar zich uitspraken, bijvoorbeeld voor een 
investeringsstop, deden hun Nederlandse collega’s dat, mondjesmaat, ook. Op zich was er wel iets te 
zeggen voor zo’n afhankelijke opstelling. Immers, wie wisten beter wat er tegen aparheid moest 
gebeuren dan de Zuid-Afrikanen zelf? Het belangrijkste tegenargument was echter dat de Zuid-
Afrikaanse bisschoppen gebonden waren door de restrictieve Zuid-Afrikaanse wetgeving. Pleiten voor 
sancties betekende last krijgen met de overheid. Dat gold zelfs voor bisschoppen. Juist vanuit het 
buitenland was een meer radicale opstelling mogelijk. Door zich te verschuilen achter hun Zuid-
Afrikaanse collega’s, lieten de Nederlandse bisschoppen zich in zekere zin het zwijgen opleggen door 
de Zuid-Afrikaanse repressie. 
Sommige Nederlandse katholieke organisaties gingen veel verder dan de bisschoppen in Nederland. 
Ten eerste waren er verschillende ordes en congregaties die vele jaren lang de anti-apartheidsstrijd 
moreel en financieel hebben ondersteund. Zo stelden diverse congregaties hun spreekrecht (op grond 
van aandelenbezit) bij aandeelhoudersvergaderingen ter beschikking van anti-apartheidsorganisaties 
die bedrijven wilden aanspreken op hun belangen in Zuid-Afrika. Ook waren sommige ordes en 
congregaties bereid om de anti-apartheidsstrijd op een bijzondere manier te financieren, zoals 
bijvoorbeeld de Zusters van Schijndel die geld gaven voor ‘de stille fondsen’ van Beyers Naudé (zie 
paragraaf Bevrijdingsfonds). Ook een bijzonder actieve rol speelde Pax Christi, de organisatie die 
samen met het KZA, Kairos en de Novib voor een belangrijk deel in de jaren tachtig de anti-Shell 
campagne vorm gaf. 
Maar op andere momenten stond katholiek Nederland vooral op de rem. In 1982 weigerde bijvoorbeeld 
bisschop Simonis van Rotterdam zijn naam te verbinden aan de groep Rotterdam tegen Apartheid, naar 
eigen zeggen omdat hij de naam niet gelukkig gekozen vond. “Ik ben liever vóór iets. ‘Rotterdam vóór 
naastenliefde’ had mij beter geleken.”878  
 
Pas toen de Zuid-Afrikaanse clerus zich in de tweede helft van de jaren tachtig steeds meer begon te 
roeren stelden de Nederlandse bisschoppen zich ook iets progressiever op. In mei 1986 had de Zuid-
Afrikaanse bisschoppenconferentie, na lange aarzeling en onder grote druk, vastgesteld dat overgegaan 
moest worden tot economische druk op Zuid-Afrika als laatste geweldloze middel in de strijd tegen 
apartheid. Later ontstond er echter weer onduidelijkheid over deze uitspraak omdat een Zuid-
Afrikaanse bisschoppelijke commissie liet weten dat economische druk, bedoeld om een einde te 
maken aan de apartheid, een averechts effect zou hebben. Voor de Nederlandse bisschoppen was dit 
aanleiding om een eigen standpunt opnieuw op te schorten. Pas in 1988 drongen de Nederlandse 
bisschoppen er bij de Nederlandse regering op aan om, onder andere, de import van Zuid-Afrikaanse 
kolen stop te zetten. 
Zowel vanuit Pax Christi als vanuit Justitia et Pax klonk vanaf de jaren zeventig het verwijt dat de 
Nederlandse bisschoppen zich verscholen achter hun collega’s in Zuid-Afrika “wier handen op hun rug 
gebonden zijn en die tot het uiterste zijn gegaan.”879 Jan ter Laak, secretaris van Pax Christi, liet 
tegenover de KRO-radio weten: “Ik zal er als lid van Justitia et Pax op aandringen dat nu de 
bisschoppen alsmaar uitstellen, Justitia et Pax zelf maar de ontwerpverklaring (...) moet uitgeven.”880 
Waarop bisschop Bär geïrriteerd antwoordde dat Justitia et Pax natuurlijk een eigen 
verantwoordelijkheid had, maar dat “de geloofsgemeenschap daar het beste is gediend met wat de 
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bisschoppen daar vragen. Als je nu ontwerp-verklaringen gaat publiceren, zaai je verwarring. En dat 
kan de bedoeling van zelfstandigheid toch niet zijn.”881 Feit was dat de Nederlandse bisschoppen niet 
overtuigd waren van het nut van economische sancties en meer heil zagen in het aloude polaroid-
model, waarbij buitenlandse bedrijven door hun sociale beleid de apartheid van binnenuit zouden 
uithollen. Volgens het bisdom van Rotterdam zou de kerk zich beter achter het EG-tweesporenbeleid 
kunnen scharen: beperkende maatregelen aan de ene kant en positieve maatregelen (zoals hulp voor 
slachtoffers) aan de andere kant.882 
Begin jaren tachtig werd het Breed Overleg Zuidelijk Afrika (BOZA) van katholieke organisaties 
opgericht. Daarin zaten, naast Kairos, Cebemo, het Centraal Missie Beraad religieuzen (CMBR), het 
Centraal Missie Commissariaat (CMC), Justitia et Pax, Mensen in Nood, Nederlandse Missieraad, Pax 
Christi en Vastenaktie. BOZA had tot doel druk op de (katholieke) kerken en kerkelijke organisaties uit 
