
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Aan de goede kant: Een geschiedenis van de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging 1960-1990

Muskens, R.W.A.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Muskens, R. W. A. (2013). Aan de goede kant: Een geschiedenis van de Nederlandse anti-
apartheidsbeweging 1960-1990. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/aan-de-goede-kant-een-geschiedenis-van-de-nederlandse-antiapartheidsbeweging-19601990(25a0eedd-82bc-4f08-af77-74e3335763ba).html


 271 

 
8. De autonome beweging tegen apartheid 
Inleiding 
Op 19 januari 1984 drong een tiental actievoerders, opererend onder de naam ‘Amsterdammers tegen 
racisme en discriminatie’ het gebouw van de NZAV aan de Amsterdamse Keizergracht 141 binnen en 
vernielden het bibliotheekbestand en gooiden honderden boeken in de gracht. Enkele weken later 
publiceerde krakersblad Bluf! een aantal buitgemaakte documenten. Erg veel onthullends leverden de 
documenten niet op, of het moest zijn dat de NZAV tot 1979 een jaarlijkse subsidie ontving van de 
Zuid-Afrikaanse ambassade. Daar was echter weinig geheims aan omdat in dat jaar het Cultureel 
Akkoord tussen Zuid-Afrika en Nederland nog van kracht was en in het kader daarvan Nederland ieder 
jaar een subsidie verstrekte aan het Cultuur Historisch Instituut in Pretoria en Zuid-Afrika dus op haar 
beurt aan het Suid-Afrikaanse Instituut in Amsterdam. Iets pregnanter was dat enkele Nederlandse 
bedrijven geld bleken te doneren aan het instituut. 
Diverse kranten publiceerden afkeurende commentaren over de actie. De Volkskrant vergeleek het in 
de gracht gooien van de boeken zelfs met de boekverbrandingen van de nazi’s in 1933. Duidelijk was 
dat de anti-apartheidsbeweging, voor zover de vandalen daar deel van uitmaakten, met de vernielingen 
een nieuwe koers was ingeslagen. In een interview met de Volkskrant stelden de actievoerders, vier 
mannen en een vrouw: “Wij zijn niet echt verlekkerd op geweld. We hebben tevoren heel uitvoerig 
gepraat over de bibliotheek. Maar die vormt een actief onderdeel van het propaganda-apparaat. Ik heb 
met pijn in het hart prachtige boeken het water ingeslingerd. De Winkler Prins ook, die stond er 
toevallig. We maken altijd zeer conscientieus de afweging tussen doel en middelen. We hebben 
vantevoren geregeld dat een hond in dat pand geen haar gekrenkt zou worden. We hebben speciaal 
iemand in een net pak belast met de taak om de vier of vijf mensen gerust te stellen, er is niemand 
gewond, we hebben het gebouw niet in de fik gestoken. We hebben alleen een daad gesteld.”1287 
Dit waren actievoerders van een heel ander type dan Sietse Bosgra of Conny Braam. Het was al snel 
duidelijk dat deze nieuwe generatie anti-apartheidsstrijders eerder gezocht moest worden in de kringen 
van de (Amsterdamse) kraakbeweging. Na deze eerste actie bleef het een tijdje stil vanuit dit nieuwe 
front. Pas een jaar later, op 7 januari 1985, deed de radicale vleugel, onder de naam ‘Pyromanen tegen 
apartheid’, opnieuw van zich horen met een bomaanslag bij de villa van de omstreden oliehandelaar 
John Deuss in Berg en Dal. Het was het begin van een roerige tijd. 
 
De zwarte jaren tachtig 
In het midden van de jaren tachtig hoefde de anti-apartheidsbeweging weinig te doen om Zuid-Afrika 
in het nieuws te houden. Daar zorgde Zuid-Afrika zelf wel voor. Beyers Naudé had verklaard dat Zuid-
Afrika een land in oorlog was, “weliswaar nog een onverklaarde oorlog, maar niettemin oorlog.”1288 
Het was aanvankelijk niet zozeer dat de apartheid verscherpte, maar veeleer dat het verzet tegen de 
raciale verhoudingen in Zuid-Afrika toenam. De zwarte bevolking pleegde op alle mogelijke manieren 
verzet. De zwarte vakbonden radicaliseerden en zagen hun ledental spectaculair groeien. Ook werd de 
organisatie van de oppositie, na de oprichting van het United Democratic Front in 1983, beter. 
Kerkelijke oppositiebewegingen en de zwarte vakbonden werkten nauwer samen dan voorheen. Om het 
tij te keren kondigde de regering een versoepeling aan van de apartheidswetten, zoals opheffing van het 
verbod op gemengde huwelijken, meer mogelijkheden voor zwarten om eigendom te verwerven buiten 
hun ‘thuislanden’ en een ander vestigingsbeleid voor zwarten in stedelijke gebieden. Maar de oppositie 
was niet onder de indruk van de maatregelen: too little, too late.1289 De protesten hielden aan en 
kwamen tot een hoogtepunt nadat de politie in het plaatsje Uitenhage, in maart 1985, een bloedbad 
aanrichtte onder zwarte Zuid-Afrikanen die op weg waren naar een begrafenis. In de maanden daarna 
braken overal in het land stakingen uit, vooral onder mijnwerkers. Jongeren besloten tot een 
onderwijsboycot en bewoners van sloppenwijken verzetten zich met hand en tand tegen gedwongen 
deportaties. Het leek er aanvankelijk op dat de oppositie en het Zuid-Afrikaanse volk door zouden 
kunnen stoten en misschien zelfs de regering tot wankelen zouden kunnen brengen. Op 20 juli 1985 
riep president Botha de noodtoestand uit, die uiteindelijk van kracht zou blijven tot juni 1990.  
In Nederland, en elders in de wereld, groeide het afkeer van het Zuid-Afrikaanse systeem. Synchroon 
aan de stijgende verontwaardiging jegens de Zuid-Afrikaanse regering steeg het aanzien van de 
verzetsbewegingen en met name van het ANC. Tekenend was dat het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven 
steeds meer bereid was tot een dialoog met het ANC. In 1985 spraken Oliver Tambo en Thabo Mbeki 

                                                
1287 Geciteerd in de Volkskrant, dd 21-01-1984. 

1288 Geciteerd in: Buijs (1996), p 56. 

1289 Zie ook: Buijs (1996), pp 84-85. 
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uitgebreid met de top van mijnbouwbedrijf Anglo-American.1290 Het was duidelijk dat het bedrijfsleven 
zich begon voor te bereiden op een situatie zonder apartheid waarbij de organisaties van zwarte Zuid-
Afrikanen de macht zouden overnemen van de Nasionale Party van Botha. Ook de VS zagen in dat het 
ANC niet zo maar weggezet kon worden als een ‘door communisten gedomineerde terroristische 
organisatie’ en gaven groen licht voor een ontmoeting tussen hun minister van Buitenlandse Zaken, 
George Shultz, en ANC-voorzitter Tambo.  
Een reden voor de interesse van het bedrijfsleven om met het ANC te gaan praten was het toenemend 
isolement waar het land in terecht kwam. Voor de gewone, blanke Zuid-Afrikanen was vooral de 
sportboycot pijnlijk, maar voor het zakenleven én voor de Zuid-Afrikaanse schatkist was het financiële 
isolement fnuikend. De internationale financiële wereld was steeds minder bereid om geld te lenen aan 
Zuid-Afrika in de overtuiging dat het systeem niet veel langer zou kunnen voortbestaan. Bestaande 
leningen werden niet verlengd waardoor Zuid-Afrika een steeds groter deel van de buitenlandse 
deviezenvoorraad moest reserveren voor de terugbetaling. De waarde van de Rand kelderde. In de 
slipstream van de noodtoestand verscherpte de repressie. Duizenden mensen werden gearresteerd. 
Vooral de legale oppositie, verenigd in het UDF, kreeg het zwaar te verduren.  
 
Het toenemende verzet in Zuid-Afrika bleef niet onopgemerkt in Nederland. In augustus 1985 
signaleerde NRC Handelsblad zelfs ‘opwinding bij anti-apartheidsorganisaties’. Door het dagelijkse 
nieuws over gebeurtenissen in Zuid-Afrika namen veel mensen contact op met de anti-
apartheidsorganisaties. Het NRC interviewde de voorlieden van de twee grootste anti-
apartheidsorganisaties. Conny Braam liet weten: “Het is echt een staat van opwinding. Ik ben nog nooit 
zo optimistisch geweest als nu. Ik kijk al achttien jaar naar iedere anderhalve minuut over Zuid-Afrika 
op de televisie, maar als je nu de gezichten van de mensen ziet: dat is een generatie die bang is voor 
niets, die zich niet meer laat onderdrukken.” Sietse Bosgra: “Wij hadden ons eigenlijk ingesteld op een 
veel langduriger ontwikkeling. Wij hadden deze versnelling niet verwacht. Daar moeten we nu op 
inspelen, want er is nu meer steun vanuit de bevolking.”1291 Toch was Bosgra negatief over wat er tot 
dan toe was bereikt door zijn beweging. Vooral stak het Bosgra dat ondanks alle druk het CDA nog 
niet ‘om’ was en dat de kansen daarop op dat moment helemaal verkeken leken omdat hun 
medestander binnen het CDA, Jan Nico Scholten, het CDA had verlaten. 
Vanaf 1985 nam het aantal acties in Nederland tegen de apartheid toe. Maar de eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat de opkomst bij de diverse demonstraties niet denderend was. Ook qua inventiviteit van de 
acties was er duidelijk sprake van een gebrek aan vernieuwing. Nederland was in het midden van de 
jaren tachtig weliswaar massaal tegen apartheid, maar hoe die onvrede vorm te geven, daar hadden de 
gevestigde comités even het antwoord niet op. De Nederlandse regering gaf geen krimp. Het CDA, 
altijd de sleutelpartij voor het bereiken van een parlementaire meerderheid, hield de deur voor de anti-
apartheidsbeweging potdicht. De PvdA, de grootste partij in de Tweede Kamer, was verbaal 
welwillend, maar had politiek gezien weinig in de melk te brokken.  
Met het aantreden van het eerste kabinet Lubbers, in 1982, valt het begin te markeren van de ‘donkere 
jaren tachtig’. Veel andere westerse landen werden geregeerd door vergelijkbare rechtse regeringen, 
zoals Engeland, Duitsland en de VS. Het progressieve elan dat in Nederland sinds het eind van de jaren 
zestig heerste was daarmee definitief verdwenen. Lubbers zette in op bezuinigingen en saneringen en 
op een beleid van ‘no nonsense’. Rechts was aan zet en links was in de verdediging gedrongen. De 
politieke verhoudingen waren gepolariseerd. Links zag overal de hand in van het kapitalisme, en 
analyseerde uitentreuren hoe dit kapitalisme zich verhield tot de andere actuele thema’s zoals racisme, 
vrouwenonderdrukking, milieuvernietiging en ook apartheid. Rechts zag overal (crypto)-communisme 
op de loer liggen. Met de acties tegen de kernwapenwedloop stond het onderwerp van de Koude 
Oorlog op ieders netvlies.  
Uitgedaagd door het rechtse politieke klimaat bloeide in Nederland het activisme als nooit te voren. 
Daarbij ging het zeker niet alleen om activisme met betrekking tot de eigen situatie, maar het activisme 
manifesteerde zich in belangrijke mate in internationale solidariteit. Politicoloog Hans Daalder stelde in 
1984 vast dat in geen enkel land zoveel landencomités actief waren als in Nederland.1292 De kwestie 
zuidelijk Afrika was binnen dit activisme één van de hoofdonderwerpen. In de loop der jaren zijn er in 

                                                
1290 Zie hierover onder andere: Waldmeir, Patti. Anatomy of a miracle: The end of apartheid and the birth of the New South 

Africa. W.W. Norton, New York, 1996. 

1291 Peter ter Horst. Opwinding bij anti-Apartheidsorganisaties. NRC Handelsblad, dd 21-08-1985. 

1292 Daalder, Hans. ‘De Nederlandse Politicologie: Een Tussenbalans’, (Dutch Political Science: An Interim Assessment), Acta 

Politica, 19 (oktober 1984), p 456. 
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Nederland zeker 350 organisaties geweest die zich richtten op zuidelijk Afrika1293: het overgrote deel 
daarvan werd opgericht vanaf het eind van de jaren zeventig. 
De actievoerders ontmoetten binnen de ambtelijke wereld steeds vaker gezagsdragers met hun wortels 
in de jaren zestig. De generatie van de babyboomers veroverde in de jaren tachtig steeds meer 
sleutelposities in de Nederlandse samenleving. Hun verleden als actiegeneratie torsten zij met zich mee 
en dat resulteerde in een grote mate van repressieve tolerantie. De ‘oude’ actievormen – comités, 
landengroepen, lokale organisaties et cetera – werden door de diverse overheden maximaal 
gefaciliteerd en daarmee ook gepacificeerd. Nieuwe, radicale vormen van protest die vooral in het 
midden van de jaren tachtig opkwamen werden – mits vreedzaam! – welwillend benaderd, maar tevens 
gedempt en onschadelijk gemaakt in een zee van ambtelijk begrip en facilitatie. Tegelijkertijd wees de 
generatie van de babyboomers de fundamentele – soms gewelddadige – aanvallen op de rechtsstaat, die 
vooral opgeld deden in krakerskringen, resoluut af.  
 
De achtergrond van de radicale vleugel 
Na de aanslag op de villa van John Deuss vonden in dat cruciale jaar 1985 maar liefst 25 harde 
aanslagen en acties plaats met als thema de apartheid.1294 Voor de Nederlandse verhoudingen waren de 
acties uitzonderlijk, zeker gezien het feit dat ze niet gepleegd werden vanuit een situatie van aantasting 
van de belangen van de daders zelf, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de gijzelingsacties door 
Molukkers in de jaren zeventig. Een aanslag louter vanuit een maatschappijanalyse en/of solidariteit 
met een situatie ver weg; dat riekte naar RAF en revolutie. Het was al snel duidelijk dat de daders van 
de harde acties gezocht moesten worden in de kringen van de (vooral Amsterdamse) kraakbeweging.  
De kraakbeweging stond aan het begin van de jaren tachtig op een keerpunt in haar bestaan. Na de 
opkomst van het kraken vijftien à twintig jaar eerder, dat als actiemiddel steeds populairder was 
geworden, trad met het ingaan van de jaren tachtig een duidelijk teruggang in. In de jaren zeventig 
stond de kraakbeweging voor jongerenhuisvesting, voor kleinschaligheid, voor buurtleven, voor 
gedelegeerde democratie. Vooral na het roerige jaar 1980, met de kroning van Beatrix, de ontruiming 
met tanks van een gekraakt pand aan de Vondelstraat in Amsterdam en opnieuw tanks bij een 
ontruiming in Nijmegen, kantelde dat beeld. Ex-kraker Eric Duivenvoorden beschrijft in zijn biografie 
van de kraakbeweging hoe de nieuwe krakers zich na 1980 ontpopten tot een tegenbeweging, “tegen 
autoriteiten, onderdrukking, uitbuiting, dwang, discriminatie, milieuvervuiling, kortom, tegen alles en 
iedereen wat mensen in de weg staat hun lot zelf in handen te nemen. Waar dat eigenmachtige lot 
uiteindelijk toe moet leiden, is geen vraag die de doorsneekraker bezighoudt.”1295 Het enige wat de 
krakers zeker weten is wat zij niet willen, aldus Duivenvoorden. 
 
De nieuwe generatie actievoerders richtte zich niet meer op het veranderen en vermenselijken van het 
systeem, maar het vernietigen ervan. Dit had illegaliteit, isolement en opsluiting binnen de eigen 
subcultuur tot gevolg. Dit toenemende isolement leidde op zijn beurt tot toenemende radicaliteit en 
geweld in een poging om de marginale positie te doorbreken. Dit was precies de vicieuze cirkel die de 
Nederlandse overheid met haar praktijk van repressieve tolerantie probeerde te voorkomen. 
De gevoelens van neergang en marginaliteit werden binnen de beweging op verschillende manieren 
beantwoord en zo ontstonden verschillende stromingen die ieder op een andere manier uitdrukking 
wilden geven aan hun maatschappijkritiek en die elk hun eigen strijdtoneel opzochten.1296 Eén van de 
belangrijke opvattingen was dat de beweging haar doelstellingen moest verbreden en zich niet alleen 
meer moest richten op de woningnood en het kraken, maar ook op thema’s als racisme, militarisme, 
kernenergie, milieu, biotechnologie, anti-imperialisme, ‘verrechtsing’ et cetera. Vanuit een aantal van 
deze nieuwe kwesties, en met name anti-racisme, anti-fascisme en anti-imperialisme, lag de stap naar 
de strijd tegen de apartheid voor de hand.  
 
Een belangrijke ‘leverancier’ van de radicale anti-apartheidsvleugel was de anti-militaristische 
werkgroep Onkruit. Deze groep had naam gemaakt met spectaculaire acties tegen het leger. Vooral 
acties waarbij documenten werden gestolen uit militaire gebouwen spraken tot de verbeelding. Zowel 
het meest bekende figuur van de anti-imperialistische vleugel van de radicale anti-apartheidsbeweging, 
René Roemersma, actief binnen de Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RARA), als de meer 

                                                
1293 Bron: http://www.iisg.nl/collections/anti-apartheid/history/actiegroepen.php, plus eigen onderzoek van de auteur. 

1294 Bron: Flint, Joost. (Radikale) anti-apartheidsacties in Nederland 1985-1990. Ongepubliceerd, privéarchief Joost Flint. 

1295 Duivenvoorden, Eric. Een voet tussen de deur. Geschiedenis van de kraakbeweging 1964-1999. Arbeiderspers, 

Amsterdam, 2000, p 202. 

1296 Zie ook: Buijs (1995), p 74 e.v. 
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gematigde Wijnand Duyvendak, één van de initiatoren van de geweldloze spektakelblokkade van 1989, 
kwamen voort uit Onkruit. 
Onkruit was in 1974 opgericht als belangenvereniging van dienstweigeraars, maar verlegde de koers in 
de loop van de jaren zeventig naar directe acties gericht tegen het militair apparaat. Vooral onder 
invloed van de kraakbeweging ging de Onkruit steeds meer over tot orde-verstorende tactieken en 
directe confrontaties met de autoriteiten. Geweld tegen zaken, en andere illegale handelingen werden 
steeds meer toelaatbaar geacht om de doelen te bereiken. Onder het motto: ‘Breek in en maak 
openbaar’ stalen Onkruitactivisten tussen 1980 en 1984 militaire documenten uit verschillende militaire 
gebouwen.1297 
De inbraken leidden tot een zekere escalatie en veranderingen binnen Onkruit zelf. Eerdere acties 
hadden altijd een min of meer open en publiek karakter gehad. Met de roof van documenten kozen de 
leden van de groep voor anonimiteit, geheimhouding en samenzwering. De illegale acties maakten 
openbaar overleg onmogelijk en wat volgde was een structuur van kleine groepjes – cellen – 
gelijkgestemde zielen. “Onkruit werd steeds meer een verzamelnaam die iedereen kon gebruiken; het 
was niet langer een actiegroep, maar een groep acties.”1298 Deze radicalisering, en het samengaan van 
ludieke acties met strafbare handelingen werd in de tweede helft van de jaren tachtig meegenomen naar 
de anti-apartheidsstrijd. 
In 1986 werd Onkruit opgeheven, maar al eerder was er een scheiding van geesten opgetreden. Eén 
groep ging zich steeds meer profileren met een anti-imperialistisch gedachtegoed, de andere groep 
identificeerde zich minder met een ideologische stroming.  
Het ging de anti-imperialisten – anti-imps, of anti-impies in het krakersjargon – om solidariteit met de 
onderdrukte volken in de Derde Wereld en hun emancipatiestrijd. De onderontwikkeling van die 
volken werd, volgens de toen populaire, marxistische dependenciatheorie, verklaard door het systeem 
van westers kolonialisme en imperialisme. Het imperialisme werd gezien als een overheersingsstrategie 
van het mondiale kapitalisme. In deze analyse zou de bevrijding van de Derde Wereld niet alleen een 
strijd zijn die dáár moest worden gevoerd, maar ook hier. Dit sloot aan bij de bekende uitspraak van Ho 
Chi Minh dat het monster van het imperialisme twee koppen had, één in de Derde Wereld en één in de 
geïndustrialiseerde wereld, en dat beide koppen moesten worden afgehakt. In de termen van de anti-
impies ging het om een totaalstrijd, waarbij vele strijdtonelen konden worden gekozen om het 
imperialisme ten val te brengen. En dat die strijd noodzakelijk gewelddadig moest zijn ‘bewees’ de 
staatsgreep in Chili in 1973, waar, aldus de anti-imperialisten, onvoldoende was afgerekend met de 
vijand en de overgang naar het socialisme vervolgens bloedig kon worden gesmoord.1299 In de kwestie 
van de apartheid was de tweekoppigheid van het monster evident: de grote bedrijven die in Zuid-Afrika 
de dienst uitmaakten, hadden hun hoofdkantoren in het Westen, in Nederland vaak.  Hoewel de analyse 
van het kapitalistisch imperialisme door velen binnen de beweging grofweg werd gedeeld, baseerden 
alleen de anti-imps hun strategische keuzes voor specifieke actiedoelen hierop. De bekendste naam 
binnen de anti-impies vleugel was RARA. De aanslagen van RARA tegen Shell, SHV of tegen het 
project om de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen, waren in feite niet exclusief gericht tegen 
deze actiedoelen an sich, maar tegen het kapitalisme als systeem. RARA nam met deze strategie 
afstand van het ‘hier-en-nu engagement’ dat voorheen steeds gebruik was binnen de radicale beweging: 
directe acties tegen het onderwerp van het ongenoegen.1300 
 
De betrokkenheid van de andere groep met Zuid-Afrika en de apartheid was in zekere zin minder 
ideologisch beredeneerd, maar wel het gevolg van strategische overwegingen. Duidelijk was dat er een 
nieuw actiethema nodig was. De acties rond anti-militarisme hadden een verzadigingspunt bereikt. 
Anti-apartheid was een logische opvolger: het was een onderwerp waar ophef van te verwachten was. 
Een groot deel van de bevolking was tegen apartheid; deze mensen moesten in beweging worden 
gebracht. Hoewel minder extreem dan RARA en de anti-impies, schuwde ook deze groep - die 
misschien het beste getypeerd kan worden als ‘de realo’s’ – het geweld niet, maar koos vooral voor 
minder vergaande acties. Een betrokkene zegt: “Wij waren niet tegen geweld tegen zaken, maar waren 
daar niet zo extreem in. We vonden bij branden enzo de risico’s voor mensen te groot én we meenden 
dat met dit soort aanslagen het publiek zou afhaken.”1301 Langzamerhand groeide binnen deze groep – 
ook vanuit de afwijzing van de extreme RARA-aanslagen – de tegenzin tegen de illegaliteit en de 
anonimiteit. Zoals Roemersma het zegt: “Wijnand was tegen bivakmutsen. Hij wil het systeem alleen 

                                                
1297 Schmid (1988), p 167. 

1298 Buijs (1995), p 79. 

1299 Dit stelt ook Buijs (1995), p 80. 

1300 Zie ook: Duivenvoorden (2000), p 290. 

1301 Interview activist die liever anoniem wil blijven met auteur, dd 17-01-2011. 
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maar een beetje veranderen.”1302 Wijnand Duyvendak schetst op zijn beurt hoe er vanuit zijn groep 
werd aangekeken tegen de ‘concurrenten’: “Voor ons was ‘anti-impi’ een scheldwoord. We vonden 
hun retoriek, hun verhaal dat alles met alles moest worden verbonden, bla-bla. We snapten ook niet dat 
sommige mensen waar we eerder mee hadden samengewerkt nu ineens dat verhaal ophielden.”1303 Het 
ideologische alternatief van de realo’s was, zoals gezegd weinig concreet. Sommigen van hen flirtten 
wat met anarchistische ideeën, of benadrukten in ieder geval de autonomie van het individu. Bluf!-
redacteur Jan Willem van Gelder, een vertegenwoordiger van deze vleugel: “We vonden dat mensen 
hun lot in eigen hand moesten nemen. Je moest je niet laten leiden door de staat, door een partij. Maar 
zelf handelen.” Dat idee was verder niet zo ver uitgewerkt, geeft Van Gelder toe. 
 
