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7. Komitee Zuidelijk Afrika 
Inleiding 
In april 1959 richtten Sietse Bosgra en To van Albada Actie Informatie Algerije (AIA) op.1090 De 
aanleiding was hun ontzetting over de wandaden van de Fransen in hun Noord-Afrikaanse gebiedsdeel. 
Bosgra en de zijnen pakten de zaken voortvarend aan. Naast picket lines bij de Franse ambassade hield 
de Actie Informatie Algerije zich bezig met het vertalen van boeken en het schrijven van brochures 
over de anti-koloniale strijd in Algerije. Maar ook publieksacties stonden op het repertoire: zoals 
filmvertoningen en een petitie om de Nederlandse regering ertoe te brengen zich kritischer op te stellen 
in de algemene vergadering van de VN. AIA bediende zich overwegend van klassieke actemiddelen. 
Modern was wel het ‘doelgroependenken’ waar AIA een begin mee maakte. “AIA spande zich in om 
docenten Frans, juristen, of Kamerleden te interesseren door hun specifieke, aan hun vakgebieden 
gerelateerde kwesties onder ogen te brengen.”1091 Maar AIA begaf zich ook op straat: in 1961 werden 
Bosgra en Van Albada gearresteerd voor het gerechtshof in Amsterdam toen zij protesteerden bij de 
rechtszaak tegen de Nederlander Sal Santen en Michel Raptis, de Griekse secretaris van de 
trotskistische Vierde Internationale, die hulp hadden gegeven aan de Algerijnse bevrijdingsbeweging.  
De acties voor Algerije waren voor Bosgra een nuttige leerschool in het actiewezen en in het bereiken 
van een breed publiek. Onder andere stond Bosgra aan de wieg van de eerste, door de televisie 
uitgezonden, nationale inzamelingsactie. De actie Redt een Kind, bestemd voor Algerijnse 
vluchtelingen in Marokko, uitgezonden door de VPRO, was een ongekend succes. In totaal keken twee 
à drie miljoen Nederlanders naar dit programma, op een totale bevolking van elf miljoen en een totale 
hoeveelheid van zo’n half miljoen televisietoestellen.1092 De actie bracht twee miljoen gulden op en 
baande de weg voor latere televisieacties. Drie jaar later zou Mies Bouman met ‘Open het Dorp’ de 
grens opnieuw verleggen met een opbrengst van twintig miljoen gulden. Ook de Ton d’r Op actie van 
1965 (zie het hoofdstuk over het Comité Zuid-Afrika) reisde mee in de slipstream van Redt een Kind. 
Maar ondanks het succes van Redt een Kind was het politieke succes van AIA gering. “Wat we ervan 
geleerd hadden is dat het aankaarten van een kwestie als Algerije of Angola, de opbouw van een eigen 
aanhang en het leggen van contacten met pers en politici jaren kost.”1093 Uiteindelijk zouden Actie 
Informatie Algerije en het Angola Comité naadloos in elkaar overgaan. “De bordjes werden als het 
ware verhangen: Algerije werd Angola (...).”1094 In een ‘petitie tegen het kolonialisme’, van september 
1961, stonden Angola en Algerije zelfs zo door elkaar heen dat de lezer nog moet opletten welk land er 
met welke zinsnede werd bedoeld.  
 
Angola Comité 
De keuze voor Angola was voor Bosgra c.s. zeker niet vanzelfsprekend. Op het hoogtepunt van de 
dekolonisatie streden verschillende gebieden om de aandacht: Angola, Mozambique, Vietnam en ook 
Zuid-Afrika. Er werd vooral getwijfeld of Zuid-Afrika niet het volgende actieonderwerp zou moeten 
worden. In maart 1960 had de slachting van Sharpeville plaatsgevonden en het ANC leek een goede 
kandidaat om de Algerijnse bevrijdingsbeweging FLN op te volgen als de te steunen organisatie. 
Uiteindelijk werd het toch Angola, met name omdat inmiddels het Comité Zuid-Afrika was opgericht. 
Samengaan met het CZA was geen optie. Bosgra: “We hadden er geen zin in voortdurend tegen een 
slap bestuur te moeten opboksen en wilden daarom niet op hetzelfde terrein aan de slag. Dan hadden 
we de oorlog binnengehaald.”1095 Als actiegroep opererend voor een land in dezelfde regio hadden 
Bosgra en de zijnen sporadisch contact met het CZA. Beide organisaties hadden een ander 
actierepertoire. Bosgra: “Wij bezetten het Portugese consulaat, verstoorden de taptoe. Bij het CZA 
zaten mensen als Vonhoff. Die waren het absoluut niet met ons eens. En vonden het CZA een club van 
nette dames en heren. Ze schreven nette brieven. Ze deden ook een keer een symbolische boycot, je zag 
dan vier mensen met een spandoek lopen.”1096 
Ondanks de bereidheid tot buitenparlementaire acties zoals ordeverstoringen en bezettingen, bekende 
het Angola Comité zich al snel tot de parlementaire weg. Die koerswijziging kwam vooral uit de koker 
van van MPLA en Frelimo, de bevrijdingsbewegingen uit respectievelijk Angola en Mozambique, die 
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(politieke en materiële) steun zochten bij westerse overheden en daar moesten de 
solidariteitsorganisaties voor zorgen. Bosgra: “Zij hadden zeer pertinente opvattingen, die ons 
aanspraken: ‘Richt je niet uitsluitend of voornamelijk op links, zeiden ze, probeer het centrum van de 
politiek mee te krijgen. Durf het aan de zaak in het parlement aan de orde te stellen, probeer concessies 
af te dwingen van de regering. Voer acties, waar grote groepen van de bevolking betrokken worden.’ 
Dat was hun boodschap.”1097  
De parlementaire weg leverde niet alleen resultaat op voor de Afrikaanse bevrijdingsbewegingen zelf. 
Door zich meer op de Nederlandse parlementaire politiek te richten kon het Angola Comité ook 
uitgroeien tot een relevante speler in het Nederlandse politieke krachtenveld. Portugal, de kolonisator 
van Angola was een Europees land waar Nederland vriendschappelijke betrekkingen mee onderhield 
en dat onder andere ook partner was binnen het NAVO bondgenootschap. Bosgra: “Vooral de kwestie 
van NATO-wapens was voor ons een speerpunt. En ook Luns stond centraal. Die kreeg 
onderscheidingen van Salazar. We wilden hem ‘ontmaskeren’.” 
Het Angola Comité slaagde erin openingen te creëren bij progressieve politici binnen de confessionele 
partijen. Begin jaren zeventig onderging AR-Kamerlid Jan Nico Scholten zijn Afrikaanse vuurdoop. 
Bosgra: “Het speelde in 1973. De Guinee-Bissause onafhankelijkheidsbeweging Paigc [Afrikaanse 
Partij voor de Onafhankelijkheid van Guinee en Kaapverdië, RM] wilde de onafhankelijkheid 
uitroepen en wij wilden dat Nederlandse parlementariërs daarbij zouden zijn. Relus (Ter Beek, RM) 
wilde wel, en hij wilde Jan Nico Scholten meenemen.” Het werd een gedenkwaardig bezoek, waarbij 
de kogels de beide parlementariërs om de oren vlogen. “Jan Nico kwam gelouterd terug en heeft zich 
later behoorlijk vastgebeten in de omstandigheden in zuidelijk Afrika. Daarmee werd het politieke 
werk voor ons veel zinvoller, want we hadden een voet tussen de deur bij wat later het CDA zou 
worden.” 
Scholten zou naar aanleiding van die reis naar Guinee-Bissau ook zijn standpunt over Zuid-Afrika 
wijzigen. “Bij terugkeer in Nederland was ik tot de overtuiging geraakt dat de druk op Zuid-Afrika 
moest worden verhoogd. Voordien was ik altijd voor de dialoog geweest, maar nu koos ik voor een 
boycot, omdat de Zuid-Afrikaanse regering de dialoog alleen maar gebruikte om het eigen standpunt 
overeind te houden.”1098 Over zijn contacten met het Angola Comité zegt Scholten: “Het comité heeft 
nooit geprobeerd mij los te weken van het CDA. Bosgra zag in mij een entree naar de partij. Het 
contact heeft wel geleid tot mijn anti-Portugese en anti-apartheidspositie en uiteindelijk tot mijn vertrek 
uit de partij. Wat dat betreft is het een schoolvoorbeeld van wat een maatschappelijke organisatie kan 
bereiken.”1099 
 
Op 11 november 1975 verklaarde Angola zich onafhankelijk van Portugal. Eerder dat jaar, op 25 juni, 
had Mozambique al de onafhankelijkheid uitgeroepen. Voor het Angola Comité was daarmee de vraag 
aan de orde: hoe nu verder? Het was duidelijk dat de pas bevrijde landen de internationale solidariteit 
nog steeds nodig hadden. Niet meer voor hun bevrijding, maar des te meer voor wederopbouw en 
ontwikkeling. Zomaar de tent sluiten was geen optie voor de leden van het Comité. Sietse Bosgra: 
“Toen Angola veiliggesteld was gingen we buiten de deur kijken. Via Namibië bedreigde het Zuid-
Afrikaanse leger Angola. We zeiden: de vijand zit niet meer in Lissabon, maar in Johannesburg. Daar 
moesten we iets mee.” Ook doordat ANC en Swapo (de bevrijdingsbeweging uit Namibië) 
vluchtelingenkampen in het bevrijde Angola inrichtten, werd de stap om zich op deze organisaties te 
richten vanzelfsprekender. Ook Congo behoorde tot de mogelijkheden. Via de MPLA had vooral Paul 
Staal contacten met opstandelingen in de Congolese provincie Katanga. Trineke Weijdema: “Een oud-
gouverneur van Katanga wilde onze steun om Mobutu te verjagen. Maar daar zijn we niet mee in zee 
gegaan. Dat werd te eng. Die ex-gouverneur was een keer bij ons en legde een pistool in mijn bureaula, 
om daar te bewaren. Er draaiden allemaal erg louche types om hem heen. Die zal je wel nodig hebben 
bij een bevrijdingsstrijd, maar het paste niet bij een actiecomité.”1100 
Het solidariteitswerk voor Zuid-Afrika verschilde op minimaal één gebied van het werk voor Angola. 
In plaats van aandacht te moeten vragen voor een ‘vergeten conflict’ in een land dat voor veel 
Nederlanders zo goed als onbekend was, kreeg het comité nu te maken met een land dat iedereen in 
Nederland kende en waar iedereen een opinie over had. Bosgra: “Als je één flinke boekenplank had, 
kon je daar alle belangrijke boeken en tijdschriften die er over het Portugese kolonialisme geschreven 
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waren, op kwijt. Nu hebben we een bibliotheek nodig met uitpuilende kasten om alleen maar een deel 
van de boeken onder te brengen die iets zinvols zeggen over Zuid-Afrika.”1101 
 
Het besluit van het Angola Comité om als Komitee Zuidelijk Afrika door te gaan, met speciale 
aandacht voor Zuid-Afrika zelf, viel in de zomer van 1976. Dit noopte tot besprekingen met de andere 
comités die in de regio actief waren: Kairos, BOA, De Eduardo Mondlane Stichting, DAFN en de 
AABN. Het Azania Komitee werd voor dit soort besprekingen niet uitgenodigd. De AABN was de 
enige organisatie die bezwaar had tegen het toetreden van het Angola Comité tot het gezelschap der 
anti-apartheidsorganisaties. Dat was niet verrassend. Naast de ideologische verschillen en het gegroeide 
wantrouwen tussen beide organisaties, lagen tussen AABN en KZA ook de meeste territoriumtwisten 
voor de hand: beide organisaties richtten zich in Zuid-Afrika sterk op het ANC en beide organisaties 
zochten, vanuit een links, seculier perspectief, naar draagvlak bij de centrum-linkse groepen in de 
samenleving. Ook het actierepertoire van beide organisaties kwam sterk overeen: een combinatie 
tussen inhoudelijke informatie, een relatief populaire aanpak om het publiek te bereiken, en politieke 
lobby. Daarbij was het Angola Comité/KZA ook aanmerkelijk groter dan de AABN, en zou dat in de 
jaren erna ook blijven. Een – nooit serieus overwogen – fusie zou voor de AABN’ers gevoeld hebben 
als een overname. 
De verhouding met het ANC zou tot het einde een belangrijk verschil (en oorzaak van geschil) blijven 
tussen de AABN en het KZA. Aanvankelijk bekeek een deel van het ANC de nieuwe organisatie met 
argwaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat het wantrouwen van de ANC’ers is gevoed door informatie 
aangedragen door de AABN. Vooral in het begin was sprake van naijver over wie van de organisaties 
zich de vertegenwoordiger van het ANC in Nederland kon noemen. De andere organisaties verweten de 
AABN dat deze beweging de contacten met het ANC ‘monopoliseerde’. Bosgra beschuldigde de 
AABN ervan het KZA bij het ANC in een kwaad daglicht te hebben gezet. Hij memoreert een eerste 
ontmoeting van leden van het KZA met ANC’er (en communist) Joe Slovo waarin deze laatste gevoed 
leek te zijn met voor het KZA ongunstige informatie.1102 En door wie anders kon dat gedaan zijn dan 
door de Nederlandse communisten van de AABN? 
De verschillen van mening tussen de anti-apartheidsgroepen werden meestal achter de schermen 
uitgevochten. Pas na de vrijlating van Mandela kwam de controverse tussen KZA en AABN echt in de 
openbaarheid. Inclusief sappige details. Journalist Hanne Obbink schreef in 1994 in de Groene 
Amsterdammer dat Bosgra bij Braam ooit een blauwtje had gelopen.1103 Na publicatie van het stuk, 
getiteld ‘het einde van een vendetta’, beschuldigde Bosgra Obbink van het beter verkoopbaar willen 
maken van haar artikel “door mij daarbij te betrekken en me door het slijk te halen.”1104 Waarop 
Obbink reageerde dat “persoonlijke redenen een zeer grote rol hebben gespeeld in de voortdurende 
twisten tussen AABN en KZA (...) Een weergave van de ‘affaire’ kan dus simpelweg niet ontbreken in 
een verhaal over de verhouding tussen AABN en KZA.”1105 
 
Amandla en Facts & Reports 
Binnen de anti-apartheidsbeweging was het nieuwe KZA gelijk de grootste organisatie. De grootste 
wat betreft budget, aantal medewerkers en aantal vrijwilligers. Ook in omvang van het abonneebestand 
van het ‘clubblad’ stak het KZA boven de andere uit. Het blad van het KZA, het Angola Bulletin, had 
een oplage van ruim tienduizend exemplaren. De bladen van BOA en Kairos hadden ieder een oplage 
van zo’n 1.500 stuks. Het blad Zuid-Afrika Nieuws van de AABN telde zo’n zevenduizend abonnees. 
De oprichting van het KZA betekende dat er gewied kon/moest worden in het aantal bladen van de 
beweging. Het kostte niet veel moeite om zowel Kairos als BOA achter het idee van een gezamenlijk 
blad te krijgen. In 1977 voegden de drie organisaties hun bladen samen tot een nieuw tijdschrift: 
Amandla, dat zowel in het Xhosa en het Zulu ‘macht’ betekent. In het voorwoord van het eerste 
nummer schreef de redactie: “In Zuidelijk Afrika weten de zwarten wat dat betekent. Macht. En dat is 
waar de thans nog machtelozen recht op hebben.” Ook de Vlaamse organisaties Aktie Komitee 
Zuidelijk Afrika (AKZA) en de Belgische BOA sloten zich bij Amandla aan. Om de deels gescheiden 
achterbannen te bedienen hadden de organisaties ieder een eigen katern met specifieke informatie over 
de eigen club. Deze praktische vorm van samenwerking zou tot het einde standhouden. De oplage van 
Amandla schommelde in de jaren tachtig tussen de tienduizend en vijftienduizend exemplaren. Na 
1990 daalde dat aantal snel tot rond de vijfduizend. 
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Opmerkelijk is dat de oplage van het blad tijdens de hoogtijdagen van de beweging, in de tweede helft 
van de jaren tachtig, niet meegroeide. Kennelijk was een groot gedeelte van de massale aanhang van de 
beweging nauwelijks geïnteresseerd in gedetailleerde achtergrondinformatie over Zuid-Afrika en het 
Nederlandse beleid ten opzichte van dit land. Dat correspondeert met het vermoeden dat de verbreding 
van de solidariteit met Zuid-Afrika gepaard ging met een vervlakking. Ook was voor de reguliere 
media de situatie in Zuid-Afrika en de strijd inmiddels een kwestie van de eerste orde geworden. De 
berichtgeving over zuidelijk Afrika werd vanaf de tweede helft van de jaren tachtig aanmerkelijk 
uitgebreider. Als voorbeeld kan dienen de berichtgeving in de Leeuwarder Courant. Het aantal 
artikelen over Zuid-Afrika en apartheid nam toe van 79 berichten in 1980 tot 280 in 1986. Daarna 
verminderde de aandacht iets tot 172 berichten over de Zuid-Afrikaanse apartheid in 1990. De 
bewegingsbladen hadden hun unieke geluid verloren. 
 
Behalve aan Amandla dankte het KZA haar naam van betrouwbare bron van informatie over zuidelijk 
Afrika vooral aan de tweewekelijkse knipselkrant Facts & Reports (F&R). In de 25 jaar van haar 
bestaan is F&R uitgegroeid tot één van de belangrijkste informatiebronnen over zuidelijk Afrika voor 
duizenden journalisten, actievoerders, wetenschappers en beleidsmakers over de hele wereld. Facts & 
Reports begon in de beginjaren van het Angola Comité toen Sietse Bosgra toestemming kreeg van de 
redactie van Vrij Nederland om in de buitenlandse kranten die daar binnenkwamen het nieuws over 
Angola te knippen. Nieuws over het buitenland was in de jaren zestig en zeventig een stuk kariger dan 
nu. En vooral over Afrika verscheen zelden iets in de krant. Een uitzondering was Zuid-Afrika zelf, 
maar daarbij ging het vrijwel uitsluitend over het ‘moderne’, blanke Zuid-Afrika. Eén van de eerste 
doelstellingen van F&R was de stilte in de media rondom het Portugese optreden in haar koloniën in 
Afrika te doorbreken. Later ging het om informatie uit de hele Zuid-Afrikaane regio met nadruk op 
Zimbabwe, Zuid-Afrika en Namibië. Sietse Bosgra: “De mensen van de bevrijdingsbewegingen 
vroegen steeds om krantenknipsels. Het was hun idee om van de knipsels die we stuurden een 
regelmatig verschijnende knipseldienst te maken.” Het blad kreeg, dankzij bemiddeling van Zweedse 
Ambassade in Den Haag, vanaf 1970 omvangrijke financiële steun van SIDA, het Zweedse 
departement voor Ontwikkelingssamenwerking.  
De knipsels die Bosgra bij Vrij Nederland kon weghalen waren al snel niet meer de enige 
nieuwsbronnen. In de loop van de jaren zeventig bouwde F&R een netwerk op van mensen die knipsels 
voor het blad leverden. Naast internationale bladen uit het Westen, werd ook steeds meer informatie 
verzameld uit zuidelijk Afrika zelf. Vooral Nederlandse expats, en met name SNV’ers, werden 
aangezocht om lokale kranten door te spitten op zoek naar nieuws over de Zuid-Afrikaanse regio en de 
knipsels door te sturen naar de redactie in Amsterdam. Tussen 1985 en 1987 was een opmerkelijke 
contribuant van knipsels Klaas de Jonge die zijn materiaal vanuit het consulaatsgebouw in Pretoria 
verstuurde. De knipsels gingen vooral over informatie die voor de bevrijdingsstrijd van belang was, 
zoals nieuws over de bevrijdingsbewegingen zelf, bijvoorbeeld de toestanden in de 
vluchtelingenkampen. 
Ook Nederlandse krantenberichten over zuidelijk Afrika werden vertaald en opgenomen in F&R. Op 
deze manier kon het KZA bij sommige gelegenheden Nederlandse besluiten internationaal extra lading 
geven. Met genoegen denkt Bosgra terug aan het kritisch artikel over minister Luns uit dagblad Trouw 
dat hij vertaald had en opgenomen in F&R, kort voor Luns zou vertrekken voor een rondreis door 
Afrika. “Dat artikel ging onder andere over de nauwe banden van Luns met de Portugese dictator 
Salazar. Toen Luns tijdens die reis uit het vliegtuig stapte werd hij in verschillende Afrikaanse landen 
geconfronteerd door lokale journalisten met informatie die wij op deze manier hadden verspreid.” 
 
Het belang van F&R lag nauwelijks in de oplage; die is altijd bescheiden gebleven. In 1978 lag de 
oplage op zo’n 750 stuks, waarvan ruim 300 exemplaren gratis (of tegen zeer gereduceerde prijs) 
werden verspreid onder activisten die bij de diverse comités werkten en onder betrokkenen bij de 
bevrijdingsbewegingen. Midden jaren tachtig steeg de oplage naar ruim 1.500 exemplaren, waarvan 
zo’n duizend op basis van een betaald abonnement. Daarna bleef het abonneebestand enkele jaren 
stabiel. Na 1990 daalde het abonneebestand langzaam maar zeker. In 1994 waren er nog iets meer dan 
800 abonnees over. Het blad was vooral een unieke bron van informatie voor mensen die professioneel 
met zuidelijk Afrika te maken hadden. Voor hen bood het blad een uniek overzicht over de regio. De 
relevantie van F&R werd nog eens onderstreept doordat ook veiligheidsdiensten, bijvoorbeeld in de 
VS, een abonnement op F&R hadden. Maar ook studenten en Afrikaanse ballingen in landen als Cuba 
en de Sovjet-Unie konden dankzij F&R op de hoogte blijven van wat er gebeurde in hun land en met 
hun beweging. In Afrika stond Facts & Reports bekend als het Rood Gele blad, naar de kleuren van de 
kaft.  
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Het maken van F&R leverde het KZA veel expertise op en droeg bij aan het aanzien van het KZA. 
Vooral de bevrijdingsbewegingen zelf lieten regelmatig weten hoe belangrijk de knipseldienst voor hen 
was. Facts and Reports was nauwelijks interessant voor het ‘grote publiek’ in Nederland. Als zodanig 
heeft het ook niet bijgedragen aan het opbouwen van de massale achterban die de anti-
apartheidsbeweging aan het eind van de jaren tachtig had.  
In februari 1996 viel het doek voor de knipseldienst. In 25 jaargangen verzamelde F&R naar schatting 
vijftigduizend krantenknipsels: van het eerste knipsel uit The Guardian van 29 oktober 1970 over de 
mogelijk regionale brugfunctie die de president van Malawi kon spelen, tot het allerlaatste bericht 
afkomstig uit de Financial Times van 18 december 1995, waarin gewag werd gemaakt dat inmiddels 
11,2 miljoen Afrikanen besmet waren met HIV. 
Facts & Reports was een product van het KZA, maar tegelijkertijd kregen de makers van de 
knipseldienst een redelijke mate van zelfstandigheid. In plaats van het zoveel mogelijk onder eigen 
beheer en naam houden van activiteiten had het KZA de strategie bedacht om rondom de organisatie 
nieuwe initiatieven op te zetten of te steunen, die min of meer een eigen koers konden varen. 
Gezamenlijk zouden deze ‘satellieten’ de beweging versterken. Andere satellieten waren onder andere 
het Bevrijdingsfonds, Awepa, het Shipping Research Bureau, Stichting Sanctiejaar, Amandla, maar 
ook de organisatie Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA) kwam uit de koker van het KZA. Het 
opzetten en min of meer verzelfstandigen van de satellieten was, in de woorden van Trineke Weijdema, 
één van de voornaamste taken van het KZA. Het buiten de organisatie plaatsen van deze initiatieven 
hield “de handen vrij om zelf de straat op te gaan.”1106 
 
Stichting Sanctiejaar en de sportboycot 
In 1981 nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin werd opgeroepen tot een 
boycot van Zuid-Afrika op het gebied van cultuur, wetenschap, sport en migratie. Vooral het feit dat 
ook Nederland deze resolutie ondersteunde was een opsteker voor de anti-apartheidsorganisaties. Het 
speciale VN-Comité tegen de Apartheid wilde het momentum van de resolutie gebruiken door 1982 uit 
te roepen tot Internationaal Sanctiejaar tegen de Apartheid. 
Het speciale VN-Comité tegen de Apartheid was, tegen de zin van de westerse landen, opgericht door 
de Algemene Vergadering van de VN in november 1962. Westerse landen verzetten zich vooral omdat 
het Comité was opgericht in de marge van een VN-resolutie die opriep tot economische sancties tegen 
Zuid-Afrika. Om die reden weigerden de westerse landen ook om zitting te nemen in dit VN-orgaan. 
Ook Nederland weigerde deel te nemen omdat, volgens minister Luns, Nederland geen ‘matigend 
effect’ op het Comité zou kunnen uitoefenen. In een codebericht aan de permante vertegenwoordiging 
in New York schreef Luns in 1966: “Gezien evenwel de samenstelling van de commissie, die ook na 
uitbreiding een ingebouwde meerderheid voor een zeer scherp tegen Zuid-Afrika gericht standpunt zal 
behouden, acht ik de kans om met succes matigend op te treden zeer gering. Daarentegen moet worden 
gevreesd dat aandrang onzerzijds tot matiging zou leiden tot heftige verwijten van Afro-Aziatische 
zijde, terwijl ons optreden in de commissie evenzeer aanleiding zou geven tot moeilijkheden met Zuid-
Afrika.”1107 
Voor anti-apartheidsorganisaties was het Speciale Comité echter een machtige bondgenoot. Het 
voorzag hun woorden en daden (al dan niet terecht) van een ‘stempel van goedkeuring’ van de 
internationale gemeenschap, vooral omdat het Comité de steun genoot van een flinke meerderheid in de 
Algemene Vergadering van de VN. De Indiër Enuga Reddy, directeur van het later opgerichte VN 
Centrum tegen Apartheid, speelde vanuit de VN een belangrijke rol in de internationale coördinatie van 
de strijd tegen apartheid. 
Voor het KZA en Kairos was het VN Jaar een goede gelegenheid om ook in Nederland de discussie 
over de culturele en sportboycot op scherp te zetten. KZA en Kairos kregen van de VN toestemming 
(én financiering) om in het kader van het sanctiejaar ook een eigen nationale campagne te organiseren. 
Hiervoor richtten zij een speciale organisatie op: de Stichting Sanctiejaar. Voorzitter werd predikant en 
Vara-voorzitter Albert van den Heuvel. Verder maakten Jan Nico Scholten (CDA), Jacques Wallage 
(PvdA), Laurens Jan Brinkhorst (D66), Fred van der Spek (PSP) en Dick de Graaf (FNV) deel uit van 
het bestuur, aangevuld met vertegenwoordigers van KZA en Kairos.  
Omdat het kabinet Van Agt er veel aan gelegen was om een (eenzijdige) olieboycot te verhinderen 
kreeg de Stichting Santiejaar van de weeromstuit aan alle kanten groen licht van de regering. Dat leidde 
bij Kairos en KZA tot een tactiek van ‘omtrekkende bewegingen’.1108 Door bij zoveel mogelijk 
geledingen in de samenleving steun te krijgen voor een boycot van Zuid-Afrika wilden beide 
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organisaties de Nederlandse regering tot verdergaand anti-apartheidsbeleid brengen. De strategie 
werkte als een tweesnijdend zwaard: de brede aanpak had als ‘neveneffect’ dat ook brede delen van de 
Nederlandse bevolking werden betrokken bij en aangesproken op de strijd tegen de apartheid. Het 
optreden van Nederlandse artiesten (Elly Ameling, Heintje, het Folkloristisch Danstheater) in Zuid-
Afrika – en de protesten daartegen – kregen veel aandacht. Al helemaal stormachtig waren de bezoeken 
die schrijvers W.F. Hermans (in 1983) en Gerard Reve (in 1984) aan Zuid-Afrika brachten (zie 
paragraaf Culturele Boycot in het hoofdstuk over de AABN).  
Dankzij de ‘politiek van het wisselgeld’1109 van de regering – geen economische boycot, wel steun voor 
andere sancties – kreeg de Stichting Santiejaar financiering van Buitenlandse Zaken en van het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), in totaal 60.000 gulden. Dat 
bedrag vulden KZA en Kairos aan met 200.000 gulden uit eigen middelen, NCO-geld en via 
fondsenwerving.1110 Van dat geld werden onder andere drie betaalde krachten aangesteld. 
 