te oefenen om een kritischer anti-apartheidsbeleid te voeren. Vooral in de tweede helft van de jaren 
tachtig richtte BOZA zich op ‘foute’ beleggingen van katholieke organisaties (zie ook paragraaf 
‘Steunt uw geld apartheid?’). Als reactie op het uitblijven van een helder standpunt van de Nederlandse 
bisschoppen publiceerde BOZA een eigen ‘actieplan’, waarbij vooral kerken en kerkelijke organisaties 
werden benaderd om hun aandelen in bedrijven met Zuid-Afrikaanse banden af te stoten. Uitspraken 
van de bisschoppenconferenties maakte het voor groepen als BOZA ook makkelijker om te pleiten 
voor desinvesteringen door Nederlandse bedrijven en instellingen. Zoals bijvoorbeeld tegenover de 
katholieke onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus.883 
 
De strijd om het CDA 
Gedurende vrijwel de gehele periode van de anti-apartheidsstrijd was de opstelling van het CDA de 
sleutel in het bereiken van een politieke meerderheid om verdergaande Nederlandse maatregelen tegen 
Zuid-Afrika te bereiken. De strijd om het CDA, als grootste (midden)partij was voor de anti-
apartheidsbeweging van vitaal belang. Christen-democraten hadden vanaf de Tweede Wereldoorlog 
onafgebroken deel uitgemaakt van de regering. Ondanks de secularisering die vanaf de jaren zestig 
inzette, bleven de christelijke partijen – vanaf 1980 verenigd in het CDA – een centrale positie innemen 
in ieder kabinet. 
De strijd om het CDA beheerste de anti-apartheidsbeweging gedurende een flink deel van de jaren 
zeventig en de gehele jaren tachtig. Soms haalden de anti-apartheidsgroepen kleine overwinningen, 
maar meestal bleven de christen-democraten vasthouden aan een behoedzame koers met betrekking tot 
de apartheid. Als organisatie met een kerkelijke achtergrond was Kairos de meest aangewezen 
organisatie om het CDA te bestoken. Dat kon direct, maar vaak ook verliep de druk op het CDA via de 
kerken. 
Het CDA-verkiezingsprogramma van 1977, ‘Niet bij brood alleen’, was kort over Zuid-Afrika. Het enige 
dat erin stond was dat het CDA apartheid afwees, dat de resoluties van de Veiligheidsraad werden gesteund 
en dat oplossingen langs vreedzame weg moeten komen.884 Kwantitatief week het CDA niet af van andere 
middenpartijen. Ook de PvdA was in 1977 – zelfs na de opstand van Soweto dus – summier over de 
apartheid. Maar in ieder geval hadden de sociaal-democraten enkele concrete maatregelen in het 
programma staan: geen medewerking van de overheid aan investeringen in Zuid-Afrika, en de principiële 
bereidheid “politieke, financiële en economische consequenties te verbinden” aan het afwijzen van 
apartheid.885  
Tot het moment dat de kwestie van de olieboycot politiek explosief werd, bleef de druk vanuit de anti-
apartheidsbeweging op het CDA vooral beperkt tot schriftelijk commentaar. In mei 1977 stuurde Kairos 
een telex naar het bestuur van het CDA om de teleurstelling uit te spreken over de reactie van deze partij op 
de actie van het KZA ‘partij kiezen voor Zuidelijk Afrika’. Volgens het CDA moest de steun aan de 
bevrijdingsbewegingen zich beperken tot het verzachten van de gevolgen van apartheid en 
rassendiscriminatie en tot het gebruik van opvoedkundige middelen. In geen geval mocht de hulp “worden 
gebruikt voor de aanschaf van wapenen”.886 Kairos vroeg zich retorisch af waarom het pacifisme van het 
CDA zich beperkte tot Zuidelijk Afrika: “voor Nederland en West-Europa wilt u legers, uitgerust met 
moderne wapens met inbegrip van nucleaire wapens.” Vervolgens wierp Kairos het CDA voor de voeten 
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dat een geweldloos middel als een economische boycot bovendien werd afgewezen. “Uw antwoorden 
stellen ons wederom teleur”, zo eindigde de telex.887 
 
Toch luidde het jaar 1977 een periode in waarin er meer dan ooit ruimte was om bij het CDA voet aan de 
grond te krijgen. Na de verkiezingen van 1977 had een minderheid in de CDA-fractie een sterke 
voorkeur voor doorregeren met de PvdA. Toen Van Agt en Wiegel uiteindelijk het rechtse kabinet Van 
Agt I formeerden gingen deze christen-democraten – op één na allemaal afkomstig uit de ARP – -
schoorvoetend akkoord en beloofden zich loyaal jegens de regering te zullen opstellen, maar hielden 
zich het recht voor om ieder voorstel van het kabinet te toetsen aan hun principes. Voor deze 
‘loyalisten’ was de kwestie van de olieboycot jegens Zuid-Afrika een uitgelezen mogelijkheid om de 
eigen positie tegenover het kabinet te markeren. De goede banden van loyalist Jan Nico Scholten met 
de anti-apartheidsbeweging zorgden ervoor dat Scholten tegenover zijn medestanders een sterke ‘zaak’ 
kon opbouwen voor eenzijdige Nederlandse stappen jegens Zuid-Afrika.  