De kraakbeweging als geheel was een amalgaam van verschillende opvattingen: iedereen had eigen 
gedachten, drijfveren en inspiratiebronnen over de kant die het uit moest met de wereld. Volgens 
Duivenvoorden maakte juist dat gebrek aan ideologische overeenstemming de kraakbeweging als 
geheel anti-ideologisch. Zolang ideologische scherpslijperij buiten de deur bleef kon de beweging als 
geheel een vuist maken. Het gebrek aan een verbindende ideologie maakte op bepaalde momenten ook 
samenwerking buiten de subcultuur mogelijk. Het meest duidelijk is wel de samenwerking die vanuit 
het SuZA-initiatief (de organisatoren van de spektakelblokkade, zie de paragraaf met die naam) werd 
gezocht met de reguliere anti-apartheidsorganisaties (‘de comités’). De anti-impies doorbraken de 
ideologische veelvormigheid van de beweging.1304 Zij streefden ernaar de hele radicale beweging te 
verenigen onder het anti-imperialistische gedachtegoed. Zulk collectivistisch denken was de meeste 
krakers een gruwel. Voor Duyvendak is het dan ook duidelijk: zijn realo’s waren de hoofdstroom van 
de radicale beweging, de anti-impies waren een zijtak.  
Naast het ideologische onderscheid én de mate van zendingsdrift was het verschil tussen beide vleugels 
ook strategisch. Ruwweg waren er binnen de radicale beweging twee strategieën die opgeld deden. De 
eerste was de theorie van de terreur – al werd die term daar niet voor gebruikt: het afdwingen van 
politieke eisen door middel van het aanrichten van schade. Dat wil zeggen: een bedrijf zoveel schade 
toebrengen dat ze wel moeten stoppen met waar ze mee bezig zijn. Dat was de aanpak van RARA. De 
tweede strategie was meer de symbolische aanpak: (beperkte) schade toebrengen, niet met de illusie dat 
daarmee de politieke eisen direct worden ingewilligd, maar door daarmee de algehele politieke en 
publieke druk te laten toenemen. De rol van de media en de algemene publiciteit was in deze tweede 
strategie van groot belang. Ook het concept van imagoschade dat vanaf eind 1988 vooral door SuZA 
werd aangehangen en uitgewerkt, was onderdeel van de tweede strategie. 
 
De scheidslijnen tussen de vleugels van de kraakbeweging waren, zeker in het begin, diffuus. Mensen 
konden rustig aan acties deelnemen die aan beide zijden van de grens waren bedacht. Ook waren 
vriendschappen ‘over de grenzen’ geen enkel probleem. Binnen de twee vleugels van de beweging 
waren vele kleine groepjes actief rond bepaalde thema’s en acties. Deze groepjes waren vooral 
samengesteld op basis van onderlinge vriendschappen en via-via contacten. De autonomie van de 
groepjes en de verscheidenheid waren in zekere zin de kracht van de radicale beweging; het maakte de 
beweging aantrekkelijk, divers en tevens ongrijpbaar. RARA zag zichzelf ook liever niet als een vaste, 
identificeerbare groep, maar eerder als een ‘soortnaam’, waarbij het werd verwelkomd als er meerdere 
RARA’s op zouden staan (in navolging van de uitspraak van Che Guevara: “Creëer twee, drie, 
meerdere Vietnams”). Roemersma in het programma Andere Tijden: “RARA is een concept, een idee 
en het heeft geen copyright.”1305 Binnen de groepjes werden acties opgezet, werd de strategie 
besproken en werd gepraat over maatschappelijke onderwerpen. Dit niet altijd even serieus, overigens. 
Een vergadering kon makkelijk omslaan in een feestje of kroegbezoek. Soms waren het relatief vaste 
groepjes, soms kwamen mensen ad hoc bij elkaar. Sommige groepjes hielden zich uitsluitend met één 
thema bezig, andere wisselden regelmatig van thema. Ook konden de leden van een groepje dat zich 
bijvoorbeeld had vastgebeten in het thema Midden-Amerika, op een gegeven moment meedoen aan een 
actie om de slangen door te snijden van een Shellpomp; omdat dit gevraagd werd of omdat Zuid-Afrika 
toevallig in het nieuws was.  

                                                
1302 Citaten van René Roemersma zonder verdere bronverwijzing zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 22-01-

2011. 

1303 Citaten van Wijnand Duyvendak zonder verdere bronverwijzing zijn afkomstig uit een interview met de auteur, dd 07-01-

2011. 

1304 Duivenvoorden (2000), p 292. 

1305 VPRO-Andere Tijden, dd 25-11-2010. Zie ook webdossier ‘De explosieve idealen van RARA’: 

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/44185190/ 
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De ad hoc manier waarop veel acties werden uitgedacht en uitgevoerd sluit aan bij de opvatting dat 
tegenculturele stromingen niet erg honkvast zijn in het bepalen van het doelwit van hun acties.1306 Het 
conflict met de overheid en andere burgerlijke, kapitalistische instituties stond voor de radicalen 
voorop; het precieze onderwerp waarop dat conflict werd uitgevochten was vooral een pragmatische 
keuze. Acties uit eigen kring tegen de overheid of tegen het bedrijfsleven, vanuit welke motivatie dan 
ook, konden op goedkeuring van de beweging rekenen. Zuid-Afrika was volop in het nieuws en dat 
maakte dat de aandacht van de radicale beweging hier vrij automatisch naar uitging. Dat geldt zowel 
voor de anti-impies als voor de realo’s. 
Ondanks alle tegenstellingen was Wijnand Duyvendak toch deel van dezelfde beweging als zijn 
tegenpool René Roemersma. En beiden voelden dat ook zo. Het kernwoord was ‘autonomie’. René 
Roemersma noemt het ‘eenheid in verscheidenheid’: verschillende actievormen konden naast elkaar 
bestaan en hoefden elkaar niet te bijten. “Sommige mensen vonden dat als je ergens een brandbom 
neerlegde, dat dit een ander zou belemmeren om een bezetting te doen. Ik vond dat kul. De ene actie 
hoeft de andere niet uit te sluiten.” 
Zelden of nooit kregen de groepjes een formele status of een herkenbare, vaste structuur. Een 
voormalig actievoerder die liever anoniem wil blijven zegt: “Het waren allemaal diffuse groepjes, de 
scheidslijnen waren meestal niet zo duidelijk. Mensen hingen vaak ergens bij, maar dan wist je niet of 
ze echt bij een groepje hoorden. Wij hoorden niet bij de anti-impi-vleugel. Ik vond dat die totaalstrijd 
waar RARA over schreef, eigenlijk nergens op sloeg. Zo kon en moest je het systeem niet bestrijden, 
vond ik. RARA stond buiten de realiteit. Tegelijk kwamen de ideeën voor onze acties dicht bij de 
mensen van RARA, de anti-impies, vandaan.”1307 Actievoerders kwamen elkaar tegen op feesten, in het 
café of tijdens bezoekjes aan andere kraakpanden. Ze wisselden informatie uit of vroegen elkaars 
medewerking voor het uitvoeren van acties. Misschien waren de groepjes die de meest radicale acties 
uitvoerden nog het meest gestructureerd. Immers, de strikte geheimhouding die bijvoorbeeld de 
RARA-acties vereisten, noopten tot een zekere (cellen)structuur, waarbij infiltratie binnen de cel ten 
koste van alles moest worden vermeden, maar ook uittreden buiten de cel problematisch kon zijn. De 
noodzaak tot een celstructuur was al duidelijk geworden in de Onkruittijd. Roemersma: “Het was 
duidelijk dat iedereen in kaart was gebracht en dat er een cellen-structuur nodig was om vergaande 
acties te kunnen blijven uitvoeren.” De realo’s zagen niet zo veel in een cellenstructuur die vooral 
voortkwam uit de behoefte aan geheimhouding van radicale, illegale activiteiten, en gebruikte in ieder 
geval niet deze RAF-achtige terminologie.  
 
Bluf! 
Het belangrijkste orgaan van de radicale beweging, het weekblad Bluf!, was vooral de spreekbuis van 
de realo’s. Bluf! was in 1982 opgericht als alternatief voor de Amsterdamse Kraakkrant. Er was 
behoefte aan een blad dat de verbreding van de beweging verwoordde: dus niet alleen meer schrijven 
over kraken, maar ook over de andere onderwerpen en actiethema’s – waaronder dus de strijd tegen de 
apartheid – waar de beweging steeds meer in verzeild raakte.1308 Apartheid verscheen voor het eerst in 
de kolommen van Bluf! na de inval in de bibliotheek van het NZAV. Bluf! publiceerde de claimbrief 
van de groep ‘Amsterdammers tegen racisme en discriminatie’ en gaf een korte reactie op de actie en 
de nasleep ervan. Vreemd genoeg besteedde Bluf! vrijwel geen aandacht aan de eerste RARA-actie, die 
bij John Deuss onder de naam ‘Pyromanen tegen apartheid’. Behalve een klein berichtje over de brand 
en over de daden van Deuss zweeg Bluf! over deze eerste echt heftige anti-apartheidsactie in 
Nederland. Duidelijk was dat de uitvoerders van de aanslag bij Deuss, anders dan de mensen die de 
NZAV-bibliotheek binnenvielen, geen goede ingangen hadden bij de Bluf!-redactie. De NZAV-actie 
was ook veel massaler dan de actie bij Deuss, die vanwege het extreme karakter ervan voorbereid en 
uitgevoerd was door een klein groepje. 
Bluf!, hoewel gedomineerd door de realo’s, berichtte over de hardere acties, becommentarieerde 
desnoods, maar nam er geen afstand van. Ook niet als de acties verder gingen dan de redacteuren 
wellicht zelf wijs achtten, zoals het merendeel van de redactie vond van de aanslagen van RARA. Bluf! 
gaf zelfs suggesties voor vervolgacties. Duyvendak: “Bluf! was een platform voor de hele beweging. 
Persverklaringen van RARA drukten we gewoon af. Dat vonden we belangrijk, maar dat betekende 
niet dat we ermee instemden. Onze voorkeuren maakten we soms wel duidelijk door de manier waarop 
we er over schreven. Zo heeft één van ons een keer een nep-RARA claimbrief in Bluf! geschreven, in 
de taal van RARA, maar zo dat het allemaal onzin werd. Een goede verstaander was dan duidelijk dat 
wij die RARA-ideologie eigenlijk niks vonden.” 

                                                
1306 Duyvendak et al (1992), p 72. 

1307 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 17-12-2010.  

1308 Duivenvoorden (2000). 
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Pas eind april 1985, na acties bij een aantal reisbureaus, waaronder A-reizen in Mijdrecht, pikte Bluf! 
het thema van de apartheid opnieuw op. In Bluf! nr 167 gaf de redactie ruimte aan een nieuwe groep 
Aktie Anti-apartheid om uiteen te zetten hoe een reisbureau in Bentveld werd aangepakt (steen door de 
ruit, stinkbom): “Wij hebben heel bewust gekozen voor een gewelddadige sabotage-aktie, die verder 
gaat dan een beleefd en simbolies protest (...) zolang de verrotte verdeling van de welvaart van macht 
en vrijheid in de wereld voortduurt, zolang het Zuidafrikaanse onderdrukkende geweld in géén 
verhouding staat tot het gebruikte bevrijdende geweld, zolang zullen wij deze en zwaardere akties 
voeren. En wij niet alleen.”1309 
Hoewel Bluf! zich vooral afficheerde als, min of meer neutraal, platform voor de hele beweging, heeft 
de redactie van Bluf! zeker ook een rol gespeeld in de ontwikkeling van de beweging. Zowel door het 
zelf schrijven van redactionele artikelen als door de keuze bij het plaatsen van berichten van anderen en 
het entameren van discussies. Bluf! speelde een rol in de keuze van actiedoelen. Bluf! publiceerde 
informatie over te treffen bedrijven. Soms droeg het blad daarmee bij aan de dreiging die van de 
beweging uitging door bijvoorbeeld namen en adressen van ‘tegenstanders’ te publiceren. Zo 
publiceerde Bluf! op 8 augustus 1985 een artikel met de namen, adressen en telefoonnummers van de 
Raad van Bestuur van SHV en identificeerde de Makrovestigingen (eigendom van SHV) als 
‘handlangers van apartheid’. Het artikel was geschreven door de groep die op 8 augustus 1985 ruiten 
ingooide en stinkbommen gooide bij het hoofdkantoor van SHV in Utrecht. Korte tijd later ging de 
eerste Makro in Duivendrecht in de brand. De combinatie van het gebruikte geweld tegen de 
Makrovestigingen en de publicatie van de namen en adressen van de top van het concern, maakte dat 
de persoonlijke dreiging voor de top van SHV wel heel dichtbij kwam. Volgens oud Makrodirecteur 
Jan van Dijk was SHV-topman Paul Fentener van Vlissingen wel degelijk bang dat een volgende 
aanslag hemzelf en zijn gezin zou kunnen treffen: “Hij heeft een hele beveiliging opgebouwd rond 
zichzelf. Zowel rond zijn privéwoning als rond het SHV-gebouw en alle stappen buiten de deur. 
Vanwege RARA.”1310 Door het publiceren van de namen en adressen van de de SHV-top speelde Bluf! 
een rol in de persoonlijke dreiging die van de radicale beweging uitging.  
Een afwijzing van de RARA-aanslagen is in de redactionele pagina’s van Bluf! niet terug te vinden. De 
ongeschreven code binnen de radicale beweging was immers: je valt elkaar in het openbaar niet af. Tot 
op het laatst is deze code overeind gehouden. Dit maakte dat er voor de buitenwereld slechts sprake 
was van één, amorfe radicale beweging. Pas toen op het laatste de tegenstellingen tussen de 
verschillende vleugels publiekelijk en gewelddadig werden uitgevochten viel ook voor de buitenwereld 
het beeld van een samenhangende beweging uit elkaar. Maar toen ging het allang niet meer over de 
strijd tegen de apartheid. 
 
De verhouding met de comités 
Vanuit de ‘reguliere’ anti-apartheidsbeweging was het relatief stil na de eerste acties van de radicalen. 
Aanvankelijk zwegen de comités, of volstonden met kort, afwijzend commentaar. De AABN, hoewel 
vaak iets radicaler dan Kairos en het KZA, toonde het minste begrip voor de eerste actie van het 
radicale front. Conny Braam: “We vonden dat de gebruikte actiemiddelen pasten binnen een dictatuur, 
niet binnen de Nederlandse democratische verhoudingen. Het riekte naar boekverbrandingen.” Later, 
toen RARA eenmaal op het toneel was verschenen en de harde acties een constante waren geworden, 
werden de comités nadrukkelijker gevraagd naar hun reactie op de aanslagen. De methoden die de 
radicalen gebruikten waren contraproductief, stelden de comités. De gevestigde organisaties vreesden 
dat gewelddadige acties de zorgvuldig opgebouwde achterban van de beweging zou aantasten. Gert de 
Boer van het KZA verwoordde deze vrees: “Wil onze beweging een vuist maken dan moeten we 
streven naar verbreding van de achterban, akties als die van RARA versmallen deze alleen maar.”1311  
Hoewel de gematigde organisaties vrijwel unaniem de gewelddadige methoden afkeurden, was die 
veroordeling vooral strategisch, zelden principieel. De meeste woordvoerders van de comités toonden 
begrip voor het feit dat sommige actievoerders hun toevlucht namen tot geweld. Dat begrip kwam 
voort uit de halsstarrigheid van ‘de tegenstander’ en hun doofheid jegens de eisen van de actievoerders: 
‘Nou ziet u wat er van komt als u niet luistert naar onze gematigde eisen’, was de boodschap van de 
comités.  
 
Aangezien de daders van de harde acties anoniem bleven, kon het publiek lange tijd speculeren over 
hun identiteit. Gezien de gewelddadigheden die zich in de jaren ervoor hadden voorgedaan rondom de 

                                                
1309 Bluf! nr 167, dd 25-04-1985. 

1310 VPRO-Andere Tijden, dd 25-11-2010. Zie ook webdossier ‘De explosieve idealen van RARA’: 

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/44185190/. Laatst geraadpleegd op 03-12-2012. 

1311 AABN-KZA. Informatie over gezamenlijke acties, oktober 1988. 



 278 

krakers rees al snel het vermoeden dat de daders van de aanslagen bij het NZAV en bij Deuss ook in 
krakerskringen gezocht moesten worden. Maar helemaal zeker was dit niet. Het harde bewijs van de 
betrokkenheid van de kraakbeweging ontbrak, ook al omdat deze beweging tamelijk fluïde was. Niet 
iedereen was ervan overtuigd dat de traditionele anti-apartheidsbeweging niets met de aanslagen van 
doen had. Dit maakte dat de gematigde anti-apartheidsorganisaties in het defensief werden gedwongen. 
KZA en Kairos hadden voortaan eerst iets uit te leggen alvorens hun ‘gewone’ acties te kunnen 
uitvoeren, meende bijvoorbeeld Shell. Voor Shell boden de vernielingen gelegenheid om de oude 
tegenstanders (in casu het KZA en Kairos) zwart te maken. John Kilroe, bijvoorbeeld, voorzitter van 
Shell Zuid-Afrika, zei op de Nederlandse televisie dat hij vermoedde dat Nederlandse belastingbetalers 
het feit zouden verafschuwen dat belastinggeld wordt gegeven aan groepen die benzinestations 
afbranden.1312  
Voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van mei 1985 schreef de Shelldirectie een brief aan 
Sietse Bosgra waarin deze werd gewezen op zijn verantwoordelijkheid voor eventuele 
‘onregelmatigheden ter vergadering’. Behalve op de gebruikelijke schermutselingen tussen 
actievoerders en de leiding van de vergadering doelde Shell vooral op ernstiger feiten: “In het 
afgelopen jaar is door een aantal geweldplegingen in de Nederlandse samenleving, samenhangend met 
het onderwerp Zuid-Afrika duidelijk geworden dat akties als georganiseerd door uw organisaties een 
klimaat kunnen scheppen waarin ook puur destructieve krachten kunnen worden losgemaakt. Wij 
realiseren ons dat u tijdens de vergadering van het vorige jaar en daarna gewelddadige akties 
veroordeeld hebt, hoewel door het uitgesproken begrip voor deze akties die veroordeling minder 
categorisch was dan verwacht had mogen worden. Niettemin gaan wij er toch van uit dat u en uw 
organisatie in generlei zin de mogelijkheid van verdere onregelmatigheden of zelfs gewelddadigheden 
willen bevorderen.”1313 
De comités waren niet onder de indruk van het argument dat hun acties de sfeer hadden gecreëerd waar 
de aanslagen een gevolg van waren. Volgens Bosgra deed zijn organisatie niet veel meer dan 
informatie verspreiden over de situatie in Zuid-Afrika. “Als wij geen informatie meer mogen geven, 
dan moet je ook de pers aan banden leggen. De eerste actie tegen Makro volgde direct na een 
documentaire van Panoramiek over Makro in Zuid-Afrika. Moet ze zo’n uitzending dan verbieden? 
Natuurlijk niet.”1314 Bosgra stak niet onder stoelen of banken dat het vanwege aanslagen terugtrekken 
van SHV of Shell uit Zuid-Afrika hem welgevallig zou zijn: “We zien ze liever op andere gronden 
vertrekken, maar iedere terugtrekking is er één.”1315  
 