De AABN was, tot hun woede, niet uitgenodigd om deel te nemen. Dit was vooral pijnlijk omdat juist 
de AABN veel energie had gestoken in een campagne tegen het Cultureel Akkoord tussen Nederland 
en Zuid-Afrika. Op sportgebied had de AABN – op de eerste actie tegen de Springbokken na – 
overigens weinig activiteiten ondernomen. Het bleef bij het schrijven van brieven aan sportorganisaties 
en individuele sporters die van plan waren in Zuid-Afrika te spelen. “Jullie voorstel tot de oprichting 
van een stichting waar de AABN buiten wordt geplaatst, beschouwen we als een moedwillig ‘over het 
hoofd zien’ van onze werkzaamheden op het terrein van de boycot en sancties”1111, schreef AABN-
bestuurslid Rien Cardol aan KZA en Kairos. In een bitter gesprek op 2 april 1982 tussen de 
betrokkenen werd duidelijk dat de AABN vooral bang was dat de stichting de anti-apartheidsagenda 
zou monopoliseren en bovendien het leeuwendeel van de beschikbare fondsen zou opslokken. Volgens 
Francesco Mascini, namens het KZA betrokken bij het sanctiejaar, was dat echter zeker niet het 
voornemen van de stichting. “Het VN Jaar bood een platform voor dialoog met de politiek. Die 
moesten nu iets met ons. Het was ook een manier om nieuwe mensen binnen te halen, ons draagvlak te 
verbreden.” Op 6 april richtte de AABN zich formeel tot het bestuur van de Stichting Sanctiejaar met 
het verzoek om te mogen toetreden.1112 Opnieuw kreeg de AABN nul op het rekest. Daarbij werd de 
FNV “onaangenaam getroffen door de (...) brief van Erik van den Bergh en Sietse Bosgra, waarin 
getracht wordt een soort stemadvies te verwoorden. Een dergelijke beïnvloeding van de besluitvorming 
acht ik, zeker op de gepresenteerde wijze, ongewenst.”1113 
Volgens Mascini waren de initiatiefnemers vooral bang voor politiek geharrewar als de AABN zou 
meedoen: “We dachten: als we ze erbij vragen, dan zijn we voortdurend onderling aan het bakkeleien, 
in plaats van krachtdadig naar buiten optreden.”1114 FNV-er Dick de Graaf, met wortels in de AABN, 
pleitte juist voor het toetreden van de AABN en zocht voortdurend – en meestal vergeefs - 
mogelijkheden om deze organisatie bij concrete activiteiten te betrekken.  
Stichting Sanctiejaar en de AABN besloten vervolgens wel tot enige mate van practische 
samenwerking. Stichtingsvoorzitter Van den Heuvel schreef de AABN: “Wel kunnen we tot 
samenwerking met jullie komen door wederzijds elkaars activiteiten te ondersteunen. Dit betekent 
afbakening van de terreinen: jullie leggen de belangrijkste accenten op verzetscultuur, wij op de 
culturele boycot, zodat beide aktiviteiten elkaar aanvullen en ondersteunen.”1115 Die samenwerking 
kwam mondjesmaat van de grond. Aan het eind van het Sanctiejaar, bijvoorbeeld, plaatste de AABN 
de aankondiging van de afsluitende manifestatie van het VN-Sanctiejaar in het eigen blad Zuidelijk 
Afrika Nieuws.1116 De AABN maakte ook gebruik van de geboden opening door bij de Stichting 
Sanctiejaar een verzoek in te dienen tot 8.000 gulden subsidie voor de manifestatie ‘De Culturele Stem 
van het Verzet’. Dat ging de stichting echter een stapje te ver en dit verzoek werd afgewezen. 
Ook de BOA werd buiten het Sanctiejaar gehouden. Conform de afspraak dat de organisaties elkaar 
van voorgenomen activiteiten op de hoogte zouden houden kreeg de BOA op 21 januari 1982 een kort 
briefje met daarin de plannen van KZA en Kairos voor een sanctiejaar: “Wij gaan ervan uit dat jullie 
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dat thema laten liggen.”1117 De initiatiefnemers wisten dat de betrokkenheid van Esau du Plessis bij het 
Sanctiejaar garantie was voor onenigheid.  
De FNV was wel een actieve partner. Vrijwel alle aangesloten bonden schonken aandacht aan het 
Sanctiejaar in hun bladen, verspreidden het materiaal van de stichting en besteedden vele 
vergaderingen aan het onderwerp apartheid in Zuid-Afrika. Diverse FNV-bonden kwamen 
daadwerkelijk in actie. De Industriebond organiseerde eind september 1982 een tweedaagse studie- en 
actiebijeenkomst en voerde actie bij een tiental bedrijven met banden met Zuid-Afrika. De 
Vervoersbond FNV organiseerde in november 1982 een actiedag over steenkool uit Zuid-Afrika.  
Het CNV weigerde deel te nemen aan het Sanctiejaar: “Men meende dat de doelstellingen van de 
Stichting verder gingen dan strokend met het beleid van de CNV”, zo constateerde Cor Groenendijk na 
een gesprek met CNV-vertegenwoordigers.1118 Opnieuw spitste het verschil van inzicht tussen het 
CNV en de anti-apartheidsbeweging zich toe op isolatie versus (kritische) dialoog. Het CNV 
constateerde dat de mensen achter het Sanctiejaar aanstuurden op een zo compleet mogelijk isolement 
van Zuid-Afrika. 
 
De Stichting Sanctiejaar focuste vooral op de sportboycot. Francesco Mascini werd aangesteld om dit 
onderdeel van de sancties verder vorm te geven. De keuze voor sport was onder andere ingegeven door 
de overweging dat hiermee het minst kans was op wrijving met de AABN die veel meer met cultuur 
had dan met sport. Toch was sport geen nieuw onderwerp. Vanaf het begin hebben anti-
apartheidsorganisaties sporters en sportorganisaties bekritiseerd wanneer zij contacten aangingen met 
Zuid-Afrika. Het CZA schreef protestbrieven aan sporters die Zuid-Afrika wilden bezoeken. De AABN 
ging door met deze activiteiten en voerde onder andere een correspondentie met de Nederlandse 
Sportfederatie (NSF) over het verbreken van contacten met Zuid-Afrikaanse sportorganisaties. Die 
contacten bleven lange tijd vrijwel onopgemerkt. Zo speelden Nederlandse tennissers in Johannesburg 
om de Federation Cup en liep atleet Bram Wassenaar in Kaapstad. In de loop van de jaren zeventig 
werd het steeds gebruikelijker in Nederland om af te zien van sportcontacten met Zuid-Afrika. De 
argumentatie werd lastiger wanneer het ging om contacten met multi-raciale Zuid-Afrikaanse teams. In 
1975 nam schaker Hans Ree deel aan een tournooi in Zuid-Afrika en werd daarover zwaar bekritiseerd, 
onder andere door collega-schaker Jan Hein Donner. In zijn column in weekblad de Haagse Post 
verdedigde Ree zich met het argument “dat het lidmaatschap van de Zuidafrikaanse schaakbond open 
staat voor schakers van alle rassen, en hierdoor ook alle aktiviteiten die onder auspiciën staan van de 
bond, zoals nationale en provinciale kampioenschappen (...) Ter bevordering van het uitbannen van de 
rassendiscriminatie in de schaakwereld stel ik mij daarom de volgende taakverdeling voor: Donner 
weigert ieder jaar opnieuw om te spelen om zo de schaakorganisatoren duidelijk te maken dat er nog 
veel moet veranderen, en ik ga erheen om te laten zien dat hun schreden op het goede pad toch niet 
geheel voor niets zijn.”1119 
Internationaal was de druk op Zuid-Afrika vanuit sportkringen al aanzienlijk. Bij de Spelen van Tokyo 
(1964) en Mexico (1968) ontbraken de Zuid-Afrikanen. In Tokyo omdat Zuid-Afrika niet in staat bleek 
om, conform de eis van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), een multiraciale ploeg te sturen. 
In 1968 moest Zuid-Afrika het IOC opnieuw teleurstellen: “We regret the disappointment this entails, 
but we are not in a position to foresee this being complied in the near future”, schreef de 
vertegenwoordiger van Zuid-Afrika aan het IOC.1120 Aanvankelijk had het IOC besloten dat Zuid-
Afrika toch zou mogen meedoen, maar na een dreigement van de Afrikaanse landen dat zij zich in dat 
geval zouden terugtrekken, moest het IOC alsnog buigen. De formele reden van het weigeren van Zuid-
Afrika was dat de veiligheid van de ploeg niet kon worden gegarandeerd. In 1970 werd Zuid-Afrika het 
lidmaatschap van het IOC ontnomen. Hierna werd de sportboycot van Zuid-Afrika serieuzer. 
In de loop der jaren werd het land bijvoorbeeld uitgesloten van deelname aan wereldkampioenschappen 
in een groot aantal takken van sport. Slechts in elf, soms marginale, sporten deed Zuid-Afrika vóór 
1982 wel mee op het niveau van wereldkampioenschappen: bridge, golf, karate, touwtrekken, redden 
van drenkelingen, luchtsport, gehandicaptensport, boogschieten, zeilen, motorsport en onderwatersport. 
Daarnaast onderhielden een aantal bonden van sporten waarin Zuid-Afrika weliswaar niet mocht 
meedoen aan wereldkampioenschappen wel goede contacten met hun Zuid-Afrikaanse zusterbonden, 
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zoals hockey, honkbal, roeien, voetbal, zwemmen, volleybal en rugby.1121 
De druk op sportorganisaties om volledig af te zien van contacten met Zuid-Afrika werd groter. Vooral 
de Afrikaanse landen waren hierbij serieus en negentien Afrikaanse landen besloten de Olympische 
Spelen van Montreal te boycotten uit protest tegen de aanwezigheid van Nieuw-Zeeland dat kort voor 
de Spelen haar nationale Rugbyteam (ironisch genoeg met de bijnaam ‘All Blacks’) naar Zuid-Afrika 
had gestuurd voor een tournee.  
De sportboycot trof de Zuid-Afrikanen waar het zeer deed: in hun sporthart. In gesprekken met premier 
Lubbers tijdens het bezoek van president de Klerk en minister Botha aan Nederland in 1990 lieten de 
Zuid-Afrikanen weten “dat bepaalde niet-economische boycotmaatregelen, zoals de sportboycot door 
Zuid-Afrika als vervelender worden ervaren dan economische boycotmaatregelen.”1122 Het is daarom 
niet verrassend dat de Zuid-Afrikanen probeerden onder de druk uit te komen. Individuele Zuid-
Afrikaanse sporters slaagden er vooral dankzij dubbele paspoorten in om de boycot te omzeilen. Het 
bekendste voorbeeld was hardloopster Zola Bud die in Los Angeles (1984) kon meedoen dankzij een 
net voor de Spelen verkregen Brits paspoort. Soms deden sportbonden bewust mee aan gegoochel met 
nationaliteiten. Een voorbeeld daarvan is de Nederlandse golfbond die in 1987 de ‘Italiaan’ Hugh 
Baiocchi uitnodigde voor de Dutch Open terwijl Baiocchi vrijwel overal als Zuid-Afrikaan had 
gespeeld. Ook probeerde Zuid-Afrika door het bieden van veel geld sporters te lokken. Vooral sporters 
in de nadagen van hun carrière en sporters uit ontwikkelingslanden bezweken voor het aanbod. 
Tennisser Tom Okker bijvoorbeeld nam voor veel geld een uitnodiging aan om in Zuid-Afrika te gaan 
tennissen. Johan Cruyff en keeper Hans van Breukelen zagen pas van het spelen in Zuid-Afrika af toen 
de internationale voetbalfederatie FIFA dreigde alle spelers die in Zuid-Afrika zouden spelen, 
levenslang te schorsen.1123 
Het Speciale Comité tegen de Apartheid van de VN publiceerde vanaf 1981 een ‘zwarte lijst’ van 
sporters die contacten hadden onderhouden met Zuid-Afrika. Tennisser Tom Okker was de eerste 
Nederlander op deze lijst. Later zouden er meer Nederlanders bijkomen. Voor het KZA was dat 
aanleiding om deze sporters intensief te benaderen. In een rapportage aan de NCO over 1988 kon het 
KZA trots melden: “Het KZA is er in 1988 wederom in geslaagd enkele Nederlanders van de zgn. 
zwarte lijst van de Verenigde Naties af te voeren. Tom Okker (tennis), Roy Heiner (zeilen) en Marc 
Benninga (hockey) ondertekenden een verklaring dat zij niet in Zuid-Afrika zullen sporten zolang daar 
apartheid heerst.” Het jaar ervoor hadden ook windsurfer Olaf van Tol en squashster Babette 
Hoogendoorn een dergelijke verklaring ondertekend. Angst voor uitsluiting was de belangrijkste reden 
voor de sporters om de verklaring te ondertekenen, stelde het KZA. In 1988 ging ook de Nederlandse 
Golfbond om en besloot geen Zuid-Afrikanen toe te laten tot de Dutch Open.  
Zuid-Afrika probeerde de sancties ook te omzeilen door sportteams multiraciaal te maken door het 
opnemen van enkele zwarte en/of gekleurde spelers. Deze tactiek verdeelde het kamp van de 
tegenstanders. Vooral Derde-Wereldlanden namen geen genoegen met dit soort ‘cosmetische’ 
maatregelen van het apartheidsbewind en weigerden de sancties te verlichten. Westerse landen stelden 
zich meestal op het standpunt dat dergelijke tegemoetkomingen van Zuid-Afrika beloond dienden te 
worden met een verlichting van de strafmaatregelen.1124 De vraag over hoe er gereageerd moest worden 
op gemengde teams is in de loop der tijd door Nederlandse organisaties verschillend beantwoord. 
Toenmalig minister van CRM, Harry van Doorn, deed in 1977 aan sportorganisaties de oproep niet met 
Zuid-Afrikaanse teams te sporten indien niet minstens één niet-blanke meedeed aan Zuid-Afrikaanse 
zijde. Dit soort verklaringen werd door Zuid-Afrika gezien als een kleine opening. Bovendien was het 
een vrijblijvende oproep: Van Doorn dorst de autonomie van de sportbonden in deze niet ter discussie 
te stellen. 
De enige stok achter de deur die Van Doorn in stelling had gebracht was dat hij geen (financiële) steun 
zou verlenen aan sportontmoetingen met op raciale gronden samengestelde teams. Die clausule werd 
nauwelijks enkele jaren later actueel toen de regering moest beslissen over de steun aan de 
Paralympische Zomerspelen in Arnhem in 1980.  
In die periode was staatssecretaris Wallis de Vries belast met de portefeuille Sportzaken. Wallis de 
Vries had aangekondigd het beleid ten aanzien van Zuid-Afrika niet te wijzigen. Toen de vraag over de 
subsidiëring aan de Paralympische Spelen op tafel lag liet de regering weten, tijdens een Kamerdebat 
over de kwestie op 29 augustus 1979, dat het evenement op overheidssteun kon rekenen mits de Zuid-
Afrikanen een gemengd team zouden afvaardigen. Het KZA protesteerde tegen het besluit met het 
argument dat een team waar voor de gelegenheid enkele gekleurde sporters aan waren toegevoegd, 
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weinig zei over de integratie van de sport in Zuid-Afrika.  
Tijdens een Kamerdebat op 18 oktober werd een motie van PvdA’er Relus ter Beek aangenomen 
waarin de regering werd verzocht de subsidie niet te verlenen. Dit ondanks de verzekering van minister 
van Buitenlandse Zaken Van der Klaauw dat een gemengd team van gehandicapten een 
‘hefboomwerking’ zou kunnen vervullen en dat er ‘lichtpunten’ waren in het Zuid-Afrikaanse 
beleid.1125 Van der Klaauws standpunt leek te worden ondersteund door een reportage van de AVRO-
televisie waaruit bleek dat er wel degelijk geïntegreerd werd gesport door gehandicapten in Zuid-
Afrika. In ieder geval in de sportclub die door de cameraploeg werd bezocht. Enkele dagen later 
ontkrachtte NRC-correspondent Ferry Versteeg de waarde van de AVRO-reportage door dezelfde club 
onaangekondigd te bezoeken waarbij bleek dat er geen gekleurde sporters aanwezig waren. Ingevolge 
de wens van de Tweede Kamer moest de regering het organiserende comité daarop berichten dat indien 
het Zuid-Afrikaanse team mee zou doen, de overheidssubsidie kwam te vervallen.1126  
Naast het KZA protesteerden ook andere organisaties en instellingen tegen de komst van de Zuid-
Afrikaanse ploeg. Pax Christi had voorafgaand aan het Kamerdebat druk uitgeoefend op de CDA-
fractie om zich uit te spreken tegen deelname. De gemeenteraad van Arnhem stemde in meerderheid 
tegen deelname en ook verschillende sportbonden lieten weten niet mee te doen als de Zuid-Afrikanen 
zouden komen. Een speciaal opgericht Arnhems comité, Komitee Zuid-Afrika Nee, organiseerde op 14 
juni 1980, een week vóór het begin van de Paralympics, een manifestatie. Op dat moment was het nog 
onduidelijk of de Zuid-Afrikanen zouden komen. Het blad van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den 
Haag, TerZAke, liet in ieder geval weten dat Zuid-Afrika wel degelijk een team zou sturen, en plaatste 
een oproep om gastvrouwen en -heren te werven om de sporters te begeleiden tijdens excursies en 
dergelijke. Deze oproep probeerde het Komitee Zuid-Afrika Nee te saboteren door mensen aan te 
sporen zich aan te melden bij de ambassade en vervolgens vlak voor aanvang de toegezegde hulp weer 
in te trekken, ófwel “tijdens de rondreis aanhoudend [te] protesteren tegen het racisme in Zuid-
Afrika.”1127 
Er was ook steun voor de komst van de Zuid-Afrikanen. De speciaal opgerichte stichting ‘Wij Horen 
Erbij’ plaatste paginagrote advertenties in dagbladen om geld in te zamelen zodat de Arnhemse 
organisatoren niet afhankelijk zouden zijn van overheidssteun en zodoende geen belemmering hadden 
om de Zuid-Afrikaanse ploeg te verwelkomen. De ‘Commercieele Club’, een groep zakenlieden uit 
Groningen, bood aan vervoer en onderdak voor het Zuid-Afrikaanse team te verzorgen. Ook via 
jurische weg werd gepoogd het regeringsbesluit ongedaan te maken. De Nederlandse strafpleiter Leo 
van Heijningen, tevens lid van de NZAW, ging namens de Zuid-Afrikaanse Sportbond in beroep bij de 
Raad van State tegen het regeringsbesluit. Synchroon werd de Eerste Kamer het doelwit van een 
publiciteitscampagne om een motie te laten aannemen om de Zuid-Afrikanen uit te nodigen. Beide 
acties slaagden niet. Het blad Amandla suggereerde dat de pro-acties gecoördineerd tot stand waren 
gekomen en feitelijk afkomstig uit dezelfde koker. “Vertegenwoordigers van de Commerciële Club 
beweren dat hun gulle aanbod spontaan tot stand is gekomen tijdens een vergadering. Maar deze 
gebeurtenis valt merkwaardig genoeg samen met het beroep op de Raad van State van de kant van de 
Zuidafrikaanse Sportbond en de campagne van Van Zijl [de initiator van Wij Horen Erbij’, RM] en het 
comité ‘Zuid-Afrika Welkom’.”1128 
De discussie spitste zich vooral toe op de vraag wie de uiteindelijke beslissing moest nemen over al dan 
niet sporten met omstreden regimes. In meerderheid verzetten de Nederlandse sportorganisaties zich 
begin jaren tachtig tegen het idee dat juist sport gebruikt werd als instrument in het buitenlandse beleid 
van Nederland. De NSF stelde: “Sportbonden dienen geen opvattingen te lanceren over politieke zaken. 
Een uitspraak van de regering over een sportboykot is op zich al een politiek gebruik van de sport.”1129 
Met andere woorden: de sportorganisaties maken zelf wel uit of ze sportcontacten onderhouden met 
sporters of sportorganisaties uit omstreden regimes. Overigens kan evengoed geargumenteerd worden 
dat juist het niet verplichte karakter van sportboycots de sportorganisaties in de politieke afwegingen 
betrekt. Een verplichte boycot ontslaat sportorganisaties van de noodzaak om zelf stelling te nemen 
over de aanvaardbaarheid van bepaalde regimes. Voor de anti-apartheidsorganisaties was alles minder 
dan een verplichte boycot onvoldoende. Streven naar een verplichte boycot was begrijpelijk als 
actiedoel, maar in zekere zin mogen de actievoerders blij zijn dat dit doel niet gehaald is. Immers 
doordat de verantwoordelijkheid kwam te rusten bij de NSF en de aangesloten bonden, kreeg de 
Stichting Sanctiejaar de gelegenheid om een ‘bewustwordingsproces’ op gang te brengen met 
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betrekking tot de apartheid en de mogelijkheden om dit systeem te bestrijden. Volgens Mascini is het 
aannemelijk dat een moreel appèl sterker werkt dan een verbod vanuit de overheid. “Een verbod had op 
veel weerstand gestuit. Nu was er de mogelijkheid om zelf beleid te maken. Als het met tegenzin was 
gebeurd, dan was er ook geen dialoog mogelijk geweest.” 
Zoals het was liepen de emoties soms hoog op over de deelname van Zuid-Afrikanen. De actievoerders 
moesten soms heftige reacties van sporters en toeschouwers trotseren. Mascini ondervond dat aan den 
lijve tijdens een actie tegen het deelnemen van tennisser Kevin Curren aan een tournooi in de 
Amsterdamse RAI. “Om die wedstrijd te verstoren gooiden we zwarte ballen op het veld. Sommige 
toeschouwers vonden dat zo onfatsoenlijk dat ze helemaal over de rooie gingen en ons verschrikkelijk 
uitscholden.” De wedstrijd moest Curren vervolgens wel staken. Een andere keer moesten de 
actievoerders een geplande actie afblazen wegens te verwachten ongeregeldheden. “Bij de TT in Assen 
hebben we ervan afgezien om te protesteren: we vreesden dat dit tot vechtpartijen zou leiden.” 
 