Scholten werd daarmee een spil in de strijd om het CDA. Gedurende zijn Kamerlidmaatschap voor het 
CDA (later werd hij senator voor de PvdA) was Scholten de belangrijkste pleitbezorger van de anti-
apartheidsbeweging in de Tweede Kamer. Zelfs zijn collega’s bij de PvdA, zoals Relus ter Beek en 
Jacques Wallage, hadden zich niet zo vastgebeten in dit ‘dossier’ als Scholten. De gereformeerde 
Scholten was van ver gekomen. Tot halverwege de jaren zestig vond hij rassenscheiding nog een goede 
oplossing voor de problemen in Zuid-Afrika. “De verandering is in ’66 gekomen. In dat jaar maakte ik 
een reis naar Zuid-Afrika (...) we zagen de exploitatie van zwart in naam van het christendom, de 
tegenstelling tussen de gigantische huizen van suikerboeren en de kraalhutten van hun werknemers. De 
concentratie van wereldonrecht. Het betekende een ommekeer.”888 Een tweede sleutelmoment beleefde 
Scholten tijdens een bezoek, samen met PvdA-collega Relus ter Beek, aan Guinee-Bissau waar beide 
parlementariërs in een bombardement door Portugese luchtstrijdkrachten terecht kwamen.889 Die 
ervaring sterkte beide politici in hun afwijzen van het Portugese optreden in Afrika. Vooral Scholten 
radicaliseerde en dat had gevolgen voor zijn opstelling jegens Zuid-Afrika. 
Het hoogtepunt van de strijd van Scholten binnen zijn partij voor een verdergaand standpunt in de strijd 
tegen de apartheid waren ongetwijfeld de Kamerdebatten tussen 1979 en 1981 over een mogelijke 
eenzijdige olieboycot door Nederland (meer daarover in het hoofdstuk over Shell en de olieboycot). Dit 
gevecht eindigde met een nederlaag voor Scholten: toen puntje bij paaltje kwam vonden teveel 
CDA’ers de strijd tegen de apartheid geen politieke crisis waard. De kans om via de parlementaire weg 
een doorbraak te forceren was daarmee voor lange tijd verkeken. De CDA-fractie zocht en vond 
manieren om de rijen te sluiten. 
 
Ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 presenteerde de beweging een ‘Zuidelijk 
Afrika programma’ waarin 32 beleidsaanbevelingen stonden voor de politieke partijen op het gebied 
van sancties tegen het apartheidsregime (onder andere een olieboycot, koleninvoer tegengaan, 
tegengaan verkoop van Zuid-Afrikaans goud, Zuid-Afrikaanse producten verplicht als zodanig labelen 
en het stoppen van leningen), hulp aan de bevrijdingsbewegingen, en Nederlandse initiatieven op het 
internationale toneel om Zuid-Afrika te isoleren. Alle partijen in de Tweede Kamer werden benaderd 
met dit programma. De enige partij die niet reageerde was het CDA.  
Er waren binnen het CDA nog steeds stemmen, naast die van Scholten, die pleitten voor een 
voorhoedepositie in de strijd tegen de apartheid. In het CDA partijblad CDActueel stond in 1981 een 
‘commentaar’ waarin volmondig werd opgeroepen tot het voorlopen van Nederland in het uitvaardigen 
van een economische boycot en andere “krachtiger maatregelen tegen de regering van Zuid-Afrika”.890 
Tegelijkertijd ontspon zich in dat blad een discussie over het CDA-partijprogramma dat volgens 
sommigen te veel anti-Zuid-Afrika was en volgens anderen juist een belangrijke steun betekende aan 
(vreedzame) veranderingen in dat land. Zelfs de teneur van de officiële CDA-partijlijn was dat de 
regering in Pretoria harder bestreden diende te worden. In het CDA-program ‘Om een zinvol bestaan’ 
stond dat onverkort gestreefd diende te worden naar economische sancties, “bij voorkeur met andere 
westerse landen”, waarmee vooral de EG werd bedoeld.891 Maar voor een meerderheid in de fractie 
plus het CDA-smaldeel in het kabinet was het optreden in EG-verband méér dan een voorkeur. Het was 
een harde voorwaarde. Een voorhoedepositie of laat staan een alleengang van Nederland was voor de 
CDA’ers die de macht uitoefenden uitgesloten. 