Een reden om de gewelddadige acties niet eenduidig te veroordelen was dat de gematigde beweging 
profiteerde van de aanslagen en vernielingen. Het ‘succes’ van de radicale acties en de (dreiging met) 
grote verstoringen en vernielingen straalde door richting de comités. Door geen resolute scheiding aan 
te brengen tussen de radicale clubs en de eigen beweging konden de gematigde organisaties 
meeprofiteren van de dreiging met geweld. Hun eisen, hoewel niet anders geformuleerd dan voorheen, 
kregen ineens veel meer tanden. Tegenstanders die eerder de eisen tamelijk ongestraft naast zich neer 
konden leggen, dachten nu wel twee keer na voor ze daartoe besloten. Dat was medio 1985 onder 
andere de motivatie van de eigenaar van A-reizen te Mijdrecht, om uiteindelijk akkoord te gaan met de 
eis van de kerken om het toerisme naar Zuid-Afrika te stoppen. Eerdere vernielingen, op 9 maart 1985, 
noopten A-reizen om de eisen van de gematigde kerkelijke actievoerders in te willigen (zie paragraaf 
‘Steunt uw geld Apartheid’). Een ander voorbeeld van de dreiging die vanaf 1985 op de achtergrond 
meespeelde bij de acties van de gematigde anti-apartheidsorganisaties was het besluit van hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam om een beurs voor reizen naar Zuid-Afrika af te gelasten. Het KZA en de 
AABN hadden in december 1988 Krasnapolsky aangeschreven en met acties gedreigd als de beurs 
door zou gaan. In de traditie van het KZA en de AABN konden milde acties worden verwacht: het 
uitdelen van pamfletten, het scanderen van leuzen en hoogstens het hinderlijk bevragen van deelnemers 
aan de beurs. Toch nam Krasnapolsky het besluit naar eigen zeggen omdat ze “de veiligheid van de 
gasten niet meer kon waarborgen”.1316 Ook de politiek had geadviseerd de beurs niet te laten doorgaan. 
Directeur Tichelaar van Krasnapolsky liet weten dat het besluit van het hotel niet genomen was op 
‘politieke gronden’: “(...) als er echter een klimaat dreigt te ontstaan waarin onze gasten niet meer 
veilig zijn, zien wij het als onze verantwoordelijkheid bijeenkomsten af te gelasten.”1317 Sietse Bosgra 

                                                
1312 Bergh, Erik van den. The Dutch Campaign against Shell. In  Hengeveld en Rodenburg (1995), p 319. 

1313 Brief Shell (A.L Rasterhof) aan KZA (Sietse Bosgra), dd 02-04-1987. Archief KZA, doos 22. IISG. 

1314 Geciteerd in de Volkskrant, dd 14-01-1987. 

1315 Geciteerd in de Volkskrant, dd 14-01-1987. 

1316 Zie bijvoorbeeld: Volkskrant, dd 14-12-1988. 

1317 De Volkskrant, dd 14-12-1988. 
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reageerde tevreden over het besluit van Krasnapolsky, en accepteerde – of sprak in ieder geval niet 
tegen – dat zijn comité kennelijk in staat werd geacht de veiligheid van hotelgasten te bedreigen. 
Enkele dagen later eisten KZA en AABN tegenover congrescentrum RAI in Amsterdam dat de stands 
van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij SAL en van de reisorganisatie Satour verwijderd 
zouden worden van de vakantie vakbeurs ‘Tour ’88’. Ook deze eis werd prompt ingewilligd, opnieuw 
omdat de directie van de RAI de bezoekers, standhouders en het personeel niet in gevaar wilde 
brengen. 
Er was bij de gematigde actievoerders een zekere voldoening te merken dat ‘hun’ onderwerp voor 
sommigen kennelijk gewichtig genoeg was om er heftige conclusies uit te trekken. Ook richting de 
internationale strijd tegen apartheid was er toch een zekere trots te proeven hoe ver Nederland wel niet 
bereid was te gaan. AABN’er Fons Geerlings herinnert zich: “Als we spraken met Zuid-Afrikanen 
werden we trouwens vaak gefeliciteerd met de harde acties en de brandstichtingen. Ook zij dachten dat 
wij er achter zaten.” Een vertegenwoordigster van een Zuid-Afrikaanse organisatie verklaarde tijdens 
een actieconferentie in het Amsterdamse Paradiso dat jongeren in de townships van Zuid-Afrika 
enthousiast waren over de acties van RARA.1318 
 
Andersom waren velen binnen de radicale beweging teleurgesteld en boos over de afhoudende reactie 
van de comités. Soms vertaalden deze emoties zich in acties. In 1985 bezette een groep met de naam 
‘Zuidelijk Afrika Komitee’ het kantoor van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij. Dit ‘Komitee’ 
zette zich af tegen het beleid van anti-apartheidsstad Amsterdam (“Hier in Amsterdam mogen 
Zuidafrikaanse instellingen en bedrijven zich nog steeds vrij beijveren voor de ekonomische 
instandhouding en ideologische verdediging van de apartheid”1319), maar ook tegen AABN en KZA. In 
een ongedateerde open brief onder de titel ‘AABN en KZA tegen apartheid?’ ging de groep fel tekeer 
tegen beide comités: “Domineert bij ons de woede tegen het Zuidafrikaanse apartheidssysteem, bij 
AABN en KZA maakt de distantiëringswoede de dienst uit (...) Al jaren lang horen aktiegroepen met 
lede ogen aan, hoe gevestigde clubs en komitees de ene aktie na de andere afkeuren of zich daarvan 
distantiëren. In hun van parlementarisme en autoriteitsfixatie doordrenkte denken menen zij zich het 
monopolie op het anti-racistische geweten te mogen aanmatigen (...) praktisch gesproken funktioneren 
AABN en KZA als remblokken op anti-racistische akties (...) Wij distantiëren ons van mensen, die zich 
in hun anti-apartheidsstandpunt niet meer onderscheiden van Reagan: beiden veroordelen zowel de 
apartheid als de aktieve anti-apartheidsstrijd. Van Reagan begrijpen wij dat wel. Van de AABN en 
KZA eigenlijk ook, tenslotte is de apartheid hun bestaansreden.”1320 
Bluf! hekelde de geringe steun van de comités voor de radicale acties. Na de actie bij de NZAV-
bibliotheek schreef het blad: “De prijs voor de meest verbluffende reactie is voor de AABN, de Anti-
Apartheidsbeweging Nederland. In Volkskrant en NRC distantiëren zij zich van de aktie, die zij 
“ondoordacht” noemen (...) Mooi hoor om je maatjes zo af te vallen, die toevallig eens iets anders 
bedenken dan aktievoeren binnen de gevestigde patronen. Niemand vroeg de AABN de aktie te 
steunen, maar van een klub die het terechte tegengeweld van het African National Congress (ANC) 
ondersteunt, zou je toch wat anders verwachten, dan dat ze mensen die voor dezelfde zaak vechten 
publiekelijk gaan afvallen.”1321 Twee weken later – na een uitzending van IKON-tv over de actie – 
verweet Bluf! Conny Braam “een leugenachtige hypokriete houding.”1322  
Het stak de radicale actievoerders dat hun aandeel in de strijd tegen de apartheid door de comités veelal 
werd genegeerd. In Bluf! verscheen een kritiek op de publicatie ‘Nederlands aandeel in Apartheid’ van 
september 1987 waarin KZA, AABN en Kairos een overzicht gaven van anti-apartheidsacties, maar 
waarin alle radicale acties werden genegeerd evenals de acties van het Azania Komitee. “Je hoeft het 
niet eens te zijn met de doelen en middelen van bv Commando Crash&Carry, Nachtschade, RARA, 
Splijt Apartheid, maar ook van clubs als het Azania Komitee, om hun acties toch te vermelden als je 
een beeld wilt geven van wat Nederland tegen apartheid doet. Maar nee, andersdenkenden en -doenden 
worden genegeerd.”1323  
De radicale beweging verweet de comités ineffectiviteit en gebrek aan radicaliteit, maar liet zich 
tegelijkertijd graag voeden door het gedegen onderzoek van de comités naar, onder andere, de handel 
en wandel van het Nederlandse bedrijfsleven in Zuid-Afrika. De RARA-mensen lazen de brochures 

                                                
1318 Zie bijvoorbeeld: De Waarheid, dd 21-11-1988. 

1319 Pamflet bij bezetting SAL-kantoorAmsterdam, ongedateerd. SAVRZ054, doos 1. 

1320 AABN en KZA tegen apartheid? Brief Zuidelijk Afrika Komitee, zonder datum (ws 1985). SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1321 Bluf! Nr 103, dd 26-01-1984.  

1322 Bluf! Nr 105, dd 09-02-1984. 

1323 Geciteerd in: Flint, Joost. (Radikale) Anti-apartheidsstrijd in Nederland, 1985-1990. Ongepubliceerd overzicht van acties 

tegen apartheid. Privéarchief Joost Flint. 
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van de comités en lieten zich daardoor inspireren, erkende René Roemersma.1324 In Bluf! verschenen 
met regelmaat artikelen die gebaseerd waren op het werk van de comités. Zo publiceerde Bluf! in het 
najaar van 1985 een lijst met Nederlandse bedrijven die handel dreven met Zuid-Afrika, met de 
kennelijke bedoeling dat bij deze bedrijven actie kon of moest worden gevoerd. Het blad baseerde zich 
daarbij op onderzoek van de reguliere anti-apartheidsorganisaties. Gedurende de hele periode van de 
radicale acties was de timing vaak zo, dat buitenstaanders een zekere samenwerking tussen beide 
vleugels konden vermoeden. Zo viel de aanslag bij de villa van John Deuss, op 6 januari 1985, vrijwel 
samen met de publicatie van onderzoeksresultaten over Deuss door het Shipping Research Bureau.1325 
Een aantal gelijktijdige acties bij Nederlandse bedrijven, waaronder wijnimporteur de Kaapkelder in 
Teuge, op 8 augustus 1985 laat zich ook verklaren omdat de bedrijven genoemd werden in ‘Nederland 
investeert in apartheid’.1326 “Dat boekje leverde doelwitten voor radicale acties”1327, erkent toenmalig 
Bluf!-redactrice Margreet Simons. Radicale actievoerders lieten vaak weten dat zij hun acties 
uitvoerden ter versterking van de gematigde activiteiten van de traditionele beweging. In een interview 
met de Volkskrant stelden de betrokkenen bij actiegroep ‘Nachtschade’ na het vernielen van diverse 
Shellstations dat ze “op een concrete manier [wilden] meewerken aan het onder druk zetten van Shell, 
opdat deze zich terugtrekt uit Zuid-Afrika.”1328 Hun actie sloot daarmee aan bij de traditionele 
aanwezigheid van Kairos en KZA bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Alleen: “Wij 
doen dat anders.” Volgens de actievoerders was “sabotage (...) één van de effectieve middelen om 
bijvoorbeeld zich al jaren voor argumenten doof houdende multinationals onder druk te zetten.” 
Tijdens de ANC-actiemaand in juni 1987, georganiseerd door het KZA, vonden aanslagen plaats 
waarbij RARA de aanslagen claimde op benzinestations in Nieuwegein en Zaandam. In de nacht van 9 
op 10 mei 1988 werden ondergrondse brandstoftanks vervuild bij het Shell Thermo Centrum in 
Hilversum en vernielingen aangericht bij Shellstations in Den Haag en Nijmegen en bij een regionaal 
distributiecentrum van Shell in Eindhoven. Dit gebeurde enkele dagen voor de Shell 
aandeelhoudersvergadering (op 11 mei) die opnieuw bezocht werd door traditionele actievoerders. In 
een verklaring afgeleverd bij onder andere het ANP in Amsterdam schreven de actievoerders, die zich 
‘Zet Shell Apart’ noemden, dat zij zich onder andere gesteund voelden door een uitspraak van Beyers 
Naudé: “Wij hebben niets aan de mooie advertenties van Shell, waar wij op wachten is dat Shell haar 
steun aan het apartheidsregime opzegt.”1329 
Binnen de radicale beweging zelf waren er ook mensen die meenden dat hun acties de 
buitenparlementaire activiteiten vormden van één grote beweging en dat de afstand tussen de radicalen 
en de traditionele organisaties niet zo groot wel. Fons Geerlings (AABN): “Ik sprak in die tijd een 
vrouw die betrokken was bij de acties en die was ervan overtuigd dat wij hun activiteiten op zich wel 
goedkeurden, maar dat wij hun harde lijn gewoon niet zelf aandurfden.”1330 
De verhouding tussen de comités en de radicale groepjes was, kortom, niet eenduidig. Aan de ene kant 
werden vertegenwoordigers van beide vleugels niet moe om de acties van de anderen contra-productief 
of ineffectief te noemen. Aan de andere kant was het duidelijk dat beide vleugels gebruik maakten van 
elkaar. De autonomen maakten gebruik van de informatie en het draagvlak dat door jarenlang comité-
werk was opgebouwd, en de comités ontleenden dreiging en urgentie aan de harde acties van de 
autonomen. 
 
Op 20 april 1988 plaatste De Groene Amsterdammer enkele bijdragen aan het debat over de 
radicalisering van de strijd. Twee vertegenwoordigers van de radicale vleugel, Henk Overschie en 
Johan van Ruiten, betichtten de traditionele comités van ‘bang zwijgen’ over het politieoptreden jegens 
de RARA-verdachten. Volgens de auteurs was dit een “politieke blunder omdat linkse mensen zich te 
allen tijde moeten keren tegen een dergelijk politie-optreden, ongeacht wie de arrestanten zijn. Dat 
volgens Justitie de arrestanten behoren tot een organisatie waarvan je de strategie afkeurt, mag nooit 
een reden zijn om in zwijgen toe te zien. Dat is niet in het belang van de anti-apartheidsstrijd, omdat de 
Nederlandse investeerders in Zuid-Afrika op dit moment de lachende derden zijn. De discussie gaat 
immers nu alleen nog maar over de middelen die RARA gebruikt, en niet over de verwerpelijkheid van 

                                                
1324 Interview met de auteur, dd 22-01-2011. 
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de handel in apartheid.”1331 De reactie van Klaas van Urk, namens het KZA, was: “De RARA-akties 
lijken een negatief effect te hebben op de publieke opinie en op de perspectieven van de anti-
apartheidsakties in Nederland.” Volgens Van Urk was het zeker mogelijk om met consumentenacties, 
vooral wanneer deze in meerdere landen plaatsvonden, Shell uit Zuid-Afrika weg te jagen. “Die aktie 
slaagt echter alleen als bijzonder grote groepen mensen zich aaneensluiten (...) als alle PvdA-kiezers de 
Shellpomp systematisch voorbij rijden, zou Shell ongetwijfeld tot andere keuzen komen.”1332 
De AABN meende dat de acties van RARA niet effectief waren. In Bluf!1333 schetste AABN-
woordvoerder Fulco van Aurich een strategisch concept van de anti-apartheidsbeweging: de 
Nederlandse bevolking moest gewonnen worden voor een totale boycot, en zo de regering dwingen tot 
de keuze vóór de bevrijdingsbewegingen. Het ging dus om het creëren van een ”breed 
solidariteitsfonds aan de basis”.1334 Dit was, volgens Van Aurich, wat het ANC aan de Nederlandse 
solidariteitsbeweging vroeg. Hij achtte deze benadering ook succesvol; immers de steun voor de strijd 
tegen apartheid binnen Nederland was aanzienlijk, en ook hadden diverse bedrijven en instellingen hun 
belangen in en relaties met Zuid-Afrika verbroken. RARA antwoordde in het stuk ‘Zuur aan de wortels 
van de samenleving’, gepresenteerd tijdens het congres ‘Solidariteit en Verzet’, in het najaar van 1987 
(zie paragraaf ‘RARA’). Kern van het betoog – en van het verschil tussen de groepen rondom RARA 
en de reguliere anti-apartheidsbeweging – was dat de radicalen hun grenzen niet wensten te laten 
bepalen door de regels van de parlementaire democratie, maar door de eisen die de situatie aan hen 
stelde, de situatie van imperialistische verhoudingen: “Onze strategie is compromisloos.”1335 Daarnaast 
was duidelijk dat RARA de anti-apartheidsstrijd slechts zag in het kader van de bredere strijd tegen het 
wereldwijde kapitalisme. Dat klonk overigens niet erg veel anders dan de beginselverklaringen van de 
AABN zelf, in het begin van de jaren zeventig. 
 
Door de comités werden vijf argumenten genoemd waarom de harde acties afgewezen dienden te 
worden.1336 Ten eerste zouden ze ertoe leiden dat de Nederlandse regering steun ging geven aan 
bedrijven met belangen in Zuid-Afrika. Ten tweede leidde het af van de discussie over Zuid-Afrika en 
de apartheid zelf. Ten derde werd de breedheid van de anti-apartheidsbeweging schade berokkend. Ten 
vierde zou een toename van de repressie van de overheid te verwachten zijn. En tenslotte waren de 
harde acties ongewenst omdat het ANC er niet om vroeg. Terugkijkend blijkt op deze argumenten wel 
wat af te dingen. 
Er zijn geen aanwijzingen dat bedrijven met belangen in Zuid-Afrika extra steun hebben gekregen van 
de regering, zoals het eerste argument stelde. Sterker: zelfs de steun van de regering voor bedrijven die 
concreet werden bedreigd was veel minder dan verwacht had kunnen worden. Het beleid van de CDA-
VVD-regering bleef in de periode dat de gewelddadige acties plaatsvonden opmerkelijk constant: geen 
eigen Nederlands beleid, géén voorhoedefunctie. Pas aan het eind van de periode – met de publicatie 
van een nieuw, kritischer mensenrechtenrapport van het CDA en de komst van een regering met de 
PvdA – kwamen er scheurtjes in dit beleid. De verandering in het overheidsbeleid bewoog zich 
daarmee in de tegenovergestelde richting van die door de comités voorspeld. Het tweede argument 
sneed meer hout. Buijs (1995) constateert dat met betrekking tot de capitulatie van SHV in de media 
voornamelijk werd geschreven over politiek geweld en terrorisme. De zaak waar het eigenlijk om ging 
– de apartheid – raakte in deze discussie ondergesneeuwd. Wat dat betreft was de ‘overwinning’ op 
SHV een verloren kans voor de anti-apartheidsbeweging als geheel. De enorme hoeveelheid publiciteit 
die RARA c.s. wisten te genereren ging vooral over hun methodes, over hun identiteit en opsporing en 
niet over de zaak zelf. De verklaringen en claimbrieven die na sommige acties werden afgeleverd, 
maakten meestal wel melding van de situatie in Zuid-Afrika en de betrokkenheid van het Nederlandse 
bedrijfsleven daarbij, maar deze verklaringen werden zelden integraal in de ‘burgerlijke pers’ 
afgedrukt. Anders dan de acties van de reguliere anti-apartheidsbeweging leek de radicale beweging 
nauwelijks geïnteresseerd in het informeren van het ‘grote publiek’. Rondom een aanslag of actie deed 
de radicale vleugel weinig tot niets om de berichtgeving erover te sturen of een eigen draai te geven.  
De breedheid van de beweging nam met de komst van de gewelddadige acties niet af, zoals de comités 
in hun derde argument verwoordden. Duidelijk was wel dat het brede publiek weinig moest hebben van 
de aanslagen en het geweld, en deze acties afkeurde als methode om de apartheid te bestrijden. Dit 
maakte het belangrijk voor gematigde anti-apartheidsbewegingen om de verschillen tussen de eigen 
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organisaties en de radicale vleugel te benadrukken. Ruud Lubbers noemde de aanslagen op de 
Shellstations een “vloek voor mensen die werkelijk met de anti-apartheidsstrijd bezig zijn.”1337 Dat 
vindt, terugkijkend, ook Bart Luirink van de AABN: “RARA bracht de anti-apartheidsstrijd in 
diskrediet. De Telegraaf bracht ons in verband met de geweldplegers. Iemand als VVD’er Frans 
Weisglas sprak dit niet tegen en zo werd ook de link gelegd dat de NCO (en dus de staat) dit 
financierde. Het was, kortom, schadelijk.” Luirink had naar eigen zeggen nog geprobeerd om te 
achterhalen of ‘Johannesburg’ (in casu de Zuid-Afrikaanse geheime dienst BOSS) achter de RARA-
aanslagen zou kunnen zitten, in een poging om de anti-apartheidsbeweging in diskrediet te brengen. 
Maar daar was niets uitgekomen. Luirink: “Dat had natuurlijk mooi geweest, als we dat hadden kunnen 
aantonen.” Het meest frustrerende moment kwam voor Luirink toen hij naast FNV-voorzitter Wim Kok 
liep tijdens een demonstratie in Den Haag in 1986, tien jaar na de Soweto-opstand: “Het was een mooie 
optocht. Er waren vijfduizend mensen op de been. Maar bij de Zuid-Afrikaanse ambassade ging het 
mis: ineens werden er stenen gegooid. Het was volgens mij een bedacht scenario. Ik stond naast Kok en 
die zei: waarom doet niemand iets om dit te stoppen? Ik was woedend: we hadden ons rot gewerkt en 
een handjevol herrieschoppers verpestte het. Zelf kregen ze niemand bij elkaar.”  
De toename van de repressie door de overheid jegens de anti-apartheidsbeweging, het vierde argument 
van de comités, is ook nauwelijks aanwijsbaar, behalve dan de repressie van de gewelddadige acties 
zelf. Er zijn geen aanwijzingen dat bijvoorbeeld gemeentebesturen na 1985/’86 ertoe overgingen om 
demonstraties van de reguliere anti-apartheidsbeweging te verbieden of aan ongebruikelijke 
beperkingen te onderwerpen. Wel is het zo dat politiekorpsen niet altijd goed het verschil zagen tussen 
de conventionele actievoerders en de radicale, gewelddadige vleugel. Zo fotografeerde de politie 
actievoerders tijdens een demonstratie in januari 1988 van Shellstations in Culemborg in het teken van 
de (door de gemeente gesteunde) anti-apartheidsmanifestatie. De burgemeester van Culemborg noemde 
het politieoptreden ‘weinig tactvol’, maar verklaarde het fotograferen met de opmerking dat het met de 
vernielingen van Shell-stations in het achterhoofd “heel normaal is, dat politiekorpsen uit oogpunt van 
preventie en het opsporen van de daders bij onverwachte actie bij een Shell-station voor hen onbekende 
personen fotograferen.” Ook bij de ‘spektakelblokkade’ van het Shellgebouw in Amsterdam-Noord 
was de harde reactie van de politie eerder geënt op de radicale vleugel als tegenstander, dan op de 
reguliere anti-apartheidsbeweging. Hierbij heeft een rol gespeeld dat het hoofd van de plaatselijke 
politie, burgemeester Van Thijn, op dat moment in ‘oorlog’ was met de lokale kraakbeweging. Voor de 
politiek waren de gewelddadige acties slechts sporadisch aanleiding om minder welwillend tegenover 
de Zuid-Afrikabeweging als geheel te staan. CDA-woordvoerder Harry Aarts – toch al geen vriend van 
de anti-apartheidsgroepen – liet weten: “Het is niet geloofwaardig wanneer de actiecomités afstand 
nemen van deze actievormen. Het is toch de algehele protestsfeer die anderen tot dit soort acties 
aanzet.”1338 Het CDA in Zwolle vreesde dat een gemeentelijk boycotbeleid, zoals geëist door de lokale 
Zuid-Afrikagroep zou leiden tot “fascistische terreurdaden”.1339 
Het belangrijkste argument van de comités was dat RARA (en de andere radicale actievoerders) 
verzuimden te luisteren naar de wensen van het ANC dat streefde naar een breed politiek draagvlak 
voor hun bevrijdingsstrijd. De comités gingen hiermee voorbij aan de analyse van RARA dat de strijd 
tegen de apartheid slechts een uitingsvorm was van een veel breder verzet, namelijk de ‘totaalstrijd’ 
tegen kapitalisme en imperialisme. Binnen deze totaalstrijd was de strategie van het ANC nauwelijks 
een argument. Terugkijkend zegt Roemersma daarover: “Dat het ANC tegen de RARA-acties zou zijn 
vond ik geen probleem. Ze hadden steun nodig van de Nederlandse regering en konden dus niet eens 
zeggen dat ze onze acties wel goed vonden. Maar het was niet relevant voor ons. Onze motivatie was 
authentiek. De rechtvaardiging zat niet in het brute karakter van het apartheidsregime, maar in onrecht 
overal. Wij vonden: overal moet je opstaan tegen imperialisme en kapitalisme. Je hebt geen 
toestemming nodig van anderen. Bevrijdingsstrijd is niet het exclusieve domein van de onderdrukten.” 
Overigens meende de radicale beweging dat er wel degelijk steun was vanuit het ANC voor harde 
acties. Het blad Bluf! interviewde een naamloze ‘ANC vertegenwoordiger’ die weliswaar niet zwart op 
wit wilde verklaren dat hij de harde acties goedkeurde, “maar zijn twinkelende ogen en de manier 
waarop hij ons tegemoet trad zeiden ook wel wat. Wat hij wel zei was: ‘als dit soort akties ertoe 
bijdragen dat Shell zich terug trekt uit ZA zijn we daar natuurlijk wel blij om.’”1340 
 