De sportwereld wilde zelf zo weinig mogelijk controverses met de politiek over dit soort zaken. 
Daarom kreeg de NSF de opdracht van de leden om in dialoog met de politiek tot afspraken te komen. 
Volgens André van der Louw, minister van CRM tussen september 1981 en mei 1982, moest de 
politiek het laatste woord hebben in dit soort zaken. Maar dat betekende niet dat de politiek besliste, zo 
argumenteerde Van der Louw spitsvondig in de Volkskrant van 18 februari 1982: “En dat is niet 
hetzelfde als de uiteindelijke beslissing, want ‘woord’ dient hier letterlijk genomen te worden. De 
politiek kan dus alleen maar zware politieke druk uitoefenen op de sport. Het is de sport toegestaan een 
soort burgerlijke ongehoorzaamheid te plegen door nee te zeggen, zoals in 1980 gebeurde bij de 
Olympische Spelen van Moskou. En daar was formeel niets tegen te doen, in staatsrechtelijke zin.”1130 
Minister Hans de Boer, de opvolger van Van der Louw in het ‘rompkabinet’ Van Agt III, ging in 1982 
een stapje verder dan Harry van Doorn. In een nota stelde hij dat alle sportcontacten met Zuid-Afrika 
vermeden dienden te worden, dus óók met gemengde teams. Dát De Boer met een sportnota kwam was 
overigens onderwerp van doelgerichte pressie geweest vanuit de Stichting Sanctiejaar. De Stichting had 
goede contacten op het ministerie van CRM, onder andere met ambtenaar Koos van der Steenhoven 
(later secretaris-generaal bij OC&W). Bestuurslid Jan Nico Scholten had bovendien een goede band 
met minister de Boer, die, voorheen net als hij tot de ‘loyalisten’ binnen de CDA-fractie werd 
gerekend. Mascini: “Via deze bronnen hoorden we dat minister De Boer wel wou ‘bewegen’.” Ook 
vernamen ze dat er bij de de ambtenaren een brief was voorbereid aan de sportbonden, waarin de 
minister op zou roepen tot een totale sportboycot van Zuid-Afrika. “We wilden dat hij die brief per se 
vóór de verkiezingen [van september 1982, RM] zou versturen.” Uiteindelijk lukte dat door te dreigen 
de brief naar de media (in concreto, naar NCRV’s Hier en Nu) te ‘lekken’. Mascini: “De Boer was 
bereid z’n nek uit te steken. Hij kwam ermee weg omdat de brief redelijk genuanceerd was. Het betrof 
immers geen expliciet verbod op sportcontacten, in dat geval was De Telegraaf er gelijk bovenop 
gedoken.” In concreto drong De Boer er bij de Nederlandse Sportfederatie op aan dat de Nederlandse 
sportorganisaties en hun leden “zich dienen te onthouden van sportcontacten met Zuid-Afrika alsmede 
niet dienen deel te nemen aan enig sportevenement waaraan ook door een Zuidafrikaanse afvaardiging, 
in welke hoedanigheid dan ook, wordt deelgenomen.”1131 Impliciet dreigde hij in zijn brief dat bonden 
die doorgingen met het onderhouden van contacten met Zuid-Afrika, niet hoefden te rekenen op gelden 
uit de toto- en lotto. De Boer motiveerde zijn oproep onder andere met het argument dat het 
apartheidsregime sport gebruikte om z’n bestaan te legitimeren. 
Met de brief van De Boer onder de arm – en zodoende voorzien van een politieke opening – benaderde 
Stichting Sanctiejaar de sportbonden. De timing was goed, want met de brief van De Boer zag de 
Sportfederatie zich gedwongen om beleid te ontwikkelen met betrekking tot Zuid-Afrika. Albert van 
den Heuvel en Jacques Wallage overlegden namens de Stichting Sanctiejaar met de NSF. De tactiek 
was dat de Stichting niet zou dreigen met acties en dergelijke, maar dat de druk werd opgevoerd op de 
NSF om zelf met goed beleid te komen. Mascini: “Het hielp enorm dat we als Stichting Sanctiejaar 
zo’n breed samengesteld bestuur hadden, met zwaargewichten als Van den Heuvel, Wallage en 
Scholten en ook nog vakbondsvertegenwoordigers. Als we als KZA bij de sportbonden binnen waren 
gekomen hadden we veel minder voor elkaar gekregen.”  
Uiteindelijk leidde het lobbywerk van de stichting richting de NSF in beleidsmatige zin tot niet meer 
dan een advies van de NSF aan de leden om sportcontacten met Zuid-Afrika te mijden. Waterdicht was 
het zeker niet. En in dezelfde periode vonden er dan ook enkele omstreden contacten plaats: naast het 
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eerder genoemde optreden van tennisser Tom Okker bij een veteranentournooi in Zuid-Afrika, voeren 
Zuid-Afrikaanse boten mee bij zeilwedstrijden in Medemblik. Een reactie van de NSF bleef uit. Door 
het niet verplichte karakter van de maatregel werd in de praktijk de verantwoordelijkheid steeds verder 
doorgeschoven. De minister legde uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij de NSF, die respecteerde de 
autonomie van de aangesloten bonden in deze, en de bonden legden het uiteindelijk op het bordje van 
individuele sporters. 
De verantwoordelijkheid van de sportorganisaties werd niet veel later beperkt door het instellen van de 
visumplicht voor Zuid-Afrikanen. Vanaf 1 januari 1983 moesten alle Zuid-Afrikanen een visum 
hebben om Nederland te kunnen bezoeken. Minister Van den Broek liet weten dat Zuid-Afrikaanse 
sporters die hier kwamen om hun sport te beoefenen een visum geweigerd zou worden. De 
verantwoordelijkheid van de sportorganisaties betrof dan alleen nog het deelnemen van Nederlandse 
sporters aan sportevenementen in Zuid-Afrika én het al dan niet terugtrekken van Nederlandse 
deelnemers aan sportevenementen in derde landen waar ook Zuid-Afrikanen meededen. 
In de praktijk bleken de Zuid-Afrikanen op meerdere manieren toch ons land binnen te kunnen komen. 
Naast de al genoemde manier van het gebruik van een tweede paspoort, was de België-route een optie. 
De Belgische regering keek minder streng naar de visumaanvraag van Zuid-Afrikanen en omdat België 
en Nederland open grenzen hadden, betekende toegang tot België automatisch ook een entreebewijs 
voor Nederland. Sommige Zuid-Afrikaanse sporters namen die moeite niet en kwamen Nederland 
binnen met een toeristenvisum of een zakenvisum en gingen gewoon sporten. Een voorbeeld daarvan 
was de Zuid-Afrikaanse motorrijder Alan North die zijn Nederlandse zakenvisum verklaarde met het 
argument dat motorrijden zijn werk was. Voor een wedstrijd in Raalte kreeg North vervolgens geen 
toestemming om te starten. Voor de TT in Assen, later dat jaar, kreeg North wel toestemming. De 
argumentatie was dat de TT anders haar Grand Prix status bij de internationale motorbond in de 
waagschaal zou stellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het hier een uitzondering 
betrof en dat de NSF ervoor moest zorgen dat dit soort situaties in de toekomst zou worden voorkomen. 
De Stichting Sanctiejaar had zich vergeefs verzet tegen het startbewijs van North. Tijdens een 
persconferentie die de TT organiseerde over deze zaak waren vertegenwoordigers van het Sanctiejaar 
niet welkom. 
 
Mascini kijkt met tevredenheid terug op de campagne voor een sportboycot: “Het is heel effectief 
geweest. Door niet de confrontatie aan te gaan, maar door gemeenschappelijke uitgangspunten te 
formuleren hebben we veel voor elkaar gekregen. Ik denk dat de sportboycot een onderschat deel is van 
de anti-apartheidsstrijd. Het was des te belangrijker omdat sport een groot issue was in Zuid-Afrika 
zelf. De emoties liepen daar hoog op. Aan het eind van onze campagne zat het zo goed als dicht: 
niemand dorst nog naar Zuid-Afrika te gaan. Mensen die wel gingen stonden vrijwel geïsoleerd. We 
hebben hierover veel discussie losgemaakt in de sportbonden. Ook dat was ons doel. Dat kon omdat we 
aansluiting bleven houden bij het beleid en de realiteit: niet te ver voor de troepen uitlopen, in gesprek 
blijven.”  
Opmerkelijk is dat de Stichting Sanctiejaar nauwelijks gebruik maakte van boegbeelden uit de sport om 
de boodschap te verkondigen. Alleen voetballer Ruud Gullit, toen spelend bij Feyenoord, werd ingezet 
in de campagne. Mascini: “Ik heb Gullit een keer opgebeld bij Feyenoord. Ik werd tot m’n verbazing 
onmiddellijk doorverbonden met de kleedkamer. Hij hoorde me aan en zei gelijk ‘ja’. Hij is toen 
komen opdraven tijdens een presentatie op het Binnenhof.” Het bleef bij Gullit, andere sporters werden 
niet aangezocht. “Dat was niet nodig”, meent Mascini, “We kregen genoeg aandacht en werden ook 
zonder sporters als boegbeeld serieus genomen.” 
Het verschoven regeringsstandpunt en het advies van de NSF aan de aangesloten sportbonden zijn 
successen die grotendeels op het conto van de Stichting Sanctiejaar geschreven kunnen worden. De 
Stichting Sanctiejaar heeft door voortdurend dingen te organiseren de kwestie van de sportboycot op de 
agenda weten te houden. Het zaak bleef niet beperkt tot anti-apartheidsactivisten of linkse sporters, 
maar de kwestie leefde in de mainstream van de Nederlandse sportwereld. De sportboycot was goed te 
‘verkopen’ richting publiek en politiek omdat het gezien kon worden als een geloofwaardig en 
proportioneel actiemiddel. De acties sloten aan bij waarden die belangrijk zijn in de sport, zoals 
fairness en gelijke kansen; en tenslotte was het essentieel dat de media het onderwerp gretig oppikten. 
Bij de Volkskrant had journalist Hans van Wissen zich in het onderwerp vastgebeten en ook Tim 
Dekker van Trouw kwam regelmatig met artikelen hierover. De journalisten lieten zich niet alleen 
leiden door notities, persberichten en tips van de anti-apartheidsorganisaties, maar zochten ook zelf 
naar omstreden sportcontacten. Zelfs het televisieprogramma Studio Sport besteedde inhoudelijk 
aandacht aan de sportboycot. 
De mening dát er druk op Zuid-Afrika moest komen was vrijwel onomstreden. De discussie ging over 
het soort van acties en het karakter ervan. Doordat een CDA-loyalist minister werd van CRM in een 
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kabinet dat ‘wisselgeld’ bood om een verplichte olieboycot van Zuid-Afrika te omzeilen kwam er 
politieke ruimte voor een sportboycot.  
 
Krugerrand 
Het besluit van Nederlandse banken in februari 1985 om de verkoop van de Zuid-Afrikaanse gouden 
Krugerrands te staken was een belangrijke psychologische zege voor het KZA. Terwijl het ‘gevecht’ 
met de Nederlandse overheid uiterst moeizaam verliep, was de ‘overwinning’ op de bankwereld een 
bewijs dat de anti-apartheidsbeweging wel degelijk in staat was om concrete doelen te bereiken. Dit 
droeg bij aan het beeld van de anti-apartheidsbeweging als een relevante factor in de Nederlandse 
samenleving. Ook had het een aanzuigende werking: meedoen aan de anti-apartheidsbeweging, in wat 
voor vorm dan ook, betekende dat je daadwerkelijk bij kon dragen aan het afschaffen van apartheid, of 
althans druk uitoefenen op het apartheidsbewind. Juist in de ‘donkere jaren tachtig’, gedomineerd door 
conservatieve krachten, was dit besef van belang. Succes van het relatief gematigde KZA kon 
bovendien de radicale aanpak van de kraakbeweging, die zich inmiddels in de anti-apartheidsstrijd had 
gemengd, wind uit de zeilen nemen. 
De KZA-campagne tegen de Krugerrand begon in oktober 1984. De campagne was gericht tegen de 
AMRO, de ABN, de Nederlandse Middenstandsbank (NMB), de Rabobank en de Grenswisselkantoren. 
Ook ageerde het KZA tegen de overheid – aandeelhouder van enkele van de omstreden banken – die 
verkoop van de munten zou moeten verbieden, en tegen enkele kranten die advertenties voor 
Krugerrands plaatsten. 
Eerder al, in 1978, had het KZA zich beziggehouden met de Krugerrands. Toen was het niet gekomen 
tot een grootschalige campagne. Het argument was toen dat de verkoop van deze munten in Nederland 
erg gering was, en dat “een actie alleen rond de Krugerrand niet erg veel zoden aan de dijk [zou] 
zetten.”1132 Kortom via een Krugerrandactie zouden de Nederlandse organisaties Zuid-Afrika 
onvoldoende hard kunnen treffen. Op dat moment was het KZA zich nauwelijks bewust van de grote 
symbolische waarde van de Krugerrand en de actiemogelijkheden die dit bood. 
Zuid-Afrika was verreweg de belangrijkste producent van goud ter wereld. Ruwweg de helft van het 
jaarlijks gedolven goud kwam in de jaren zeventig en tachtig uit Zuid-Afrika, het edelmetaal maakte 
traditioneel ongeveer 50% uit van de totale exportwaarde van het land. In 1984 was de 
wereldmarktprijs voor goud echter historisch laag: minder dan 300 dollar per ounce, terwijl vijf jaar 
ervoor nog 880 dollar per ounce werd betaald. Het totale aandeel van goud in de export van Zuid-
Afrika was daarmee gedaald tot zo’n 40 procent. Ook al door deze prijsontwikkeling was de verkoop 
van de Zuid-Afrikaanse munten in Nederland in 1984 gestagneerd. Het blad Zuid Afrika van de NZAV 
noemde de actie van het KZA een ‘slag in de lucht’.1133 De gouden munten waren volgens het blad niet 
meer dan een ‘randverschijnsel’ en de verkoop in Nederland was al helemaal marginaal. Vooral 
vergeleken bij de totale handel tussen Nederland en Zuid-Afrika die, zo constateerde de NZAV, de 
laatste jaren juist was gegroeid. In het jaar 1983 was de waarde van de totale Nederlandse export naar 
Zuid-Afrika 667 miljoen dollar. In de eerste elf maanden van 1984 was dat al gestegen tot 825 miljoen. 
Ook de import uit Zuid-Afrika was in dezelfde periode gestegen, van 311 miljoen in 1984 tot 434 
miljoen over de eerste elf maanden van 1984. “Het beperkte resultaat van boycotacties is hiermede 
treffend aangetoond”, zo besloot het blad. Helemaal ongelijk had de NZAV hiermee niet: de totale 
waarde van de handel in Krugerrands stelde weinig voor. Naar eigen zeggen verhandelde de Rabobank 
‘enkele duizenden’ Krugerrands per jaar.1134 De symbolische waarde van de munt was echter des te 
groter. Toch was het gelijk duidelijk dat er rek zat in de opvattingen van de banken. Bij het aanbieden 
van een petitie aan de landelijke directies van de banken die de munt in de verkoop hadden, lieten de 
banken weten dat ze zich zouden beraden over de verkoop, dus geen directe afwijzing van de eisen.1135 
Bij de acties kon het KZA rekenen op de medewerking van een groot aantal ‘bondgenoten’. De 
dienstenbonden van zowel CNV als FNV schreven brieven aan de medewerkers van banken en de 
ondernemingsraden om hen te vragen ook druk op de directie uit te oefenen. Pax Christi schreef de 
directies zelf aan voor extra druk. Ook ging het KZA te rade bij andere actiegroepen die ervaring 
hadden in het contact met de bankwereld. Het Chili Komitee Nederland, bijvoorbeeld had actie 
gevoerd tegen de ABN om leningen aan Chili tegen te houden. Jan Joost Teunissen, indertijd betrokken 
bij de bankenactie van het Chili Komitee, waarschuwde Bosgra dat banken een lange adem hebben, 
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maar dat ze het meeste last hebben van negatieve publiciteit en dat ze het liefste de zaak willen 
afhandelen ‘in een rustig gesprek tussen heren’.1136 
Naast de banken benaderde het KZA ook de politiek. In gesprekken met onder andere voormalig 
PvdA-staatssecretaris voor Financiën Hans Kombrink en Tweede-Kamerlid Eveline Herfkens, bleek 
dat er bij de PvdA echter weinig ruimte was voor toezeggingen. In concreto wilde het KZA via de 
politiek twee dingen bereiken: bij voorkeur een overheidsverbod op de invoer en verkoop van 
Krugerrands, maar tot die tijd zouden de gouden munten in ieder geval moeten gaan vallen onder het 
hoge BTW-tarief, in plaats van onder het lage tarief bestemd voor ‘eerste levensbehoeften’. In een 
‘moeizaam’ gesprek tussen vertegenwoordigers van het KZA met Herfkens, Kombrink en Wallage op 
10 oktober 1984, liet Herfkens weten niets te voelen voor een invoerverbod. Behalve dat Herfkens 
principieel weinig op had met het belemmerenen van vrijhandel, meende zij ook dat 
handelsmaatregelen tegen bijvoorbeeld Zuid-Afrika de deur open zou zetten voor maatregelen ‘door 
rechts’: “In- en uitvoerwet kan niet selectief zijn. In de USA ligt het anders, daar is men gewend aan 
eenzijdige ekonomische stappen. Nederland is juist tegen allerlei belemmeringen, ook links. Ze kunnen 
ook door rechts gebruikt worden.”1137 De PvdA steunde trouwens wel de acties tegen de banken. Zo 
schreef PvdA-buitenlandsecretaris Maarten van Traa de PvdA-gemeenteraadsleden een brief met de 
oproep om mee te doen en de mogelijkheden van acties te bespreken. 
Gemeenteraden speelden een belangrijke rol in het verbreden van de actie naar het lokale niveau. Zo 
dreigde de Leidse gemeenteraad haar rekening bij de NMB op te zeggen als deze bank zou doorgaan 
met de verkoop van Krugerrands. Een motie met die strekking werd ingediend door de PvdA en door 
alle fracties met uitzondering van vijf VVD’ers gesteund.1138 
Getrouw aan de strategie van het politieke midden, probeerde het KZA ook het CDA te winnen voor 
acties tegen de Krugerrand. Twee keer vond een gesprek plaats met CDA-buitenlandwoordvoerders 
Harry Aarts en Hans Gualthérie van Weezel. De argumentatie van de christen-democraten om de eisen 
van het KZA af te wijzen waren ongeveer tegengesteld aan die van de PvdA, namelijk dat het aan de 
overheid is om regels en verboden in te stellen en dat het bij gebrek daaraan niet juist is om een beroep 
te doen op het bedrijfsleven. En feitelijk was dit ook tegengesteld aan het regeringsstandpunt, dat in de 
beleidsnota over economische maatregelen tegen Zuid-Afrika uitdrukkelijk eigen maatregelen van het 
bedrijfsleven verwelkomde.1139  
Aarts benadrukte dat het CDA tegen een verbod op Zuid-Afrikaanse invoer was. De enige toezegging 
die het KZA van Aarts kreeg was dat hij toezegde “een weg te zoeken om duidelijk te maken, dat het 
CDA er geen behoefte aan heeft, dat er in Nederland Krugerrands worden verkocht.”1140 CDA-fracties 
in gemeentes en provincies stond het trouwens vrij om een eigen standpunt te bepalen tegenover de 
acties tegen de Krugerrand. Zo stemden de CDA-leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland 
voor een voorstel om de ABN en de NMB te dreigen de rekening op te zeggen wegens hun verkoop 
van de Zuid-Afrikaanse munten. Ook de CDA-fractie in de Utrechtse gemeenteraad stemde in 
meerderheid voor een motie dat B&W er bij hun bankrelaties op moesten aandringen, de verkoop van 
Krugerrands te beëindigen.1141 
De VVD, tenslotte, is nauwelijks benaderd door het KZA. In enkele gevallen hebben VVD’ers 
meegestemd vóór druk op de banken, maar vaker hielden zij de boot af. Wel probeerde Sietse Bosgra 
VVD’er Henk Vonhoff, ooit lid van het Comité Zuid Afrika, zitting te laten nemen in een comité van 
aanbeveling tegen de verkoop van Krugerrands. Maar Vonhoff, toen Commissaris van de Koningin in 
Groningen, weigerde omdat “een zo algemene maatschappelijke actie (...) mijns inziens door mij met 
grotere terughoudendheid [dient] te worden benaderd.”1142  
Het publiek werd op diverse manieren benaderd. Naast de informatiebrochure ‘De keerzijde van de 
Krugerrand’, en een fototentoonstelling, trok de productie van het toneelstuk Egoli, City of Gold de 
aandacht. Deze twee-akter was eerder in Engeland opgevoerd door een toneelgezelschap uit Soweto. In 
Nederland werd het stuk gespeeld door Felix Burleson en Ed Gumbs. Het stuk werd tussen oktober 
1984 en april 1985 tientallen keren opgevoerd in kleinere theaters en op middelbare scholen.  
Ook veel aandacht kreeg de introductie door het KZA van de ‘Mandela penning’, als ‘alternatief voor 
de Krugerrand’. Deze legpenning was ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Lucebert. Voor 
beleggers was de Mandela penning een mager alternatief. In plaats van het goud van de Krugerrand 

                                                
1136 Verslag gesprek KZA met Jan Joost Teunissen, zonder datum, Archief KZA, map 39. IISG. 

1137 Verslag gesprek KZA-PvdA, dd 10-10-1984. Archief KZA, map 39. IISG. 

1138 Leids Dagblad, dd 18-12-1984: gemeente dreigt met opzeggen rekening bij Middenstandsbank. 

1139 Bron: ‘Aanvullende informatie aktie tegen Krugerrand’, dd januari 1985. Archief KZA, map 39. IISG. 

1140 Verslag gesprek KZA-CDA, dd 21-11-1984. Archief KZA, map 39. IISG. 

1141 Zie onder andere: brief KZA (Peter Sluiter) aan CDA (Harry Aarts), dd 14-12-1984. Archief KZA, map 39. IISG. 

1142 Brief Vonhoff aan Bosgra, dd 22-10-1984. Archief KZA, map 39. IISG. 
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kregen de kopers een munt van geoxideerd brons. Van de prijs van tien gulden ging 8 gulden naar 
‘scholingswerk voor zwarte mijnwerkersvakbonden’. Dat laatste stuitte trouwens op verzet van het 
Azania Komitee dat in een pamflet de Mandela penning een ‘bedrieglijk alternatief’ noemde.1143 
Volgens het Azania Komitee ging het geld rechtstreeks naar de SACTU, de vakbond van het ANC, die, 
aldus het pamflet, “in de mijnen gewoon absoluut niet voorkomt, ook niet ondergronds, zoals de KZA 
suggereert.” Volgens het Azania Komitee werden de enige bonden, verbonden met de Black 
Conciousness Movement, die wel actief waren in de mijnen juist gedwarsboomd door het ANC en de 
SACTU. “De KZA wil nu voor de SACTU de vruchten plukken van het vele werk, bloed zweet en 
tranen van organisaties die zij altijd heeft gedwarsboomd. Dat is wrang.”  
Vooral vanaf half januari kwam de campagne in een stroomversnelling: steeds meer gemeentes, 
universiteiten en andere instellingen benaderden hun bank met het verzoek dan wel het dreigement de 
verkoop van Krugerrands te beëindigen. Kleinere acties waren bijvoorbeeld tegen de Noordzee-
visrestaurants die een prijsvraag organiseerden waarbij Krugerrands werden uitgeloofd. Op 8 februari 
1985 telexte het KZA een persbericht naar de Nederlandse media: “ABN, AMRO en Rabobank staken 
verkoop Krugerrand”.1144 
De Nederlandse overheid volgde enkele jaren later. In juli 1987 publiceerde het Staatsblad het 
‘Sanctiebeleid invoer Gouden Munten Zuid-Afrika’, waarin werd uitgevaardigd dat de “invoer van 
Krugerrands en alle andere gouden munten van oorsprong uit Zuid-Afrika, geslagen na 1960, is 
verboden.”1145 
 
Het stopzetten van de verkoop van Krugerrands was een relatief makkelijke overwinning. De verkoop 
van de munten was toch al ingezakt en daardoor commercieel nauwelijks nog de moeite waard. Ook 
stelde de Rabobank dat ze eigenlijk zelf ook al niet zo gecharmeerd was van die Krugerrands: “Het is 
natuurlijk ook niet zo dat wij ze altijd van harte hebben verkocht. Alleen wanneer daar nadrukkelijk om 
werd gevraagd. Onze beleggingsmensen hadden de richtlijn om niet tot het kopen van Krugerrands te 
adviseren; het was al enkele jaren beleid om de [Canadese, RM] Maple Leaf naar voren te 
schuiven.”1146 Maar de woordvoerder stelde ook: “Het valt niet te ontkennen dat de verkoop van 
Krugerrands onder invloed van de actie verder is gedaald, maar je moet het toch ook zien als een stuk 
marktwerking.”1147 
Naast dit ‘stuk marktwerking’ is het succes van de campagne waarschijnlijk vooral toe te schrijven aan 
de mogelijkheden van mensen en instellingen om zelf actief een bijdrage te leveren aan de strijd tegen 
apartheid. Aangespoord door het KZA benaderden talloze individuen, instellingen en organisaties hun 
bankrelatie om de verkoop van de munt te staken. Om de achterban in beweging te krijgen verspreidde 
het KZA 60.000 folders, 34.000 affiches, 30.000 stickers, 240.000 briefkaarten en stuurde 1.700 
brieven aan (vestigingen van) banken.1148 Voor de banken was de druk van de eigen klanten een factor 
van betekenis, meer dan de eisen van het KZA, Pax Christi en de bonden. 
Niet alleen in Nederland werd de Krugerrand gestopt, ook wereldwijd kelderde de verkoop. In april 
1984 werden er wereldwijd nog 255.000 munten op de markt gebracht. In april 1985 waren dat er nog 
slechts 44.000. Hoeveel van het verschil op het conto van de actievoerders die in vele landen actief 
waren kon worden gezet en hoeveel het gevolg was van de ontwikkeling van de goudprijs, die tussen 
1980 en 2000 vrijwel stagneerde, is nauwelijks vast te stellen.  
Een van de interessante aspecten van de Krugerrandactie is de internationale samenwerking tussen de 
verschillende anti-apartheidsbewegingen. Min of meer synchroon met de actie in Nederland werd er 
actie gevoerd in landen als de VS, Canada, Oostenrijk en de Scandinavische landen. Na de succesvolle 
afloop van de actie in Nederland schreef het KZA een engelstalig evaluatieverslag van de actie met als 
nadrukkelijk doel dat ‘similar campaigns in other countries’ ervan konden leren.1149 
 