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Fractieleider Bert de Vries was één van de CDA-fractieleden die bereid was verder te gaan dan de 
stellingname die Van den Broek in een nota van mei 1983 had neergelegd. In het partijblad CDActueel 
stelde De Vries dat hij “een gevoel van teleurstelling niet [kon] onderdrukken, toen minister Van den 
Broek met een keur aan argumenten betoogde dat noch een olieboycot, noch een beperking van de 
koleninvoer, noch een investeringsregeling volkenrechtelijk mogelijk is (...) Het CDA is het aan 
zichzelf, aan zijn kiezers verplicht om alsnog na te gaan of eenzijdige economische maatregelen van 
Nederland tegen Zuid-Afrika mogelijk zijn.”892 Maar zelfs De Vries kon niet verhelen dat de 
verhoudingen in de Tweede Kamer in 1983 anders waren dan in 1980. De meer progressieve 
Kamerleden van CDA-huize hadden na de verkiezingen van september 1982 (de kabinetten van Agt II 
en III bleven in totaal slechts één jaar overeind waardoor er nieuwe verkiezingen noodzakelijk waren) 
grotendeels het veld geruimd. In het Kamerdebat over de nota bleef Van den Broek makkelijk overeind 
met, zelfs naar eigen zeggen ‘gratuite’,893 opmerkingen over de mogelijkheid dat het bedrijfsleven 
vrijwillig maatregelen kon nemen om de betrekkingen met Zuid-Afrika te verminderen.  
In december 1983 trok de meest fervente strijder tegen de apartheid binnen het CDA, Jan Nico 
Scholten, zijn conclusies uit het toenemende isolement dat hij binnen de fractie ondervond en scheidde 
zich, samen met Dijkman af van de fractie. De anti-apartheidsbeweging zag zich beroofd van haar 
belangrijkste aanspreekpunt binnen de christen-democratie. Sterker nog: na het vertrek van Scholten 
bleef binnen het CDA een grote antipathie achter jegens Scholten zelf, maar ook jegens de anti-
apartheidsbeweging (meer over de positie van Scholten in het hoofdstuk over de campagne tegen 
Shell). 
Met het verdwijnen van de loyalisten uit de Kamer had het CDA weinig meer te duchten van de 
linkerflank. En daarmee kon het CDA het ‘hoofdpijndossier’ Zuid-Afrika van de agenda afvoeren. 
Tijdens een vertrouwelijk gesprek tussen David de Beer en Cor Groenendijk van Kairos met CDA-
voorzitter Piet Bukman, op 12 april 1983, erkende Bukman dat het CDA door de kiezer zou worden 
beoordeeld op basis van de kwestie Zuid-Afrika. Volgens Bukman was er wat betreft Zuid-Afrika bij 
het CDA een pauze ingetreden.894 Kairos signaleerde inderdaad afnemende betrokkenheid: CDA-
Kamerleden gaven minder dan voorheen acte de présance bij Zuid-Afrikaanse gasten, ze stelden 
minder Kamervragen over Zuid-Afrika en hielden zich vaker afzijdig tijdens Kamerdebatten waarin de 
apartheid aan de orde kwam.895 Wel had het CDA een ad hoc werkgroep Zuid-Afrika ingesteld. Deze 
werkgroep werd echter gedomineerd door conservatieve CDA’ers zoals de Kamerleden Aarts en 
Gualtérie van Weezel, aangevuld met CNV’er Arie Hordijk. Vertegenwoordigers van de anti-
apartheidsbeweging hadden geen toegang tot deze commissie. 
CDA-Europarlementariër Jean Penders verklaarde dat het CDA wat betreft eenzijdige Nederlandse 
maatregelen jegens Zuid-Afrika was ‘uitgediscussieerd’. De reden hiervoor lag, aldus Penders, ten 
eerste in ‘het trauma JNS’, ten tweede in het feit dat ook voor Buitenlandse Zaken de kous af was, en 
ten derde werd de commissie die het standpunt van het CDA moest voorbereiden voor de verkiezingen 
van 1986 gedomineerd door figuren die tegen eenzijdige maatregelen waren (daarbij noemde Penders 
met name CNV’er Arie Hordijk).896 Zelfs het grootste anti-apartheidskanon dat Kairos ter beschikking 
had, Beyers Naudé, kon de zaak niet keren. Op 10 juni 1985, op de vooravond van een nieuw debat in 
de Tweede Kamer, sprak Naudé met een vertegenwoordiging van de CDA-top. In dat gesprek stelde 
Naudé dat de tijd voor (vrijwillige) codes voorbij was en dat alle tekenen van de Zuid-Afrikaanse 
oppositie wezen in de richting van desinvesteringen als enige methode om druk op de ketel te zetten.897 
Maar ook Naudé slaagde er niet in de apartheidskwestie bij het CDA tot leven te wekken. 
 
Halverwege de jaren tachtig regeerde ‘no nonsense’ Nederland. De politieke agenda werd beheerst 
door de heersende economische crisis, de oplopende werkloosheid en de saneringsmaatregelen van de 
regering Lubbers. De kwestie van de apartheid was, politiek gezien, dood. 