Terugkijkend is het zeer de vraag of, zoals sommigen vreesden, de gewelddadige acties de 
apartheidsstrijd als geheel schade hebben berokkend. De steun van het publiek voor de strijd tegen 
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apartheid was zo groot dat men zich daar niet van liet vervreemden wegens het gewelddadige optreden 
van een radicale minderheid. Feitelijk is de toename van het aantal gewelddadige aanslagen gepaard 
gegaan met een toename van het aantal gematigde acties. In plaats van een situatie waarbij de 
gewelddadige acties de gewone acties smoorden of wegdrukten, lijkt het er eerder op dat beide soorten 
acties elkaar versterkten. Uit gesprekken met betrokkenen van de anti-apartheidsbeweging blijkt ook 
dat er een zekere concurrentie was tussen beide vleugels. De gematigde activisten waren vast van plan 
zich hun strijdperk niet te laten ontnemen door de radicale nieuwkomers en gingen er met extra energie 
– ook mogelijk gemaakt door de media-aandacht – tegenaan.  
 
Het dilemma tussen anonimiteit en politiek overtuigingswerk  
Door te kiezen voor illegale acties garandeerde de radicale beweging weliswaar dat er veel media-
aandacht kwam, maar beperkte ze ook hun mogelijkheden om de richting van het maatschappelijke 
debat dat hen voor ogen stond mede te bepalen. Frank Buijs (1995) noemt dat het dilemma tussen 
anonimiteit en politiek overtuigingswerk. Immers, wegens de actiemethodes als brandstichten en 
vernielen was de radicale beweging voor een groot gedeelte veroordeeld tot de illegaliteit en dat 
verhinderde deelname aan het debat. De belangrijkste manier waarop RARA c.s. hun ideeën naar 
buiten konden brengen was via de claimbrieven. Deze claimbrieven werden soms weliswaar afgedrukt 
in de reguliere media, maar zelden met de bedoeling om discussie te entameren of om de argumenten 
van de beweging voor het voetlicht te brengen. Publicatie had tot doel zicht te krijgen op de 
achtergrond van de daders. Ten eerste was er sprake van een isolement van het radicale deel van de 
anti-apartheidsbeweging tegenover de rest van de beweging, en ten tweede stonden groepjes die 
concrete (illegale) acties voerden ook relatief geïsoleerd binnen hun eigen deel van de beweging. 
Dit probleem werd ook door activisten zelf onder ogen gezien. Een ‘groepje mensen uit Amsterdam’ 
schreef een bijdrage aan het congres Solidariteit en Verzet over ‘het organisatievraagstuk’. “De 
noodzakelijke afscherming naar buiten om ‘lekken’ en lange gevangenisstraffen te voorkomen, stond 
kommunikatie met anderen over gemaakte fouten en behaalde successen in de weg. Zo ontstaat een 
situatie waarin iedereen opnieuw het wiel moet uitvinden (...) De oorspronkelijke gedachte dat het 
radicale voorbeeld veel navolging zou vinden is niet bewaarheid (...) Wat overblijft zijn geïsoleerd 
optredende groepjes en gedesintegreerde deeltijdbewegingen. Terwijl de oorspronkelijke hoop juist 
was dat er een levendige wisselwerking zou bestaan tussen inspirerende illegale akties en een meer 
omvattende aktieve ‘beweging’.”1341 Volgens deze bijdrage was de strategie van de radicale groepen de 
volgende: “Via verdergaande, kwalitatief goede akties en goede persverklaringen daarbij zouden 
radicalere ideeën en praktijken bekendheid krijgen en zou een deel van de bestaande (tamelijk 
passieve) beweging gemobiliseerd worden.” In de praktijk, constateerden de auteurs, was er al jaren 
sprake van stagnatie in de strijd. De acties van kleine groepen stonden vrijwel los van de bredere 
beweging. Dit vooral omdat de kleine groepen noodzakelijkerwijs (vanwege het gevaar van verraad) 
geïsoleerd opereerden. Als onderdeel van de oplossing suggereerden de auteurs meer openheid en meer 
discussie. “Op praktijkniveau denken we bijvoorbeeld aan ‘themagerichte’ aktiecampagnes. Zo kunnen 
we het radikale verzet weer massale vormen aan laten nemen. Wij realiseren ons dat een harde noot 
gekraakt zal moeten worden bij het zoeken naar een evenwicht tussen de autonomie van de 
verschillende groepen en de gezamenlijkheid nodig voor het voeren van een ‘bredere’ campagne.”1342 
Voor veel actievoeders waren de illegaliteit en de anonimiteit echter een deel van de motivatie. 
“Niemand dacht eraan om met open vizier de acties uit te voeren, dat betekende immers dat je 
opgepakt zou worden en je actie noodgedwongen moest staken”1343, zegt een voormalig activist. Maar 
de gesloten vizier-strategie zorgde ook voor verrassende staaltjes van ontkenning van het eigen 
politieke werk. Zo besteedde de ‘radikale beweging’ tijdens de detentie van René Roemersma veel 
aandacht aan de zwakte van de bewijsvoering tegen Roemersma en stelde dat hij onschuldig zou zijn 
aan de daden die hem werden verweten. Terwijl je zou verwachten dat de verdediging van Roemersma 
vanuit zijn politieke beweging zou focussen op het standpunt dat hij – op z’n minst moreel – gelijk had 
in het uitvoeren van zijn acties. In een brief aan ‘Alle Amsterdammers’, stelt een anonieme groep dat 
‘Tegen geen van de acht mensen hadden politie en justitie enig steekhoudend bewijs (...) René schijnt 
nu degene te worden die moet gaan ‘hangen’ om het gezicht van justitie enigszins te redden.’1344 
 
RARA 

                                                
1341 Discussiebijdrage aan congres ‘Solidariteit en Verzet’. Ongedateerd, ongesigneerd. In privéarchief Herman van Hoogen. 

1342 Discussiebijdrage aan congres ‘Solidariteit en Verzet’. Ongedateerd, ongesigneerd. In privéarchief Herman van Hoogen. 

1343 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 17-12-2010. 

1344 Anonieme open brief ‘Aan alle Amsterdammers’, zonder datum (ws 31-08-1988), Archief BOA, Mayibuye Center, doos 

80. 
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Hoewel het aantal direct betrokkenen bij RARA klein was – naar schatting tien, twintig mensen – heeft 
dit groepje toch voor een groot gedeelte het beeld bepaald van de radicale vleugel van de anti-
apartheidsbeweging. Dit kwam uiteraard door de heftigheid van de aanslagen, maar waarschijnlijk ook 
omdat RARA het enige groepje is geweest dat gedurende meerdere jaren met dezelfde naam in de 
openbaarheid kwam. RARA werd het ijkpunt van harde acties tegen de apartheid. 
De eerste keer dat de naam Revolutionaire Anti-Racistiese Aktie, RARA, werd gebruikt was bij de 
eerste Makrobrand, in september 1985, maar algemeen wordt aangenomen – en onder andere door 
Roemersma erkend – dat ook de brand bij Deuss in januari van datzelfde jaar (waarvoor de 
‘Pyromanen tegen Apartheid’ tekenden) het werk was van min of meer dezelfde groep die zich later 
RARA zou noemen. Maar ook de vernielingen bij de NZAV in januari 1984 waren voor een belangrijk 
deel uitgedacht door de latere RARA-groep. De plannen voor de NZAV-actie werden gepresenteerd 
tijdens een vergadering in één van de grote kraakpanden in de Amsterdamse binnenstad, door een 
aantal van de mensen die later gearresteerd zouden worden op verdenking van betrokkenheid bij 
RARA. Bij deze bijeenkomst waren naar schatting zo’n honderd activisten bij elkaar.  
Niet iedereen was blij met de voorgestelde gang van zaken. Volgens voormalig activiste Margreet 
Simons, aanwezig bij deze bijeenkomst, zochten de organisatoren vooral ‘voetvolk’ om de actie uit te 
voeren en om aanwezig te zijn. “Het hele plan was al uitgedacht. De expliciete bedoeling was om de, 
soms oude, boeken de gracht in te gooien. Dat stond mij tegen. Boeken verniel je niet, dan heb je geen 
gevoel voor geschiedenis. Op mijn bezwaren ging niemand in. Ik ben uiteindelijk wel naar de actie 
gegaan, maar bleef aan de overkant van de gracht staan en keek toe. Er waren ongeveer vijftig mensen 
op de stoep en misschien een stuk of tien mensen drongen het pand binnen. En de boeken verdwenen in 
de gracht. Ik zag ze drijven. Treurig.”  
De keuze voor de NZAV-bibliotheek als eerste doelwit van de ‘Amsterdammers tegen racisme en 
discriminatie’ in de strijd tegen apartheid, was opportunistisch. De nabijheid (in het Amsterdamse 
stadscentrum) en de zichtbaarheid van het Suid-Afrika Huis maakten de NZAV tot een makkelijke 
keuze. De keuze kwam ook voort uit ongenoegen met de Nederlandse opstelling met betrekking tot de 
banden met Zuid-Afrika. Hoewel er maatregelen waren genomen om de culturele contacten tussen 
Nederland en Zuid-Afrika te minimaliseren (zo was het Cultureel Akkoord opgezegd en was er een 
visumplicht gekomen voor sporters, wetenschappers, artiesten en politici uit Zuid-Afrika), bleven er 
stenen des aanstoots aanwezig. Hoewel de NZAV niet openlijk propaganda maakte voor apartheid, had 
de organisatie wel banden met de Zuid-Afrikaanse regering en manifesteerde zich niet als tegenstander 
van het bewind. Eigenlijk is het opmerkelijk dat de reguliere anti-apartheidsorganisaties de NZAV niet 
eerder als doelwit hadden uitgekozen. 
De keuze voor oliehandelaar John Deuss, het tweede doelwit van de RARA-mensen, was minder 
opportunistisch. Deuss had naam gemaakt als profiteur van de olieboycot van Zuid-Afrika. Onder 
andere door de rapporten van het SRB was de rol van zijn bedrijf Transworld Oil als een van de 
grootste leveranciers van olie aan Zuid-Afrika onomstotelijk bewezen. Voor het grote publiek bleef 
Deuss echter relatief onbekend. De actie bij Deuss liep bepaald niet vlekkeloos. Ten eerste mislukte de 
gelijktijdige brandstichting bij het nabijgelegen bedrijfsgebouw, omdat de brandstof vanwege de 
strenge vorst geen vlam wilde vatten. Bij de villa lukte dit wel, en daar had de vorst een voor de 
actievoerders gunstiger effect: “Een alarm ging niet af vanwege de vorst. Dat was ons geluk, anders 
hadden we moeten rennen”, aldus Roemersma. Anders dan bij latere aanslagen had RARA deze keer 
weinig aandacht besteed aan het maken van een goede analyse van de aanwezige bewaking. Ondanks 
de gedeeltelijke mislukking van de actie, keken de RARA-deelnemers toch met voldoening terug op de 
aanslag. Er waren geen gewonden gevallen, er was geen bewijs achtergebleven dat de daders kon 
verraden en bovendien hadden de media ruim aandacht besteed aan zowel de actie als de handel en 
wandel van Deuss in Zuid-Afrika. 
Pas vanaf dit succes nestelde de kwestie van de apartheid zich definitief in het lijstje van doelwitten 
van de radicale beweging. Overigens vonden bij Deuss geen aanslagen meer plaats. Dat was vooral 
omdat Deuss de bewaking van zijn bezittingen in Nederland drastisch opvoerde en zijn hoofdkantoor 
later verplaatste naar Houston en Bermuda. Het boekje ‘Nederland investeert in Apartheid’ bood echter 
meer potentiële doelwitten, zoals vatenfabrikant Van Leer en natuurlijk SHV, het moederbedrijf van de 
Makro. 
In totaal zijn de mensen van RARA – in enigszins wisselende samenstelling, en soms onder een 
afwijkende naam – betrokken geweest bij tien aanslagen en/of gewelddadige acties met de apartheid als 
doelwit. Beginnend bij de vernielingen van de NZAV-blibliotheek op 19 januari 1984, dan 
brandstichting bij Deuss op 7 januari 1985, brandstichting bij de Makro te Duivendrcht op 17 
september 1985, brandstichting bij Van Leer op 6 juni 1986, brandstichtingen bij de Makro’s in Duiven 
en Duivendrecht op 18 december 1986, de Makro in Nuth op 10 januari 1987, brandstichting 
Shellstation Nieuwegein op 19 juni 1987, brand bij brandstoffenhandel Boot/Shell op 26 juni 1987 en 
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tenslotte de brandstichting bij Thermo Shell in Hilversum op 17 april 1988. Andere, niet-
apartheidsgerelateerde aanslagen vonden plaats bij het Marokkaanse consulaat, het Van Heutsz-
monument, op een PTT schotelantenne, en het IOC-gebouw. Daarnaast voerde RARA aanslagen uit 
gericht tegen het Nederlandse asielbeleid en ‘Fort Europa’; de eerste was bij paspoortfabrikant Elba, bij 
kazernes in Oldenzaal en Arnhem, bij het woonhuis van staatssecretaris Kosto en bij de ministeries van 
Justitie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 
Vanaf de aanslag bij Deuss tot en met de brandstichting bij Boot was apartheid onderwerp van een 
campagne-achtige aanpak van de RARA-mensen. Vooral de Makro’s waren een beredeneerd doelwit, 
stelt Roemersma: “Het was voor ons een bewuste keuze om ons met een langere campagne op Makro 
te richten. Waarom Makro? Dat waren toegankelijke gebouwen, en ze hadden een zeker kwetsbaar 
imago. Dus praktische redenen en strategische. De acties moesten na te volgen zijn door anderen, dus 
niet al te ingewikkeld met veel voorbereiding.” Dat SHV uiteindelijk ‘om’ zou gaan was van te voren 
niet eens bedacht of voor mogelijk gehouden. Roemersma: “Dat was een bonus.”  
De acties van RARA hadden niet als hoofddoel om een slag toe te brengen aan het apartheidsregime of 
zelfs niet om het Nederlandse beleid aan te scherpen. Het ging RARA zelfs in eerste instantie niet om 
Zuid-Afrika, al is er weinig reden om te twijfelen aan de oprechtheid van de RARA-betrokkenen in hun 
verontwaardiging over de apartheid. Roemersma zelf had eigenlijk meer engagement met de politieke 
problematiek in Midden-Amerika dan met die in zuidelijk Afrika. De anti-apartheidsacties van RARA 
speelden vooral een rol in de door de anti-impies geïntroduceerde totaalstrijd tegen kapitalisme en 
imperialisme. Roemersma schreef vanuit de gevangenis dat het juist de verdienste van RARA was 
geweest te laten zien “dat verzet mogelijk is (...) De bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika is voor onze 
generatie, wat de strijd in Vietnam voor de generatie van ’68 was: een katalisator. Een strijd waarin de 
morele verontwaardiging en woede, omgezet worden tot politiek bewustzijn.”1345 Ook in een latere 
claimbrief van RARA, na de aanslag op Thermo Shell op 17 april 1989, wordt deze omschrijving 
gebruikt: “Waar het echter om gaat, is de samenhang tussen de verschillende – strijdende – groepen, op 
alle nivo’s. Daarbinnen kan en moet een militante praktijk bijdragen aan de ontwikkeling van het 
revolutionaire proces hier. Door grenzen te stellen, de woede een stem te geven, te laten zien dat verzet 
mogelijk is.”1346 
In zijn verklaring tegenover de rechtbank verbond Roemersma een groot aantal thema’s aan elkaar: 
apartheid, kolonialisme, de schuldenlast van de Derde Wereld, het conflict in het Midden-Oosten, 
imperialisme, de internationale arbeidersstrijd, de uitdagingen van de metropolis, feodalisme en pre-
kapitalisme, de Europese eenwording, kernenergie, biotechnologie, productieverhoudingen, 
arbeidsrechten, fascisme, sexisme, ideologische hegemonie, democratie, parlementarisme, migratie en 
asielbeleid. En hij citeerde uiteenlopende figuren als Cedric Mayson, Sartre, Fanon, ‘Lula’, Cabral en 
Gramsci. Het ging volgens Roemersma om “een beweging die de nieuwe werkelijkheid in een totale 
samenhang ziet.” 
De gedachten van Roemersma over ‘de beweging’ waren vooral wishful thinking. In feite was de 
radicale beweging gefragmentariseerd en bestond zoals gezegd uit tamelijk geïsoleerd opererende 
groepjes, zonder verbindend kader of gemeenschappelijk denken. Precies dat waar de anti-impies zo’n 
bezwaar tegen hadden. De droom van de anti-impies was het samenbrengen van de hele radicale 
beweging onder één analyse en één strategie, en het formeren van een ‘breed radicaal 
actieplatform’.1347 Het stoorde de anti-impies dat de rest van de beweging acties hap-snap uitvoerde, 
zonder bredere analyse. Het congres Solidariteit en Verzet dat de anti-impies in november 1987 
organiseerden was de ultieme poging om de gehele radicale beweging te verenigen onder één (anti-
imperialistische) analyse en strategie (namelijk de totaalstrijd).  
Het driedaagse congres was een majeure operatie waarbij zo’n tweehonderd radicale actievoerders 
bijeenkwamen in het kraakpand Casa de Pauw in Arnhem. De bedoeling van het congres was om te 
komen tot “theoretische verdieping en vernieuwde samenwerking tussen groepen uit de links radikale 
(aktie)beweging.”1348 De voorbereiding had een jaar geduurd, waarbij uitgebreid was vergaderd, 
geschreven en gediscussieerd over vorm en inhoud van het congres. Toen al bleek dat de afstand tussen 
de vleugels groot was. “Er zijn meerdere groepen en/of mensen afgehaakt in deze fase, uit onvrede met 
de gang van zaken, of om helaas onduidelijke redenen.”1349 Uiteindelijk gaven zo’n tweehonderd 
actievoerders acte de présance, waarbij de anti-impies duidelijk in de meerderheid waren.  

                                                
1345 Verklaring van René R tijdens zijn rechtszaak, afgedrukt in actiekrant ‘Straf blust brandende zaken nooit’. Ongedateerd, 

ws zomer 1988. SAVRZ48, doos 2. IISG. Ook de onderstaande citaten zijn uit deze verklaring afkomstig. 

1346 Claimbrief RARA, dd 17-04-1989. SAVRZ48, doos 2. IISG. 

1347 NN nr 07, dd 04-08-1988. 

1348 Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans Bieckmann. 

1349 Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans Bieckmann. 