Pluk geen vruchten van apartheid 
Na de succesvolle acties van BOA tegen Outspan was nog lang niet al het Zuid-Afrikaanse fruit uit 
Nederland verdwenen. Nederland importeerde in 1984 voor zo’n 60 miljoen gulden aan fruit en 
fruitproducten uit Zuid-Afrika. In 1970 was dat nog 15 miljoen. Daarmee kwam ongeveer 2 procent 
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van de Nederlandse fruitimport uit Zuid-Afrika. Het ging daarbij vooral om sinaasappelen, appels en 
druiven. In 1985 besloot het KZA opnieuw de aandacht te vestigen op de Kaapse vruchten. 
De successen van Boycot Outspan en de Krugerrandactie waren niet ongemerkt aan het bedrijfsleven 
voorbij gegaan. Het was duidelijk dat de anti-apartheidsbeweging het ondernemers lastig kon maken. 
Al heel snel kondigden twee grote Nederlandse spelers, Albert Heijn en V&D aan geen Zuid-
Afrikaanse producten (meer) te zullen verkopen. De president van de Raad van Bestuur van Ahold, 
Albert Heijn zelf, schreef aan het KZA: “Zeker gezien de huidige situatie daar, die ook ons met zeer 
veel zorg vervult, zien wij geen aanleiding om nu wel over te gaan tot het voeren van Zuidafrikaanse 
producten.”1150 De hoofddirectie van Vendex schreef: “Verwacht mag worden dat aan het eind van de 
week geen producten uit Zuid-Afrika meer in de vestigingen van bovengenoemde twee ondernemingen 
[namelijk Edah en V&D, RM] worden aangeboden, noch zullen producten uit Zuid-Afrika verwerkt 
worden. Zolang geen wezenlijke veranderingen optreden in de situatie in Zuid-Afrika zal deze 
beleidslijn worden gehandhaafd.”1151 Dat de hoofddirecties van beide concerns zich persoonlijk met de 
afhandeling van deze zaak bemoeiden toont aan dat de anti-apartheidsbeweging uiterst serieus werd 
genomen door corporate Nederland.   
De fruitactie werd voor een groot deel gedragen door lokale initiatieven. Het KZA werd vrijwel 
dagelijk bestookt met brieven van individuele burgers en comités die actie wilden voeren of hadden 
gevoerd bij hun plaatselijke supermarkt. Ook gaven veel mensen hun plaatselijke supermarkt aan bij 
het KZA vanwege (mogelijke) verkoop van Zuid-Afrikaanse producten.  
Een actie op 18 oktober 1985 van het KZA waarbij vrijwilligers in uniform (van de fanfare) 
controleerden of supermarkten Zuid-Afrikaanse producten verkochten, leidde in tientallen kranten in 
alle delen van het land tot berichten over het ‘verboden fruit’ en het plaatsen van foto’s van de 
‘controleurs’ in actie. Vrijwel alle kranten berichtten positief over de actie en lieten klanten aan het 
woord die gunstig over de actie spraken. 
Het KZA benaderde ook grootverbruikers met het verzoek Zuid-Afrikaans fruit te weigeren. Een tiental 
ziekenhuizen, van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem tot het streekziekenhuis Gooi-Noord in 
Bussum liet weten geen Zuid-Afrikaans fruit (meer) te zullen kopen. De NOS schreef in een brief aan 
de leverancier van groente en fruit aan de kantine van de oproep dat “producten met de merknaam 
Caprice, Oda, Cape, Goldland an Outspan, onder geen beding aan de Omroep geleverd mogen worden, 
op straffe van ontbinding van het contract.”1152 Bejaardencentrum Veldheem in Wezep liet daarentegen 
weten dat zij op dit “eenzijdige en hypocriete verzoek” niet zouden ingaan.”1153 Een groot aantal grote 
en kleine supermarkten, importeurs, evenals enkele supermarktketens liet – soms onder dreiging van 
acties – weten geen Zuid-Afrikaanse producten meer te zullen verkopen en vulden de door het KZA 
opgestelde ‘standaardverklaring’ op. Ze kregen een sticker voor op de winkelruit waarop stond dat hier 
geen Zuid-Afrikaanse producten werden verkocht en daarmee werden ze gevrijwaard van acties. Een 
ander concreet resultaat van de acties was dat het Nederlands productschap voor Groente en Fruit een, 
tumultueus verlopen, landelijke vergadering belegde over fruit uit Zuid-Afrika. Hoewel het 
productschap stelde dat ze niet de bevoegdheid had de leden te verzoeken geen Zuid-Afrikaanse fruit te 
verhandelen, besloot de vergadering wel een brief te schrijven aan de minister van Buitenlandse Zaken 
over de noodzaak om de import van Zuid-Afrikaans fruit aan te pakken.  
Het zwaartepunt van de fruitboycot lag in 1985/1986, maar in de jaren daarna kwam het comité bij tijd 
en wijle op de boycot terug. Vooral wanneer winkels werden ‘betrapt’ op het verkopen van de 
‘verboden vruchten’ schreef het KZA brieven waarin de winkeliers werden herinnerd aan hun eerdere 
beloftes, of waarin ze ronduit werden beschuldigd van het verbreken van hun belofte. Andere 
supermarkten schreven spontaan brieven aan het KZA of, in 1989, de boycot nog steeds van kracht 
was. Waarop het comité terugschreef dat de bevrijdingsbewegingen “ondanks enige positieve 
ontwikkelingen” nog steeds opriepen “tot een volledige economische boycot van het 
apartheidsregime”.1154 
De campagne ‘pluk geen vruchten van apartheid’ richtte zich nauwelijks op de politiek. In het kader 
van de campagne zijn geen gesprekken gevoerd met politici of bestuurders. Ook formuleerde het KZA 
geen specifieke eisen aan de regering. Het was de anti-apartheidsbeweging duidelijk dat in het politieke 
klimaat in het midden van de jaren tachtig weinig toezeggingen te verwachten vielen. De rijen binnen 
het CDA hadden zich gesloten en links was in het defensief gedrongen. Wel stelde minister Van den 
Broek (Buitenlandse Zaken), als voorzitter van de gemeenschap, in juni 1986 zijn collega’s van de EG 
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voor de invoer van groente, fruit en wijn uit Zuid-Afrika te verbieden. Dit was vooral een reactie op het 
invoeren van de noodtoestand in Zuid-Afrika. Duitsland en Groot-Brittannië verzetten zich echter tegen 
zo’n EG-besluit, waardoor het voorstel een doodgeboren kind bleef.  
Hoewel de KZA-fruitboycot niet het schokeffect teweegbracht zoals BOA indertijd met de 
Outspanactie, was de fruitactie toch geslaagd te noemen. Opnieuw had het KZA een actievorm 
gekozen die mogelijkheid gaf tot veel lokale activiteiten en initiatieven. Het benaderen van 
groothandels, supermarktketens, groentewinkels et cetera betekende dat veel mensen gedwongen 
werden om ‘iets’ met de strijd tegen de apartheid te doen. Op straffe van acties – inmiddels had de 
radicale beweging van zich laten horen! – en onder dreigement van lokale koopstakingen konden 
ondernemers het zich nauwelijks permiteren om het KZA en de lokale anti-apartheidsgroepen te 
negeren. Voor VVD-Eerste Kamerlid Zoutendijk was dit aanleiding om schriftelijke vragen te stellen 
aan ministers Korthals Altes (Justitie) en Schoo (Ontwikkelingssamenwerking), met de eis dat de 
subsidie aan het KZA zou worden beëindigd als het comité niet zou stoppen met het versturen van 
‘dreigbrieven’ aan winkelketens. Ook anderen stoorden zich aan de boycotactie van Zuid-Afrikaanse 
goederen. Een onbekende groep die zich tooide met de naam ‘Doelwit’ stuurden dreigbrieven aan 
zowel KZA, Kairos als AABN, met de aankondiging “op korte termijn in te grijpen tegen de door de 
Nederlandse Overheid gesubsidieerde Rode Bendes (de anti-apartheidsgroepen), die onder meer 
verantwoordelijk zijn voor het ontwrichten van de Nederlandse samenleving en daarbuiten.” Op de 
brief stond tevens de tekst “bestrijdt ANC en Swapo”.1155 BOA-voorman Esau du Plessis ontving 
tevens een kogelbrief met de tekst “de volgende gaat rechtstreeks in je”.1156 
Vaak genoeg echter is uit de correspondentie tussen het KZA en ondernemers af te leiden dat ook de 
ondernemers zich zorgen maakten over de toestand in Zuid-Afrika en een boycot van Zuid-Afrikaanse 
goederen als een reële en faire actiemogelijkheid zagen. Daarnaast waren er ook nogal wat winkeliers 
die weliswaar braaf een sticker op de ruit plakten met ‘Wij verkopen geen Zuidafrikaanse produkten’, 
maar vervolgens nauwelijks letten op wat de groothandel aanleverde. In maart 1986 organiseerde het 
KZA een ‘fruitkaravaan’ waarbij actievoerders tien dagen lang in verschillende steden in Nederland 
winkels controleerden. De lokale krant Veluwe Post deed op 12 maart 1986 verslag van het bezoek van 
de karavaan aan Wageningen. Bij dat bezoek werd groente- en fruitzaak Wessels “betrapt op het 
verkopen van blikken ananas uit Zuid-Afrika. Nadat de actievoerders de sticker van de ruit hadden 
gehaald, en de winkelier voor smeerlap was uitgemaakt ontstond een handgemeen waarna de man door 
politiemensen in burger in toom werd gehouden.”1157 De ruiten van een bloemenzaak in Dordrecht 
werden in juni 1986 besmeurd met anti-apartheidsleuzen, nadat de Anti-Discriminatieraad Dordrecht 
enkele dagen eerder protea’s (een uit Zuid-Afrika afkomstige bloem) in de zaak had aangetroffen.1158 
De boycot van bloemen uit Zuid-Afrika had trouwens Nederland zo’n dertig banen gekost, liet 
bloemenveiling Aalsmeer in augustus 1986 weten. Een maand eerder had de veiling besloten producten 
uit Zuid-Afrika te weren. De beslissing was overigens genomen ‘uit praktische overwegingen’ en 
betekende niet dat de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland daarmee een uitspraak deed over 
de politiek in Zuid-Afrika.1159 
Naast ziekenhuizen en andere instellingen besloten ook een aantal gemeentes Zuid-Afrika te boycotten. 
De gemeenteraad van Deventer was de eerste die, in november 1985, besloot geen producten uit Zuid-
Afrika meer af te nemen. Vanaf de eerste maanden van 1986 besloten steeds meer gemeentes ofwel 
zelf een boycot van Zuid-Afrikaanse producten te handhaven ofwel lokale middenstanders op te roepen 
de verkoop van deze producten te staken. Een aantal grote steden, vaak met een linkse meerderheid, 
zoals Utrecht, Den Haag en Amsterdam, ging over tot een boycot van Zuid-Afrikaanse producten. In 
Arnhem ontstond zelfs een B&W-crisis over deze zaak. Twee CDA-wethouders stapten op toen de 
gemeenteraad een voorstel aannam om Zuid-Afrika te boycotten. De vier PvdA-wethouders wilden het 
voorstel wel uitvoeren. De CDA-fractievoorzitter in de Arnhemse gemeenteraad had zijn PvdA-
collega’s dringend verzocht “het college niet te laten stranden op buitenlands beleid”.1160 Een 
tegenvaller voor de PvdA in Arnhem, die het initiatief had genomen voor de boycot, én voor het lokale 
Zuid-Afrika comité was dat in een onderzoek van Intomart begin november in Arnhem, een 
meerderheid van de Arnhemmers (52 procent) zich uitsprak tegen een boycot. Iets meer dan een derde 
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van de respondenten vond dat zo’n boycot wel moest kunnen. Bijna 40 procent van de ondervraagden 
vond dat dit soort kwesties helemaal niet op de agenda van de gemeenteraad behoorde te staan.1161 
 
Naast vele honderden artikelen in nationale media, besteedden vooral lokale kranten aandacht aan de 
KZA-boycotacties, meestal naar aanleiding van lokale gebeurtenissen, maar soms ook om aandacht te 
geven aan de nationale campagne. Door de enorme aandacht van de media, vooral in de tweede helft 
van de jaren tachtig, was het voor Nederlanders vrijwel onmogelijk om niets te weten van wat er in 
Zuid-Afrika aan de hand was. De aandacht van Nederlandse kranten en tijdschriften voor apartheid was 
bovendien vrijwel zonder uitzondering afwijzend. Zelfs ‘rechtse’ kranten als De Telegraaf wezen 
apartheid onomwonden af. Niet alleen was de toon tegenover apartheid negatief, maar kranten namen 
in de redactionele kolommen expliciet stelling tegen apartheid. Zo schrijft Het Vrije Volk in een 
recensie over de tentoonstelling ‘Kunst tegen apartheid’: “In Zuid-Afrika woedt de terreur van de 
blanke racisten met ongekende kracht en bruutheid. De verontwaardiging in de wereld groeit met de 
dag. Apartheid moet verdwijnen. Zo snel mogelijk.”1162 De (gematigde) acties tegen apartheid werden 
in het licht daarvan vrijwel altijd positief beoordeeld. 
 
Ondanks de deelsuccessen leidde bijna tien jaar actievoeren voor het verbreken van de economische 
betrekkingen niet tot een daadwerkelijke afname van de handelsstromen tussen Nederland en Zuid-
Afrika. De totale invoer uit Zuid-Afrika bedroeg in 1977 ruim 300 miljoen gulden. Dat steeg snel naar 
400 miljoen in 1978 en bijna 500 miljoen in 1979. In 1980 importeerde Nederland nog altijd voor zo’n 
370 miljoen gulden aan goederen uit Zuid-Afrika.1163 In latere jaren zou de invoer uit Zuid-Afrika 
aanvankelijk afnemen, maar later toch weer toenemen. In 1983 werd er voor 310 miljoen gulden uit 
Zuid-Afrika geïmporteerd, in 1984 voor bijna 480 miljoen, 1985 was een topjaar met ruim 520 miljoen 
en in 1986 altijd nog bijna 470 miljoen gulden. De export naar Zuid-Afrika kende soortgelijke 
cijfers.1164 
 
Overigens was de ‘pluk-geen-vruchten-campagne’ met heisa begonnen. Ongeveer gelijkertijd met de 
KZA-actie startte de AABN namelijk een eigen actie tegen investeringen in Zuid-Afrika: ‘Investeer 
niet in apartheid – neem een aandeel in het verzet’. Daarbij richtte de AABN zich met name op Philips 
en reisorganisatie Holland International. Het KZA was woedend over deze onverwachtse actie van de 
‘concurrentie’. In een brief aan de AABN schrijft het KZA dat zij maanden geleden al verteld hadden 
over de fruitactie en dat de AABN met geen woord had gerept over hun campagne. “Er kan geen 
twijfel over bestaan, dat twee gelijktijdige akties voor zulke verwante doelen elkaar in de wielen rijden 
(...) Onze konklusie is: Jullie doorkruising van onze, al lang voorbereide aktie, is voor ons niet 
aanvaardbaar. Als jullie dit plan doorzetten moeten wij dit opvatten als een opzettelijke doorbreking 
van de goede verstandhouding, en een moedwillig blokkeren van een toekomstige goede 
samenwerking.”1165 In de praktijk bleken beide acties elkaar nauwelijks te bijten, maar opnieuw was 
duidelijk dat de afstemming en samenwerking tussen beide organisaties tegen heug en meug verliep. 
 
Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA) 
Traditioneel richten actiegroepen zich (onder andere) tot de overheid. Bij de overheid wordt gelobbied 
voor nieuw of ander beleid; tegen de overheid wordt actie gevoerd. Het is tekenend voor de breedte van 
het Nederlandse verzet tegen apartheid dat de grenzen tussen actievoerderders en hun doelwitten soms 
begonnen de vervagen. Organisaties en instellingen die aanvankelijk doelwit waren van anti-
apartheidsacties namen later eigen, zelfstandige maatregelen tegen apartheid. Op het gebied van de 
strijd tegen de apartheid hebben lagere overheden stappen gezet die aanmerkelijk verder gingen dan het 
faciliteren of financieren van lokale groepen, en die eerder passen bij het repertoire van een actiegroep. 
Voor de anti-apartheidsbeweging was de actieve deelname van gemeentelijke overheden een enorme 
steun in de pogingen om de achterban te verbreden. De steun van de (lokale) overheid was als een 
‘keurmerk’ waarmee (gevestigde) anti-apartheidsorganisaties vooral gematigde groepen konden 
benaderen. 
In het midden van de jaren tachtig hadden Nederlandse gemeentes al enige ervaring op het gebied van 
de buitenlandse politiek. Veel gemeentes hadden een eigen beleid op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. In de meeste gevallen ging dit niet veel verder dan het financieren van 
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lokale (burger)initiatieven al dan niet gekoppeld aan een stedenband met een zusterstad in de ‘Derde 
Wereld’. De grenzen van de gemeentelijke autonomie op buitenlands beleid werden verder opgezocht 
in de kwestie van de kernbewapening. In het begin van de jaren tachtig was Hellevoetsluis de eerste 
van een reeks gemeentes die zich uitriepen tot ‘kernwapenvrije gemeente’. Deze gemeentes besloten 
dat ze geen toestemming zouden geven voor, bijvoorbeeld, de opslag van kernwapens op hun 
grondgebied. Iets verder ging het besluit van sommige gemeentes, zoals Arnhem, om bedrijven die 
materiaal leverden aan de basis in Woensdrecht (waar kernwapens gestationeerd zouden zijn) geen 
opdrachten te gunnen.  
Ook op het gebied van de strijd tegen de apartheid hadden gemeentes zich al eerder gemanifesteerd. 
Bijvoorbeeld door het, vaak gratis, beschikbaar stellen van gemeentelijke voorzieningen aan anti-
apartheidsgroepen. In de actie tegen de Krugerrand gingen een aantal gemeenten ertoe over een deel 
van hun reserves bij banken te zetten die geen Krugerrands verkochten, of dreigden hun rekening op te 
zeggen bij banken die voortgingen deze munten te verkopen.1166 In oktober 1987 waren in 60 
gemeenten anti-apartheidsmoties aangenomen. 
 
Het ligt voor de hand dat lagere overheden die zich bemoeien met het buitenlandbeleid makkelijk in 
conflict komen met de nationale overheid. Het is niet vanzelfsprekend dat lagere overheden een 
buitenlands beleid formuleren, indien dat niet direct het gemeentelijke belang raakt. Meerdere 
gemeentes in Nederland hebben er om deze reden van af gezien zich aan te sluiten bij oproepen van 
anti-apartheidsorganisaties. Andere gemeentes maakten juist gebruik van de mogelijkheden voor een 
eigen buitenlands beleid of probeerden deze mogelijkheden op te rekken. In een gemeentelijke notitie 
over Zuid-Afrika, stelde bijvoorbeeld B&W van Amsterdam dat er “geen wettelijke belemmeringen 
zijn om als gemeentebestuur uitspraken te doen over internationale politieke vraagstukken, als grote 
groepen van de bevolking zich daarbij betrokken voelen.”1167 Het gemeentebestuur baseerde zich onder 
andere op een nota van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 1 april 1985 waarin de 
gemeentelijke autonomie, ook ten aanzien van het buitenlandse beleid, omschreven wordt als ‘een door 
ieder aanvaard uitgangspunt’, waarbij er wel altijd een relatie moest bestaan tussen de activiteiten op 
buitenlands terrein en de ingezetenen van de gemeente.1168 Ook mocht het gemeentelijke 
buitenlandbeleid het beleid van de regering niet doorkruisen of tegenwerken. Immers, de buitenlandse 
politiek en de internationale diplomatie zijn bij uitstek beleidsterreinen waar de centrale overheid 
gevoelig is voor dubbele of tegenstrijdige boodschappen. Vanaf het moment dat gemeenten zich 
begonnen te uiten op het gebied van de strijd tegen apartheid is er fel gediscussieerd over de 
bevoegdheden van lokale overheden op het dit gebied.  
Het KZA publiceerde in 1986 een brochure1169, bedoeld voor gemeenten om mogelijkheden te bieden 
aan het invullen van hun gevoelens van weerzin tegen de apartheid. Volgens het KZA konden 
gemeenten verschillende acties ondernemen, zoals het benaderen van de regering met het verzoek om 
een duidelijk sanctiebeleid, het benaderen van het bedrijfsleven met het verzoek de banden met Zuid-
Afrika te verbreken, het zelf boycotten van producten uit Zuid-Afrika, het ontmoedigen van 
organisaties binnen de gemeente om banden aan te gaan of te handhaven met Zuid-Afrika. De pikantste 
aanbeveling die het KZA deed was dat gemeenten bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika konden 
boycotten. Kern van het bezwaar tegen zo’n boycot lag verscholen in artikel 1 van de grondwet: het 
anti-discriminatiebeginsel. Mochten bedrijven die (zonder enige wet te overtreden) zaken deden met 
Zuid-Afrika wel geboycot worden door de overheid? Was dit geen discriminatie? 
 
Vanaf 1988 werd de gemeentelijke strijd tegen de apartheid vooral gevoerd vanuit de vereniging 
Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA), een ‘satelliet-organisatie’ van het KZA. Het initiatief tot 
de oprichting van LOTA werd genomen tijdens het eerste gemeentelijke anti-apartheidscongres in Den 
Haag, in oktober 1987. Onmiddellijk sloten 23 gemeenten zich aan bij de nieuwe vereniging. Een jaar 
later waren er al 60 gemeenten en provincies (Groningen was de eerste provincie) bij LOTA 
aangesloten. Daarmee ‘vertegenwoordigde’ LOTA bijna de helft van de Nederlandse bevolking, zo 
stelde de vereniging optimistisch.  
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De eerste gemeente die in aanvaring was gekomen met de rijksoverheid was Hilversum. In september 
1986 had B&W van Hilversum de gemeenteraad laten weten dat de gemeente bereid was “producten te 
weigeren van bedrijven die blijk hadden gegeven handel te drijven met (...) het Zuidafrikaanse 
regime.”1170 Een jaar later was Shell het eerste ‘slachtoffer’ van het Hiversumse beleid. Prompt zocht 
Shell het hogerop en bereikte dat het ministerie van Binnenlandse Zaken het Hilversumse besluit 
schorste. Dat gebeurde niet eens op grond van artikel 1 van de Grondwet, maar omdat het Hilversumse 
beleid het beleid van Buitenlandse Zaken doorkruisde. Inmiddels had Hilversum kunnen weten dat het 
gemeentelijke beleid botste met nationaal beleid, want in september 1987 hadden de ministeries van 
Binnen- en Buitenlandse zaken al een gezamenlijke circulaire aan alle Nederlandse gemeentes gestuurd 
met de waarschuwing dat gemeentelijke initiatieven op het gebied van boycot van bedrijven die zaken 
deden met Zuid-Afrika in strijd was met het Nederlandse buitenlandse beleid en dus voor schorsing in 
aanmerking zou komen.1171 Onder andere de gemeentelijke Commissie Ontwikkelingssamenwerking 
Amsterdam (COA) noemde dit een “onaanvaardbare aantasting van de gemeentelijke autonomie.”1172  
Aantasting of niet, het was gemeenten duidelijk dat de Hilversumse weg geen soelaas bood. Binnen 
LOTA werd al snel een spitsvondige oplossing bedacht: in plaats van een boycotbeleid voor bedrijven 
die zaken deden met Zuid-Afrika zouden gemeenten een voorkeursbeleid kunnen doen gelden voor 
bedrijven die nadrukkelijk uitsloten zaken te (zullen) doen met Zuid-Afrika. Dat klonk positiever, maar 
de vraag was natuurlijk of de minister van Binnenlandse Zaken daar in zou trappen. 
Al snel werd duidelijk dat het voorkeursbeleid dat LOTA had opgesteld als alternatief voor het 
boycotbeleid ook niet door de Haagse beugel kon. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Kees van 
Dijk (CDA), was het voorkeursbeleid een verkapt boycotbeleid en derhalve strijdig met het beleid van 
de rijksoverheid. LOTA hield vol dat het voorkeursbeleid géén boycot inhield: “Het gegeven dat een 
bedrijf economische relaties heeft met Zuid-Afrika is immers geen grond om het uit te sluiten van 
opdrachten, maar niet meer of minder dan één factor in de afweging tussen offertes van verschillende 
bedrijven.”1173 
Het bleef echter niet bij het uitwisselen van spitsvondigheden. Een aantal gemeenten besloten de 
opvatting van de minister te negeren en zetten hun voorkeursbeleid door. Daarmee kwamen de 
verhoudingen op scherp te staan. Deze scherpe verhoudingen tekenden de sfeer tijdens het overleg 
tussen het bestuur van LOTA en de ministers van Binnenlandse Zaken (na de formatie van kabinet 
Lubbers III volgde PvdA-politica Ien Dales CDA-minister Kees van Dijk op) en Buitenlandse Zaken 
(Van den Broek). Van den Broek herhaalde het regeringsstandpunt dat “het voorkeursbeleid strijdig [is] 
met het regeringsbeleid, want beoogt een volledige economische islolatie van Zuid-Afrika.”1174 LOTA-
voorzitter Klaas de Vries (CDA), wethouder van Delft, betoogde dat het economische anti-
apartheidbeleid van de gemeenten juist in lijn was met het regeringsbeleid, dat immers ook 
economische druk als instrument hanteerde en bijvoorbeeld van plan was nieuwe investeringen bij wet 
te verbieden. Minister Dales legde een alternatief op tafel, namelijk dat het beleid van de lagere 
overheden geschorst zou worden “zonder het plan om tot vernietiging te komen; een technische, 
neutrale schorsing”.1175 Daarmee ging Dales overigens in tegen de zin van haar eigen partij die had 
laten weten dat “medewerking van de minister van Binnenlandse Zaken aan de schorsing c.q. 
vernietiging van raadsbesluiten van Arnhem en van andere gemeenten niet voor de hand ligt...”1176 
De politiek was over de kwestie van de gemeentelijke boycots verdeeld en anders dan anders liep de 
breuklijn niet door het CDA, maar vooral door de PvdA. De Evert Vermeer Stichting, een stichting 
binnen de PvdA, had een studieconferentie georganiseerd over dit onderwerp, waarvoor 
buitenlandspecialist Maarten van Traa een korte notitie had geschreven.1177 Volgens Van Traa konden 
gemeentelijke maatregelen het Haagse beleid niet vervangen en lag het primaat voor de buitenlandse 
politiek duidelijk in Den Haag. Formeel was dat een juiste opvatting, maar het was tegen het zere been 
van veel lokale PvdA-bestuurders die wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid opeisten. Immers 
Van den Broek was op dat moment minister van Buitenlandse Zaken en dat maakte dat er van Den 
Haag weinig te verwachten viel. PvdA-minister Ien Dales stelde zich in essentie achter het beleid van 
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haar CDA-voorganger en liet het gemeentelijke voorkeursbeleid schorsen. Volgens de burgemeester 
van Amsterdam, partijgenoot Ed. van Thijn, liet Dales zich hierbij leiden door CDA’ers Lubbers en 
Van den Broek.1178 
Uiteindelijk haalde LOTA bakzeil. Klaas de Vries: “Om resultaat te behalen en om beleid te kunnen 
effectueren ga je dus juist wél in op de bezwaren van de regering. We proberen aansluiting te vinden 
bij het regeringsbeleid door te zeggen: we beperken ons voorkeursbeleid tot de EG-gedragscode. Het 
betekent een belangrijke concessie van de kant van LOTA. Van een beleid gericht op desinvesteringen, 
naar een beleid van invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in Zuid-Afrika juist via 
investeringen.”1179 In feite zette LOTA de klok hiermee ruim vijftien jaar terug. Dit was de oude 
Polaroid-methode waarover Kairos in het begin van de jaren zeventig zo’n felle discussie had gevoerd. 
Geen wonder dat LOTA zich het ongemoegen op de hals haalde van haar eigen founding father, het 
KZA, die juist opriep tot het overeind houden van economische sanctiemaatregelen. Volgens Kees de 
Pater, medewerker van het KZA, had de koerswijziging wellicht te maken met de CDA-achtergrond 
van LOTA-voorzitter De Vries: “In de anti-apartheidsbeweging is LOTA natuurlijk toch een vreemde 
eend in de bijt, met leden van divers politiek pluimage. In het CDA speelt de Zuid-Afrika discussie 
momenteel zeer sterk. Ik neem aan binnen LOTA dus ook.”1180  
Op 11 januari 1990 spraken vertegenwoordigers van LOTA met de ministers van Binnen- en 
Buitenlandse Zaken, Dales en Van den Broek. In de ministerraad van 12 januari deden de ministers 
verslag van dit gesprek. Volgens Dales had LOTA geprobeerd om tweedracht te zaaien tussen haarzelf 
en Van den Broek, maar ook binnen de PvdA zou LOTA proberen om kampen tegen elkaar op te 
zetten.1181 Van den Broek maakte duidelijk dat het voorkeursbeleid van de gemeentes door hem wel 
degelijk werd gezien als een boycotbeleid en daarmee dus strijdig met het kabinetsbeleid.  
Lang niet alle gemeenten legden zich neer bij het Haagse verbod op een voorkeursbeleid. Uiteindelijk 
gingen twaalf gemeenten door met het inmiddels geschorste beleid. Burgerlijke ongehoorzaamheid dus, 
maar wel wel gepleegd door een overheid. Het was inmiddels medio 1990 en minister Dales gaf de 
twaalf gemeenten een ultimatum tot 15 september om het beleid alsnog in te trekken.1182 Inmiddels 
ging het nauwelijks nog om de strijd tegen de apartheid, maar veeleer om het bepalen van de grenzen 
van de gemeentelijke bevoegdheid. De werkelijkheid in Zuid-Afrika had het Nederlandse gekrakeel 
inmiddels ingehaald. De strijd om het voorkeursbeleid was verloren. Maar de vraag is of de strijd zelf 
niet belangrijker was dan een eventuele uitkomst. Juist omdat het vraagstuk van de strijd tegen de 
apartheid een fundamentele kwestie in het Nederlandse staatsbestel had blootgelegd kwam de zaak 
volop in de publiciteit. Zeker in het begin ging de berichtgeving voor een groot gedeelte over de 
situatie in Zuid-Afrika en wat Nederland daartegen deed en vooral naliet. 
 