In de aanloop tot de verkiezingen van 1986 stelden de gezamenlijke anti-apartheidsgroepen, op 
initiatief van het KZA, een reeks eisen op voor de komende regering. De kernboodschap was dat 
Nederland zich solidair diende te verklaren met de bevrijdingsbewegingen. Andere eisen waren: het 
verbreken van de handelsbetrekkingen met Zuid-Afrika, het stoppen van de directe 
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luchtvaartverbinding tussen Nederland en Zuid-Afrika, verbod op elke betrokkenheid bij 
olieleveranties, verbod op gebruik van Zuid-Afrikaanse producten bij overheidsdiensten, geen nieuwe 
investeringen, afstoten door het ABP en andere fondsen van aandelen in bedrijven met belangen in 
Zuid-Afrika. Daarnaast moest Nederland de steun aan het ANC vergroten en de status van de 
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Zuid-Afrika verlagen. Tenslotte zou Nederland haar 
stem moeten verheffen om voortgang te boeken in internationale sancties tegen Zuid-Afrika in de EG 
en de VN. Maar de schrijvers van dit eisenpakket geloofden er eigenlijk zelf al niet meer in dat langs 
deze weg succes te behalen was. Sietse Bosgra schatte in dat het zeker tien jaar zou duren voor er weer 
openingen zouden zijn bij de politiek. Esau du Plessis pleitte voor een strategie waarbij eerst het 
bewustzijnsniveau van het Nederlandse publiek aangepakt zou worden.898 Het is echter zeer de vraag of 
daar wel het probleem lag: waarschijnlijk was de bereidheid bij de bevolking om zich actief tegen de 
apartheid te keren groter dan ooit ervoor. Het aantal acties in Nederland piekte in 1986 (zie figuur 1.) 
en ook internationaal was er beweging in de opstelling tegenover de apartheid. Het conservatieve 
Amerika onder Reagan, bijvoorbeeld, was overgegaan op de boycot van een aantal grondstoffen uit 
Zuid-Afrika, zoals het strategisch belangrijke steenkool. Amerikaanse multinationals, waaronder de 
giganten IBM en General Motors, besloten zich uit het land terug te trekken. 
In Nederland was er sprake van een pat-stelling. Voor- en tegenstanders herhaalden hun argumenten. 
Enerzijds waren er de mensen die meenden dat eenzijdige Nederlandse stappen geen effect zouden 
hebben en bovendien de eigen economie schade zouden kunnen berokkenen (omdat andere landen 
zouden inspringen waar Nederland zich zou terugtrekken, én omdat Zuid-Afrika zou kunnen 
terugslaan). Anderen meenden juist dat eenzijdige, Nederlandse sancties een groot psychologisch effect 
zouden hebben op Zuid-Afrika en gevolgd zouden worden door andere landen – nog los van het feit dat 
het sowieso moreel verwerpelijk was om zaken te doen met het apartheidsregime.   
 
De meer conservatieve koers die het CDA in het midden van de jaren tachtig, onder leiding van het duo 
Lubbers/Van den Broek, maakte voor de formulering in het CDA-verkiezingsprogramma van 1986 
weinig uit. De nadruk bleef op sancties in EG-verband. Dat was ook al de bottom line van het 
programma in 1981. Bij uitblijven van multilaterale maatregelen zou Nederland zich kunnen scharen 
achter initiatieven van ‘relevante landen’, of zou daartoe zelf initiatieven kunnen nemen. Onduidelijk 
bleef wanneer geconcludeerd zou moeten worden dat EG-sancties uitbleven en Nederland dus eigen 
initiatieven kon ontplooien.899  
Formeel was het beleid dat Nederland zou proberen de EG-code te versterken. Het tweesporenbeleid 
dat onder minister Van den Broek werd gevolgd (zie het hoofdstuk over het KZA) was ook het beleid 
dat het CDA voorstond: opvoering van de externe politieke en economische druk gecombineerd met 
steun aan met name de zwarte vakbeweging in Zuid-Afrika. Het CDA stelde zich daarbij meestal 
achter de maatregelen die Van den Broek in het kader van het eerste spoor bereid was te nemen, 
hoewel die grosso modo minder ver gingen dan de CDA-Kamerfractie, althans publiekelijk, voorstond. 
Bijvoorbeeld toen Van den Broek in 1986 terugkwam uit de EG-ministerraad zonder een verbod op de 
invoer van kolen uit Zuid-Afrika, ging de CDA-fractie hiermee akkoord ondanks het feit dat de fractie 
het ontbreken van een kolenmaatregel ‘betreurde’. De Europese ministers hadden wel besloten tot een 
verbod op de invoer van ijzer, staal en gouden munten alsmede een verbod op nieuwe investeringen. 
“Het huidige pakket is echter, in ieder geval, meer dan vorig jaar verwacht mocht worden. Bovendien 
was dit resultaat zonder de inzet van minster van den Broek niet mogelijk geweest”, zo stelde de CDA 
Tweede Kamerfractie genoegzaam vast.900 In 1987 stelde het CDA dat Nederland “aan de grens [stond] 
van wat wij kunnen doen om apartheid te laten verdwijnen.”901 
 
De druk op het CDA kwam soms direct uit de anti-apartheidsbeweging en met name vanuit de 
Werkgroep Kairos. Vaak ook schakelde Kairos de kerken in om het CDA te bewerken. Op 7 juni 1983 
spraken de CDA-buitenlandwoordvoerders aangevuld met fractievoorzitter Bert de Vries met 
vertegenwoordigers van de Nederlandse missieraad, Justitia et Pax, Pax Christi, het Centraal Missie 
Commissariaat, ontwikkelingsorganisatie Cebemo en de Commissie Missionaire Beweging 
Religieuzen (CMBR). Daarbij stelden deze katholieke organisaties onomwonden dat zij het 
“noodzakelijk achten dat er sanctiemaatregelen en met name in de economische sfeer, getroffen moeten 
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worden.”902 De organisaties vonden het ‘onbegrijpelijk’ dat er niets van het CDA-
verkiezingsprogramma was terug te vinden in een recente nota van Van den Broek over Zuid-Afrika. 