 286 

Volgens de organisatoren waren het verwarrende tijden voor activisten. De acties van de periode ervoor 
hadden niet gebracht wat men ervan gehoopt had: kraken had geen einde gemaakt aan onrechtvaardig 
huisvestingsbeleid, vrouwen werden nog steeds onderdrukt en een revolutie in de Derde Wereld leek 
nog ver weg. ‘Het systeem’ leek aan de winnende hand en een nieuw tijdperk werd gevreesd met 
nieuwe vormen van uitbuiting en onderdrukking.1350 De congresbundel bestond vooral uit zware 
verhandelingen uit de anti-imperialistische school. In de reader werd nauwelijks aandacht besteed aan 
Zuid-Afrika en de apartheid. Dit is verklaarbaar omdat juist in 1987 de aanslagen in het kader van de 
anti-apartheidsstrijd op een laag pitje stonden. Maar het is toch ook opmerkelijk omdat in de jaren 
ervoor de zwaarste aanslagen juist waren gepleegd in het kader van deze strijd, die bovendien in het 
centrum van de maatschappelijke belangstelling lag. Dag 1 van het congres ging over ‘Internationale 
solidariteit’, dag 2 over ‘Imperialisme en patriarchaat’, en dag 3 had als thema ‘Verzet in Nederland’. 
Kort vantevoren verscheen nog een bijlage bij de reader waarin meer over de “konkreet aanwezige 
praktijk van (revolutionair) verzet in Nederland”.1351 Hierin stonden enkele claimbrieven van RARA 
afgedrukt evenals het stuk ‘Zuur aan de wortels van de demokratie’ waarin RARA haar strategie 
plaatste tegenover die van de comités. Volgens RARA hadden de aanslagen de verhoudingen 
‘verhelderd’. Waar volgens de comités de aanslagen ervoor zorgden dat overheid en bedrijfsleven in 
elkaars armen werden gedwongen, analyseerde RARA dat beide actoren allang in elkaars armen lagen 
en de acties er alleen maar voor gezorgd hadden dat dit duidelijk werd: “Er worden geen nieuwe 
bondgenootschappen of tegenstellingen geschapen, maar de bestaande ontvouwen zich in volle omvang 
onder ieders ogen (...) Bij zoveel druk op de ketel valt het zorgvuldig gekonstrueerde beeld van de 
wollige retoriek en de loze betrokkenheid aan duigen. Wij zouden deze ontmaskering eerder pure winst 
willen noemen. Niet als perspektiefloze Verelendungstheorie maar om van daaruit nieuwe 
mogeijkheden te ontwikkelen en aanvalspunten in de strijd...” Vanuit het gedachtegoed van de anti-
imperialisten was iedere samenwerking met de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van LOTA of door 
het aannemen van overheidssubsidies, uit den boze. Immers overheden waren werktuigen in handen 
van multinationals die dienden om de bestaande maatschappelijke onrechtvaardigheid in stand te 
houden. 
 
De gehoopte vereniging van de radicale beweging onder één strategie kwam er niet. Het congres 
verliep chaotisch en eindigde in verwarring en bleek niet de juiste aanpak om de verschillen te 
overbruggen. De congresgangers werden bovendien gehinderd door de wetenschap dat politie en BVD 
Casa de Pauw nauwlettend in de gaten hielden en mogelijk infiltranten had ingezet. Echt vrijuit praten 
was daardoor niet mogelijk. Maar vooral bleek tijdens het congres eens te meer de grote ideologische 
afstand tussen de anti-impies en de rest van de beweging. De anti-impies ontbeerden het gezag om 
sturing aan te brengen in de radicale beweging, wiens ‘leden’ voor het merendeel wars waren van 
iedere poging tot leiderschap of aantasting van de autonomie. Zelfs de ‘kapstokbenadering’ van de anti-
impies, waarbij verschillende soorten acties plaats konden vinden onder één gedeelde strategie – die 
toch werkelijk een grote mate van individuele ruimte overliet – leek al teveel op sturing van bovenaf. 
In het blad NN, de opvolger van Bluf!, klaagde een activist onder het pseudoniem ‘Flipje Stress’ over 
de “Hapklare brokken, geproduceerd door de tweehonderd van Arnhem, althans een gedeelte van hen, 
op een geheim congres, waar zo’n beetje de halve beweging buiten is gehouden, wordt door de (dames 
en) heren superactievoerders besloten dat er een ‘diskussie gevoerd moet worden’ (...) er wordt 
geroepen om eenheid, terwijl een elite de lakens uitdeelt. Ik ga daar niet mee akkoord.”1352 
 
De Makrobranden en de strijd tegen SHV  
Zonder twijfel de grootste scalp van RARA was het vertrek van de Steenkolen Handelsvereniging 
(SHV) uit Zuid-Afrika. SHV was in Nederland vooral bekend als eigenaar van de Makro 
groothandelsketen. SHV was een interessant doelwit: een privé-bedrijf en eigendom van één van de 
rijkste families van Nederland, de familie Fentener van Vlissingen. Bovendien had één van de eerdere 
topmannen een kwalijke rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat maakte het bedrijf tot een 
archetype van het immorele kapitalisme. Een andere reden waarom SHV de woede had opgewekt van 
de anti-apartheidsactivisten was dat het bedrijf weigerde aan de Nederlandse overheid inlichtingen te 
verschaffen over de arbeidsomstandigheden in de vestigingen in Zuid-Afrika. De regering wilde 
controleren of Nederlandse bedrijven met vestigingen in Zuid-Afrika wel voldeden aan de (niet-
verplichte) EG-gedragscode met betrekking tot investeringen in Zuid-Afrika. Zestien andere bedrijven 

                                                
1350 Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans Bieckmann. 

1351 Bijlage bij Congresbundel Solidariteit en Verzet, teksten 1987, dd november 1987. Privéarchief Frans Bieckmann. 

1352 NN nr 07, dd 04-08-1988. 
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verstrekten die informatie wel, SHV niet.1353 President-directeur Paul Fentener van Vlissingen 
verdedigde deze nalatigheid overigens om principiële redenen. Die gegevens zouden het bedrijf 
verplichten om informatie over de etnische achtergrond van personeelsleden te overleggen. “Wat de 
EG van ons vraagt komt heel dicht bij de niet-joodverklaring”, aldus Fentener van Vlissingen in de 
Volkskrant.1354 Pas na de eerste aanslag op een Makrovestiging in Duivendrecht, op 17 september 
1985, besloot de SHV-top om meer open kaart te spelen en inzicht te bieden in hun standpunten over 
Zuid-Afrika en de apartheid. De nieuwe openheid was niet in eerste instantie een gevolg van de 
toenemende maatschappelijke druk op het bedrijf, maar was eerder gelegen in een rapport van het 
Amerikaanse accountantsbureau Deloitte Haskins en Sells over het personeelsbeleid van SHV in Zuid-
Afrika. Dit rapport werd door minister Van den Broek geaccepteerd als alternatief voor de rapportage 
die voortvloeide uit de EG-gedragscode. De accountants van Deloitte maakten geen onderscheid naar 
ras en daarmee was het principiële bezwaar van Fentener van Vlissingen ondervangen.1355 
Na die eerste Makrobrand in Duivendrecht, had RARA haar anti-imperialistische strategie al uiteen 
gezet: “Veranderingen vinden niet plaats door debatten in het parlement. Verandering moet men 
bevechten. Bevechten door de aanval, hier in het imperialistische Westen, op alle economische, 
politieke en militaire instituties die de onderdrukking hier en overal mogelijk maken. Daarin schuilt de 
gemeenschappelijkheid van onze strijd in Zuid-Afrika die zo bloedig gestreden moet worden. 
Ondersteun de revolutie in Zuid-Afrika en vorm het front in West-Europa.”1356 Dat front zou vrij smal 
blijven. Ondanks de opzet van RARA om makkelijk na te volgens strijdmethodes te kiezen, bleek de 
methode van brandstichting van winkelpanden een brug te ver voor de meeste actievoerders. Op een 
paar aanslagen op benzinestations na die door losse groepjes in de fik werden gestoken, bleven de 
zware aanslagen van RARA relatieve uitzonderingen. RARA was in feite niet meer dan een handjevol 
geradicaliseerden. Het was zelfs zo marginaal in omvang dat de RARA-activisten valse claimbrieven 
van andere groepjes verwelkomden. Roemersma: “De valse brieven voerden de druk op en daardoor 
leek het ook groter dan het eigenlijk was.”  
Ook vanuit de gedachte van ‘eenheid in verscheidenheid’ tilde RARA niet zo zwaar aan de valse 
claimbrieven. Ieder moest z’n eigen ding doen. Soms gingen deze claimbrieven verder dan de 
bedoelingen van RARA zelf en bedreigden de SHV-directie zelfs regelrecht en expliciet met de dood. 
Een brief zonder datum, ondertekend door ‘De autonomen’, met daaronder een logo met een 
doodshoofd, een hoofdletter ‘A’ en de naam ‘ Autonomous Proletarians’, maakte melding van de 
aanslag op de Makro in Duivendrecht. In de brief werd gesteld dat het ANC “als enigste 
vertegenwoordiger van het Zuidafrikaanse volk, de hoop had opgegeven in een vreedzame oplossing 
van de apartheid (...) Het in brand steken van een filiaal van de Makroketen is slechts één van de 
methodes, waarop wij ons zullen verzetten tegen deze medeplichtigheid aan volkerenmoord (...) Om de 
moord op duizenden zwarte Zuidafrikanen voor het ‘grote publiek’ meer tastbaar te maken, zijn 
bovengenoemde collaborateurs vanaf nu hun leven niet meer zeker.”1357 Ook na de RARA-aanslag op 
de Makrovestiging in Diemen kwam een valse claimbrief binnen, ook ondertekend door ‘De 
Autonomen’, maar nu zonder logo. In deze brief werd gesteld dat de: “Makro (goederen, opstallen, 
personeel, directie en klanten) kwetsbaar is. Duidelijk moet nu ook zijn, dat we kunnen toeslaan 
wanneer we willen. Niet alleen hier in Diemen, maar ook elders, bijvoorbeeld bij directieleden of 
aandeelhouders thuis.”1358 De briefschrijvers eisten dat de SHV-directie in het openbaar zou verklaren 
dat de investeringen in Zuid-Afrika zouden worden afgestoten en de vestigingen gesloten. “Gebeurt dat 
niet, dan zal onze campagne tegen de racistische SHV haar medewerkers en haar klanten escalerend 
worden voortgezet.”1359 
Anderen uit de beweging reageerden feller op de valse claimbrieven. De tegenstanders van de harde 
kern uit de Staatsliedenbuurt, de anti-impies die zich vooral ophielden in infocentrum Frontline in de 
Amsterdamse Pijp, schreven later: “Jullie goedkope geflirt met de RARA-aanslagen is doorzichtig, 
want aan de ontwikkeling van die politiek in denken en doen, hebben jullie part noch deel gehad. Die 
heeft ondanks jullie plaatsgevonden.”1360 
 

                                                
1353 Zie onder andere: De Volkskrant, dd 21-07-1984. 

1354 De Volkskrant, dd 12-06-1986. 

1355 Zie ook: De Volkskrant, dd 12-06-1986. 

1356 Claimbrief RARA (Kommunikee, persverklaring) na aanslag op Makro Diemen, ongedateerd. SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1357 Persverklaring ‘Autonomen’, zonder datum, Archief BVD. 

1358 Claimbrief ‘de autonomen’ na aanslag op Makro Diemen, ongedateerd. SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1359 Claimbrief ‘de autonomen’ na aanslag op Makro Diemen, ongedateerd. SAVRZ054, doos 1. IISG. 

1360 Geciteerd in: Duivenvoorden (2000), p 293. 
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SHV ging ‘om’ na de aanslag op de vestiging in Nuth (Zuid-Limburg), de vierde grote aanslag op een 
Makrovestiging. SHV-woordvoerder Hooft Graafland stelde dat “nu toch wel ernstig moet worden 
overwogen uit Zuid-Afrika weg te gaan en in het uiterste geval zelfs uit Nederland.” Volgens SHV 
ging het om een ‘professionele terreurorganisatie’: “We proberen ons als particuliere onderneming 
daartegen zoveel mogelijk te beschermen, maar hier zijn we machteloos tegen.”1361 In de dagen na de 
aanslag op de vestiging in Nuth, sprak SHV president-directeur Paul Fentener van Vlissingen met 
minster van Justitie Korthals Altes. Ten tijde van dat gesprek was het besluit van SHV om zich terug te 
trekken nog niet gevallen. Korthals Altes liet na het gesprek weten dat hij blij was dat SHV dat besluit 
nog niet had genomen, “want een bedrijf kan zich natuurlijk niet door terreur laten wegsturen.” En 
minister Van den Broek deed daar nog een schepje bovenop door te stellen dat SHV “een slecht 
voorbeeld zou geven als het zijn vestigingen in Zuid-Afrika terugtrekt.”1362 Na het gesprek stelde SHV 
twee voorwaarden aan het blijven in Zuid-Afrika: ten eerste zou de Nederlandse overheid garant 
moeten staan voor de schade geleden als gevolg van aanslagen, en ten tweede zouden de daders moeten 
worden opgespoord. Dat de regering alles in het werk zou stellen om de daders op te sporen kon 
Korthals Altes makkelijk toezeggen, op dat moment was de instelling van het Landelijk Coordinatie 
Team al in voorbereiding. Maar de eerste eis – het overnemen door de regering van de risico’s – bleek 
onbespreekbaar.  
De financiële genoegdoening van de overheid voor de geleden schade was vooral relevant omdat de 
verzekeraar van SHV, het Britse bedrijf Commercial Union, na de derde aanslag had laten weten dat 
SHV niet meer verzekerd was tegen de schade als het bedrijf niet onmiddellijk bekend zou maken dat 
het z’n belangen uit Zuid-Afrika zou terugtrekken. Andere verzekeraars bleken vervolgens niet bereid 
om de verzekering van de Makrovestigingen over te nemen. 
Hoewel de politiek niets voelde voor het overnemen van het risico, bekritiseerde het tegelijkertijd SHV 
omdat dit bedrijf dreigde zich uit Zuid-Afrika terug te trekken als de regering niet over de brug zou 
komen. CDA-fractiewoordvoerder Van Weezel: “Dan hebben de aanslagen geloond en zijn de andere 
bedrijven vogelvrij.” VVD-Kamerlid Dijkstal: “Door het ultimatum van de onderneming wordt het 
geweld beloond en dreigen ook andere bedrijven met investeringen in Zuid-Afrika straks onder 
gewelddadige druk te bezwijken.”1363 
Concreet had VNO, na druk van Fentener van Vlissingen, voorgesteld een fonds te creëren waar 
bedrijven die door politieke aanslagen in verzekeringsproblemen kwamen, zich konden indekken tegen 
de schade. Na overleg in de ministerraad, op 16 januari 1987, liet de regering weten niets voor zo’n 
garantiefonds te voelen. Zelfs tijdens een persoonlijk gesprek met premier Lubbers, mogelijk gemaakt 
door SHV-commissaris en ex-premier Piet de Jong1364, slaagde Fentener van Vlissingen er niet in de 
overheid te vermurwen tot steun. 
Uit de notulen van de ministerraad blijkt dat de regering zich in bochten moest draaien om te kunnen 
weigeren de verzekering van de Makro over te nemen. Korthals Altes voorspelde dat de 
verzekeringsmaatschappijen niet bereid zouden zijn om de Makro opnieuw in verzekering te nemen. 
Immers, het leek niet in de verwachting te liggen dat de daders op korte termijn zouden kunnen worden 
gearresteerd. “In dat geval heeft het SHV-concern vermoedelijk geen andere keus dan de beslissing te 
nemen om zich onder dwang uit de Makrovestigingen in Zuid-Afrika terug te trekken.”1365 Dat 
betekende dat een groot Nederlands bedrijf zou wijken voor terreur. Minister Smit-Kroes suggereerde 
dat ook andere bedrijven met belangen in Zuid-Afrika moest worden aangeraden dit land nu te verlaten 
vanwege het risico van aanslagen. Verschillende ministers spraken daarop de zorg uit dat, indien SNV 
zich uit Zuid-Afrika zou terugtrekken, andere bedrijven doelwit zouden kunnen worden van aanslagen. 
Daarbij werd concreet Shell genoemd, maar ook bedrijven die betrokken waren bij de militaire basis in 
Woensdrecht. Deze ernstige mogelijke gevolgen leidden vervolgens niet tot een besluit van de 
ministerraad om te participeren in een garantiefonds of om op een andere manier de verzekering van de 
Makro over te nemen. Curieus genoeg stelde minister Ruding dat in eerder gevallen dat de staat 
deelnam in de herverzekering van een bedrijf, er sprake was van een substantieel staatsbelang, “bij de 
onderhavige problematiek is dat niet het geval.” Dat ‘substantieel staatsbelang’ was kennelijk ook niet 
in het geding nu er, in de woorden van minister Van Dijk, rekening moest worden gehouden met “een 
escalatie van geweld,” en dat het hierbij ging om “zeer goed georganiseerde groepen die goed op de 
hoogte zijn van opsporingstechnieken.”  
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Het is niet ondenkbaar dat de Nederlandse regering geen politieke ruimte zag om bedrijven als SHV de 
helpende hand toe te steken in de strijd met de brandstichters. Immers de regering zelf lag ook onder 
zware druk van de anti-apartheidsbeweging wegens het weifelende beleid jegens Zuid-Afrika. SHV een 
helpende hand toesteken had de regering ongetwijfeld de kritiek opgeleverd dat zij zich meer gelegen 
liet liggen aan de belangen van ‘het grootkapitaal’ dan aan de situatie van rechteloze zwarten in Zuid-
Afrika. Minister Van den Broek verwoordde dit dilemma door enerzijds aan te geven dat de 
“achtereenvolgende kabinetten er niet op uit zijn geweest om Nederlandse bedrijven zich economisch 
uit Zuid-Afrika te laten terugtrekken”, en anderzijds niet bang te zijn “dat de regering kan worden 
verweten dat zij met Zuid-Afrika zou samenwerken.”1366  
Conclusie moet zijn dat de regering Lubbers SHV in de kou liet staan. Aan de ene kant reageerde de 
regering niet op de eis van de anti-apartheidsbeweging om investeringen in Zuid-Afrika te verbieden, 
maar bedrijven die aldus gebruik maakten van de wettelijke ruimte die de regering liet, werden 
vervolgens in de steek gelaten. Daarmee maakte de regering het mogelijk dat werd gezwicht voor 
dreiging met terreur. 
Fentener van Vlissingen liet zich teleurgesteld uit over de houding van de overheid. “We hebben 
vrijdagochtend overleg gehad met minister Korthals Altes van Justitie. Daar hebben we mooie woorden 
gehoord, maar dezelfde avond is de permanente bewaking bij twee van de vier vestigingen 
teruggetrokken. Nu komt er af en toe zo’n kikkerautootje met een zwaailicht, wat helpt dat nou? En is 
dat nou het ministerie van Justitie waar wij mee moeten werken.”1367 Volgens minister Korthals Altes 
bestond er bij de SHV zelf “vanwege de commerciële belangen niet veel neiging tot preventieve 
controle...” Omdat de branden van binnenuit waren aangestoken, waren er volgens Korthals Altes 
weinig mogelijkheid voor de politie: “De politie kan in de vestigingen zelf niets uitrichten.”1368 In zijn 
boek ‘Ondernemers zijn ezels’ liet Paul Fentener van Vlissingen zijn frustratie over het optreden van 
Lubbers c.s. nog meer de vrije loop: “De overheid was actief bezig om ons in de media zwart te maken, 
en daaraan deed de minister-president mee. Lubbers zei op de wekelijkse persconferentie dat de Makro 
deels zelf schuld had aan de branden: we zouden niet voldaan hebben aan alle veiligheids- en 
brandweervoorschriften (...) met een minister-president die uitlatingen doet die apert bezijden de 
waarheid zijn, een minister van Justitie en een minister van Binnenlandse Zaken die zeggen dat ze niet 
over voldoende politiemensen beschikken om de Makro’s te bewaken tegen aanslagen, terwijl in 
diezelfde week wel duizenden agenten op de been kwamen om een risicovolle voetbalwedstrijd te 
begeleiden: ik wist dat ik tegenover krachten stond die groter waren dan wijzelf.”1369 
Zelfs Roemersma en de zijnen waren verbaasd over het gebrek aan steun van de overheid aan SHV. 
Het maakte de laatste aanslagen extra eenvoudig: “Dat SHV zo weinig bescherming kreeg verbaasde 
ons. Bij Nuth was er maar één agent aan het posten en die werd op een gegeven moment weggeroepen 
voor een verkeersongeval.” Ook het feit dat de regering Lubbers de verzekering van SHV niet wilde 
overnemen verbaasde Roemersma: “Het gebeurde eigenlijk nooit dat er gezwicht werd voor 
‘binnenlands terrorisme’. Nu wel. We wisten niet wat we van de regering moesten denken. We 
beschouwden het natuurlijk wel als een klein succesje. We dachten dat er binnen de regering misschien 
mensen waren die vonden dat wat er met SHV gebeurde gewoon een risico was van investeren in Zuid-
Afrika.” 
Uiteindelijk viel het besluit van terugtrekking uit Zuid-Afrika op 19 januari 1987. In een officiële 
verklaring stelde SHV/Makro die dag: “SHV zal met onmiddellijke ingang, in nood gedwongen door 
terreur, stappen zetten tot het volledig terugtrekken van haar investeringen in Zuid-Afrika (...) Het spijt 
SHV, Directie, Commissarissen en vele, vele medewerkers zeer dat toegegeven moet worden aan 
terreur. Dit is pas gedaan na vele succesvolle aanslagen en bedreigingen en anderhalf jaar machteloos 
toezien. SNV hoopt van harte dat de Nederlandse samenleving begrip zal opbrengen voor deze trieste 
keuze en zeer speciaal die andere bedrijven die onder druk staan van welke terroristische aktiviteit dan 
ook.”1370 
Dat SHV ‘om’ ging was uiteraard een overwinning voor RARA, en een bevestiging van de overtuiging 
dat hun methode vruchten afwierp. Roemersma: “Na de brand bij Deuss waren we pas gaan nadenken 
over een langdurige, meer campagne-achtige benadering. Dat werd de Makro. Maar niet eens met de 
verwachting dat dit bedrijf ‘om’ zou gaan. Dat was een bonus. Een echte strategie hadden we ook niet 
in het begin. Onze strategie om steeds weer een Makrovestiging te treffen groeide gaandeweg.” Tot op 
het laatst twijfelde Roemersma over de mogelijkheid van echt succes. “We wisten dat het bedrijf 
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problemen had met de verzekering. De aanslag in Nuth was wel in de hoop dat we daarmee SHV een 
extra zetje konden geven. Maar dat het bedrijf echt al aan het wankelen was, wisten we niet.”  
Het besluit tot terugtrekking leidde bij de gevestigde anti-apartheidsorganisaties tot gematigde vreugde. 
De AABN liet weten dat het jammer was dat SNV was vertrokken wegens de druk van geweld en niet 
uit principiële overwegingen. Het KZA benadrukte dat economische sancties jegens Zuid-Afrika door 
overheidsmaatregelen tot stand moesten komen of onder druk van legale acties waarbij een breed 
publiek werd gemobiliseerd.1371 
Met de Makro in Zuid-Afrika ging het overigens, na de terugtrekking van SHV, voor de wind, wist 
NRC Handelsblad in augustus 1988 te melden. Volgens de financieel directeur van Wooltru, zoals de 
Makro’s na het vertrek van SHV door het leven gingen, Roger McKee, namen de investeringen in het 
bedrijf toe na 1986. McKee: “Het is toch wel ironisch dat die op desinvestering gerichte actie van die 
knul van RARA nu leidt tot groei van de onderneming en meer werkgelegenheid (...) Dat zo’n machtig, 
internationaal concern op de knieën gedwongen kan worden door lafhartig terrorisme ...”1372 In zekere 
zin bewees de bloei van de Makrowinkels in Zuid-Afrika na het vertrek van moederbedrijf SHV dat 
een desinvestering vooral een symbolische waarde had en weinig opleverde voor de onderdrukte 
zwarten zelf. Aan de andere kant was het ook een weerlegging van het argument dat desinvestering 
slechts zou leiden tot werkloosheid onder de zwarte bevolking. Het vertrek van SHV was juist gevolgd 
door extra werkgelegenheid bij de Zuid-Afrikaanse vestigingen, hoewel het natuurlijk niet zeker is dat 
hier een causaal verband tussen bestond. Het belangrijkste nadelige effect van het terugtrekken van 
SHV was, naast de psychologische klap, dat er kapitaal het land uit vloeide dat toch al zo’n moeite had 
om aan deviezen te komen. Het ging met het bedrijf zelfs zo goed dat, negen jaar na het vertrek uit 
Zuid-Afrika, SHV-topman Fentener van Vlissingen het afgestoten bedrijf weer gedeeltelijk terugkocht.  
Journalist Mathijs Smit argumenteert in zijn biografie van Paul Fentener van Vlissingen dat de SHV-
topman met de verkoop van de Makro’s in Zuid-Afrika RARA in de luren had gelegd.1373 De verkoop 
van de Zuid-Afrikaanse bedrijfsonderdelen aan Wooltru was volgens Smit geclausuleerd. Er zou een 
gentleman’s agreement bestaan dat SHV de bedrijfsonderdelen zou kunnen terugkopen als de 
omstandigheden dat mogelijk maakten. Na het aantreden van Mandela als president was dat inderdaad 
het geval en kocht Fentener van Vlissingen een kwart van de aandelen van de detailhandelsgroep terug. 
Het is niet ondenkbaar dat RARA, indien het had geweten van de clausule, was doorgegaan met 
aanslagen op Makrovestigingen. 
 