Amsterdam en Rotterdam tegen apartheid 
In 1986 riep Amsterdam zichzelf uit tot anti-apartheidsstad. Dat gebeurde in respons op de druk die de 
twee grootste anti-apartheidsorganisaties, die in Amsterdam gevestigd waren, uitoefenden op het 
gemeentebestuur. In november 1984 hadden het KZA en de AABN het gemeentebestuur van 
Amsterdam opgeroepen om een anti-apartheidsverklaring uit te vaardigen.1183 Daarbij refereerden 
beide organisaties aan de eerdere anti-apartheidsuitingen van de stad, zoals het omdopen van het 
Pretoriusplein in Steve Bikoplein en de officiële ontvangst door Amsterdam van ANC-leider Alfred 
Nzo en van de familie van Govan Mbeki. De positie van Van Thijn, burgemeester van 1983 tot 1994, 
was belangrijk in de opstelling van Amsterdam tegenover de apartheid. Ed. van Thijn was eerder actief 
geweest in het Comité Zuid-Afrika en vastbesloten om Amsterdam een rol te laten spelen in de anti-
apartheidsbeweging. In een aantal gevallen opereerde hij daarbij op eigen gezag. Zoals bijvoorbeeld bij 
zijn weigering de Internationale Hippische Federatie te ontvangen in de residentie, en de aanvaring met 
de Engelse prins Philip hierbij. Van Thijn herinnert zich deze affaire als volgt: “De internationale 
Hippische Federatie zou naar Amsterdam komen voor hun jaarlijkse congres. Ik had het bestuur, zo’n 
tachtig man, uitgenodigd voor een ontvangst in de residentie. Ik, pietje precies, kreeg een dag ervoor de 
gastenlijst onder ogen en ik zag dat er twee Zuid-Afrikanen op stonden. Ik zei: die komen er niet in. 
Dat leidde tot een heftige faxwisseling met de voorzitter van de federatie, de Engelse prins Philip. Op 
een gegeven moment dreigde de prins zelfs helemaal niet meer te komen. Dat is zonde van al het eten, 
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reageerde ik. Uiteindelijk besloten we dat ze alleen met het dagelijkse bestuur van de Hippische 
Federatie zouden komen; daar zaten die Zuid-Afrikanen niet bij. Het werd een krankzinnige ontvangst. 
Prins Philip schudde me de hand, maar keek me daarbij niet aan. Toen ik tijdens de receptie het woord 
nam draaide hij demonstratief zijn rug naar me toe. Ik gaf geen krimp en ben tijdens mijn speech 
ingegaan op de positie van Amsterdam als anti-apartheidsstad. Jaren later kwam koningin Elisabeth 
met Philip naar Amsterdam. Bij de ontvangst zag ik al dat hij nog van het voorval wist. Hij liep op me 
af, greep mijn ambtsketting en zei: ‘What a nice little thing.’ Draaide zich om en liep weg.”1184 
Toch kon Van Thijn de actievoerders van KZA en AABN niet volledig tevreden stellen. Vooral op het 
gebied van een gemeentelijke boycot werden Amsterdam en de actievoerders het niet eens. De twee 
organisaties droegen drie mogelijkheden aan om Amsterdam deel te laten zijn van de economische 
boycot van Zuid-Afrika: niet gebruiken van Zuid-Afrikaanse producten door gemeentelijke 
instellingen; het weigeren opdrachten te verstrekken aan bedrijven die apartheid steunen; en het 
onttrekken van gelden aan instellingen die banden met Zuid-Afrika onderhouden.1185 Zo ver kon het 
gemeentebestuur echter niet gaan. Vooral de tweede suggestie stuitte op problemen. “...ten aanzien van 
het niet-verstrekken van gemeentelijke opdrachten aan bepaalde bedrijven” voorzag B&W vooral 
problemen op grond van het EG-verdrag en diverse Benelux-bepalingen. Volgens die reglementen 
mochten gemeenten bij het verlenen van opdrachten slechts zakelijke criteria (zoals prijs en kwaliteit) 
hanteren. Ondanks deze belemmeringen meende de gemeente dat het wel mogelijk was om “zo min 
mogelijk zaken [te] doen met (...) bedrijven die Zuidafrikaanse producten verkopen.” Ook zou de 
gemeente bedrijven dreigen dat “als de engagementen met Zuid-Afrika toch worden uitgebreid en 
beroepen als deze tevergeefs blijken, de gemeente in de toekomst geen aankopen meer bij dergelijke 
bedrijven zal kunnen verrichten.”1186  
Praktisch gezien was een boycot lastig: het bleek bijvoorbeeld ondoenlijk om een overzicht te krijgen 
van bedrijven die nieuwe investeringen in Zuid-Afrika hadden gedaan of dit van plan waren, vandaar 
dat de gemeente zich vooral beperkte tot het wapen van de publiciteit.1187 Mede om die reden focuste 
ook Amsterdam zich op enkele grote bedrijven: met name Shell en Philips. En beide bedrijven 
reageerden prompt. Philips liet weten dat er geen nieuwe investeringen in Zuid-Afrika waren gedaan, 
noch op stapel stonden. Shell stelde dat haar aanwezigheid in Zuid-Afrika juist meehielp het 
apartheidsregime te bestrijden.1188  
 
De anti-apartheidsactivisten waren teleurgesteld over de feitelijke prestaties van Amsterdam bij het 
doorvoeren van de voornemens. In een eigen evaluatie van het gemeentelijke anti-apartheidsbeleid 
schrijft het KZA: “Deze bereidheid blijkt bij het kollege inmiddels te zijn omgeslagen in een volslagen 
gebrek aan inventiviteit en politieke onwil waar het gaat om maatregelen op ekonomies terrein.” 1189 
Met name hekelde het KZA het feit dat bedrijven niet waren aangeschreven met de eis dat ze hun Zuid-
Afrikaanse betrekkingen zouden afbreken. Of het door deze aansporing kwam is niet duidelijk, maar 
juist in de maanden erna voerde het gemeentebestuur een aantal gesprekken met bedrijven met 
belangen in Zuid-Afrika. 
Op 10 maart 1987 spraken Van Thijn en wethouder Walter Etty met de top van Shell Nederland 
(waaronder president-directeur Lex Helfrich). Helfrich constateerde na afloop dat er een “kloof in visie 
en opvattingen” bestond tussen Shell en het gemeentebestuur.1190 Met name meende Helfrich dat de 
tijdshorizon van het gemeentebestuur zich uitstrekte tot maanden terwijl “vele jaren nodig zullen zijn 
om de samenleving in Zuid-Afrika tot aanvaardbare verhoudingen te brengen.” Tijdens het gesprek had 
Helfrich ook gesteld dat zelfs een meerderheid in het ANC niet voor een onvoorwaardelijke boycot van 
Zuid-Afrika was. Tenslotte klaagde Shell dat de nadruk van Amsterdam op Shell feitelijk 
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discriminerend was, en concludeerde: “En het kan toch niet in uw bedoeling liggen om discriminatie 
van de een te willen bestrijden met discriminatie van de ander.”1191 
Toch zette de gemeente de druk op Shell door, onder andere door het ophangen van een spandoek op 
de binnenplaats van het stadhuis met de tekst: ‘Shell smeer ‘m uit Zuid-Afrika.’ Ook in de trams van 
het gemeentelijk vervoersbedrijf waren, met medewerking van de gemeente, leuzen tegen Shell 
geplaatst. De Telegraaf concludeerde in een redactioneel commentaar dat het gemeentebestuur hiermee 
de grens had overschreden tussen een actiegroep en een bestuursorgaan.1192  
Een gesprek tussen Van Thijn, Etty en Frans Otten, vice-president van Philips en kleinzoon van Anton 
Philips, vond plaats op 1 juli 1987. Ook in dat gesprek bleek dat de standpunten tussen het bedrijf en 
het gemeentebestuur ver uit elkaar lagen. Philips stelde zich vooral op het standpunt dat desinvestering 
en boycot negatieve gevolgen hadden in Zuid-Afrika zelf: “Het wordt naar onze mening steeds 
evidenter, dat veel desinvesteringen door Amerikaanse en Europese bedrijven in het algemeen een 
averechts effect in Zuid-Afrika hebben gehad: (...) een verharding in de standpunten en houding van 
Pretoria.”1193 Het resultaat van het gesprek was in ieder geval niet dat Amsterdam maatregelen tegen 
Philips uitvaardigde. 
 
Het gebrek aan concrete economische maatregelen maakte dat de verstandhouding tussen Amsterdam 
en de anti-apartheidsorganisaties gemengd bleef. Aan de ene kant deed Amsterdam veel aan het 
faciliteren van de organisaties. Zelden werd een verzoek om petities mee te tekenen of acte de présence 
te geven tijdens congressen en manifestaties geweigerd. Maar wat betreft daden op het gebied van de 
economische boycot kwam het gemeentebestuur veel minder tegemoet aan de eisen van de 
actievoerders. Dat speelde bijvoorbeeld op toen de gemeenteraad vergaderde over de mogelijkheid om 
de overslag van Zuid-Afrikaanse steenkool in de Amsterdamse haven tegen te gaan. B&W voelde niets 
voor een Amsterdamse boycot van Zuid-Afrikaanse steenkool. Volgens Van Thijn lag het primaat op 
het gebied van de buitenlandse betrekkingen toch eerder in Den Haag.1194  
Van Thijn meent, terugkijkend, dat hij in deze zaak tekort heeft geschoten: “Ik vind het een smet op 
mijn blazoen. De belangen van de haven en het bedrijfsleven waren te groot. Ik deed alles om de haven 
te promoten, we waren ook een kolenhaven. Ik was voortdurend met de havenondernemers op pad. Een 
boycot van Zuid-Afrika was daarbij nauwelijks aan de orde.” Het KZA noemde de terughoudendheid 
van Amsterdam ‘treurig’. “Aan de ene kant doen ze veel aan publiciteit en geven geld aan initiatieven 
(...) maar aan de andere kant blijven economische maatregelen uit.”1195 De weigering om iets te doen 
aan de Zuid-Afrikaanse kolen lag trouwens niet alleen bij B&W van Amsterdam. Een voorstel van een 
aantal politieke partijen om als gemeente Amsterdam toch over te gaan tot het boycotten van Zuid-
Afrikaanse kolen haalde ook geen meerderheid in de gemeenteraad. Deze weifelende houding van 
Amsterdam was voor het KZA zelfs aanleiding om een actie te voeren tegen de stad. Op initiatief van 
het KZA deden een aantal bekende Nederlanders, waaronder Lou de Jong, Hedy d’Ancona, Nelly 
Frijda, Alexander Pola en Cox Habbema, een oproep aan de gemeenteraad om ‘een economisch anti-
apartheidsbeleid’ te voeren.1196  
Uiteindelijk zou de Amsterdamse gemeenteraad op 20 december 1989 formeel besluiten tot een 
‘economisch anti-apartheidsbeleid’. Het zou niet meer uitmaken. Het raadsbesluit werd enkele weken 
later, op 17 januari 1990, bij Koninklijk Besluit geschorst “hangende het onderzoek naar de vraag of 
voornoemd besluit wegens strijd met de wet of het algemeen belang moet worden vernietigd.”1197 
 
Op 4 juni 1987 sprak de gemeenteraad van Rotterdam over de mogelijkheden van een actief anti-
apartheidsbeleid. De Maasstad had in de jaren ervoor al anti-apartheidsorganisaties gesubsidieerd, druk 
uitgeoefend op banken om geen Krugerrands te verkopen en ook Zuid-Afrikaanse sportlieden geweerd 
van tournooien die op Rotterdams grondgebied werden gehouden. Maar dit alles was natuurlijk bar 
weinig gegegeven de mogelijkheden die Rotterdam had via haar haven. 
De betrokkenheid van de Rotterdamse haven in de olievoorziening aan Zuid-Afrika was in 1982 door 
het SRB aan de kaak gesteld.1198 Het gemeentebestuur had verklaard dit erg ongewenst te vinden en gaf 
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het SRB de opdracht om de zaak verder te onderzoeken. Tegelijkertijd realiseerde het gemeentebestuur 
zich het economische belang van de haven en liet daarom de Erasmusuniversiteit onderzoeken wat de 
werkgelegenheidsaspecten zouden zijn van het stopzetten van het faciliteren van de handel met Zuid-
Afrika. De onderzoekers concludeerden dat de directe negatieve werkgelegenheidsaffecten gering 
zouden zijn. Immers het ging hierbij alleen om de doorvoer van ruwe aardolie waar weinig arbeid voor 
nodig was. De wetenschappers waarschuwden wel voor de eventuele aantasting van de goede naam van 
Rotterdam: Rotterdamse acties tegen Zuid-Afrika zouden sommige klanten ertoe kunnen brengen uit 
voorzorg hun heil te zoeken bij anders havens. Ook de mogelijke tegenmaatregelen van Zuid-Afrika 
zouden schadelijk kunnen zijn: “Indien Rotterdam alleen staat in haar acties, kan Zuid-Afrika op voor 
haar betrekkelijk eenvoudige wijze gevoelige klappen uitdelen aan de Rotterdamse 
werkgelegenheid.”1199 
Naar aanleiding van deze rapporten spraken burgemeester Peper en wethouder Den Dunnen met 
minister Van den Broek en verzochten deze over te gaan (in EG verband) tot een algehele economische 
boycot van Zuid-Afrika. In juni 1986 sprak de EG zich inderdaad uit voor een verscherping van de 
maatregelen, maar een kolen- of olieboycot zat daar niet bij.  
Dat was voor Rotterdam aanleiding om zelf het initiatief te nemen tot een conferentie van Europese 
havensteden. Den Dunnen benaderde zijn collega’s in Hamburg, Bremen, Antwerpen, Duinkerken en 
Le Havre, maar alleen de eerste twee reageerden positief. Antwerpen en Duinkerken weigerden zelfs 
over het onderwerp te praten. De Rotterdamse gemeenteraad concludeerde daaruit dat een eenzijdige 
boycot door Rotterdam onmiddellijk zou worden doorbroken door andere Europese havens en dat zou 
de concurrentiepositie van Rotterdam ernstig verzwakken. Daarmee viel het doek voor een boycot van 
Zuid-Afrika door de Rotterdamse haven. Niet veel later keurde de gemeenteraad een krediet goed aan 
de firma Swarttouw voor de bouw van een nieuwe kolenterminal in Rotterdam. Over de Zuid-
Afrikaanse kolen die daar gelost zouden worden werd niet meer gerept. 
 
Tweesporenbeleid 
In augustus 1984 introduceerde minister Hans van den Broek (Buitenlandse Zaken) zijn 
‘tweesporenbeleid’. Spoor één betrof het opvoeren van de druk op Zuid-Afrika. Daarbij ging het met 
nadruk niet om het daadwerkelijk ontwrichten van de Zuid-Afrikaanse economie of het isoleren van 
Zuid-Afrika. Het ging om het uitoefenen van druk “door beperkingen op te leggen aan de betrekkingen 
met Zuid-Afrika op het gebied van politiek, economie, handel, cultuur, wetenschap, sport en 
samenwerking in het algemeen”.1200 Het tweede, nieuwe spoor was, naast steun aan slechtoffers van de 
apartheid, het “naar vermogen steun verlenen aan maatschappelijke ontwikkelingen die gericht zijn op 
het langs vreedzame weg realiseren van wezenlijke hervormingen in Zuid-Afrika.”1201 Binnen dat 
tweede spoor zijn onder andere de projecten van Nederlandse medefinancieringsorganisaties te 
rekenen. Alleen al de organisaties ICCO en Cebemo besteedden tussen 1979 en 1990 79 miljoen 
gulden aan projecten in Zuid-Afrika.1202 De crux van het tweede spoor was dat wezenlijke 
hervormingen binnen de bestaande Zuid-Afrikaanse legaliteit bereikt dienden te worden. Liet het Zuid-
Afrikaanse systeem wel ruimte voor het streven naar wezenlijke veranderingen? De talloze ‘banning 
orders’ en gewelddadige repressie van op zich vreedzame groeperingen leerden anders. De anti-
apartheidsbeweging concludeerde dan ook dat het tweede spoor niet veel meer was dan een excuus 
voor het uitblijven van resultaat in het eerste spoor.1203 De anti-apartheidsbeweging had weinig op met 
Van den Broek. Zelfs bij het gematigde Kairos werd de minister van Buitenlandse Zaken 
gewantrouwd. In een intern document schetste Kairos de minister als: “Behoort tot rechtervleugel van 
het CDA; Duidelijke band met het bedrijfsleven; ‘Reaalpoliticus’ met afkeer van getuigenispolitiek; 
krachtig technocraat; aangeduid als ‘robot in krijtpak’”1204  
De anti-apartheidsbewegingen briefden de voor hen tegenvallende notitie over het tweesporenbeleid 
door aan het ANC. In een brief aan ANC-president Oliver Tambo schreef Bosgra: “One should read the 
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bill against the background of an unwilling, right-wing Government and less pressure in Parliament. 
Still we feel that we have to do our best to change the bill in the right direction.”1205 
Ondanks de kritiek van de anti-apartheidsbeweging op het Nederlandse beleid, was ook blank Zuid-
Afrika niet blij met de opstelling van Van den Broek, in wie de Zuid-Afrikanen toch een relatieve 
bondgenoot zagen. Pik Botha, minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika, had bijvoorbeeld 
laten weten: “Owing to the personal contacts with Van den Broek, the relations with the Netherlands 
are good.”1206 Het zat de Zuid-Afrikaanse regering vooral niet lekker dat via het tweesporenbeleid 
steun aan het (verboden) ANC mogelijk zou zijn. In feite hoefde Botha zich vrijwel geen zorgen te 
maken. In het Kamerdebat over het Zuid-Afrikabeleid, in februari 1985, benadrukte de minister dat 
‘geprofileerde politieke organisaties’ van Nederlandse steun waren uitgesloten: “De verlening van 
financiële steun aan het UDF, het ANC of Inkatha [zou] aanleiding kunnen geven tot allerlei discussie 
die beter kunnen worden vermeden.”1207 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Eegje Schoo 
voorkwam daarop dat de steun aan het ANC door Van den Broek werd geblokkeerd. De hulp aan 
Radio Freedom werd echter wel tegengehouden. Waarop PvdA-Kamerlid Wallage reageerde: “Als de 
geallieerden in de Tweede Wereldoorlog alleen zo’n tweede spoor hadden gevolgd dan stonden we er 
nu slecht voor.”1208 In 1986 concludeerde de anti-apartheidsbeweging dat de voorwaarden voor steun 
binnen het tweede spoor inderdaad weinig concrete mogelijkheden geboden hadden en het beschikbare 
geld vooral was uitgegeven aan bewustwording in Nederland.1209 De steun die de regering gaf via de 
medefinancieringsorganisaties bleef hierbij buiten beschouwing omdat deze organisaties voor een groot 
gedeelte zelf beslisten waar ze het overheidsgeld besteedden. 
Desondanks stonden de kranten in Zuid-Afrika bol van de kritiek op het tweesporenbeleid van het 
kabinet Lubbers. De oud-ambassadeur voor Zuid-Afrika in Nederland, D.A. Kotzé, meende de 
Nederlandse regering te moeten beschermen tegen de kritiek in zijn vaderland: “Die Nederlandse 
regering bestaat ondermeer uit ’n aantal goedopgevoede, ordentelijke, beskeie en-vir enige regsinnige 
en wellevende mens (...) Hullie verkeer onder ontsettende druk van op die spits gedreven linkse en 
onverantwoordelijke media wat nie weet en wil weet wat differensiasie, verskeidenheid, 
afzonderlijkheid en identiteit is nie.”1210 
De meest concrete bijdrage van Van den Broek aan het aanpakken van Zuid-Afrika was het instellen 
van de eerder genoemde visumplicht voor Zuid-Afrikanen. Hiermee kon vertegenwoordigers van het 
apartheidsregime en ook Zuid-Afrikaanse sportlieden, artiesten en vertegenwoordigers van de 
zogenaamde ‘thuislanden’ de toegang tot Nederland geweigerd worden. In feite gebeurde dat ook. 
Maar van echte sancties hield Van de Broek zich verre. Ten eerste, zo argumenteerde de minister, 
kleefden er juridische bezwaren aan (eenzijdige) Nederlandse acties tegenover Pretoria, en ten tweede 
konden dergelijke acties de Nederlandse belangen schaden. De argumenten, kortom, die bekend waren 
van het beleidsstuk ‘Mensenrechten en het buitenlands beleid’ uit 1979. 
 
In 1990 presenteerde de minister van Buitenlandse Zaken een overzicht van wat er tussen 1980 en 1990 
bereikt was in het kader van het eerste spoor.1211 Op nationaal (Nederlands) niveau waren er in de jaren 
tachtig drie maatregelen genomen: de opzegging van het Cultureel Akkoord in 1981 (de beslissing 
daartoe was al enkele jaren eerder genomen), het instellen van de visumplicht voor Zuid-Afrikanen in 
1983 en, ten derde, een meer terughoudende opstelling ten aanzien van handelsbevordering. Al met al 
een magere score, zo vonden de anti-apartheidsactivisten. Nederland was duidelijk geen koploper 
geweest in het doorvoeren van eigen maatregelen jegens Zuid-Afrika. 
Het kabinet liet zich, volgens velen, van z’n slechtste kant zien toen Nederland zich (als vanouds) in 
1983 van stemming onthield toen de Algemene Vergadering van de VN de nieuwe Zuid-Afrikaanse 
grondwet vrijwel unaniem veroordeelde. PvdA-Kamerlid Wallage stelde hier vragen over in het 
parlement en citeerde daarbij een die dag ontvangen telegram van het UDF: “Wij zijn zeer teleurgesteld 
dat uw land niet in staat was, het onderdrukte volk van Zuid-Afrika te helpen op een moment dat ons 
volk in nood verkeerde en hulp zo dringend geboden was.”1212 Een jaar later was Nederland een van de 
vier landen in de Algemene Vergadering die een extra bedrag van anderhalf miljoen gulden voor het 
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VN Centrum tegen Apartheid niet wilde toekennen. Een deel van dit geld was bestemd voor 
vertegenwoordigingen van het ANC en de PAC in New York. 
In Europees verband waren de maatregelen jegens Zuid-Afrika iets uitgebreider. Tijdens de top van ‘de 
Twaalf’ in Luxemburg, in september 1985, werden een aantal restrictieve maatregelen genomen of 
aangescherpt, onder andere op het gebied van militaire samenwerking: embargo op de export en import 
van wapens en paramilitair materieel, stopzetten van de militaire samenwerking, het terugroepen van 
militair attachés, het stoppen van de export van materieel voor de Zuid-Afrikaanse politie en een 
verbod op alle nieuwe samenwerking op nucleair gebied met de Zuid-Afrikanen. Daarnaast kwam er 
een maatregel om de export van ruwe olie in het vrije verkeer naar Zuid-Afrika stop te zetten. Ook 
spraken de Europese landen af culturele en wetenschappelijke contacten met Zuid-Afrika te bevriezen. 
Een jaar later, in september 1986, werden in EG-verband nieuwe investeringen in Zuid-Afrika 
verboden evenals de invoer van ijzer, staal en gouden munten.  
Anti-apartheidsgroepen bekritiseerden de Europese maatregelen omdat deze nauwelijks verder gingen 
dan de maatregelen waar een aantal individuele Europese landen zelf al toe besloten had. Invoer van 
gouden munten was sowieso al vrijwel tot stilstand gekomen en de militaire restricties waren slechts 
marginaal strenger dan het verplichte wapenembargo dat de VN al in 1973 hadden ingesteld. 
 