De organisaties waarschuwden de CDA-Kamerleden dat als er geen sancties kwamen, zij de kerken 
tegenover zich zouden vinden.903 Het was een dreigement dat de kerkleiders slechts in beperkte mate 
gestand konden doen.  
In een gesprek met de CDA-top (onder leiding van voorzitter Bukman) in maart 1985 pleitte het 
gereformeerd moderamen voor Nederlandse initiatieven om een olieboycot tot stand te brengen evenals 
een beleid gericht op desinvesteringen. Het bleek onder andere dat het moderamen van mening 
verschilde met het CDA over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika zelf. Volgens het CDA waren er wel 
degelijk verbeteringen in Zuid-Afrika te constateren, zoals de opkomst van een zwarte vakbeweging en 
enkele versoepelingen door de regering Botha van de apartheidswetgeving. Volgens de gereformeerde 
kerkleiders echter, stevende Zuid-Afrika af op een bloedbad als er niet snel diepgravende 
veranderingen kwamen in het apartheidssysteem.904  
Medio 1985 schreef Kairos brieven aan verschillende kerkelijke organisaties waarin gesteld werd dat 
het CDA concept-verkiezingsprogramma wat betreft de paragraaf over Zuid-Afrika ‘heel teleur’ stelde. 
Kairos spoorde de kerken aan druk te blijven uitoefenen op het CDA. “Bij het CDA-bestuur en de 
Tweede Kamer-fractie weet men wel, dat de kerken economische sancties tegen Zuid-Afrika willen, 
maar deze CDA-colleges trachten dit verschil van inzicht in het openbaar te bemantelen (...) Uiteraard 
deden en blijven wij ook ons best doen om op de houding van het CDA invloed uit te oefenen. 
Gesprekken werden gevoerd met drs P. Bukman en drs. H. Aarts (...) hopelijk geeft deze confrontatie U 
aanleiding om zich publiekelijk tot het CDA te wenden.”905 Verschillende organisaties volgden het 
verzoek van Kairos. Zowel Pax Christi en Justitia et Pax als de Nederlandse Hervormde Kerk schreven 
eind juni 1985 brieven aan het CDA-partijbestuur waarin het ontwerp verkiezingsprogramma wat 
betreft de paragraaf over Zuid-Afrika scherp werd bekritiseerd. Zij constateerden dat het 
verkiezingsprogramma “een wezenlijke stap terug”906 vergeleken met het programma in 1981. In feite 
waren de veranderingen marginaal, en ging het er meer om dat de kerken gefrustreerd waren dat er 
geen schot zat in de opstelling van het CDA. In het antwoord van de CDA-programcommissie aan 
Justitia et Pax bleek dat er bij het CDA geen ruimte was voor eenzijdige sancties. “Eenzijdige door 
Nederland tegen Zuid-Afrika genomen maatregelen in de economische sfeer zullen volgens het kabinet 
echter geen reëel effect hebben op de situatie Zuid-Afrika.”907  
De kritiek van kerkelijke zijde irriteerde de CDA-partijleiding. De spanning tussen het CDA en 
sommige kerken kwam onder andere tot uitdrukking tijdens een pastoresconferentie georganiseerd door 
de Raad van Kerken. Er ontstond een felle discussie tussen de secretaris van de RvK, Herman Fiolet en 
CDA-voorzitter Bukman, waarin Bukman Fiolet ijzig toevoegde dat de “Kerken (...) terughoudend 
[moeten] zijn in het doen van uitspraken over te hanteren politieke instrumenten bijvoorbeeld het 
aanprijzen van een olieboycot ter bestrijding van de apartheid.”908  
 
Begin september 1988 opende Allan Boesak de aanval op het beleid van het CDA. Tijdens een 
bijeenkomst in de Amersfoortse Sint-Joriskerk, bijgewoond door zo’n duizend mensen, stelde Boesak dat 
de onderdrukte bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika totaal geen steun hadden te verwachten van de 
Nederlandse regering onder het CDA: “Het moet uit zijn met het vinden van excuses, of uw regering moet 
ophouden zich een christelijke regering te noemen.”909 Tijdens de grote manifestatie in Amsterdam in juni 
1988 had Boesak al gezegd: “Dat Nederland er stilzwijgend bij staat terwijl zwart Zuid-Afrika doodbloedt 
en vergeefs om solidariteit roept en nog steeds niet gehoord wordt in Den Haag, dat lijkt mij, is politiek 
vandalisme. Dat Nederland steeds maar zegt: we kunnen niks doen, want we wachten op mevrouw 
Thatcher of meneer Kohl en op landen in de EG, terwijl de nood in Zuid-Afrika ten hemel schreit, dát is 
politiek vandalisme.” Vooral CDA-Kamerlid Harry Aarts en de minister van Ontwikkelingssamenwerking 
Piet Bukman reageerden woedend op de uitspraken van Boesak. Aarts vroeg zich af of Boesak zich door 
zijn vele reizen misschien vergist had in het land waar hij zich bevond. De aanvaring tussen Boesak en het 
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CDA was aanleiding voor een felle strijd via de opiniepagina’s van de dagbladen. Jan Nico Scholten 
betoogde, onder andere, dat Nederland in Europa op het gebied van anti-apartheidsmaatregelen de 
achterhoede vormde samen met Duitsland en Engeland. Zeven van de twaalf EG-landen zouden volgens 