SHV was in deze periode niet het enige bedrijf dat de beslissing nam uit Zuid-Afrika te vertrekken. Op 
6 januari 1987 maakte Nationale Nederlanden bekend het minderheidsbelang van 25% dat het bedrijf 
had in de Zuid-Afrikaanse levensverzekeraar Sage Life te verkopen. In een persconferentie erkende de 
secretaris van de Raad van Bestuur, J.M. van der Meulen, dat politieke onrust een rol had gespeeld in 
de overwegingen.1374 Eerder maakten bedrijven als Hagemeijer, Van Leeuwen, en Akzo bekend hun 
activiteiten in Zuid-Afrika omlaag te schroeven. Buizenfabrikant Van Leeuwen uit Den Bosch maakte 
in januari 1986 bekend alle zakelijke belangen in Zuid-Afrika af te stoten.1375 Akzo verminderde 
midden jaren tachtig haar activiteiten in Zuid-Afrika, en maakte eind maart 1987 bekend dat de laatste 
belangen van het bedrijf in Zuid-Afrika, het verkoopkantoor van Akzodochter Organon, waren 
verkocht. Akzotopman Aarnout Loudon verklaarde dat de beslissing genomen was op grond van een 
zakelijke afweging, maar dat daarbij de anti-apartheidsstemming een grote rol had gespeeld: “Het ging 
om een zeer gering belang, terwijl de onderneming geconfronteerd werd met de nadelen van het 
hebben van belangen in Zuid-Afrika, hoe gering die ook waren.”1376 Bloemenveiling Aalsmeer besloot 
in 1985 geen zaken meer te doen in Zuid-Afrika en werd een jaar later, in juli 1986 gevolgd door de 
Westlandse bloemenveiling. Directeur A.J. Mulder van de veiling in Aalsmeer: “De situatie rond het 
veilen begon te gespannen te worden en toen hebben we gezegd: Stoppen met die onzin.”1377 Alleen in 
het geval van SHV legde een bedrijf een directe band met de gewelddadige activiteiten van anti-
apartheidsgroepen. Maar bij Nederlandse bedrijven die zaken deden in Zuid-Afrika was vanaf midden 
jaren tachtig wel degelijk grote onrust ontstaan. De woordvoerder van het Koninklijk Nederlands 
Ondernemers Verbond, Wim van der Maas: “Nederlandse bedrijven die producten importeren uit Zuid-
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Afrika en die nu zwichten voor recente of op handen zijnde terreurdaden van actievoerders, zijn op de 
verkeerde weg.”1378 
 
Na de overwinning op SHV moest RARA een nieuw doelwit kiezen. Op 19 juni 1987 werden 
brandbommen geplaatst bij Shellstations in Nieuwegein en Zaandam. Enkele dagen later werd een brief 
bezorgd bij Radio Rijnmond waarin RARA de aanslagen opeiste en stelde gehandeld te hebben uit 
solidariteit met de volkeren van Zuidelijk Afrika. Het was duidelijk: RARA ging door. Shell, de 
erfvijand van de anti-apartheidsbeweging, was het volgende bedrijf op de RARA-hitlist. De strategie 
was schade aanrichten en zorgen dat het bedrijf de aanwezigheid in Zuid-Afrika in de portemonee zou 
voelen. Dat, gecombineerd met de toenemende afkeuring door het publiek, zou Shell tot dezelfde koers 
dwingen als SHV. Maar deze keer ging het niet zo makkelijk. Om verschillende redenen kwam de 
RARA-campagne tegen Shell niet van de grond. De keuze door RARA voor Shell als volgende doelwit 
was een misser, volgens sommigen. In Bluf! beredeneerde een auteur, of groep auteurs, onder de naam 
‘Vakgroep Taktiek + Strategie’ dat RARA met de aanval op Shell te veel hooi op de vork had 
genomen. Volgens het stuk was Shell te groot en te kapitaalkrachtig om door de aanslagen van RARA 
gedwongen te worden de koers te verleggen. Omdat Shell niet zou wijken, zou RARA haar naam als 
multinationalbedwinger te grabbel gooien.1379  
Na de eerste aanslag op de stations in Nieuwegein en Zaandam volgde een grotere aanslag op Boot-
Olie in Alphen aan de Rijn. Shell had een meerderheidsbelang in dit bedrijf. Deze aanslag was in 
zekere zin voortgekomen uit frustratie vanwege de geringe media-aandacht die de eerdere aanslag had 
opgeleverd. In een claimbrief, verstuurd aan onder andere Volkskrant, Parool, ANP, NRC, Stad Radio 
Amsterdam en Radio Rijnmond, schreef RARA dat dagbladen, radiostations en het ANP geen regel 
hadden gewijd aan de verklaring die bij de eerdere aanslag was uitgegeven: “Klaarblijkelijk is dit wat 
wij moeten verstaan onder het ‘terughoudende beleid’ in de berichtgeving over radikale akties sinds de 
SHV-kampagne.”1380 Maar ook deze tweede aanslag plus claimbrief leverde relatief weinig media-
aandacht op. Feit was dat de aanslagen – hoewel nog steeds on-Nederlands in felheid en radicaliteit – 
toch minder omvangrijk en spectaculair waren dan de Makrobranden. Het nieuwe van RARA was er 
voor de media wel af. Daarna zou het enige tijd stil blijven rondom RARA en rondom de radicale 
acties jegens Shell. Pas in maart 1988 hernieuwde de radicale beweging de aandacht voor Shell, maar 
toen was de andere vleugel aan zet (zie paragraaf: SuZA en de spektakelblokkade). 
 
De arrestatie van Roemersma 
Op 11 april 1988 deed de politie op zeven adressen in Amsterdam invallen waarbij acht mensen 
werden aangehouden op beschuldiging van RARA-activiteiten. Uiteindelijk zou alleen René 
Roemersma voor de rechter verschijnen.  
De arrestatie van de RARA-verdachten was ongetwijfeld een slag voor de betrokkenen, maar 
betekende niet dat hiermee de gewelddadige acties voorbij waren. Integendeel: juist na de arrestatie van 
Roemersma en de zijnen volgde een golf van acties waarbij aanzienlijke schade werd aangericht. In de 
maanden na de de arrestatie regende het aanslagen op Shellpompstations en andere bedrijven met 
Shellbanden. Tot augustus van dat jaar vonden er meer dan veertig vernielingen, brandstichtingen, 
picket lines en andere acties plaats van Haaksbergen tot Haarlem en van Venlo tot Lomm. In augustus 
vond er daarnaast een aanslag plaats op een vestiging van Philips in Amsterdam. Deze brand werd 
opgeëist door het ‘Revolutionair Commando Pasaremos’ uit solidariteit met Roemersma en vanwege 
de leverantie van Philips van apparatuur aan leger en politie in Zuid-Afrika. 
De arrestatie van de RARA-verdachten en de rechtszaak tegen Roemersma maakten dat alle aandacht 
uitging naar de anti-impi vleugel van de radicale beweging. Het gaf de anti-impies ineens weer het elan 
om te proberen de radicale beweging te verenigen achter de totaalstrijd. Zeker was dat de gelederen 
zich, in ieder geval tijdelijk, meer dan voorheen sloten. Roemersma werd voor de gehele radicale 
beweging een symbool van het verzet en een slachtoffer van repressie. Een solidariteitsmanifestatie 
georganiseerd in Paradiso in Amsterdam trok zo’n 750 betalende bezoekers. Genoeg voor een 
deelnemer om in het blad NN te concluderen dat er een eind begon te komen aan “de alom verguisde, 
maar nooit adequaat het hoofd geboden versplintering van de beweging.”1381 Het was in ieder geval 
duidelijk dat de gehele radicale beweging één was in de overtuiging dat de staat niet het recht had 
iemand uit de beweging uit te schakelen, getuige de leuze: ‘hun rechtsorde is de onze niet’. En in het 
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blad NN schreef iemand: “Wij hebben geen enkele verantwoording af te leggen tegenover deze 
staat.”1382  
De realo’s zagen de plotselinge aandacht voor de RARA-koers met lede ogen aan. Hun solidariteit met 
Roemersma was tegen heug en meug, maar dit was niet de tijd voor een conflict binnen de beweging, 
en zeker niet in het openbaar. Bovendien werd in de zomer van 1988 door Duyvendak en de zijnen 
druk vergaderd over de SuZA-campagne en waren de eerste gesprekken begonnen over en met de 
comités over een gezamenlijk optrekken. Intern werd er wel veel gemord over de heroïsering van 
Roemersma en de profilering van de anti-impies. En soms kwamen die geluiden ook naar buiten. In het 
blad NN schreef Onnie Swâ onder de titel ‘Op weg naar een front der eenzamen?’: “Met gezwinde 
spoed en grote slordigheid proberen de ‘anti-impies’ van de nood een deugd te maken. Want om met 
boegbeeld René te spreken: ‘niet de RARA is op 11 april uit de anonimiteit gehaald, maar de contouren 
van een nieuwe politieke beweging.’ Toch mankeerde er op de 11de april nogal wat aan de theorie, de 
strategie en de taktiek. Wat er op de 11de april en volgende maanden haastig aan artikelen en 
verklaringen is gepresenteerd rammelt en kraakt als een oude wekker. Ik begrijp er maar weinig van 
maar het meest storende is dat het gebrek aan helderheid en samenhang wordt gecamoufleerd met 
blinde dadendrang (...) Het enige wat het revolutionaire ongeduld van de anti-impies oproept is 
onverschilligheid maar beslist geen betrokkenheid (...) RARA roept geen nieuwe enthousiaste 
aktivisten op. Ze kijken wel uit.”1383 
 
Op 23 juni 1988 begon de rechtszaak tegen Roemersma. Tijdens de eerste zogenaamde pro-forma 
behandeling, vroeg zijn advocaat vrijspraak omdat het bewijsmateriaal onrechtmatig verkregen zou 
zijn. Bovendien zou uit de bewijzen niet onomstotelijk vastgesteld kunnen worden dat Roemersma 
betrokken was geweest bij de aanslagen op twee Makrovestigingen, een aantal Shellstations, een 
schotelantenne van de PTT in Amsterdam, oliehandel Boot in Alphen aan den Rijn, en 
paspoortfabrikant Elba in Schiedam. Het bewijs van Justitie bestond uit een vingerafdruk van 
Roemersma op een brandbom die niet af was gegaan bij paspoortfabrikant Elba en uit 
aankoopbonnetjes waaruit bleek dat Roemersma de materialen had aangeschaft waar brandbommen 
van waren gemaakt die bij de andere aanslagen waren gebruikt. Op grond hiervan eiste de Officier van 
Justitie zeven jaar tegen Roemersma. De Officier stelde: “Dat een bedrijf als de Makro, door een hele 
reeks terreurdaden uiteindelijk murw gemaakt, besluit zich uit Zuid-Afrika terug te trekken, 
gedwongen door grof geweld, is een klap voor de rechtsorde, onafhankelijk van de morele vraag of de 
Makro in Zuid-Afrika thuishoort.”1384 
De rechtbank veroordeelde Roemersma tot een gevangenisstraf van vijf jaar. In hoger beroep werd het 
vonnis verminderd tot achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Roemersma werd in dit hoger 
beroep vrijgesproken van zes van de zeven aanklachten, omdat het hof het eens was met het argument 
van de verdediging dat de bewijzen onrechtmatig verkregen waren. In strijd met de voorschriften was 
de rechter-commissaris niet aanwezig geweest bij het afronden van de huiszoeking bij de RARA-
verdachte. Roemersma werd alleen veroordeeld voor de poging tot brandstichting bij paspoortfabriek 
Elba, een actie die trouwens niet door RARA was opgeëist. Omdat de straf daarvoor lager uitviel dan 
de tijd die hij al in voorarrest had gezeten, werd Roemersma op 3 januari 1989 op vrije voeten gesteld. 
Een paar maanden later zou RARA nog één keer van zich doen spreken met betrekking tot de anti-
apartheidsstrijd. De aanslag bij overslagstation Thermo Shell in Hilversum was net zozeer gericht tegen 
de gematigde aanpak van SuZA als tegen Shell en de apartheid (zie paragraaf SuZA en de 
Spektakelblokkade). 
 
Blij dat ik snij en andere radicale acties tegen Shell 
Op donderdagnacht 5 juni 1988 reden vier krakers, waaronder kraker W., uit Amsterdam naar 
Zeewolde. Zij parkeerden hun auto even buiten het dorp en gingen te voet verder. Het was een 
bewolkte avond, fris, maar het bleef wel droog. De activisten hadden de kragen van hun leren jassen 
hoog opgeslagen waardoor hun gezichten zo goed als onherkenbaar bleven. Het had niet gehoeven, 
want die avond kwamen zij niemand tegen. Ze hadden een fikse wandeling voor de boeg. Na 
middernacht kwamen zij aan bij een gesloten tankstation van Shell, middenin de polder aan de 
Gooiseweg. Terwijl zijn kameraden op de uitkijk bleven staan, plaatste een van de actievoerders een 
pakketje in een verscholen hoekje bij het gebouwtje. Vlak boven het pakketje prikte hij een briefje: 
waarschuwing, brandgevaar, niet benaderen, niet aanraken. 

                                                
1382 NN nr 07, dd 04-08-1988. 

1383 NN nr 07, dd 04-08-1988. 

1384 Geciteerd in Trouw, dd 11-09-1988. 
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De volgende dag meldde persbureau ANP: ‘Ton schade door brand bij Shell-tankstations’. En 
daaronder de tekst:  
ZEEWOLDE (ANP) - Een kortstondige brand heeft vannacht voor ongeveer ƒ 100.000 schade 
aangericht aan twee benzinestations van Shell aan de Gooiseweg in Zeewolde. Volgens de rijkspolitie 
is de brand aangestoken. De actie was vanmiddag nog niet opgeëist. 
Kraker W. kon een glimlach niet onderdrukken: de actie was geslaagd, een nieuwe nagel in de 
doodskist van de apartheid en haar handlangers. Later die dag publiceerden de activisten een claimbrief 
waarin zij aandacht vroegen voor de “arrogante hypokrisie van de Shell-aandeelhoudersvergadering, 
waar het motto ‘de winst gaat voor de bevrijding’ vanaf droop.” Ze stelden dat: “de overspannen 
justitiële inspanningen om de solidariteit met de zwarte bevrijdingsstrijd de kop in te drukken, hebben 
ons doen besluiten een krachtig fluitsignaal in de richting van Shell te geven, te midden van een 
concert van anti-apartheidsaktiviteiten.”1385 De actie werd opgedragen aan de eerder dat jaar vermoorde 
ANC-vertegenwoordigster Dulcie September. 
Terugkijkend is W. nog steeds tevreden over de acties die hij tegen Shell heeft gevoerd. “Ja, het waren 
harde acties waarbij veel is vernietigd, maar tegelijkertijd waren we ook heel voorzichtig dat er geen 
mensen gewond zouden raken. Bij het tankstation in Zeewolde waren we van tevoren een keer of zeven 
geweest om de plek te bekijken. Er mocht niks misgaan. Met de actie zelf niet, maar we wilden ook 
zeker zijn dat buitenstaanders geen gevaar liepen. Daar hadden we het doelwit ook op uitgekozen: het 
stond middenin de polder, en het was ’s nachts gesloten. Zelfs op het moment dat het begon te branden 
kon er eigenlijk nog niks fout gaan, want de spullen die we gebruikten ontbrandden heel langzaam (...) 
Geen geweld tegen personen; dat leefde breed binnen de beweging. Het was een principiële keuze, 
maar ook een strategische: je maakt een inschatting van wat wil je bereiken en hoe wil je dat bereiken. 
Het was nodig dat de campagne tegen Shell breed werd ondersteund, dan heb je te maken met wat 
mensen van je actie vinden.” 
De ontsteking van de brandbom gebeurde met een tijdmechanisme. “Dat is doodeenvoudig. Je kunt 
overal leren hoe dat moet: een mengsel van benzine en diesel, een plastic Spafles, een condoom, een 
flitslampje, een wekkertje en nog zo wat alledaagse spullen.” Gepakt is W. nooit, evenmin als de 
andere leden van zijn groep. Naar eigen zeggen vooral omdat hij er alles aan deed om buiten schot te 
blijven van de politie. “Wij waren altijd heel voorzichtig om geen sporen achter te laten. Deden alles 
met handschoenen aan. Het in elkaar zetten van brandbommen deden we niet thuis, maar deden we in 
een huisje van Centerparks. Zelfs een wekkertje kochten we in een HEMA buiten Amsterdam, en 
daarbij vermomden we ons.” 
De aanslag op het Shellstation in Zeewolde stond niet op zichzelf. Vanaf het midden van de jaren 
tachtig hebben honderden vernielingen plaatsgevonden bij Shellvestigingen door heel Nederland. Voor 
de radicale beweging was dit soort acties tegen Shell vanzelfsprekend. Vooral het doorsnijden van de 
benzineslangen werd gezien als een vorm van zelfverwerkelijking binnen het radicale milieu. ‘Blij dat 
ik snij’ was in de tweede helft van de jaren tachtig een gevleugelde term binnen de radicale anti-
apartheidsbweging. 
 
In het midden van de jaren tachtig zat de Shellcampagne van de reguliere anti-apartheidsbeweging op 
dood spoor. Zo’n tien jaar actievoeren had geen zichtbaar effect gehad op de houding van de 
multinational. Van de politiek was er op dat moment geen enkel initiatief te verwachten om de druk te 
laten toenemen. In dat relatieve vacuüm sprong de radicale beweging. Voor de ‘autonomen’ waren de 
acties tegen Shell een uitgelezen mogelijkheid om hun radicalisme nieuw leven in te blazen. Met de 
strijd tegen apartheid en Shell kwamen alle noodzakelijke elementen samen. Apartheid en racisme 
waren een onomstreden ‘kwaad’, en de strijd daartegen genoot in brede lagen van de samenleving 
steun. Dat voorzag de acties van een stevig fundament van acceptatie. Zuid-Afrika zat bovendien in het 
kapitalistische kamp, hetgeen betekende dat de strijd tegen apartheid verbonden kon worden aan een 
bredere strijd tegen kapitalisme en imperialisme. Shell was een aansprekende tegenstander. Het 
oliebedrijf gold als oermoeder van het Nederlandse kapitalisme. Frank Buijs (1995): “De harde acties 
tegen Shell vormden het verenigende thema binnen een met uiteenvallen bedreigde beweging. 
Misschien vormt dit wel een van de belangrijkste verklaringen voor de hoge vlucht die deze acties 
hebben genomen.”1386 In ieder geval betekenden de snijacties tegen apartheid voor veel radicale 
activisten een mogelijkheid om iets te doen tegen de gevoelens van cynisme en defaitisme die in de 
‘donkere jaren tachtig’ opgeld deden. Niet alleen binnen de radicale beweging, maar eigenlijk binnen 
de hele Nederlandse samenleving. 