Het tweede spoor 
Via het tweesporenbeleid dat Nederland voerde ten aanzien van Zuid-Afrika ging jaarlijks een 
aanzienlijke hoeveelheid geld naar Zuid-Afrikaanse organisaties. Tussen 1985 en 1990 besteedde 
Buitenlandse Zaken 66 miljoen gulden aan activiteiten in Zuid-Afrika in het kader van het tweede 
spoor.1213 Daar kwam nog bij de steun met overheidsgeld door medefinancieringsorganisaties (zoals 
Novib, ICCO, Cebemo en Hivos) en het KZA. Het doel van het tweede spoor was, zoals gezegd, steun 
te verlenen aan maatschappelijke ontwikkelingen en emancipatoire processen in Zuid-Afrika en 
humanitaire steun aan slachtoffers van de apartheid.  
Die steun was al op gang gekomen voordat Van den Broek zijn tweesporenbeleid introduceerde. Vanaf 
het begin was een belangrijk punt van discussie of het ANC direct gesteund kon worden. ‘Den Haag’ 
erkende het ANC eind jaren zeventig nog niet als bevrijdingsbeweging noch als vertegenwoordiger van 
de meerderheid van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Het ANC was formeel een door een bevriende natie 
verboden, terroristische organisatie. Directe hulp van de Nederlandse overheid aan zo’n organisatie 
was heikel en was daardoor beperkt in omvang. Op 10 januari 1978 schreef Sietse Bosgra een 
brandbrief aan ‘vriend’ en CDA-Kamerlid Jan Nico Scholten waarin hij zich beklaagde over de geringe 
bereidwilligheid van de Nederlandse overheid om het ANC te steunen. Zelfs na een eerdere toezegging 
van minister Pronk aan Tambo om via het KZA hulpgoederen naar het ANC te sturen kwam de hulp 
van de overheid niet op gang. Bosgra aan Scholten: “De vraag is nu of de Nederlandse regering bereid 
is de half miljoen gulden noodhulp voor Zuidafrikaanse vluchtelingen in Angola goed te keuren. 
Vooral de vraag naar voedsel is zeer urgent.”1214 
Het aanvragen van hulpgoederen was de taak van Thomas Nkobi, de penningmeester van het ANC. Die 
was nauwelijks op zijn taak berekend, viel toenmalig KZA-medewerkster Adri Nieuwhof op. In 1977 
had het KZA een ontmoeting geregeld tussen Nkobi en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 
over noodhulp. Op de vraag welke goederen op het verlanglijstje stonden had Nkobi eigenlijk geen 
adequaat antwoord. “Ter plekke verzon hij een lijstje: zoveel kleding, zoveel goederen, zoveel 
etenswaren.” Een probleem was ook dat de noodhulp die voor de ANC-vluchtelingen werd gevraagd 
afweek van wat ‘Den Haag’ normaliter aan hulpgoederen verstrekte aan vluchtelingenkampen elders in 
de wereld. Meestal ging het om noodrantsoenen, tenten en minimale medische voorzieningen. De 
ambtenaren van Buitenlandse Zaken fronsten hun wenkbrauwen bij de ‘luxe’ spullen die vanuit 
Nederland naar de vluchgtelingenkampen in Angola en Tanzania werden gestuurd: recreatiemateriaal, 
kleding en zelfs genotsmiddelen. KZA riposteerde dat de ANC’ers vooral afkomstig waren uit 
stedelijke gebieden. “Er bestaat een levensgroot verschil tussen de vluchtelingen uit Soweto, een 
stedelijke bevolking met een relatief hoge levensstandaard, en de meeste andere vluchtelingen in 
Afrika. De laatste moeten wat eenvoudige landbouwgereedschappen hebben en wat voedsel voor het 
eerste jaar en dan redden ze zich redelijk. Ze bouwen zelf een hutje en ontginnen een stukje grond. 
Voor de vluchtelingen uit Soweto zijn echter ongeveer dezelfde goederen nodig als voor vluchtelingen 
uit andere, hoog ontwikkelde samenlevingen.”1215 Deze argumentatie van het KZA was eigenlijk onzin, 
erkent Nieuwhof. “Waar het om ging was dat het ANC goed voor haar mensen wilde zorgen. In de 
vluchtelingenkampen zaten veelal jonge mannen die vol verwachting in de kampen waren 
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aangekomen. Maar eenmaal in de kampen zaten ze eigenlijk vast: ze mochten er niet uit en binnen de 
kampen was weinig te doen. De jonge ANC’ers waren doodongelukkig. De emoties daar moesten tot 
bedaren gebracht worden.” Buitenlandse Zaken zelf echter hanteerde een omgekeerd argument om de 
hulp aan de ANC-kampen juist ‘schraal’ te houden: grotere welvaart in de ANC-kampen zou tot fricties 
kunnen leiden met de omgeving van de kampen waar de Tanzaniaanse bevolking merendeels in grote 
armoede leefde. Uiteindelijk zou het ANC de ‘luxe goederen’ schrappen uit de aanvraag richting 
Buitenlandse Zaken. Die goederen werden vervolgens door het KZA zelf geleverd en betaald vanuit 
‘vrije gelden’. Zo herinnert Nieuwhof zich dat ANC-penningmeester Nkobi een keer kwam aankloppen 
bij het KZA voor een lading sigaretten. “Dat was toen er onrust was bij de ANC-vluchtelingen in de 
kampen in Angola, de spanningen stegen, en met sigaretten zou dat misschien wel gesust kunnen 
worden.” Waarop het KZA inderdaad een pallet sigaretten liet verschepen naar Angola.  
 
De hulp van de Nederlandse overheid aan de bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika, ingezet in 
1973, was voor de Nederlandse politiek een heikel punt. Onder minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk was deze steun jarenlang de Tweede Kamer gepasseerd 
ondanks het verzet van de VVD, die het politieke karakter van de hulp laakte. De opvolger van Pronk 
op Ontwikkelingssamenwerking, CDA’er Jan de Koning, herformuleerde de hulpstroom die voorheen 
naar de bevrijdingsbewegingen ging tot ‘hulp aan slachtoffers van de gevolgen van koloniale situaties 
en dekolonisatieprocessen’ en kanaliseerde deze hulp zoveel mogelijk via internationale organisaties. 
Kamerlid Pronk concludeerde dat dit ten koste ging van de politieke erkenning van de 
bevrijdingsbewegingen “waar CDA en Partij van de Arbeid al die jaren steeds voor hebben 
geijverd”.1216 Dit debat kwam aan het eind van een jaar waarin de Nederlandse regering geen enkele 
directe hulp aan het ANC had gegeven. De regering stond wel toe dat het ANC gesteund werd (met 
overheidsgeld) via de medefinancieringsorganisaties Cebemo, ICCO, Hivos en de Novib. Maar dit geld 
mocht alleen besteed worden aan “hulpverlening met een humanitair karakter dat niet via andere 
kanelen kon worden verstrekt.”1217 Het departement voor Ontwikkelingssamenwerking was huiverig 
om de steun via een ‘politiek’ kanaal als het KZA te laten lopen. Dit ondanks het voornemen, verwoord 
in de begroting voor 1980 om “de uitvoering van taken aan die organisaties die daarvoor op grond van 
hun deskundigheid in aanmerking komen moet worden overgedragen.”1218 Het KZA stelde de Zweedse 
hulp voor het ANC als voorbeeld voor de Nederlandse regering. Zweden gaf aan het eind van de jaren 
zeventig jaarlijks 7,5 miljoen gulden aan het ANC. Ook de voorwaarden voor de Zweedse hulp waren 
veel ruimer, zo stelde het KZA: van Zweeds geld kocht het ANC vrachtwagens en andere voertuigen. 
De Zweedse overheid financierde zelfs ANC-radiostations als tegenwicht tegen de propaganda van de 
Zuid-Afrikaanse regering.1219 
In een overleg (het zogenoemde Gemeenschappelijk Overleg Medefinanciering, GOM), in november 
1986, met het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking stelden de Nederlandse 
medefinancieringsorganisaties dat hun partnerorganisaties in Zuid-Afrika zich beraadden of ze nog wel 
geld wilden ontvangen uit Nederland voor humanitaire doeleinden “bij gebreke van een krachtig ‘eerste 
(sanctie)spoor’.” Het hoofd van het bureau Zuidelijk Afrika, A.W.F. Roos, stelde droogjes dat “Een 
‘dreigement’  om geen tweede spoor te accepteren indien geen krachtiger eerste spoor tot stand komt, 
verhoudt zich moeilijk met de eis tot meer tweede spoor via het GOM.”1220 
 
Bevrijdingsfonds 
Het KZA heeft zich vanaf het begin gericht op twee sporen: aan de ene kant politiek actiewerk en aan 
de andere het werven (en besteden) van geld voor de bevrijdingsbewegingen en voor oppositiegroepen 
binnen Zuid-Afrika. Daarbij bestond een taakafbakening tussen KZA en AABN, namelijk dat de 
AABN zich vooral zou beperken tot het werven binnen specifieke groepen ten behoeve van specifieke 
projecten en dat het KZA zich zou richten op de gehele Nederlandse bevolking. KZA nam bij de 
fondsenwerving haar ervaring mee uit de Angola Comité jaren. Niet het geringste deel van die erfenis 
was de lijst van zo’n 40.000 regelmatige donateurs. In 1977 richtte het KZA het Bevrijdingsfonds 
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Zuidelijk Afrika op. Dit fonds had tot doel om directe en onvoorwaardelijke steun te geven aan de 
bevrijdingsorganisaties in zuidelijk Afrika, naast het ANC waren dat Swapo uit Namibië en het 
Patriottisch Front in Zimbabwe. ‘Direct en onvoorwaardelijk’ betekende dat de bevrijdingsbewegingen 
zelf konden beslissen over de besteding van het geld. Het KZA maakte het geld soms direct over naar 
hun bankrekening, maar gebruikelijker was dat het KZA op verzoek van het ANC in Nederland 
goederen kocht en die verscheepte naar het ANC-hoofdkwartier in Lusaka of de vluchtelingenkampen 
in Angola of Tanzania. In deze vorm van onvoorwaardelijke steun had het KZA een niche gevonden. 
Immers voor de meeste specifieke behoeftes kon het ANC terecht bij andere donoren. Veel westerse 
overheden waren bereid om te doneren voor humanitaire hulp. Ook de kosten voor onderwijs, 
medische zorg en bijvoorbeeld landbouw voor de vluchtelingen konden makkelijk door diverse 
donoren worden gedekt. Zelfs voor militaire goederen kon het ANC geld vinden: vooral de 
socialistische landen, maar ook Libië leverden wapens en andere militaire hardware aan het ANC. Het 
KZA-geld kon gebruikt worden voor institutionele kosten van het ANC, zoals kosten voor stafleden, 
reiskosten, kantoorkosten, communicatiekosten et cetera. In 1978 bijvoorbeeld stuurde het KZA een 
ambulance, een 8-tons vrachtwagen, zes Toyota landcruisers, voor 80.000 gulden aan levensmiddelen, 
voor 2.000 gulden aan recreatiemateriaal, en voor 30.000 gulden aan materiaal voor radiouitzendingen 
naar Zuid-Afrika.1221  
 
Het Bevrijdingsfonds had vier taken: het inzamelen van geld bij de Nederlandse bevolking; het 
bestemmen van dit geld bij de bevrijdingsbewegingen; het besteden van geld dat andere organisaties 
(zoals Novib, Vastenactie, Wilde Ganzen et cetera) aan KZA ter beschikking stelden; en het besteden 
van geld van de Nederlandse overheid.  
Eind jaren zeventig stond zuidelijk Afrika voldoende op het netvlies van de Nederlanders om de 
inzamelingen bij het publiek tot een succes te maken. In 1977 en 1978 zamelde het KZA vooral geld in 
voor SWAPO en in mindere mate voor het ANC. In 1979 organiseerde het KZA voor de eerste keer 
een wervingscampagne speciaal voor het ANC. Het KZA kreeg uit brede delen van de samenleving 
steun voor de inzamelingsactie. Er verschenen TV-spotjes waaraan naast de VARA, de VPRO en 
IKON ook de KRO en de NOS meewerkten. De VARA zond een speciaal programma uit rondom de 
Zuid-Afrikaanse zangeres Miriam Makeba en besteedde een hele dag aandacht aan de collecte via de 
radio. Ook stuurde de VARA (evenals de PvdA) brieven met voorbedrukte acceptgiro’s aan alle leden. 
De actie leverde ruim vier ton op. In 1982 haalde het KZA ruim één miljoen op, in 1983 zes ton. Vanaf 
1984 werd er steeds vaker geld besteed aan projecten in Zuid-Afrika zelf. In 1984 waren de totale 
projectbestedingen gestegen tot negen ton, in 1985 1.4 miljoen, in 1986 1.2 miljoen. Vanaf 1986 kwam 
de EG-medefinanciering via het SA/NAM-project goed op gang (zie de paragraaf over SA/NAM). In 
1987 steunde het KZA ANC-projecten ter waarde van in totaal 3.5 miljoen gulden met eigen geld én 
geld van andere donororganisaties. In 1988 steeg dat tot 4.3 miljoen en in 1989 tot 5.1 miljoen gulden. 
Na 1989 namen de bedragen langzaam af: in 1990 nog 5.1 miljoen gulden, in 1991 nog 3.4 miljoen 
gulden, 1992 2.2 miljoen gulden, in 1993 1.8 miljoen gulden, in 1994 3.2 miljoen gulden (inclusief 2.8 
miljoen voor de verkiezingscampagne). Met deze bedragen was het KZA wereldwijd de grootste 
particuliere donor van het ANC. 
Veel van het geld werd binnengehaald via straatcollectes en huis-aan-huis bezoek, georganiseerd door 
lokale groepen. Niet alle gemeentes waren even blij met de anti-apartheidscollectanten. Het vermeende 
politieke karakter van de inzameling was voor sommige gemeentes aanleiding om de vergunning voor 
een collecte in eerste instantie te weigeren. B&W van Rotterdam had zich in 1979 op dat argument 
beroepen bij het weigeren van een collecte in het kader van de olieboycot: dit zou een politieke actie 
zijn die kwetsend zou kunnen zijn voor een deel van het publiek en daardoor de orde zou kunnen 
verstoren. De Raad van State tikte uiteindelijk Rotterdam op de vingers met de opmerking dat 
apartheid internationaal werd afgekeurd (onder andere door de VN) en er dus geen sprake kon zijn van 
een controversiële actie.1222 
 
Een interessante kwestie is of het geld van KZA op één of andere manier ook is terechtgekomen bij de 
militaire tak van het ANC. In 1987 was dat een expliciete vraag tijdens een persconferentie op de 
vooravond van een collecte voor het ANC: zal het ANC met het Nederlandse geld ook wapens kopen? 
ANC-vertegenwoordiger in de Benelux, Godfrey Motsepe, antwoordde dat dit zeker niet de bedoeling 
was: “Voor wapens hebben wij andere kanalen.”1223 In de archieven van het KZA en het 

                                                
1221 Amandla nr 05, 1978. 

1222 Uitspraak A-3.3304(1979)/s1168, in te zien bij het Nationaal Archief. Zie ook: Scholten, Gerard. Met de Raad van State 

bij de hand collecteren in het ganse land. Amandla, nr 12, 1979. 

1223 Velzen, Hans van. Eén miljoen voor het ANC. Amandla nr 09, 1987. 



 258 

bevrijdingsfonds zijn geen aanwijzingen gevonden dat het KZA of het Bevrijdingsfonds de 
bevrijdingsbeweging hielp met militaire goederen of wapens.  
Wel steunde het KZA het ANC op het gebied van communicatie, waarbij ook militaire toepassingen 
voor de hand lagen. Paul Staal bevestigt bijvoorbeeld dat het KZA tientallen ANC’ers in België heeft 
laten opleiden tot specialisten op het gebied van radiocommunicatie. “Daarnaast stuurden we radio-
communicatieapparatuur. Richting onze subsidiegever, de NCO, boekten we dat in als 
‘radioprogramma’s’, in plaats van ‘communicatieapparatuur’.”1224 Ook stuurde het KZA jeeps en 
trucks die ook makkelijk militair gebruikt konden worden. Het Nederlandse ministerie voor 
Ontwikkelingssamenwerking weigerde eind jaren zeventig om geld beschikbaar te stellen voor 
transportmiddelen, juist vanwege het mogelijke militaire gebruik. Hetgeen het KZA deed verzuchten: 
“Maar hoe kan je hulpgoederen over honderden kilometers naar vluchtelingenkampen vervoeren 
zonder vrachtwagen.”1225 Dit was een valide punt van het KZA, maar het was ook een spiegelbeeld van 
de argumentatie die het KZA zelf had gebruikt om zich te verzetten tegen de leverantie van een Fokker 
F28 passagierstoestel aan Zuid-Afrika in 1977: er konden ook militairen in vervoerd worden. 
In zekere zin was de scheiding tussen humanitaire steun en militaire steun theoretisch, immers door 
geld te geven voor bijvoorbeeld het ANC ziekenhuis in Tanzania kon de bevrijdingsbeweging andere, 
‘vrije’ gelden aanwenden voor het opbouwen van de militaire kracht van de beweging. Dit argument 
gebruikten ook de tegenstanders van de anti-apartheidsbeweging. Zo verspreidde de NZAW in 
Hoofddorp huis-aan-huis folders over een aanstaande collecte voor het ANC Mazimbu ziekenhuis in 
Tanzania: “Als we hen geld geven voor dit ziekenhuis, dan komt er intern bij het ANC geld vrij voor 
het kopen van wapens en materialen om bommen mee te maken. Indirect steunen we dan toch het 
geweld. En dat is toch niet uw bedoeling?”1226 
Het Bevrijdingsfonds onderscheidde zich zoals gezegd van de ‘reguliere donoren’ omdat de 
bestedingsbevoegdheid volledig bij het ANC werd gelegd: ‘het was het geld van de 
bevrijdingsbewegingen zelf’, zoals de mensen van het fonds het formuleerden. Het geld werd zonder 
voorwaarden ingezameld. Verzoeken om specifieke steun van het ANC werden zoveel mogelijk 
ondergebracht bij andere donoren, zodat de gelden van het bevrijdingsfonds konden worden 
gereserveerd voor ‘moeilijk liggende aanvragen’, zoals geld voor propagandakosten of het afdekken 
van tekorten. Desondanks trok de hulp aan het ANC de aandacht van de Nederlandse binnenlandse 
veiligheidsdienst BVD. In een rapport waarschuwde de BVD tegen de onvoorwaardelijke steun aan 
‘deze communistische bevrijdingsbewegingen’, waarbij de steun niet alleen kwam van de door 
communisten gedomineerde AABN, maar ook van het KZA, de PvdA en zelfs de christelijke Stichting 
Oecumenische Hulp (SOH).1227 
In een intern memorandum van het Hoofd Bureau Zuidelijk Afrika aan de Chef Directie Afrika van 
Buitenlandse Zaken, werd onder andere vastgesteld dat het ANC zich (ook) van geweld bediende én 
dat het ANC door Nederland niet werd erkend als bevrijdingsbeweging. Toch werd een aanvraag van 
het KZA voor een half miljoen gulden voor steun aan het ANC goedgekeurd, onder andere omdat “de 
politieke opportuniteit van het betrekken van de actieve anti-apartheidslobby hier te lande bij het 
verlenen van humanitaire steun aan het ANC niet kan worden ontkend.”1228 
 
De meest heikele donaties van het KZA waren niet bestemd voor het ANC, maar voor de dominee 
Beyers Naudé. Naudé benaderde eind jaren tachtig het KZA voor het oprichten van een fonds bestemd 
voor zaken waar, in de woorden van KZA-medewerkster Adri Nieuwhof, “donoren beter niks van 
kunnen weten.”1229 Nieuwhof legt uit: “Voor sommige dingen kon je niet naar de Novib stappen. 
Daarvoor heb je speciale geldgevers nodig.” Bedoeld waren geldgevers die niet of nauwelijks publieke 
verantwoording hoefden af te leggen. Een geschikte donor daarvoor waren de Zusters van de Liefde, 
een congregatie uit Schijndel. “Met Beyers ben ik naar Schijndel gegaan en daar kregen we zonder veel 
vragen 100.000 gulden van zuster Alberta. Dat was het begin van ‘de stille fondsen’, een potje dat door 
Beyers werd beheerd.” 
Een jaar later, in 1989, ging het om een groter bedrag. Beyers Naudé vroeg het KZA of ze deze keer 
een miljoen rand (ongeveer 850.000 gulden) bij elkaar kon brengen om achttien verboden organisaties 
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in Zuid-Afrika ondergronds door te laten gaan.1230 Ook deze keer klopte het KZA aan bij de 
‘zusters’,1231 evenals bij de Commissie Werelddiakonaat van de Nederlandse Hervormde Kerk en het 
Centraal Missionair Beraad Religieuzen.1232 Beyers Naudé zelf schreef een persoonlijke brief aan 
burgemeester Peper van Rotterdam met het verzoek om een deel van het net ingestelde Rotterdamse 
anti-apartheidsfonds te kunnen besteden aan ondergrondse organisaties, waarbij het om 
veiligheidsredenen niet mogelijk zou zijn “to handover auditing reports on the spending of the money 
but I would be prepared to inform you on a strictly confidential basis how the funds are used in broad 
terms.”1233 Ook aan de Wilde Ganzen, het potje van de IKON, deed Naudé een verzoek om een 
bijdrage waarbij “op geen enkele manier (...) ruchtbaarheid aan eventuele steun van u aan ons gegeven 
[zou] mogen worden.”1234 
Een verzoek van Beyers Naudé in maart 1990 om nieuwe ‘stille fondsen’, werd door het KZA 
voorgelegd aan een aantal ordes en congregaties, die in totaal 207.500 gulden bijeenbrachten voor het 
ondergrondse werk in Zuid-Afrika.1235 
Nieuwhof: Het hielp natuurlijk dat dominee Beyers Naudé om dit geld kwam vragen. Naudé wekte 
vertrouwen: “Als een ANC’er was gekomen met een verzoek om geld voor zo’n geheim fonds, dan had 
het waarschijnlijk niet gelukt. Beyers was voor veel mensen toch ‘één van ons’.” In augustus 1991 
klopte Beyers Naudé een vierde keer aan bij het KZA voor geheim geld. Ditmaal ging het over het 
financieren van een onderzoek naar de betrokkenheid van de Zuid-Afrikaanse overheid bij het geweld 
in Zuid-Afrika. Volgens het KZA was dit werk uiterst moeilijk en zelfs riskant, onder andere zou het 
geld gebruikt moeten worden om agenten om te kopen om daarmee verklaringen los te krijgen. In 
totaal was er zo’n 210.000 gulden nodig. Het KZA zou de helft van dit bedrag overmaken en voor de 
andere helft werden onder andere de Zusters van Schijndel benaderd.1236 Deze keer kwamen de Zusters 
met 17.000 gulden over de brug.1237 
 
Het belang van het Bevrijdingsfonds voor het KZA lag voorbij het inzamelen van geld voor de 
bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika. Het Bevrijdingsfonds zorgde er in eerste instantie voor dat 
het KZA goede contacten kon onderhouden met de bevrijdingsbewegingen zelf. Voor het ANC was het 
KZA een belangrijke partner, in zekere zin zelfs belangrijker dan de AABN. Veel van de contacten van 
het ANC met de Nederlandse (en Europese) overheden liepen via het KZA. En daarmee werd de 
positie van het KZA tegenover deze overheden ook sterker. Daarnaast gaf het Bevrijdingsfonds het 
KZA een goede naam bij andere donoren (zowel gouvernementeel als niet-gouvernementeel). Het 
Bevrijdingsfonds werd gezien als een professionele, betrouwbare organisatie en dat straalde af op het 
KZA zelf. Daarnaast gaf het fonds het KZA de mogelijkheid om dingen op te zetten die eigenlijk 
‘groter’ waren dan het KZA aan zou kunnen. Het SA/NAM-project (zie paragraaf ‘SA/NAM en het 
Europese geld’) was er waarschijnlijk niet gekomen zonder de professionele kwaliteiten van het 
Bevrijdingsfonds. Via het Bevrijdingsfonds, tenslotte, konden mensen gewonnen worden voor de meer 
politieke solidariteit met het ANC. Geld geven aan het Bevrijdingsfonds was voor veel mensen de 
eerste stap; hadden ze eenmaal geld gegeven voor Zuid-Afrika, dan was de stap om zich ook meer 
inhoudelijk in te zetten minder groot geworden. In praktische zin konden mensen ook beter benaderd 
worden, want dankzij het Bevrijdingsfonds werd het adressenbestand van het KZA voortdurend 
ververst. 
 