Scholten verdergaande beleidsmaatregelen tegen Zuid-Afrika hebben genomen dan Nederland. En sterker 
nog: Nederland profiteerde van de boycotmaatregelen genomen door andere landen, zoals de boycot van 
kolen door Frankrijk en de luchtvaartboycot door landen als de VS, Spanje en Denemarken.910 
Maar in 1989 leek er uiteindelijk toch iets verschoven te zijn bij het CDA. In april van dat jaar kwam 
het CDA met een nieuwe beleidsnotitie over Zuid-Afrika, getiteld ‘Zuid-Afrika; mensenrechten en 
buitenlands beleid’.911 De notitie was geschreven door een speciaal samengestelde commissie onder 
leiding van de Groningse hoogleraar algemene economie (en later Kamerlid) Henk de Haan. In het 
rapport stelde het CDA dat economische maatregelen zo hard mogelijk moesten aankomen bij de Zuid-
Afrikaanse regering en dat daarom de EG het aangewezen kader was om dergelijke maatregelen te 
nemen. Het terugtrekken van investeringen van Nederlandse bedrijven uit Zuid-Afrika was, volgens de 
CDA-commissie, een zaak van deze bedrijven zelf, maar omdat het onderhouden van 
dochterondernemingen in Zuid-Afrika ook een zekere verantwoordelijkheid inhield, kon van deze 
bedrijven verwacht worden dat zij in Zuid-Afrika “haarden zijn van alternatief sociaal beleid”. Daartoe 
moest de gedragscode van de EG worden verscherpt. Daarmee bood het rapport eigenlijk weinig 
nieuws. Volgens De Haan zelf was de “het onverbloemde pleidooi (...) voor voortgaande sancties”912 
wel nieuw, vooral ook gezien de samenstelling van de commissie waarin werknemers en werkgevers, 
progressief en conservatief vertegenwoordigd waren. Feitelijk betekende het CDA-rapport een 
bevestiging van het regeringsbeleid, waarbij alleen maatregelen in EG-verband als effectief en haalbaar 
werden gezien. Duidelijk was ook dat het Verenigd Koninkrijk onder Thatcher niets voelde voor 
economische maatregelen jegens Zuid-Afrika. De Haan: “Als je de grote landen niet meekrijgt moet je 
gewoon zeggen: laten we het vergeten. Dat volgt uit ons standpunt. Dan zit je alleen maar met de 
unilaterale schade.”913 Daarbij vergat De Haan dat sommige landen wel degelijk verder waren gegaan 
dan Nederland in sancties jegens Zuid-Afrika, maar dat de mogelijkheid om zich daarbij aan te sluiten 
zelf niet in het rapport werd genoemd.  
De CDA-rapport van De Haan cum suis werd geprezen vanwege de ‘toon’ en de degelijkheid van de 
studie. Kairoslid Marnix van der Sijs noemde de Zuid-Afrika-notitie van het CDA zelfs een “steun in 
de rug voor Boesak en de zijnen”.914 Sommigen zagen zelfs verscherpingen in het CDA-standpunt op 
basis van deze studie. Die verscherping gold vooral de opstelling jegens het ANC. Hoewel het ANC 
zeker niet werd omarmd, is wel duidelijk dat de opstellers van het rapport de bevrijdingsbeweging 
erkenden als de belangrijkste vertegenwoordiger van het Zuid-Afrikaanse volk. Inkatha, de favoriet van 
‘geestverwanten’ Kohl en Thatcher, werd veel kritischer bejegend. In deze expliciete keuze voor het 
ANC ging het CDA zelfs verder dan het laatste rapport van de PvdA over Zuid-Afrika, uit 1980.915 
Mogelijk was dit de invloed van Kairos die, in de persoon van oud-bestuurslid Ted Strop-von 
Meijenfeldt, in zekere zin vertegenwoordigd was in de commissie die het rapport had geschreven.  
De lichte verschuivingen in de opstelling van de partij rechtvaardigde de opgetogen reacties uit het 
anti-apartheidskamp nauwelijks. Het positieve commentaar vanuit de anti-apartheidshoek was 
trouwens afgesproken werk. In een overleg waarin onder andere de FNV, Kairos, KZA, ICCO en 
Cebemo deelnamen werd besloten het nieuwe CDA-beleidstuk “positief te benaderen”.916 Het CDA 
slaagde echter niet voor de lakmoesproef voor een radicaal anti-apartheidsbeleid: namelijk te pleiten 
voor een Nederlandse voorhoedepositie. Maatregelen dienden volgens de christen-democraten 
uitsluitend genomen te worden in internationaal (EG) verband. En dat betekende in de praktijk dat er 
weinig tot niets van de grond zou kunnen komen. Er waren wel twee nieuwe elementen in de plannen 
van de christen-democraten. Ten eerste noemde het programma enkele concrete maatregelen die (in 
EG-verband) geregeld diende te worden: een verbod op invoer van kolen uit Zuid-Afrika, een 
stopzetting van de vliegverbindingen tussen de EG-landen en Zuid-Afrika, en een stop op nieuwe 
leningen aan Zuid-Afrika en op het verstrekken van exportkredietgaranties. Dit waren allemaal 
elementen afkomstig uit het nieuwe rapport van professor de Haan cum suis. Ten tweede werd voor het 
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eerst de naam van het ANC (als enige) genoemd als partij waarmee de Zuid-Afrikaanse regering in 
dialoog diende te gaan.  