                                                
1385 Geciteerd in: NN. Er was geen houden meer aan – Radikale Anti-Apartheidsstrijd. Zonder datum (ws najaar 1988). 

Staatsarchief SAVRZ48, doos 2. IISG. 

1386 Buijs (1995), p 142. 
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Acties tegen Shellstations waren relatief makkelijk omdat er veel pompstations waren, verspreid over 
het hele land die alleen al uit praktisch oogpunt niet allemaal konden worden bewaakt. Het 
slangensnijden betekende een laagdrempelige ‘instap’ voor actievoerders die de grootschalige 
brandstichtingen te ver vonden gaan en de acties van de reguliere anti-apartheidsbeweging te braaf. 
Ook vergde slangensnijden slechts minimale voorbereiding en kon zelfs als spontane eenmansactie 
worden uitgevoerd. Voor W., in de jaren tachtig actief in de radicale beweging, was slangensnijden een 
milde en volledig geaccepteerde manier van actievoeren. “Ik heb daar vier of vijf keer aan meegedaan. 
Het was vooral goed omdat je het zó kon doen: ’s middags verzinnen en ’s avonds uitvoeren. Zo ging 
het vaak. En zo droeg je bij aan de brede, ‘uitgerekte’ campagne tegen Shell. Zelfs de landelijke 
snijacties waren simpel: je hoorde wanneer het was, de locaties werden onderling een beetje afgestemd 
en je kon aan de slag.” 
De eerste grootschalige, gecoördineerde slangensnijactie was in mei 1986. De actiegroep Nachtschade 
vernielde slangen en ander materiaal bij zestien pompstations aan Nederlandse snelwegen. In een 
persverklaring schreef Nachtschade: “Met deze min of meer symboliese aktie hopen wij het denkproces 
van de Shell-groep iets te versnellen. Tegelijkertijd roepen wij iedereen op Shell te boycotten. Tank 
niet bij Shell. Mochten deze akties niets uithalen dan zullen we niet aarzelen verdergaande stappen te 
ondernemen tegen Shell.”1387 Enkele dagen later liet ‘Nog meer Nachtschade’ een Shellstation in 
Wezep tot de grond afbranden. In hun persverklaring: “Wij hebben daarom iets van de macht eigen 
gemaakt die bedrijven als Shell voor zichzelf reserveren om ons als bevolking te overheersen (...) Wij 
hebben ons vannacht aangesloten bij de akties van Nachtschade en hebben het Shell tankstation aan de 
A 28 ter hoogte van Wezep laten afbranden.”1388 
Op 5 september 1988 vond bij een pompstation aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam de honderdste 
vernieling plaats bij een Shellpompstation, aldus een bij het ANP afgeleverd persbericht ondertekend 
door ‘Vier bezorgde huismoeders, Bep, Miep, Truus en Thea’. Over het precieze aantal verschillen de 
meningen trouwens: de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) becijferde later die maand dat er tot 
dat moment 180 geregistreerde vernielingsacties tegen Shell hadden plaatsgevonden, variërend van 
bommeldingen tot slangensnijden, brandstichtingen en vervuiling van ondergrondse opslagtanks. Een 
inventarisatie in het kader van dit boek komt tot in totaal 190 anti-apartheidsacties geïnitieerd door de 
radicale beweging, waarbij een aantal acties verspreid over het hele land vele tientallen deelacties 
kenden. 
Uiteraard richtten de acties zich direct tegen Shell, maar veel van de plegers wilden met hun daad ook 
de gematigde anti-apartheidsinitiatieven hekelen. Vooral de deelname van (lokale) overheden aan 
manifestaties tegen de apartheid werd heftig bekritiseerd. Voor de radicale beweging was het 
gezamenlijk optrekken met overheden – zelfs wanneer het de strijd tegen apartheid betrof – 
ondenkbaar. Lokale overheden waren vaak de directe tegenstander van de radicale beweging als het 
ging om kraakacties, ontruimingen, herhuisvesting en lokale bestemmingsplannen. Ook vanuit de 
anarchistische noties die veel radicale activisten koesterden was samenwerken met overheden taboe. In 
Leiden werden op 18 en 21 juni 1988 slangen van Shell benzinepompen en van de gemeentereiniging 
aan de Admiraal Banckertweg doorgesneden. De acties vonden plaats tijdens de door de gemeente 
gesteunde Leidse Anti-Apartheidsweek (van 16 tot 26 juni). Een dag later werden twee anonieme 
brieven bezorgd bij de BOA (“Om er zeker van te zijn dat onze argumenten de organisaties van het 
‘Leiden steunt het Zuidafrikaanse Verzet’ bereiken, en dat ze voor hun informatie voorziening niet 
afhankelijk zijn van de uit hun verband gerukte citaten die de burgerlijke media oplepelen...”).1389 In de 
brieven stelden de activisten dat een bewustwordingscampagne op zich prima is, maar “... 
bewustwording op zich is niet genoeg, zeker als daarbij konsekwent bepaalde feiten en belangen 
worden verzwegen. De in een oplage van 40.000 verspreidde huis-aan-huis krant uitgegeven door 
Leiden Steunt het Zuidafrikaanse Verzet verzwijgt veel. Het is een aaneenschakeling van mooie, 
versluierende woorden hetgeen kenmerkend is voor organisaties die binnen de bestaande verhoudingen 
opereren, en diezelfde verhoudingen weigeren ter discussie te stellen.”1390 De gemeente werd een 
‘misselijk makende hypocrisie’ verweten. Ook de linkse politieke partijen binnen het college werden 
aangevallen: “Van kapitalistische politieke partijen pur sang zoals de VVD en de PVDA verwachten 
we niets anders dan een hypokriete houding. Dat hier in Leiden de PSP als collegepartij dit beleid 
ondersteunt, toont eens te meer het failliet aan van hun imaginaire ideeën over strukturele 
veranderingen d.m.v. parlementaire collaboratie.”1391 

                                                
1387 Persverklaring Nachtschade. Geciteerd in Bluf! nr 221, dd 15-05-1986. 

1388 Persverklaring Nog meer nachtschade. Geciteerd in Bluf! nr 221, dd 15-05-1986. 

1389 Anonieme brief binnengekomen op 19 juni 1988 bij kantoor BOA. Archief BOA, Mayibuye Centrum, Kaapstad, doos 65. 

1390 Anonieme brief binnengekomen op 19 juni 1988 bij kantoor BOA. Archief BOA, Mayibuye Centrum, Kaapstad, doos 65. 

1391 Anonieme brief binnengekomen op 22 juni 1988 bij kantoor BOA. Archief BOA, Mayibuye Centrum, Kaapstad, doos 65. 
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Juist de verbreding (en daarmee de vervlakking) van de anti-apartheidsbeweging viel verkeerd bij de 
radicale vleugel. In die zin waren de strategieën van de reguliere anti-apartheidsbeweging en van de 
radicale vleugel tegenstrijdig en onverenigbaar. SuZA wist deze kloof later wel te overbruggen. 
Voor de radicale beweging ontwikkelde het slangensnijden zich tot een ritueel. Het werd gezien als een 
feestelijk, ludiek actiemiddel – door Frank Buijs (1995) zelfs ‘folkloristisch’ genoemd1392 – hetgeen in 
contrast staat met de aanzienlijke schade die daarbij soms werd aangericht. In totaal zijn bij zo’n 
tweehonderd pompstations slangen doorgesneden, ondergrondse reservoirs vervuild of andere schade 
toegebracht. In totaal beliep de schade meerdere miljoenen guldens. Hoewel het Shelllogo op de 
tankstations prijkte waren verreweg de meeste Shellpompstations geen eigendom van Shell, maar 
werden meestal via een franchise-formule uitgebaat door kleine middenstanders die daarvoor een 
jaarlijkse som aan Shell betaalden. Juist het treffen van kleine middenstanders was voor onder andere 
de AABN reden om geen consumentenacties te voeren. Dat gold in de jaren zeventig voor de 
Outspanacties en in de jaren tachtig voor de boycot Shellacties. Na een massale, landelijk 
gecoördineerde slangensnijactie in de nacht van 6 op 7 maart 1988 reageerde de AABN in een 
persverklaring: “De Anti-Apartheids Beweging Nederland is onaangenaam getroffen door de tegen 
enkele pomphouders gerichte gewelddadige akties van een anoniem gebleven groepering (...) Niet de 
pomphouders maar de Shell leiding is immers verantwoordelijk voor de kollaboratie van Shell met het 
apartheidsbewind.”1393 De actievoerders waren trouwens op de hoogte van het feit dat hun acties vooral 
de kleine middenstanders troffen. Na de massale slangensnijactie van diezelfde nacht refereerden de 
daders zelf in hun (Engelstalige) claimbrief aan de positie van ‘onschuldige’ pompbeheerders: “We did 
not limit our actions to the stations which are entirely Shell owned. We see that for years the Shell 
station owners have been asked politely and with sincerity to wind up their contract with Shell as soon 
as possible or to criticise Shell’s support to the apartheid regime in public. It seems that for almost all 
gasstation owners this is too much trouble and that they prefer to take the side of Shell supporting 
apartheid without criticising. After all these years of begging in friendship we feel it is time to increase 
the pressure a bit.”1394 
In actiebladen als NN verschenen handleidingen over hoe de slangen door te snijden (zoals de tip de 
slangen niet helemaal door te snijden, want dan verdwijnt het begin van de slang met veel herrie in de 
pomp waardoor de politie kan worden gealarmeerd). Er verscheen zelfs een filosofisch getint 
stripverhaal over slangensnijden, gepubliceerd onder andere in een boek van de Spektakelblokkade.1395 
Ook de naam van de groep ‘Blij dat ik snij’ (een afgeleide van de toenmalige leuze van de autolobby: 
‘Blij dat ik rij’), benadrukte het voor de betrokkenen ludieke karakter van de snijactiviteiten.  
De timing was soms willekeurig. Een gezellige avond in een kraakpand kon makkelijk uitmonden in 
het besluit om dezelfde avond een Shellstation te grazen te nemen of om een ander bedrijf te pakken. 
Ruiten ingooien, leuzen kalken, slangen snijden en de ondergrondse benzineopslag vervuilen golden 
als milde actievormen.  
Actievoerder F. vertelt over een zomerse actie waarbij een stuk of tien actievoerders ruiten ingooiden 
bij het emballagebedrijf Van Leer in Amstelveen. De timing daarvan was vooral gelegen in het feit dat 
het zomer was en er niet veel gebeurde in Nederland. “We zaten bij elkaar en zeiden: we moeten iets 
doen. Dat werd Van Leer. Na afloop gaven we een persverklaring uit: ‘Trek Van den Broek omlaag’, 
zo noemde we ons.” Een andere deelnemer aan deze actie verklapt dat Van Leer met name werd 
uitgekozen omdat er een vestiging zat in Amstelveen en twee deelnemers afkomstig waren uit 
Amstelveen en de weg goed wisten in het Amsterdamse bos: de vluchtroute. Opportunisme en 
pragmatisme speelden, met andere woorden, een minstens even grote rol als analyse en strategie. De 
bijna terloopse actie leverde Van Leer een schade op van ongeveer honderdduizend gulden. In de 
claimbrief stond onder andere dat de minister van Buitenlandse Zaken een ja-knikker was die slechts de 
scherpe kantjes van de racistische dictatuur in Zuid-Afrika wil halen.1396 
F. zegt, terugkijkend: “Ik was boos over apartheid. Boos op ‘het systeem’ en apartheid was daar deel 
van. Ik vond dat er iets moest gebeuren. Nederlandse bedrijven hielpen apartheid. De staat deed aan 
onderdrukking. In die tijd kwam ook de Centrumpartij op, de strijd tegen het racisme. We vonden dat 
de wereld aan het verrechtsen was. Met de reguliere anti-apartheidsgroepen, daar hadden we weinig 
mee. Dat schoot niet op, vonden we. Ik zag wel dat ze veel hadden opgebouwd, maar het moest verder 

                                                
1392 Buijs (1995), p 141. 

1393 Geciteerd in: Flint, Joost. (Radikale) Anti-apartheidsstrijd in Nederland, 1985-1990. Ongepubliceerd overzicht van acties 
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gebracht worden: harder. We hadden het gevoel dat er bij veel mensen steun was voor onze acties. Zo 
van: het hoort niet, maar we begrijpen het wel. Goed dat er iets gebeurt.”1397  
 
Niet alle acties waren even grof en simpel als brandstichting en vernieling. Bij sommige acties grepen 
de radicale activisten terug op de meer ‘inhoudelijke’ methoden die waren verkend door Onkruit: het 
ontvreemden en openbaar maken van documenten die de handel en wandel van de ‘tegenstander’ 
moesten blootleggen. Een van de beste voorbeelden hiervan is de inbraak, op 7 juni 1986, bij het 
bedrijf Plain Holding door een groep met de naam Splijt Apartheid.1398 Deze actie kwam vooral voort 
uit de groep rondom Wijnand Duyvendak.  
Op zoek naar economische banden tussen Nederland en Zuid-Afrika waren de actievoerders erachter 
gekomen dat het Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijf Anglo American ook in Nederland actief was, 
onder de naam Plain Holding, met name om hier gebruik te maken van deals met de Nederlandse 
overheid om zonder al te veel belasting te betalen winsten weg te werken. Deze transacties werden 
gedaan vanuit een bescheiden kantoor op de tweede etage van een kantoorpand aan de Prinsengracht 
783 in Amsterdam. Een van de actievoerders vertelt: “In eerste instantie hadden we bij dit pand een 
aantal weken lang de vuilniszakken weggehaald. Die spitten we door en zo kwamen we op veel 
informatie, bijvoorbeeld over de afspraken met de Nederlandse overheid over belastingen. Het ging om 
miljarden aan omzet en om honderden miljoenen aan dividendstromen waar weinig belasting over werd 
betaald. Ook de namen van de mensen die in het gebouw werkten leerden we zo kennen. We hebben 
vervolgens een tijd aan de overkant van de gracht gepost. We zagen dat elke zaterdag het pand werd 
schoongemaakt door een allochtoon echtpaar. Dat was onze kans. Op een zaterdag belden we aan. We 
hadden ons verkleed als zakenlieden, we rammelden opzichtig met autosleutels. We zeiden dat we van 
het hoofdkantoor van Minorco kwamen uit Luxemburg – dit is het investeringsbedrijf van Anglo in 
Europa – en dat we een afspraak hadden met de heren Wiersum en Werker. De schoonmakers lieten 
ons binnen, en vertrokken na een tijdje zelf en lieten ons achter. Wij hebben vervolgens de hele 
administratie in zakken gedaan en meegenomen. Ik ben daarna wekenlang bezig geweest met alles 
uitzoeken.”1399 
Er kwam een groot verhaal uit, gepubliceerd in weekblad Vrij Nederland. Bluf! publiceerde een boekje 
over de ‘Apartheid aan de Prinsengracht’.1400 De Kamerleden Vermeend en Wallage (PvdA) stelden er 
Kamervragen over en minister Ruding van Financiën moest erkennen dat er dingen fout zaten wat 
betreft de afspraken die met Anglo/Minorco waren gemaakt en dat er belasting was ontweken. 
Splijt Apartheid vond ook nog een doel voor een chequeboekje dat bij de actie was meegenomen: “... 
vanaf heden maken wij elke week een ton over, namens Anglo, naar instellingen met goede contacten 
met het Zuidafrikaanse volk. Snelle rekenaars weten dat op deze manier na 1.000 jaar het ganse 
kapitaal wat Anglo uit Zuid-Afrika rooft en belegt in Nederland en via Nederland in andere landen 
terug is bij de rechtmatige eigenaar.”1401 Kennelijk had de bank van Plain Holding snel door dat er iets 
niet in de haak was met de cheques. Het KZA, één van de beoogde begunstigden van het geld van Plain 
Holding zou de aangekondigde 50.000 gulden nooit ontvangen. 
Woordvoerder Fulco van Aurich liet weten dat de AABN zich (in tegenstelling tot wat sommige 
kranten hadden geschreven) niet distantieerde van de actie van Splijt Apartheid, hoewel de “AABN 
zelf geen akties tegen bedrijven kan ondernemen waarmee we de wet zouden moeten overtreden.”1402 
Wat dat laatste betreft had de AABN zich verwijderd van haar beginperiode toen de organisatie naam 
maakte met de verfbommen in het water van het Zuid-Afrikaanse waterpoloteam en de roof van 
documenten bij het bedrijf Zephir waarmee de organisatie aantoonde dat het embargo jegens Rhodesië 
werd geschonden.  
Een soortgelijke actie vond plaats op 7 juni 1988 in Zaandam bij het bedrijf CASA. Bij CASA werd de 
aanvoer van kolen via de Amsterdamse haven geadministreerd. Terwijl de anti-apartheidsbeweging 
zich wat betreft de import van Zuid-Afrikaanse kolen voornamelijk concentreerde op Rotterdam, 
speelde ook ‘anti-apartheidsstad’ Amsterdam een niet onaanzienlijke rol in de overslag van Zuid-
Afrikaanse kolen. Op basis van informatie van een kolenspecialist bij Kairos kwamen de actievoerders 
op het spoor van een bevrachtingskantoor in Zaandam. Een nieuwe inbraak werd voorbereid. “Een 

                                                
1397 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 17-12-2010. 

1398 Deze actie staat ook beschreven in: SPOK. Handleiding voor onderzoek naar personen en zaken. Uitgeverij Ravijn, 

Amsterdam, 1994. En in: Pallister, David, Sarah Stewart en Ian Lepper. South Africa Inc - the Oppenheimer Empire. Simon & 

Schuster, London, 1987. 

1399 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 17-01-2011. 

1400 Bijlage bij Bluf! nr 228, dd 03-07-1986. 

1401 Bluf! nr 230, dd 31-07-1986. 

1402 Bluf! nr 230, dd 31-07-1986. 
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kennis had zich verdiept in sloten, die kon een lipsslot open krijgen. Zo kwamen we binnen zonder 
lawaai te maken. In korte tijd hebben we alle administratie in zakken gestopt en meegenomen. Ik heb 
daar vervolgens op gestudeerd. Het was wel een goede actie, maar er is verder niet veel uit 
voortgevloeid. Het bleef stil. Dat was misschien onze zwakte: we waren niet goed in het follow-up 
geven aan acties.”1403 
 
Het zwakke punt van de radicale acties tegen de apartheid was dat er weinig strategie achter zat. De 
acties speelden een belangrijke rol in het voortbestaan van de radicale beweging zelf en waren 
belangrijk voor de activistische imborst van de daders, maar verder werd weinig nagedacht over de 
doelen die ermee bereikt konden worden. Eigenlijk waren de anti-impies, inclusief RARA, nog het 
meest strategisch in hun aanpak. En deze strategie – plus de daarbij horende retoriek – werd door een 
meerderheid van de radicale beweging afgewezen. Met de opkomst van SuZA koos de radicale 
beweging voor het eerst voor een echte strategie in de strijd tegen apartheid.  
 
SuZA en de Spektakelblokkade  
Het ‘formele’ besluit tot een blokkade van het Shellgebouw in Amsterdam Noord werd genomen 
tijdens een ‘aktieconferentie’ in Paradiso, op 20 november 1988. De initiatiefnemer was een nieuwe 
organisatie, met de naam ‘Shell uit Zuid-Afrika’ (SuZA). SuZA omschreef zich zelf als “een groep van 
40 mensen afkomstig uit de buitenparlementaire beweging, theater en muziekwereld in 
Amsterdam.”1404 Centrale figuren waren onder andere: Wijnand Duyvendak, Geert Ritsema, Norbert 
van Rooij, Joost Flint, Jan Willem van Gelder, Peer de Rijk en René Didde. Dit waren mensen met 
wortels in de Amsterdamse kraakbeweging en die voor een gedeelte ook actief waren geweest in de 
actiegroep Onkruit. Ook waren een aantal van hen, zoals Flint, Van Gelder en Duyvendak, redacteur 
geweest van het krakersblad Bluf!  
Volgens de initiatiefnemers was het nodig om een versnelling aan te brengen in de strijd tegen de 
apartheid.1405 Het slangensnijden had volgens SuZA, na het eerste schokeffect, z’n langste tijd wel 
gehad, en dreigde te “ontaarden in een ritueel.”1406 Er was volgens SuZA: “... een groeiende 
bewustwording en woede in de maatschappij over de weigering van de Nederlandse regering om tot 
economische acties over te gaan. Tegelijkertijd zien we dat de woede zich uitkristalliseert rond één van 
de allerbelangrijkste steunpilaren van het apartheidsregime nml. Shell.”1407 Volgens SuZa moest er een 
situatie ontstaan waarbij de aktie niet meer in een hoek te drukken viel, “maar gedragen wordt door de 
halve bevolking. Hoe creëren we een situatie waarin veel mensen een keus moeten maken voor of 
tegen het opvoeren van druk op Shell en de regering, meedoen of niet meedoen. Een situatie, tot slot, 
waarin het voor zowel de regering, Shell als de gemeente moeilijk wordt om zich er met de politie van 
af te maken.”1408 Volgens de opstellers van het document moest de blokkade in beginsel geweldloos 
zijn: “... de kansen liggen in de massaliteit en het spektakel.” Als datum voor de actie werd gekozen 
voor 19, 20 en 21 april 1989.  
Met de actieconferentie in Paradiso trad SuZA voor het eerst in de openbaarheid, maar de conceptie 
van het comité ligt veel eerder. De keuze voor Shell als doelwit van een bredere campagne vanuit de 
radicale beweging is vermoedelijk ontstaan eind 1987. Een oproep tot gemeenschappelijke actie tegen 
Shell (en tevens een strategie-/discussiestuk) staat afgedrukt in de uitgave ‘Er was geen houden meer 
aan’.1409 In dit discussiestuk, getiteld ‘Kampagne tegen Shell’, geschreven eind 1987 door Joost 
Flint1410, wordt geconstateerd dat de acties die tot dan toe werden gevoerd tegen Shell te zeer op 
zichzelf stonden: “Er is geen beweging, geen breder kader meer waarbinnen ze vallen en waardoor ook 
zwakkere akties vanzelf goed worden. Tegenwoordig ben je geïsoleerder met je daad. Daarom gebeurt 
er ook minder, want het lijkt zinlozer.” Het concrete voorstel was de campagne te laten beginnen met 
een sneeuwbaleffect van acties: “Het maakt niet uit of het ‘leuzen kalken’, ‘prikakties’ of ‘harde akties’ 
zijn. Als het maar ‘raak’ is.”  
De sneeuwbalactie die de brede campagne moest markeren – de geboorte van SuZA – werd een 
landelijke slangensnij-estafette op 6/7 maart 1988 (in de vorige paragraaf komt deze actie ook aan de 

                                                
1403 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 17-01-2011. 