Medefinanciering 
Vanaf de jaren tachtig raakte de regering de huiver voor steun aan het ANC steeds meer kwijt. Zeker 
voor het CDA speelde mee dat, na het afwijzen van een olieboycot, er van overheidswege iets gedaan 
moest worden om de afkeer van apartheid te demonstreren. In 1981 doneerde 
Ontwikkelingssamenwerking in totaal 250.000 gulden aan het ANC, geheel bestemd voor voedsel. In 
1982 stelde BZ opnieuw 250.000 gulden beschikbaar voor het ANC, voor de aanschaf van humanitaire 
goederen. Steeds ging dit via het KZA. Het KZA inventariseerde de behoeften, kocht de spullen, 
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verscheepte ze naar Lusaka, en zorgde voor de administratieve verwerking. In 1983 werd de hulp aan 
het ANC verhoogd tot 500.000 gulden, in 1986 tot 550.000. In 1989 verzocht het KZA om het bedrag 
te verhogen tot 750.000 gulden, maar dit wees het ministerie af omdat de “argumenten betreffende de 
noodzaak tot additionele hulp mij niet kunnen overtuigen.”1238 Ook onder de nieuwe minister, Jan 
Pronk, bleef de hulp in 1990 op 550.000 gulden. In 1991 stopte de hulp aan de ANC-vluchtelingen. 
Een nieuwe aanvraag van het KZA werd afgewezen omdat de Zuid-Afrikaanse regering een akkoord 
had bereikt met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR over de terugkeer van de vluchtelingen.1239 
Ook via de zogenoemde medefinancieringsorganisaties ging Nederlands belastinggeld naar het ANC. 
Deze organisaties, Cebemo, Icco, Novib en Hivos, hadden een grote mate van vrijheid in het 
bestemmen van de overheidsgelden. Evenals de Nederlandse overheid maakten zij gebruik van de 
contacten van het KZA met de bevrijdingsbewegingen in de besteding van de gelden. In een brief aan 
Paul Staal van het KZA schreef Sjef Theunis, ‘algemeen secretaris’ van de Novib: “Uiteraard stellen 
wij ons open om in deze steeds overleg met het Komité Zuidelijk Afrika te voeren en zoveel mogelijk 
koördinerend te werken m.b.t. onze hulp aan bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika.”1240 Onder 
andere werkte de Novib samen met het KZA in de steun aan de ANC-school in Tanzania. Deze school, 
die later de naam zou krijgen van de door het apartheidsregime geëxecuteerde scholier Solomon 
Mahlangu, was één van de meest populaire, ANC-gerelateerde goede doelen van de anti-
apartheidsbeweging. De combinatie van onderwijs, vluchtelingen en verzet tegen apartheid was een 
aantrekkelijke formule voor het ophalen van donaties. Niet alleen de Novib gaf geld aan deze school, 
ook Zweden, Noorwegen, Canada en Duitsland doneerden aan het Solomon Mahlangu Freedom 
College (Somafco). In oktober 1977 besloot ook Pronk, als reactie op een bezoek van de ANC-top 
(Nzo, Nkobi en Tambo), een half miljoen gulden ter beschikking van het ANC te stellen, onder andere 
voor de school in Morogoro. De bouw van de ANC-school in Morogoro was begroot op ongeveer 
320.000 gulden, betaald door de Noorse en Nederlandse regering, de Novib en een aantal Canadese 
NGO’s. De tweede fase van het schoolproject, vooral voor de bouw van slaapzalen voor de ongeveer 
800 scholieren, de bouw van een gezondheidspost en de bouw van lokalen voor specialistische vakken, 
was een extra bedrag van 2,8 miljoen gulden nodig.1241 In februari 1979 besloot minister De Koning 
ruim 300.000 gulden ter beschikking van de ANC-vluchtelingen in Tanzania te stellen, ook daarbij 
hoorde de ANC-school.1242 In 1980 liet de Novib weten dat de hulp aan de ANC-school door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken was akkoord bevonden als medefinancieringproject. In dat jaar 
maakte de Novib 600.000 gulden over voor de bouw van de school. Vanaf 1986 betaalde ook Hivos 
mee aan Somafco. 
Ook medefinancieringsorganisatie ICCO steunde – al dan niet via bemiddeling van het KZA – 
projecten van het ANC. Zo herinnert Corrie Roeper, medewerkster van het KZA/Bevrijdingsfonds dat 
ze met Nkobi een bezoek bracht aan ICCO en zo steun verwierf voor een systeem van voorraadbeheer 
voor het ANC in Lusaka. Om het systeem te installeren stuurde ICCO zelfs één van haar mensen, 
Harry Derksen, voor langere tijd naar Lusaka. “Ook een nieuwe drukpers voor het ANC in Lusaka is 
door ICCO betaald”,1243 zegt Roeper. ICCO, als protestants-christelijke organisatie maalde niet om het 
seculiere karakter van het ANC. Op de drukpers werd ook een blad van het religious department van 
ANC gedrukt, zo benadrukte Roeper in de hoop hiermee ICCO gunstig te stemmen, maar die moeite 
had zij zich kunnen besparen, want “dat speelde voor hen geen beslissende rol om de financiering goed 
te keuren.”  
Van katholieke zijde steunde de Bisschopelijke Vastenactie incidenteel ANC-projecten. In 1987 
bijvoorbeeld betaalde de Bisschoppelijke Vastenactie, via het KZA, 25.000 gulden voor het opzetten 
van blad ‘Voice of Women’ van de ANC-Vrouwenorganisatie.  
Bij kleinere kerkelijke fondsen, klopte het KZA zelden vergeefs aan. Roeper: “De kerken, de Generale 
Diakonale Raad, het Centrum voor Zending en Wereld Diakonaat (CZWD), de Stichting 
Oecumenische Hulp, Melania ... die gaven allemaal geld voor het ANC. We benaderden ze, dan gaven 
ze geld en wij stuurden een verslagje van wat er met dat geld was gebeurd. Zo makkelijk ging dat.” 
Vooral de bezoeken van mensen als ds. Beyers Naudé, Allan Boesak en Frank Chikane hadden voor 
veel draagvlak gezorgd bij de kerken. Aanvankelijk was die steun er vooral voor kerkelijke initiatieven, 
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maar vanaf de jaren tachtig werd ook het ANC ‘kerkfähig’. Eerder was dat anders. Als antwoord op 
een ‘dringend en urgent’ verzoek van Paul Staal, in november 1976 voor hulp aan ANC-vluchtelingen, 
reageerde C.B. Bavinck van het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, in een brief van april 1977, afwijzend: “... voor ons als kerkelijke organisatie, die rekening 
te houden heeft met Synodebeslissingen en de sterk verdeelde gevoelens onder de gemeenteleden, is de 
keus van de kanalen altijd een belangrijke. Wanneer daarom betrouwbare kanalen, kerkelijk of 
anderszins, beschikbaar zijn naast die van een verzetsbeweging als A.N.C. zullen wij daar op dit 
ogenblik voor kiezen.”1244 Later trad het Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in direct 
contact met het ANC en verleende directe steun aan de bevrijdingsbeweging.1245 
Ook tientallen kleinere organisaties en lokale overheden financierden via het KZA ANC-projecten. Zo 
gaf de gemeente Culemborg via het KZA in 1986 15.000 gulden voor de inrichting van het ANC-
Vrouwencentrum in Lusaka.1246 Dordrecht gaf via het KZA 50.000 gulden aan het ANC. De gemeente 
Arnhem stelde in 1987 tienduizend gulden ter beschikking van het KZA te besteden aan ‘humanitaire 
hulp’.1247 Daarnaast doneerden gemeentes als Waddinxveen, Witmarsum, Middelburg, Rijswijk, Tiel, 
Tilburg en Bussum. De ‘Naaimachinegroep’ in Amsterdam stuurde gedurende de jaren tachtig vele 
zendingen met nieuwe en gebruikte naaimachines naar ANC-vluchtelingengroepen in Afrika. 
De AABN deed ook, op meer bescheiden schaal, aan materiële hulp aan het ANC. Vooral steunde de 
AABN de ANC-school Somafco in Tanzania. Maar ze deed dat vooral met eigen middelen afkomstig 
van inzamelingsacties en dergelijke. Het feit dat KZA en AABN naast elkaar, zonder onderling overleg 
hetzelfde project steunden wekte de verbazing van de Novib. In een intern memo schreef Novib-
projectmedewerker Jan Ruyssenaars: “Om dit soort maffe doublures te voorkomen wordt het 
raadzamer dan ooit om AABN/MKA te laten deelnemen in de periodieke besprekingen met het 
‘Zuidelijk Afrika Konsortium’.”1248 Voor dit soort samenwerking lagen de verhoudingen tussen AABN 
en KZA in deze fase echter veel te gevoelig.  
Anders dan het KZA ontwikkelde de AABN zich niet tot een serieuze medefinancieringsorganisatie. 
De vraag is of de Nederlandse regering de AABN overheidsgeld zou hebben toevertrouwd, immers 
voor velen stond deze organisatie – ten onrechte – bekend als een CPN-frontorganisatie. In het 
openbaar betwijfelde de AABN zelf het nut van materiële steun. In het eigen blad Zuid-Afrika Nieuws 
schreef de AABN: “Al deze vormen van hulp en ontwikkelingssamenwerking lijken echter weinig 
effektief zolang er op het politieke vlak geen concrete stappen worden ondernomen tegen de 
Zuidafrikaanse agressiepolitiek jegens de Frontlijnstaten [...] Zolang daartoe de politieke wil niet 
aanwezig is blijft ontwikkelingssamenwerking voornamelijk symptoombestrijding.”1249 
 
Hulp in natura 
De materiële hulp die het KZA (uit eigen middelen of met geld van Buitenlandse Zaken) voor het ANC 
regelde bestond in veel gevallen uit goederen die vanuit Europa naar Afrika werden verscheept. Ex-
koopman Jos Holzhaus deed gedurende vijftien jaar als vrijwilliger de meeste inkopen voor het KZA. 
Holzhaus – bij zijn klanten bekend als ‘Swapo Jos’ – wist winkeliers, fabrikanten en handelaren ertoe 
te bewegen spullen af te staan voor de bevrijdingsbewegingen. Het was Holzhaus wel toevertrouwd om 
goede deals te verkrijgen voor de goederen die werden aangeschaft. “De voorbeelden zijn legio: 17.000 
spijkerbroeken voor ƒ 2,75 per stuk, schoenen voor 25 cent, kopieermachines uit Engeland met zestig 
procent korting, rekenmachines van ƒ 400,- voor 65 piek.”1250 Vooral bij dumpzaken wist Holzhaus 
vaak met fikse kortingen grote partijen goederen af te nemen. Zoals bijvoorbeeld noodrantsoenen die 
tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aanzaten. Het scheepsbeschuit dat de uiterste verkoopdatum al 
gepasseerd had bleef achter op het comité en is nog tijden door Bosgra c.s. geserveerd als koekjes bij 
de koffie.  
De medewerkers van het KZA herinneren zich Holzhaus als een bijzondere man met eigen, vaste 
denkbeelden. Zo weigerde hij sommige goederen te kopen omdat hij het ‘troep’ vond, zegt Corrie 
Roeper. “Er kwam een keer een verzoek van het ANC voor bestrijdingsmiddelen voor de boerderijen 
die het ANC beheerde. Dat weigerde hij te kopen. Dat vond hij rommel. En als er een verzoek kwam 
om ondergoed, dan kocht hij alleen katoenen spul. Tot verdriet van de vrouwen in de ANC-kampen die 
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wel eens iets verfijnders wilden. Voor die vrouwen kocht hij wel altijd extra large, want de dames zijn 
‘fors’ daar in Afrika, wist hij.” 
“Met boodschappenlijstjes met daarop de meest uiteenlopende producten, van suikerklontjes tot 
ambulances ging Holzhaus aan de slag. Eerst langduriug telefoneren, daarna het land in om, desnoods 
met 50.000 gulden aan contanten in de portemonnee, de goedkoopste prijs te bedingen [...] Soms stuitte 
Jos Holzhaus op spullen waarvoor geen aanvraag lag, maar die wel goed van pas leken te komen, 
bijvoorbeelde een lading stempels. ‘Je kent ze wel’, herinnert hij zich enthousiast, ‘van die kleine 
dingen die zichzelf van inkt voorzien. Ze waren zo goedkoop, dat konden we niet laten lopen.’ Op de 
stempeltjes werd het ANC-symbool gezet en ze werden naar Zuid-Afrika gesmokkeld. Zuid-Afrikaanse 
jongeren konden zo met gering risico tienduizend keer per stempel het symbool van hun favoriete 
bevrijdingsbeweging op posters en WC-muren aanbrengen.”1251 
Een lading van 500 dozen koekjes viel zeer in de smaak bij de ANC-vluchtelingen in Luanda. In een 
brief aan ‘Comrade Paul’ schreef Cassius Make, de Chief Representative ANC in Luanda: “We have 
received the 500 cans of biscuits in good order (...) I can confirm you they are a great succes and our 
problem is really to restrain ourselves from devouring them too quickly (...) There need be no limit to 
the quantity you decide to despatch.”1252 
Soms was de assistentie van het KZA aan Zuid-Afrikaanse vluchtelingen spannender dan het versturen 
van koekjes. In 1985 deed het KZA een (mislukte) poging om 200 Zuid-Afrikaanse vluchtelingen te 
ontzetten uit Lesotho, het geheel door Zuid-Afrika omgeven bergstaatje. Het aantal Zuid-Afrikaanse 
vluchtelingen in Lesotho steeg na het uitroepen van de noodtoestand in Zuid-Afrika erg snel. Lokale 
ANC-leiders waren erachter gekomen dat het Zuid-Afrikaanse leger een aanslag beraamde op het 
vluchtelingencentrum in Lesotho. Daarom werd het KZA verzocht om snel een vliegtuig te charteren 
om de vluchtelingen te evacueren. Het KZA had via KLM en Transavia geprobeerd om een vliegtuig te 
charteren om de vluchtelingen van Maseru over te vliegen naar Lusaka. Het charteren van een vliegtuig 
van Zambia Airways bleek een goedkopere oplossing. In het Zuid-Afrikaanse luchtruim werd het 
toestel met de vluchtelingen aan boord echter onderschept door straaljagers en gesommeerd te landen 
op het Jan Smuts vliegveld in Johannesburg. Door acute motorpech voor te wenden kon de piloot van 
Zambia Airways schielijk terug naar Lesotho vliegen en een ‘noodlanding’ maken in Maseru. 
Uiteindelijk zouden de vluchtelingen in de periode erna een plek vinden in reguliere vluchten van 
Lesotho Airways.1253 
Uiteindelijk zou de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) 25.000 gulden op tafel leggen om de 
onkosten (in totaal ongeveer 100.000 gulden) voor de mislukte operatie te dragen. In een bijgaande 
brief schreef SOH-programma secretaris Jacques Willemse: “Laten we hopen dat onze vrienden 
hiermee een les hebben geleerd, zij het een dure.”1254 De Novib betaalde 35.000 voor de ‘Aborted 
Flight Lesuthu-Zambia’.1255 De rest werd bijgelapt door het Bevrijdingsfonds zelf. 
 
Het KZA had zich midden jaren tachtig ontplooid tot een solide en betrouwbare hulporganisatie. 
Roeper: “Wij waren vooral goed in de logistiek van de hulp. Zelfs Buitenlandse Zaken, die ons slechts 
aarzelend inschakelde als medefinancieringsorganisatie, zei dat we het goed deden.” Terugkijkend wil 
Roeper wel erkennen dat de hulp vooral een charitatief karakter had. Het ging de gevers daarbij 
nauwelijks om het effect of de impact van de hulp: “Het ging er om dát we het deden.” Opvallend was 
dat het overgrote deel van de hulp aan het ANC bestond uit goederen die in Nederland werden 
aangeschaft. Het idee dat zulke goederen het beste in de regio zelf konden worden verworven had in de 
jaren tachtig nog nauwelijks postgevat. Ook meer gevestigde hulporganisaties stuurden in die tijd hulp 
vooral in natura. Een belangrijk argument was dat hulp in natura beter te controleren was. Ook was het 
niet altijd makkelijk om de benodigde goederen in de regio aan te schaffen, vooral jeeps, vrachtwagens 
en andere machines waren lang niet altijd te koop in de regio.  
Een uitzondering was Zuid-Afrika zelf. Goederen voor contacten in Zuid-Afrika werden vooral lokaal 
ingekocht. Dat was ten eerste omdat alles daar volop te koop was, maar ook omdat het KZA het niet 
over z’n hart kon verkrijgen om schepen met goederen te sturen naar een land waartegen ze 
tegelijkertijd pleitte voor een economische boycot. Feitelijk was dit een onjuiste redenering omdat de 
Zuid-Afrikaanse economie uiteraard juist gesteund werd met het lokaal inkopen van goederen. 
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Hulp versus actie 
De combinatie van actiegroep en hulporganisatie betekende wel dat een zekere gespletenheid binnen de 
KZA-organisatie kroop. Het zijn van een hulporganisatie, met een aanzienlijke begroting, vergde een 
andere organisatie en structuur dan een meer politiek georiënteerde actiegroep. Reeds in het begin van 
de jaren tachtig moest het KZA een belangrijke professionaliseringsslag maken om de besteding van 
het geld dat in steeds grotere hoeveelheden binnenkwam betrouwbaar en transparant te kunnen 
verantwoorden. Een accountant deed in 1986 voor het eerst z’n intrede in het kantoor van het KZA aan 
de Da Costakade. Een interne nota uit januari 1986 somt de voordelen van een goedgekeurde 
accountantsverklaring op: “het wekt vertrouwen bij de geldgevers; er is toenemende vraag naar 
transparantie; bij ontbreken bestaat gevaar van ‘Telegraafacties’; gemeenten kunnen moeilijk doen met 
verlenen collectevergunning aan organisaties zonder accountantsverklaring.”1256  
Doordat het KZA beide functies in zich verenigde was het niet te vermijden dat er steeds meer 
onderscheid kwam tussen de mensen die zich met de materiële hulp bezighielden (de materiëlen) en de 
politiek georiënteerde actievoerders (de veldwerkers). Adrie Nieuwhof: “Het waren twee verschillende 
werelden, het Bevrijdingsfonds en het KZA. De activiteiten waren zó verschillend. Er ontstond 
competitie tussen de twee takken. Materiële hulp is een vak apart. Dat moet je goed doen, want als je 
steken laat vallen in het beheer van het geld, dan ben je kwetsbaar.” De informele structuur van het 
KZA, waarin vrijwel alles in gezamenlijkheid werd besproken en besloten werkte uitstekend voor een 
actiegroep, maar werd voor de mensen van de materiële hulp steeds meer een belemmering. Nieuwhof: 
“Ik heb m’n ergernis lang onderdrukt. Bijvoorbeeld over de omgang met personeel. 
Functioneringsgesprekken werden gewoon in het hele comité gevoerd. Dat kon niet, vond ik.” 
Bij het KZA draaide het altijd om de zaak, voor de mensen was eigenlijk nauwelijks aandacht: de 
salarissen waren extreem laag, met een parttime aanstelling tegen minimumloon werden mensen geacht 
meer dan fulltime te werken. Niet iedereen kon daarvan rondkomen. Sommige mensen konden hun 
baan bij het KZA alleen volhouden dankzij een partner die ook een inkomen binnenbracht. Een 
hiërarchische structuur ontbrak. Formeel was het KZA een stichting met een bestuur, maar in de 
praktijk had het bestuur nauwelijks invloed. De belangrijke beslissingen werden genomen tijdens de 
wekelijkse stafvergaderingen en daarin was uiteraard Sietse Bosgra dominant, maar ook Adri 
Nieuwhof had veel invloed evenals, zij het meer op de achtergrond, Trineke Weijdema. De informele 
gang van zaken was zowel de kracht als de zwakte van het KZA, analyseert Kees de Pater: “Formele 
leiding zouden de meeste werknemers niet hebben geaccepteerd; het werkte door de loyaliteit en de 
bevlogenheid van de betrokkenen. Maar door de zwakke structuur van het comité bleven wel kansen 
liggen.” Ook een pensioenvoorziening kende het comité niet; een aantal mensen die zich jarenlang, 
soms zelfs gedurende meerdere decennia, de benen uit het lijf hebben gelopen voor het comité zien 
zich nu geconfronteerd met een serieus pensioengat. 
Het Shipping Research Bureau, dat tussen het KZA en Kairos in hing, probeerde haar salarissen op het 
niveau van Kairos te brengen en dus niet op het lage KZA-niveau. In een reactie schreef Bosgra dat het 
KZA zich daar niet tegen zou verzetten, maar hij waarschuwde dat Kairos salarisverschillen tussen de 
diverse medewerkers kende en dat hij daar graag een discussie over wilde voeren. Volgens Bosgra 
hoefden de salarissen niet op het niveau van overheid of bedrijfsleven te liggen: “Wij kopen geen 
arbeidskracht tegen de geldende marktwaarde, maar zoeken mensen die achter de doelstellingen staan 
en zich daarvoor willen inzetten.”1257 
De loyaliteit richting de zaak van de bevrijdingsbeweging uitte zich ook in extreme zuinigheid bij het 
runnen van het KZA-kantoor, met het eerder genoemde overjarig scheepsbeschuit dat geserveerd werd 
als ‘koekje bij de koffie’ als typerend voorbeeld. Ook op andere, onwaarschijnlijke manieren 
beknibbelde het KZA op de kosten. Een groot gedeelte van de postzegels kreeg het KZA bijvoorbeeld 
van een vrijwilligster, Anne Hollander, die als verpleegster in een ziekenhuis de postzegels van de 
brieven gericht aan het ziekenhuis losweekte en leverde aan het comité. Die zegels werden vervolgens 
zodanig bewerkt dat het stempel niet meer zichtbaar was, en op de brieven van het KZA en vooral de 
edities van Facts & Reports geplakt. Ook het Shipping Research Bureau bespaarde op deze manier aan 
portokosten.1258 Aan deze praktijken kwam pas een eind toen twee ambtenaren van de PTT zich op het 
kantoor meldden en Bosgra en de zijnen ‘een laatste waarschuwing’ gaven.  
 
In de loop van de jaren tachtig kwam de hulpverlening van het KZA meer los te staan van de directe 
bevrijdingsstrijd. Een eerste aanzet daartoe was de steun die het KZA besloten had te verlenen aan het 

                                                
1256 Interne nota ‘Een accountantsverklaring voor het Bevrijdinfsfonds’, dd januari 1986. Archief KZA, doos 89. IISG. 

1257 Brief KZA aan Kairos, 25-04-1988. Archief KZA, doos 24. IISG. 

1258 Onder andere hierop baseerde de Amsterdamse drukker Danny Schoen zijn boek ‘De postzegelman’: Schoen, D. De 

Postzegelman. Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam, 2000. 



 264 

United Democratic Front, het in 1983 opgerichte (legale) samenwerkingsverband tussen een groot 
aantal Zuid-Afrikaanse organisaties die zich verzetten tegen apartheid. Het UDF was weliswaar nauw 
verbonden aan het ANC (het had onder andere het Freedom Charter aangenomen als basisdocument en 
deelde ook het mission statement met het ANC), maar omdat het UDF legaal kon opereren werd het 
mogelijk om via deze organisatie lokale groepen in Zuid-Afrika zelf te ondersteunen.  
Onder andere op advies van het KZA gaf de Novib ook directe hulp aan het UDF. In 1984, 
bijvoorbeeld, steunde de Novib het UDF met een bedrag van 100.000 gulden voor het produceren van 
een eigen nieuwsbrief. In 1985 gaf de Novib het UDF in totaal 350.000 gulden, vooral ten behoeve van 
de programma’s ‘National Media’ en ‘Education & Training’.1259 
Ook het KZA bood aan om, via het UDF, projecten in Zuid-Afrika zelf te financieren. Het UDF vond 
echter directe banden met het KZA (dat uiteraard bekend was bij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten als 
een ANC-solidariteitsorganisatie) te riskant. Wel steunde het KZA het ‘Umthoyama community 
newspaper’ in de Zuid-Afrikaanse stad Port Elisabeth. Om de banden met het KZA minder duidelijk te 
maken werd er geld overgemaakt uit naam van ene D. Verloop.1260 Omdat er geen directe banden 
mochten bestaan tussen het KZA en de organisatie in Zuid-Afrika was het voor het KZA erg moeilijk 
om zicht te houden op het reilen en zeilen van de gesteunde organisatie. Bij een bezoek van een contact 
van het KZA, Hans Snoek, aan Umthoyama in september 1985 bleek het community newspaper al niet 
meer te bestaan. 
Later breidde de steun aan projecten in Zuid-Afrika zelf zich steeds verder uit en professionaliseerde 
ook. In 1986 werd door de verschillende donoren voor in totaal ruim 6.750.000 gulden aan 
projectfinancieringen in Zuid-Afrika zelf besteed. 
In de tweede helft van de jaren tachtig werd het voor het KZA steeds moeilijker om goede projecten te 
te vinden. De Zuid-Afrikaanse bevrijdingsstrijd was een uiterst populair ‘goed doel’ geworden bij 
westerse hulporganisaties. In een vergadering van de hulpgroep in januari 1986 praatte het KZA 
daarover. Vooral de toenemende hulp uit de Scandinavische landen had een concurrentie om de beste 
projecten doen ontstaan: “... [er] is grote inventiviteit van onze kant nodig om te bedenken wat [het] 
Bevrijdingsfonds en andere Nederlandse donor-organisaties nog kunnen doen.”1261 
 
Vooral toen, vanaf 1989, het einde van de apartheid in zicht kwam, groeide de behoefte binnen het 
comité om de organisatie ingrijpend te moderniseren. Nieuwhof: “Eerder wilde ik die strijd niet 
aangaan met Sietse. Maar na de vrijlating van Mandela was ik het zat. Ik dacht: we kunnen een rol 
spelen in Zuid-Afrika, maar niet met de huidige manier van opereren en de huidige salarissen.” 
Waarmee Nieuwhof niet gezegd wil hebben dat het draaide om de salarissen: “Dat is er door anderen 
van gemaakt.” Nieuwhof en een aantal medestanders wilden dat het KZA zich zou omvormen tot een 
professionele ontwikkelingsorganisatie. Maar daarvoor had het KZA wel goede krachten nodig, en die 
waren steeds moeilijker te vinden (en vast te houden!) met de arbeidsvoorwaarden van een politiek 
georiënteerde actiegroep. Corrie Roeper: “Het was duidelijk dat er geen plaats meer was voor grote 
acties. De toekomst lag vooral aan de fondsenwerving en dat moest gepaard gaan met verdere 
professionalisering en ook een bijpassende salariëring. Daar was niet iedereen het mee eens. Sommigen 
dachten dat ze door konden gaan als actiegroep.” 
De vrijlating van Mandela, begin 1990, markeerde een nieuwe fase voor de materiële hulp van het 
KZA. Een interne nota van het KZA stelde dat de organisatie ‘een positieve houding’ moest uitstralen 
tegenover de ontwikkelingen in Zuid-Afrika: “We moeten op een niet-drammerige manier duidelijk 
maken dat de apartheid nog bestaat, maar dat met behulp van onder andere onze steun het systeem 
binnenkort daarwerkelijk afgeschaft kan worden.”1262 
De fondsenwerving werd in zoverre lastiger omdat het ANC na 1990 steeds minder een 
verzetsbeweging werd en steeds meer een politieke partij. Steun aan het ANC werd daarom politiek 
steeds heikeler. In een document ‘Wat te doen met het ANC’ stelt KZA-medewerker Jules Kneepkens 
dat de politieke opbouw van het ANC “moeilijk ligt bij typische ontwikkeling-
samenwerkingsorganisaties a la Novib, ICCO etc.” Kneepkens stelde voor de politieke ANC-
activiteiten te verpakken in projectvoorstellen zoals geld voor drukkerijen en scholing/training van 
mensen.1263 
 
SA/NAM en het Europese geld 
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De materiële steun aan oppositieprojecten in Zuid-Afrika nam een grote vlucht toen de Europese 
Gemeenschap besloot een financieringskanaal te openen voor de slachtoffers van apartheid. Als 
vormgever én als bestedingskanaal voor deze hulp speelde, naast vier Nederlandse 
medefinancieringsorganisaties, vooral het KZA een hoofdrol. 
Vanaf het midden van de jaren zeventig worstelde de Europese Gemeenschap met de reactie op het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1976 besloten de negen lidstaten tot een gedragscode voor 
bedrijven die activiteiten ontplooiden in Zuid-Afrika. Daarmee wonnen de lidstaten uiteindelijk bijna 
tien jaar uitstel in het beslissen over wat beschouwd werd als een heikele kwestie: de zaak van sancties 
tegen Zuid-Afrika. Veel anti-apartheidsactivisten zagen in de EG-gedragscode eerder een instrument 
om onder een boycot van Zuid-Afrika uit te komen, dan een drukmiddel op het apartheidsbewind. In 
het midden van de jaren tachtig werd steeds meer duidelijk dat de EG een daad moest stellen tegen de 
apartheid. De cosmetische aanpassingen die P.F. Botha in 1985 doorvoerde werden alom afgewezen als 
onvoldoende, maar voor het instellen van sancties ontbrak de noodzakelijke unanimiteit: vooral 
Engeland, Duitsland en Portugal wezen sancties keer op keer af.  
Als hoofd Afrika van het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DG VIII) van de 
Europese Gemeenschap wist de Nederlander Wim Blonk van de destabiliserende rol van Zuid-Afrika 
in de regio. Projecten in de frontlijnstaten die door de EG werden gesteund werden niet zelden door 
Zuid-Afrikaanse veiligheidsdiensten gesaboteerd. Als gevolg van dit soort aanvallen had de 
Gemeenschap de sancties richting Zuid-Afrika verscherpt. Blonk: “Ik was bezorgd wat dat zou 
betekenen voor de zwarten. Ik heb toen bedacht dat er, naast de sancties, ook positieve maatregelen 
ingebracht moesten worden om de slachtoffers van de apartheid te steunen.”1264 
In de Europese Raad kreeg het idee van Blonk vooral steun van de Duitse minister van Buitenlandse 
Zaken Genscher die, tijdens een bijeenkomst van de Raad in september 1985, een tweesporenbeleid 
bepleitte zoals Nederland dat eerder had ingesteld: naast de sancties ook steun voor de slachtoffers van 
apartheid. Daarmee was het Europese Speciale Programma voor de Slachtoffers van Apartheid (ESP) 
geboren. Het Europese beleid om geen EG-geld in Zuid-Afrika in te zetten, werd verlaten.1265  
Twee dagen na de beslissing van de Europese Raad organiseerden het KZA, de Novib en Awepaa (de 
associatie, geleid door Jan Nico Scholten, van Westeuropese parlementariërs tegen apartheid) een 
conferentie onder de titel ‘Apartheid en Zuidelijk Afrika, het West-Europese antwoord’, bijgewoond 
door zo’n 60 parlementariërs uit diverse Europese landen, door vertegenwoordigers van Europese 
NGO’s, door ANC’ers en vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap. Een belangrijke uitslag 
van de conferentie was dat de Europese NGO’s, met het KZA voorop, besloten de Europese hulp ‘bij te 
sturen’. Om die reden nam Paul Staal, de ‘reizend ambassadeur’ van het KZA, contact op met Beyers 
Naudé en overlegde met hem over de te volgen strategie.  
Na de goedkeuring door de Europese Raad reisde Blonk, net benoemd tot hoofd van het programma, 
naar Zuid-Afrika om daar contacten te leggen met Zuid-Afrikaanse kerkelijke leiders. Blonk: “Ik wist 
helemaal niks van de omstandigheden in het land. Ik moest in het telefoonboek opzoeken waar al die 
kerken zaten. Uiteindelijk sprak ik met Beyers Naudé en de anglicaanse bisschop Tutu en de katholieke 
bisschop Brenninkmeijer.” Voor de Zuid-Afrikaanse oppositie was het aannemen van Europees geld 
een heikele zaak. Veel organisaties weigerden westerse hulp omdat ze die zagen als judaspenningen; 
vooral bedoeld om de noodzakelijke sancties richting Zuid-Afrika te kunnen vermijden. Tijdens het 
eerste gesprek had Beyers Naudé Blonk al gewaarschuwd dat de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken een 
vrij te besteden gift van 10 miljoen dollar van Coca Cola had geweigerd, omdat het frisdrankbedrijf 
weigerde de relaties met de Zuid-Afrikaanse overheid te verbreken. Daarmee maakten de Zuid-
Afrikanen de Europeanen duidelijk dat zij er geen been in zagen geld af te wijzen als de EG niet een 
exclusieve keuze zou maken voor de oppositie. Hiermee wisten de Zuid-Afrikanen de EG-
vertegenwoordigers in de positie van ‘vragende partij’ te manoeuvreren. Zij wisten dat de EG het om 
politieke redenen nodig had om in Zuid-Afrika projecten te kunnen steunen.1266  
Beyers Naudé presenteerde vijf criteria op basis waarvan de Zuid-Afrikanen de Europese hulp zouden 
aanvaarden: géén hulp naar programma’s van de Zuid-Afrikaanse overheid; géén geld naar 
voorzieningen die tot de verantwoordelijkheid van de Zuid-Afrikaanse overheid gerekend moesten 
worden; géén steun aan initiatieven geleid door thuislanden; alleen steun voor programma’s die op één 
of andere manier bijdragen aan bewustwording tot bevrijding; en tenslotte zou het geld niet ten goede 

                                                
1264 Citaten van Wim Blonk zonder bronvermelding zijn afkomstig uit een interview van de auteur, dd 26-11-2008. 

1265 Zie bijvoorbeeld: Briefing note – Community Programme to Counter the Effects of Apartheid, Ministerial Meeting of 

Political Co-operation, 10-09-1985. SA/NAM Archief, KZA. IISG. 