Opmerkelijk was dat de tekst in het PvdA-verkiezingsprogramma van 1989 juist minder radicaal van 
toon was dan drie jaar eerder. In feite week het nauwelijks af van de oude CDA-tekst. Eenzijdige 
Nederlandse stappen zag de PvdA van 1989 pas zitten bij het “uitblijven van verdere maatregelen van 
de EG tegen Zuid-Afrika”. En dat was vrijwel letterlijk dezelfde bewoording als het CDA had gebruikt 
in 1986. Bij alle aandacht voor de positie van het CDA had de anti-apartheidsbeweging mogelijk 
verzuimd ook de PvdA scherp te houden. Weliswaar waren PvdA’ers trouwe bondgenoten als het ging 
om bijvoorbeeld het ondertekenen van petities of het gezamenlijk opzetten van acties op lokaal niveau, 
maar de activisten realiseerden zich niet dat na zoveel jaar in de oppositie de sociaal-democraten 
hongerden naar regeringsdeelname. Hongerig genoeg om oude principes eventjes te parkeren. 
 
De laatste jaren 
Vooral aan de eind van de jaren tachtig kwam Kairos in de knel. De strijd tegen de apartheid was op 
dat moment op z’n breedst. Vooral de organisaties die zich op een algemeen publiek richtten en zij die 
extreme actiemethoden uitkozen kregen de aandacht. Het kerkelijk georiënteerde Kairos hoorde bij 
geen van beide. Wel trok de organisatie de aandacht uit minder gewenste hoek. Op 22 november 1989 
moest de explosievenopruimingsdienst een brandbom onschadelijk maken in het kantoor van Kairos. 
De medewerkers van Kairos troffen die ochtend in het kantoor een rugzak aan met twee Shellflessen en 
een tijdmechanisme. Ze waarschuwden de politie die vervolgens de EOD waarschuwde. De EOD 
stelde vast dat de flessen een explosief benzinemengsel bevatten. Het tijdmechanisme was defect 
geraakt. Het pakket was binnen een uur onschadelijk gemaakt. De afzender van de brandbom is nooit 
achterhaald. Volgens de politie lag het voor de hand aan te nemen dat het om een extreem-rechtse 
groepering ging.917 
De relatieve stilte rondom Kairos had ook financiële consequenties. In 1989 bedroeg het tekort op de 
jaarrekening ongeveer 90.000 gulden. Een belangrijke reden was, aldus een verslag van het algemeen 
bestuur, dat “Kairos te weinig [was] geprofileerd – het grote publiek wordt nauwelijks bereikt. Voor 
Zuidelijk Afrika-activiteiten wordt door veel organisaties geld gevraagd.”918 Direct na de vrijlating van 
Mandela beraadde Kairos zich op haar toekomst. De financiële positie van de organsatie was zorgelijk, 
de achterban was slinkend, maar van opheffing kon nog geen sprake zijn; immers de apartheid was nog 
niet ten einde. Volgens Kairos rekende de toenmalige blanke minderheidsregering nog met een 
overgangstermijn van tien jaar. Daarbij tekende Kairos aan dat de zwarte meerderheid zeker niet zo 
lang zou willen wachten: “... misschien duurt het nog vijf jaar voordat er een meerderheidsregering 
komt.”919  
Ondanks de penibele financiële situatie hield Kairos zich afzijdig van de besprekingen over een 
eventuele fusie van de diverse landelijke anti-apartheidsorganisaties. Aansluiten bij de rest van de 
beweging zou de (financiële) steun van de kerken op het spel zetten, zo vreesde men. Na de 
verkiezingen in Zuid-Afrika, in 1994, presenteerde Kairos (met als nieuwe naam: Kairos - 
Oecumenisch Advies- en Informatiecentrum Zuid-Afrika) een nieuwe koers voor de toekomst.920 Die 
toekomst moest zeker duren tot 1999. Na consultatie van de ‘Zuid-Afrikaanse partners’ had Kairos 
besloten zich te richten op de enorme kloof in de Zuid-Afrikaanse samenleving die het gevolg was van 
het jarenlange apartheidsbeleid. Onder andere wilde Kairos de hulp kanaliseren via de ‘zwarte 
onafhankelijke kerken’, waar miljoenen arme Zuid-Afrikanen bij aangesloten waren. Daarnaast moest 
landhervorming een thema worden voor Kairos. Kairos meende dat de belangstelling voor haar 
informatie en de adviezen, vanwege het toenemend aantal contacten tussen Nederland en Zuid-afrika, 
eerder zou toe- dan afnemen. In 1997 stopten de Nederlandse kerken echter met de financiële steun aan 
Kairos. Daarmee viel de bestaanszekerheid van de organisatie weg. In 2002 sloot Kairos definitief de 
deuren. 
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