1266 Het bovenstaande is gebaseerd op een interview met Wim Blonk. 
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mogen komen aan projecten die leidden tot etnische verdeeldheid.1267 Bovendien zou al het geld 
uitsluitend via enkele geselecteerde Zuid-Afrikaanse kanalen moeten verlopen: naast de Protestantse 
Raad van Kerken van Zuid-Afrika (SACC), de Katholieke Bisschoppenconferentie (SABC) moest ook 
een speciaal seculier kanaal worden opgericht. Dat werd de zogenoemde Kagiso Trust. De projecten 
zouden bovendien worden begeleid en geadministreerd door Europese anti-apartheids- en 
ontwikkelingsorganisaties.1268 Vooral met het uitsluiten van initiatieven geleid door thuislanden was 
een belangrijke strategische slag geslagen door de met het ANC sympathiserende kerkelijke leiders: 
immers op deze manier zouden projecten gelieerd aan de Inkatha Freedom Party van Zulu-leider 
Mangosuthu Buthelezi niet in aanmerking komen voor steun.  
Volgens Staal was de hele opzet door Beyers Naudé en hemzelf uitgedacht, en vervolgens op een 
fenomenale manier door Naudé en Tutu aan de Europese ambtenaren verkocht. Staal: “Het masterplan 
was dat de EG-gelden alleen bij het ANC en daaraan gelieerde organisaties terecht zou komen, en dus 
niet bij de Inkatha Freedom Party van Buthelezi.”1269 In Europa was vooral de regering van Margaret 
Thatcher erop gebrand dat Buthelezi mee zou delen in het geld. Staal: “Beyers en ik bedachten dat de 
SABC, de SACC, de vakbonden en de Kagiso Trust de projecten zouden uitkiezen. Deze partijen 
waren boven iedere twijfel verheven, maar waren tevens zeer op de hand van het ANC. Brussel is er 
makkelijk ingetuind dat we op deze manier zowel Buthelezi, het PAC en de BCM buiten de deur 
hielden.” 
Voor de Commissie was het voorstel om Zuid-Afrikaanse en Europese niet-gouvernementele partners 
erbij te betrekken op zich welkom. De Europese Commissie had immers zelf geen ervaring en geen 
contacten in Zuid-Afrika. Door een samenwerking aan te gaan met mensen als Naudé, Tutu en Boesak, 
maar ook met de anti-apartheidsbewegingen in Europa, kreeg de EG een soort keurmerk van 
betrouwbaarheid. Dat was belangrijke politieke winst voor de gemeenschap die op het gebied van 
eenduidige harde sancties tegenover Zuid-Afrika maar al te dikwijls nee moest verkopen. Binnen de 
Commissie kreeg Blonk tegenspel van Engeland, maar de regering Thatcher was ook niet bereid om 
het plan te torpederen. Blonk: “Londen heeft het spel meegespeeld, al wilden die liever Buthelezi. Ze 
zetten niet door omdat ze anders de zwarte piet hadden gekregen.” 
Volgens David Sogge, destijds medewerker van SA/NAM, was van begin af aan duidelijk – ook bij de 
Europese ambtenaren – dat het geld naar ANC-gelieerde clubs zou gaan. “Dat was de hele opzet. Er 
zijn een paar kleine uitzonderingen geweest: NACTU [de bond van het PAC, RM] kreeg een beetje 
geld en een ander project was de steun aan de organisaties voor Zuid-Afrikaanse MKB-werkgevers, de 
NAFCOC. Dat was om de liberalen in Europa tevreden te stellen. Wie wel altijd buiten de boot viel 
was Inkatha. Vooral de Thatcherites waren erg op de hand van Buthelezi. Maar uiteindelijk was het 
gewoon een feit dat het geld bestemd was voor ‘links’.”1270 En ‘links’ dat betekende het ANC. Ook het 
PAC was zo goed als uitgesloten van deze fondsen. Reden voor het PAC om te concluderen: “... money 
flows in a one-way ideological direction.”1271 
 
Een dertigtal geselecteerde Europese niet-gouvernementele donororganisaties zorgden voor 
ondersteuning en afhandeling. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen een katholieke, een 
protestantse en een seculiere zuil. Aanvragen die binnenkwamen via de katholieke organisaties werden 
afgehandeld door de katholieke Europese koepelorganisatie Cidse, de aanvragen van de protestantse 
kerken in Zuid-Afrika via het samenwerkingsverband van protestantse ontwikkelingsorganisaties in 
Europa (Aprodev) en de seculiere aanvragen werden behandeld door SA/NAM, een speciaal opgericht 
samenwerkingsverband van seculiere organisaties, waaronder de Nederlandse clubs Novib, Hivos en 
KZA. De drie ‘zuilen’ vormden gezamenlijk een ‘Standing Committee’ dat als eenheid zou overleggen 
met de Europese Commissie. Paul Staal werd secretaris-generaal van zowel het Standing Commitee als 
SA/NAM, dat aanvankelijk kantoor hield bij het KZA, maar later verhuisde naar Brussel. 
De AABN deed niet mee aan de verdeling van de EG-gelden en was er ook kritisch over. Niet geheel 
onterecht meende de AABN dat de materiële hulp uit Europa druk van de politieke ketel haalde en, met 
andere woorden, de Europeanen het excuus gaf om geen stappen te hoeven zetten op het gebied van 
economische sancties. Volgens Beyers Naudé heeft de EG waarschijnlijk nooit de intentie gehad om 

                                                
1267 Zie brief Eucumenical Commission for Church and Society in the European Community aan EG-Commissaris W. De 

Clercq, dd 29-11-1985. Privéarchief Sietse Bosgra. 

1268 Zie telex C.F.B. Naudé, fr. S. Mkhatshwa en Yunus Mohamed aan EG-Commissaris Natali, dd 24-03-1986. Privéarchief 

Sietse Bosgra. 
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1271 The Star, dd 27-11-1989 en: Kagiso Trust, Statement to our Partners, dd 05-12-1989. SA/NAM Archief, Archief KZA. 
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het eerste spoor, dat van de sancties, uit te voeren: “The acceptance of the ESP was conditioned on the 
implementation of negative EC measures (EC sanctions), the ‘twin-track’ policy. But the EC never 
executed its responsibility for the implementation of sanctions. Were they even prepared to do so? 
With the benefit of hindsight it is my impression that we could have exerted more pressure at the 
time.”1272 
 
Tussen 1986 en 1994 is er in totaal ruim 450 miljoen ECU1273 in het kader van het Special Programme 
uitgegeven.1274 Het is daarmee één van de grootste ontwikkelingsprogramma’s die de EU ooit voor één 
enkel land heeft ingezet. De omvang van het programma is vooral opmerkelijk omdat het niet 
gebaseerd was op enige Europese wetgeving. Het was een additioneel programma, waarbij niet de 
Commissie of de Raad van Ministers over het budget ging, maar het Europees parlement. Het grootste 
gedeelte van het geld is direct besteed via de Kagiso Trust en de katholieke en protestantse kerken in 
Zuid-Afrika. Europese NGO’s hebben gezamenlijk in totaal 127 miljoen ECU aan Europees geld 
doorgesluisd. De Nederlandse deelnemers hebben hiervan iets meer dan een vijfde deel voor hun 
rekening genomen: Hivos (3,4 miljoen ECU), ICCO (4,4 miljoen), Cebemo/Vastenaktie (6,2 miljoen), 
Novib (6,9 miljoen) en KZA (7,6 miljoen). Voor deze organisaties was het vooral de moeite waard 
omdat zij van deze bedragen 6 procent (later bijgesteld tot 5 procent) konden afhouden voor overhead. 
Omdat de rapportage-eisen minimaal waren en de Zuid-Afrikaanse partners bovendien de lokale 
projecten identificeerden en contacten onderhielden, konden de hulporganisaties flink verdienen aan de 
EG-hulp aan Zuid-Afrika. Hans Pelgröm, destijds verantwoordelijk voor het SA/NAM project bij de 
Novib: “Dat was makkelijk geld. Het was voor projectbeheer, maar in de praktijk kon het aan andere 
dingen besteed worden. Novib deed er bijvoorbeeld lobby mee, dat was iets waar we geen geld voor 
kregen van het ministerie.”1275  
 
Roel von Meijenfeldt, opvolger van Staal als secretaris-generaal van SA/NAM en het Standing 
Committee, herinnert zich hoe sluw Tutu de ambtenaren en politici in Brussel bewerkte: “De Zuid-
Afrikanen kwamen zo’n twee keer per jaar naar Brussel om te overleggen over de voortgang. Ze 
werden op het hoogste niveau ontvangen, door EG-voorzitter Delors zelf of door EG-commissaris 
Frans Andriessen en later Hans van den Broek, en slaagden erin de agenda naar zich toe te trekken. 
Dan stond bijvoorbeeld Delors op het punt de vergadering te openen met een verklaring waarin hij 
alvast de contouren wilde schetsen van de overeenkomst en dan interrumpeerde Tutu met: ‘It would be 
nice to start with a little prayer’. En dan vouwden de Zuid-Afrikanen de handen en begon Tutu met 
voorbidden, maar in het gebed zette hij wel de hele agenda neer en zette hij de EC-hotemetoten onder 
enorme morele druk zodat ze eigenlijk niet anders konden dan meegaan met de wensen van de Zuid-
Afrikanen.”1276 
De Zuid-Afrikanen waren in de positie om druk uit te oefenen omdat de Europese ambtenaren beseften 
dat de materiële steun vooral een afkoop was van het Europese onvermogen om sancties voor elkaar te 
krijgen. Hoe minder de EU aan politieke en economische druk wist klaar te spelen, des te meer waren 
ze bereid om geld te geven. Von Meijenfeldt: “Die situatie is politiek gebruikt om er zoveel mogelijk 
geld uit te slepen.” 
Vooral het Europese parlement was gefrustreerd vanwege het uitblijven van Europese sancties richting 
Zuid-Afrika. En daar maakten de Zuid-Afrikanen, op instigatie van mensen als Paul Staal of zijn 
opvolger, Von Meijenfeldt, handig gebruik van. Een toespraak van één van de Zuid-Afrikanen voor het 
parlement was meestal genoeg om het budget weer omhoog te krikken. In 1986 was het budget voor 
het ESP vastgesteld voor 10 miljoen ECU, in 1992 was het al 80 miljoen en in 1994 zelfs 130 miljoen 
ECU. Deze bedragen zijn zonder de beruchte Europese bureaucratische procedures ter beschikking 
gesteld en uitgegeven. De partners spraken een ‘Light&Flexible’ procedure af, met vrijwel geen 
controle vooraf en marginale toetsing achteraf. De reden hiervoor was dat de Zuid-Afrikaanse 
organisaties te zwak zouden zijn om te voldoen aan de normale Europese procedures. Bovendien zou 
de veiligheid van de Zuid-Afrikaanse partners zich niet verdragen met uitgebreide rapportage. De 
voornaamste controle die de Commissie had over de programma’s was het moment waarop de 
projectvoorstellen werden voorgelegd aan een speciale commissie, de zogenaamde Expert Group, met 
vertegenwoordigers van de lidstaten. De Expert Group adviseerde aan de afdeling van Wim Blonk. Het 
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was daarbij afgesproken dat de leden van de Expert Group alleen korte samenvattingen van de 
projectvoorstellen te zien zouden krijgen die hen bovendien pas vlak voor de bijeenkomst onder ogen 
zouden komen en waar ze geen kopieën van mochten maken. Dit alles om de veiligheid van de 
uitvoerders te waarborgen. Het was echter ook een uiting van het wantrouwen van de Zuid-Afrikanen 
richting de Expert Group en vooral de meer conservatieve landen die daarin vertegenwoordigd 
waren.1277 Vooral in het begin probeerden de lidstaten de keuze van de projecten te beïnvloeden, door 
te differentiëren tussen humanitaire en politieke projecten, waarbij alleen humanitaire projecten 
gesteund zouden worden. De Zuid-Afrikanen antwoordden dat in een gepolariseerde samenleving als 
de Zuid-Afrikaanse, onderscheid tussen politiek en humanitair eigenlijk niet te maken viel, een 
argument waar de Commissie schoorvoetend mee akkoord ging. Tijdens de bijeenkomsten van de 
Expert Group pleitten vooral de Engelsen, maar ook de Portugezen en Italianen, voor het betrekken van 
Inkatha bij het ESP. Dit ook al om de groeiende kritiek in Zuid-Afrika over de Europese bemoeienissen 
met de interne politieke verhoudingen te smoren. 
Het was duidelijk dat een clash tussen de politieke ambities van de Zuid-Afrikanen (met hun Europese 
NGO-bondgenoten) en de Europese Commissie (met de lidstaten) slechts een kwestie van tijd was. Die 
clash kwam uiteindelijk op 24 april 1987, een dag die door de betrokkenen al snel ‘zwarte vrijdag’ 
werd genoemd. Steen des aanstoots was een projectvoorstel ten bate van scholing en bewustwording 
van het South African Youth Congress (later ANC Youth League). De Expert Group twijfelde over de 
politieke achtergrond van de organisatie. Het vermoeden bestond dat het Youth Congress een ANC-
organisatie was en dat bovendien geld via deze organisatie zou doorsijpelen richting gewapend verzet. 
Om die reden probeerden de lidstaten (onder leiding van Engeland en nu ook Nederland) dit 
projectvoorstel tegen te houden, maar Naudé en de zijnen gingen er dwars voor liggen.1278 Uiteindelijk 
leidde dit er toe dat de Zuid-Afrikanen de samenwerking binnen het ESP ter plekke opzegden en 
waarschuwden dat ze geen EG-geld meer zouden aanvaarden.1279 Paul Staal: “Toen moest de EC 
natuurlijk inbinden, want ze hadden zelf geen mogelijkheden om dat geld een bestemming te geven en 
ermee stoppen was politiek gezien uitgesloten.” Uiteindelijk werd het conflict pas in juni opgelost met 
de verzekering van de Commissie dat de vier Zuid-Afrikaanse organisaties de vrijheid hadden om 
projecten goed of af te keuren binnen de afgesproken criteria en dat de Commissie het recht zou hebben 
om (in beperkte mate) extra informatie te vragen.1280 Op de achtergrond oefende vooral de regering 
Thatcher druk uit op de EC-ambtenaren omdat ze bang waren dat het EU-geld zou leiden tot een 
gewelddadige machtswisseling in Zuid-Afrika, doordat het geld zou gaan naar gewapende groepen. 
Volgens Von Meijenfeldt is dat laatste niet gebeurd. “Er was voortdurend de reuk dat EU-geld naar de 
gewapende strijd ging. Dat is nooit aangetoond.” 
 
De meeste betrokkenen zijn, terugkijkend, behoorlijk tevreden met het Europees-Zuid-Afrikaanse 
samenwerkingsverband waarbinnen de EG-gelden zijn verdeeld. Ook volgens een later verschenen 
evaluatierapport heeft de EG-hulp vooral een positief effect gehad op de opbouw van een 
democratische samenleving na de afschaffing van de apartheid. Von Meijenfeldt noemt het ESP ‘een 
geweldig kanaal’: “Het heeft een belangrijke rol gespeeld in het vormen van een buffer in de 
machtsoverdracht. EG-geld heeft voor de vorming van een sterk maatschappelijk middenveld 
gezorgd.” In een evaluatierapport uit 19931281 nam Von Meijenfeldt een interview op met Beyers 
Naudé waarin deze zei: “However, the most important aspect has been, that the ESP facilitated 
developmental and human rights support at local grass-roots level. It challenged local communities into 
organising themselves.” Naudé is in dit verband vooral positief over de steun aan alternatieve media en 
aan mensenrechtenorganisaties. 
Sietse Bosgra noemt de bemoeienis van het KZA met de steun van de EU aan de anti-apartheidstrijd de 
belangrijkste bijdrage van zijn organisatie aan de toekomst van Zuid-Afrika: “Onder andere dankzij het 
KZA is voorkomen dat er geld is gegaan naar de Inkatha Freedom Party. De partij van Buthelezi viel 
buiten de criteria van de hulp. Als het geld ook naar de IFP was gegaan dan had het anders gelopen in 
Zuid-Afrika. Volgens mij was het dan op een burgeroorlog en een ramp uitgedraaid.” De relatieve 
zwakte van de Zulubeweging van Buthelezi heeft toen ervoor gezorgd dat de IFP geen kans had 
tegenover het ANC, stelt Bosgra. 
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Een interessante vraag is of de Europeanen met de excusieve steun aan ANC-gelieerde projecten en 
organisaties niet een al te grote invloed hebben uitgeoefend op de politiek in Zuid-Afrika. Immers de 
Europese steun was niet alleen gericht op het afschaffen van een niet-democratisch minderheidsregime, 
maar versterkte de facto slechts één van de politieke alternatieven voor dat regime. Dat staat in contrast 
met bijvoorbeeld de opstelling van de Verenigde Naties die voortdurend zorgvuldig hebben gezorgd 
dat de VN-steun alle Zuid-Afrikaanse oppositiegroepen ten goede kwam.  
In Zuid-Afrika zelf leidde de eenzijdige bestemming van de Europese geldstromen tot 
verontwaardiging in sommige kringen. Zowel linkse (PAC) als rechtse (Inkatha) organisaties 
beschuldigden Europa van het politiek ingrijpen in Zuid-Afrika. Het systeem om de fondsen vooral via 
de Kagiso Trust te sluizen stuitte ook op verzet van Zuid-Afrikaanse NGO’s. John Kane-Berman, 
directeur van het liberale South African Institute of Race Relations, een organisatie die zich al vele 
jaren verzet had tegen apartheid, klaagde in een artikel in de Sunday Telegraph van 2 september 1990, 
dat Europa alle steun kanaliseerde via de, volgens hem, door het ANC-gecontroleerde Kagiso Trust, 
waardoor organisaties die om wat voor reden dan ook niet de goedkeuring hadden van het ANC van 
steun waren uitgesloten.1282  
Vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was er wel ‘forse bezorgdheid’ over (te) 
eenzijdige ANC/UDF oriëntatie bij Kagiso Trust. In een gesprek met vertegenwoordigers van Kairos 
erkende het Hoofd van het Bureau Zuidelijk Afrika van het ministerie, Bob Hiensch, in 1987 dat 
Nederlandse steun aan het PAC meer voor de hand lag dan verdere uitbreiding van de steun aan het 
ANC. Hiensch erkende in dat gesprek dat hij overleg had gevoerd met vertegenwoordigers van het 
PAC en dat de “Nederlandse regering (...) positief [zou] reageren op onderbouwd project voorstel van 
PAC.”1283 
Naar de beschuldigingen uit Zuid-Afrika over de besteding van de EU-gelden werd verder nauwelijks 
geluisterd. Daarbij speelde ook de vrees het apartheidsregime in de kaart te spelen. Achteraf is Paul 
Staal niet overtuigd dat het uitsluitend steunen van het ANC wel zo’n goede zaak is geweest. “Onder 
andere door onze steun heeft het ANC later een ongezonde almacht gekregen in Zuid-Afrika. Maar ja, 
die Buthelezi was echt verkeerd, dat was een soort Savimbi. Die moest je er niet bij hebben.” Corrie 
Roeper stelt dat er in de gepolariseerde Zuid-Afrikaanse samenleving van die tijd gewoon een keuze 
gemaakt moest worden. Zowel IFP als ANC steunen was niet mogelijk. Ook steun aan PAC en BCM 
viel niet te combineren met steun aan het ANC. “Gelukkig was inmiddels al veel van de BCM in het 
ANC geïntegreerd.” Ook Hans Pelgröm, de Novib-vertegenwoordiger in het Standing Comittee, staat 
nog steeds achter de exclusieve keuze voor het ANC. “Wij gingen daar indertijd prat op: dat we alleen 
het ANC steunden. Als je nu ziet dat het ANC nog steeds de steun heeft van de meerderheid van de 
Zuid-Afrikaanse bevolking, dan denk ik dat we inderdaad gelijk hadden.” De vraag of de sterke positie 
van het ANC (deels) voortkwam uit de westerse steun die de organisatie had gekregen is daarmee niet 
beantwoord. 
 
In 1993 blies de EG de constructie op. Het was iedereen duidelijk dat het ANC na de verkiezingen de 
macht zou overnemen. De Europese politici hadden behoefte aan directe contacten met de groepen die 
het in Zuid-Afrika voor het zeggen zouden krijgen, en hadden een zak met geld ter beschikking om 
deze relaties te ‘smeren’. Daar konden ze de Europese NGO’s niet bij gebruiken. In 1991 al opende de 
Europese Commissie een kantoor in Pretoria en begon meer inspraak te eisen in de manier waarop de 
gelden werden besteed. Langzaamaan werd de intermediaire rol van Europese NGO’s minder relevant. 
De Commissie kon het geld zelf direct in Zuid-Afrika verdelen. Ook zette het EC-kantoor in Pretoria 
druk op lokale NGO’s om direct ‘zaken’ te doen met de Commissie en niet via de Europese NGO’s.1284 
De Zuid-Afrikaanse partners verzetten zich nauwelijks tegen de stappen van de Commissie om de 
Europese NGO’s buitenspel te zetten.1285 Tussen de Europeanen en de Zuid-Afrikanen was al enige 
wrijving ontstaan over de 6 (later 5) procent overheadkosten die de Europese organisaties zich mochten 
toe-eigenen. Het informatieblad Outside Info van de Werkgroep Kairos liet hierover Hivos-
medewerker Rob Rozenburg aan het woord: “For an organization such as ours this would amount to an 
annual DFL 100.000 (R167.000) ... One is not to say this aloud, but it makes a difference in the number 
of people one is able to employ to do the work. In informal conversations the South Africans are 
ashamed that this percentage is important for us, because it is at the expense of what can be spent in 
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South Africa. It is hard to explain why it is important that money is made here.”1286 Inmiddels was 
Nelson Mandela vrijgelaten en waren er onderhandelingen begonnen tussen het ANC en de blanke 
minderheidsregering. In deze nieuwe situatie hadden alle partijen behoefte aan andere verhoudingen 
met de Zuid-Afrikanen. Ook het ANC verzette zich niet tegen het opzij zetten van de organisaties die 
zo lang de anti-apartheidsstrijd gesteund hadden. Pelgröm: “ANC heeft z’n knopen geteld en gedacht: 
direct contact met EG levert ons veel meer op dan de NGO’s kunnen leveren. Voor de Novib was het 
opzeggen van het systeem wel jammer vanwege het geld dat de organisatie ermee binnenhaalde.” Maar 
aan de andere kant was het systeem – met de naderende omwenteling – ook wel aan z’n einde, meent 
Pelgröm. “Voor ons was het ook belangrijk om een nieuwe stap te zetten en een eigen netwerk op te 
bouwen in Zuid-Afrika.”  
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