1404 Persverklaring/uitnodiging actieconferentie Paradiso, dd 10-11-1988. Privéarchief Joost Flint. 

1405 Zie onder andere ingezonden brief René Didde en Wijnand Duyvendak in de Volkskrant, dd 29-04-1989. 

1406 De anti-apartheidskrant, jaargang 2, nummer 1, april-mei 1990. 

1407 Verslag Aktieconferentie, geen datum, Archief KZA, doos 26. IISG. 

1408 Verslag Aktieconferentie, geen datum, Archief KZA, doos 26. IISG. 

1409 Later gepubliceerd in de eenmalige krant: Er was geen houden meer aan – Radikale Anti-Apartheidsstrijd. Zonder datum 

(ws zomer 1988). Staatsarchief SAVRZ48, doos 2. IISG. 

1410 Privéarchief Joost Flint. 



 298 

orde). In een Engelstalige persverklaring, afgeleverd bij persbureau Reuters, verklaarde een onbekende 
en naamloze groep zich verantwoordelijk voor vernielingen bij Shell pompstations door heel 
Nederland. In de verklaring werd gesteld dat er nu wel lang genoeg vriendelijk aan de pomphouders 
was verzocht apartheid af te wijzen. Het was nu tijd om de druk op te voeren: meer geduld zou 
misdadig zijn tegenover de zwarte gemeenschappen in Zuid-Afrika, zo meenden de actievoerders. De 
acties waren ook gericht tegen de Nederlandse overheid, vanwege de nauwe banden van de overheid 
met Shell, gesymboliseerd door de vele ex-ministers die in het bestuur van Shell zouden zitten, waarbij 
de namen genoemd werd van oud-premier Zijlstra en de (op dat moment reeds lang overleden) ARP-
politicus Roolvink. De acties waren opgedragen, aldus de brief, aan dertig stakende mijnwerkers van de 
Rietspruitmijn in Zuid-Afrika, waar Shell een aandeel in bezat.1411  
Bij een Shellpomp in Muiden werden die avond vier actievoerders, drie mannen en een vrouw, op 
heterdaad betrapt. Dat leidde weer tot acties. Bij een politiebureau in Almere, waar twee van de 
verdachten naar waren overgebracht, werden lawaaidemonstraties gehouden om de verdachten een hart 
onder de riem te steken. Ook bij de Bijlmerbajes werd gedemonstreerd voor de vrijlating van de vier 
verdachten. Op 11 maart werden de verdachten vrijgelaten. Volgens het openbaar ministerie was er 
geen directe band tussen de actievoerders en de RARA. Wel zouden beiden groepen deel uitmaken van 
‘de beweging’. Later werd er toch weer een aanhoudingsbevel tegen het viertal uitgevaardigd, met 
name omdat bij huiszoeking een draaiboek boven tafel was gekomen van alle acties tegen Shellstations 
die nacht waaruit, volgens Justitie, viel op te maken dat in de toekomst dergelijke acties in 
voorbereiding waren. Op 30 mei meldden drie van hen zich bij de Amsterdamse parketpolitie. 
Gebonden en met zwarte zakken over het hoofd werden zij door een ‘politieagent’ (in feite een mede-
activist) aan de balie afgeleverd met de woorden: ‘Collega, hier zijn de terroristen’. Aanvankelijk dacht 
de politie met een grap van doen te hebben en zette de actievoerders het bureau uit. Later meldden de 
drie verdachten zich alsnog.1412 De vernielingen bij de 37 pompstations zou, volgens schattingen van 
Shell, in totaal voor zo’n drie tot zes ton aan guldens schade hebben berokkend.1413 
 
Het discussiestuk ‘Kampagne tegen Shell’ kan beschouwd worden als de conceptie van SuZA. Dat is 
ook de analyse die de Binnenlandse Veiligheidsdienst maakte in 1994. Volgens de BVD was de 
vorming van een brede campagne tegen Shell een (onbedoelde) uitkomst van het congres Solidariteit 
en Verzet dat in oktober in Arnhem werd gehouden onder auspiciën van de anti-impies: “Een (...) 
succes was de aanvaarding van het zogenaamde ‘campagne-model’. Door een aantal coryfeeën uit het 
voormalige Amsterdamse actieblad Bluf! werd in 1987 het comité ‘Shell uit Zuid-Afrika’ (SuZA) 
opgericht dat als basis moest dienen voor een bewegingsbrede actiecampagne tegen Shell. De 
campagne startte in de nacht van 6 op 7 maart met een vernielingsactie, waarbij door actievoerders uit 
heel Nederland 37 Shell-tankstations werden vernield. Het comité koos voor een gewelddadige 
ouverture van de ‘Anti-Shell campagne ‘88’ om de media wakker te schudden.”1414 De naam SuZA en 
de comitévorm werden trouwens pas later uitgedacht. De naam ‘Shell uit Zuid-Afrika’ prijkt voor de 
eerste keer boven een artikel in Bluf! over de acties van maart 1988.1415 
Gedurende een korte periode leek de radicale beweging op één lijn te liggen met betrekking tot de strijd 
tegen de apartheid. Er zijn verschillende aanwijzingen dat niet de anti-impies de initiatoren waren van 
de serie vernielingen, maar eerder de mensen rondom het latere SuZA. Ten eerste ontbrak iedere anti-
imperialistische retoriek in de claimbrief. In plaats daarvan legde de brief nadruk op de economische 
positie van Shell in Zuid-Afrika. Ten tweede sloot het feit dat de brief in het Engels was geschreven 
aan bij de behoefte, neergelegd in het document Kampagne tegen Shell, aan een internationale aanpak 
van Shell. De derde aanwijzing is dat de brief rept van het feit dat een aantal van de getroffen 
Shellstations geen Shelleigendom waren, maar werden uitgebaat op basis van een franchise-formule. 
Dat was een nuance die was ingebracht door de SuZA-jongens. Bluf!1416 besteedde bovendien 
ongebruikelijk veel aandacht aan de golf van vernielingen, hetgeen een verdere aanwijzing is dat de 
daders voor een flink gedeelte gezocht moeten worden binnen kringen van de eigen redactie. 
De anti-impies besloten na het congres Solidariteit en Verzet het campagnemodel van de groep rondom 
Wijnand Duyvendak een kans te geven. Dat verklaart ook het feit dat René Roemersma en zijn vriendin 

                                                
1411 Zie onder andere: Het Vrije Volk, dd 08-03-1988. 

1412 Bron: Parool, dd 30-05-1988. 

1413 Leeuwarder Courant, dd 08-03-1988. 

1414 Binnenlandse veiligheidsdienst. Revolutionaire Anti-Racistische Aktie - De Anti-imperialistische stroming in Nederland. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, 25-11-1993. In te zien bij: 
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1415 Bluf! 311, dd 17-03-1988. 
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 299 

Henneke Hagen in de nacht van 6 op 7 maart gesignaleerd werden bij de landelijke slangensnijactie. 
Roemersma werd in die tijd geschaduwd door de politie omdat hij de voornaamste verdachte was van 
de RARA-aanslagen. Toenmalig hoofdinspecteur van de Amsterdamse politie, Herman van Hoogen: 
“We volgden René en zijn vriendin Henneke op een zekere avond tot bij een benzinepomp in 
Amstelveen, het was duidelijk dat ze iets van plan waren, waarschijnlijk slangen snijden. Maar 
daarvoor wilden we ze niet oppakken, zelfs niet met een heterdaadje. We wilden bewijzen voor de 
grote branden. Uiteindelijk hebben we zelfs het moment gemist dat de slangen werden doorgesneden. 
We moesten bukken om niet zelf ontdekt te worden.”1417  
René Roemersma bevestigt dat de kwestie Zuid-Afrika na het congres naar de realo’s werd geschoven: 
“Zuid-Afrika kwam nauwelijks aan de orde tijdens het congres. Een uitkomst van het congres was wel 
de brede strategie tegen apartheid, waar later Wijnand’s SuZA uit zou voortkomen. De groep Wijnand 
wilde zich dit strijdterrein niet laten ontnemen. De brede campagne was het geesteskind van SuZA. Het 
stuk uit de krant ‘Er was geen houden meer aan’ kwam hier direct uit voort. Dat was het conceptstuk 
van SuZA. Ik was er niet tegen. De grote slangensnijactie, daar begon het mee. Dat was een 
zogenaamde open actie: iedereen kon meedoen, overal in het land. Alleen de datum en de opdracht 
stonden vast: slangensnijden op 6 maart. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat de fik er in ging. 
De strategie was: ludiek en toegankelijk. En daar hield iedereen zich aan. Ik heb ook meegedaan. Mijn 
gedachte was: als SuZA werkt, dan moeten we het een kans geven. Even onze acties in de ijskast.” 
RARA verschoof haar aandacht naar het onderwerp van migratie en asiel, ‘fort Europa’ en daaraan 
gekoppeld de identificatieplicht. In de nacht van 24 op 25 januari van 1988 pleegde de groep de eerste 
aanslag in dit verband: de mislukte brandstichting bij de paspoortdrukkerij Elba. 
De bewegingsbrede, stilzwijgende overeenstemming met betrekking tot de strategie van de anti-
apartheidsstrijd ontplofte een maand later, in april 1988, toen Roemersma en zeven andere mensen 
werden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij RARA. Vanaf dat moment ging een deel van 
de beweging zich sterk richten op de arrestanten en vooral op René Roemersma rondom wie vanaf de 
zomer van 1988 een zekere persoonscultus ontstond. Voor de mensen die later het SuZA-comité 
zouden vormen was deze aandacht voor de persoon van Roemersma ergerlijk. Bovendien maakte de 
hernieuwde aandacht voor de daden van RARA dat het de nieuwe organisatie moeilijker zou vallen 
afstand te nemen van RARA zonder de daden expliciet te veroordelen. Ook verhardde de strijd weer. 
Behalve het slangensnijden, gingen er weer Shellstations in de fik, zoals in juni van dat jaar in 
Zeewolde. 
Juist in deze periode ook was het weekblad Bluf! opgeheven en een aantal redactieleden hadden het 
plan opgevat om de opengevallen tijd te besteden aan het verder brengen van de brede campagne tegen 
Shell. Jan Willem van Gelder: “Na april ‘88 zijn we serieus met SuZA aan de slag gegaan: wekelijks 
vergaderen over Shell, over acties, over het Shell-boek.1418 Het idee van de blokkade is zo ontstaan.” 
De blokkade, een scherpe, maar toch geweldloze en legale actie, was tevens een antwoord op de acties 
van RARA. Van Gelder: “Die kregen veel publiciteit, maar we zagen dat de hele anti-
apartheidsbeweging er ook door in de problemen kwam. KZA en AABN hadden geen antwoord op 
RARA. Zij konden de mensen daaromheen niet aanspreken. Wij voelden ons wel deel van dezelfde 
beweging. Wij traden in contact met Sietse Bosgra en Bart Luirink. Wij zeiden: wij zijn scherper dan 
jullie en dat neemt RARA wind uit de zeilen. Radicalisme en scherpe acties zijn nodig om deze mensen 
erbij te betrekken. We deelden met het KZA de analyse dat Shell in brand steken averechts werkte.” 
Vanaf het moment dat de SuZA-mensen zich verenigden met de comités was het van belang dat het 
gewelddadige verleden werd weggemoffeld. In alle latere publicaties en mondelinge uitingen werd de 
vroege conceptie van SuZA genegeerd, evenals de gewelddadige geboorte van de campagne op 6/7 
maart.  
Met de publieke presentatie, in november 1988, brak SuZA welbewust uit de kraakbeweging en 
vormde zich om tot een relatief conventionele organisatie, met namen (aanvankelijk alleen voornamen) 
van de verantwoordelijken, adres en bankrekening: openbaar, controleerbaar en legaal. Een organisatie 
die ook overleg met de gemeente voerde, die nota bene vergunning aanvroeg voor de demonstratie en 
die partners zocht binnen het ‘reguliere’ maatschappelijke middenveld, zoals vakbonden, kerkelijke 
organisaties, anti-apartheidorganisaties. Een breuk met het verleden was ook de beslissing dat het 
belangrijke concept van autonomie werd losgelaten. De spektakelblokkade zou geen actie worden 
waarbij ieder op eigen manier en met zelf te kiezen middelen (gewelddadig of vreedzaam) kon 
bijdragen. Deze keer werd van alle betrokken verlangd dat ze de centrale regie van de actie 
onderschreven.1419 

                                                
1417 Geciteerd in een interview met de auteur, dd 13-12-2010. 

1418 Didde, René (et al). Als het tij keert - Shell en Nederland. Macht en verbeelding. Uigeverij Ravijn, Amsterdam, 1988. 

1419 Zie ook: Didde et al (1988), p 146. 
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Met deze stap sneed SuZA de banden met de anti-impies door. Het omvormen tot een legale 
organisatie en de samenwerking met de ‘sosjaal-demokratiese’ comités leverde hoongelach en irritatie 
op bij de anti-impies. In een interview met De Groene stelde René Roemersma vanuit de gevangenis 
dat acties op basis van morele verwerping van apartheid onvoldoende waren en weinig bijdroegen aan 
het bereiken van “verdergaande politieke doelen.”1420 Ook de veroordeling door de comités van RARA 
zat de anti-impies niet lekker. Door hun nauwe samenwerking met de comités werd SuZA er van 
beschuldigd de eenheid en interne solidariteit binnen de radicale beweging doelbewust op het spel te 
zetten. De splitsing was een feit. 
Dat betekende overigens niet dat de SuZa-mensen in die tijd zich openlijk distantiëerden van de 
RARA-aanslagen. Het was bekend dat SuZA een andere strategie had gekozen, maar het oude adagium 
gold nog steeds: in het openbaar val je elkaar niet af. Om het contact met het meest radicale deel van de 
beweging niet te verliezen weigerde SuZA, anders dan de gevestigde organisaties, de aanslagen op de 
Shellstations te veroordelen. “... het is een breed initiatief. Mensen die totaal verschillend denken over 
de vraag wat de beste actiemethode is. En dus ook mensen die er geen moeite mee hebben dat er Shell-
vestigingen in de brand worden gestoken”1421, aldus Joost Flint. Bij het radioprogramma TROS-
Kamerbreed werd Jan Willem van Gelder scherp aangepakt door Hans van Mierlo vanwege zijn 
weigering om RARA te veroordelen. Van Gelder: “Ik deed dat niet en zei dat men ons moest 
beoordelen op wat wij deden en RARA op wat zij deden. Achteraf vind ik dat nog steeds een goede 
houding.” Geert Ritsema stelde: “We hebben niet het idee dat SuZA in de problemen is geraakt door 
zich niet van de acties van RARA te distantiëren.”1422 
Terwijl de aandacht zich richtte op de echte en vermeende verschillen en overeenkomsten tussen 
RARA en SuZA, bleef het onduidelijk hoe het nou zat met het slangensnijden, het ruiten ingooien bij 
onder andere Van Leer en de grotere vernielingen bij Shellstations. Het was duidelijk dat de gematigde 
anti-aparheidsorganisaties daar op tegen waren, meerdere initiatiefnemers van SuZA hadden zich in het 
verleden echter wel degelijk schuldig gemaakt aan vernielingen bij onder andere Shellstations. Het 
slangensnijden was in de tweede helft van 1988 nog steeds een geliefde bezigheid van de gehele 
radicale beweging. Peer de Rijk liet in NRC weten het doorsnijden van slangen als actiemethode 
acceptabel te vinden.1423  
Na afloop van de bijeenkomst in Paradiso spraken de initiatiefnemers van de blokkade over hun positie 
zowel tegenover de comités als tegenover de radicale groepen. In een discussiestuk stelde Joost Flint 
dat het de bedoeling was om verwarring te zaaien bij beide groeperingen: “Als we terugvallen op een 
‘discussienivo’, dan zijn die groepen op hun best. Dan liggen de (ideologische) posities ook onwrikbaar 
vast en zijn wij de grote verliezers.”1424 In feite kwam het neer op het negeren van de ideologische 
verschillen binnen de hele beweging en het door de aantrekkelijkheid van het actievoorstel verleiden 
van de verschillende vleugels om mee te doen. Deze strategie om de ideologische keuzes niet te 
benoemen zagen de inti-impies als juist een keuze tegen hun brede ideologie. In het pamflet ‘Shell de 
wereld af!!!!’ stelden de ‘Radikale Anti-Shell groepen’ dat ze op zich voorstander waren van een 
blokkade, maar wij “willen de strijd niet beperken tot één aspekt van de multinational, omdat wij 
beseffen dat je daarmee nooit wereldwijde onderdrukking en uitbuiting, waarin Shell een grote 
verantwoordelijkheid heeft, kan stoppen.”1425  
Wat betreft de comités dachten Duyvendak c.s. vooral dat het lastig zou zijn om het KZA aan boord te 
krijgen. Deze club was immers zelf al bezig met een Shellactie. De AABN had daarom minder te 
verliezen door het initiatief van de spektakelblokkade. In het discussiestuk van Flint werd gesteld dat 
een minderheid binnen het KZA eigenlijk de voorkeur gaf aan terugtrekken uit de actie. Voor KZA en 
AABN was het SuZA-initiatief echter een welkome manier om de radicale vleugel aan zich te binden, 
zonder gelijk RARA erbij te krijgen. In een brief aan onder andere Jan ter Laak (Pax Christi), 
Francesco Mascini (Novib) en Erik van den Bergh (Kairos), schreef Sietse Bosgra over het SuZA-
initiatief: “Het zijn mensen uit de radikalere hoek, maar hun opstelling spreekt ons zeer aan.”1426 
Tijdens de bijeenkomst in Paradiso noemde Bart Luirink van de AABN de plannen “belangrijk, nieuw 
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en opwindend.”1427 Zelfs vanuit de kerken werd in veel gevallen instemmend gerageerd: De Hervormde 
Gemeente van Amsterdam riep haar leden op om mee te blokkeren, leden van de Lutherse kerk en de 
Remonstrantse Broederschap deden actief mee aan de blokkade. Minder positief was de Raad van 
Kerken van Amsterdam: “De Raad van Kerken Amsterdam staat weliswaar achter het doel van de aktie 
(Shell uit Zuid-Afrika), maar is van mening dat het middel ‘blokkade’ onder de huidige 
omstandigheden dit doel niet naderbij brengt.”1428 Kleinere kerkelijke groepen en individuen vormden 
onder andere de Interkerkelijke Werkgroep Shell uit Zuid-Afrika. Deze werkgroep deed vóór de 
spektakelblokkade een dringend beroep op burgemeester Van Thijn om de zaken niet te laten escaleren, 
volgens de werkgroep was SuZA echt van plan om de blokkade geweldloos te laten verlopen. 
De vakbonden waren verdeeld. De Voedingsbond deed actief mee aan de blokkade (en organiseerde 
onder andere een deel van de catering), maar de FNV zelf raadde haar leden af met SuZA in zee te 
gaan.1429 Eén van de redenen was dat het SuZA-comité (aanvankelijk) anoniem opereerde en daarom 
teveel gelijkenis vertoonde met de radicale kraakbeweging.1430 De Industriebond probeerde de 
Voedingsbond nog over te halen om de steun aan de blokkade in te trekken. Volgens de Industriebond 
zou de deelname van de Voedingsbond aan de blokkade de positie van de FNV-leden binnen het Shell 
laboratorium ‘ernstig verzwakken.’ De voorzitter van de Industriebond, Bé van der Weg, deed een 
dringend beroep op Greetje Lubbi van de Voedingsbond om al haar “invloed aan te wenden teneinde te 
voorkomen dat een blokkade van KSLA [dit is het Shell Laboratorium, RM] op enigerlei wijze 
geassocieerd zou kunnen worden met de FNV of één van haar zusterorganisaties.”1431 
De afwijkende achtergrond en strategie van de verschillende organisaties die voor de blokkade 
tekenden werd omzeild door de fysieke samenwerking te minimaliseren. De taken werden onderling 
verdeeld. Voor de organisatie van de blokkade zelf tekende het SuZA-initiatief terwijl de comités een 
aantal side events regelden, waaronder een ‘attractieve informatieavond’ georganiseerd door KZA en 
AABN, onder het motto ‘Sancties nu, acties in bedrijven tegen apartheid’, in theater Odeon in 
Amsterdam. Door deze werkverdeling konden de comités en SuZA samen aan één spektakel werken en 
zouden elkaar toch niet in de wielen rijden. Als opwarmertje voor de blokkade werden op zaterdag 8 
april 1989 in vijftien steden door het hele land picket lines georganiseerd bij in totaal 23 
Shellpompstations. 
 
Op 10 februari 1989 bracht minister Van den Broek de oprichting van SuZA ter sprake in de 
ministerraad. Volgens Van den Broek was het initiatief afkomstig uit kringen van het voormalige blad 
Bluf! en de kraakbeweging. Ook meldde de minister dat de vernieling van Shellpompen onverminderd 
doorging en dat zowel Justitie als de gemeente hier onvoldoende aandacht aan schonken. Volgens 
Bolkestein (Defensie) was de anti-apartheidsbeweging “kleiner (...) geworden dan voorheen, maar wel 
veel harder.”1432 
Toch werd vanuit de politiek en de lokale overheid ook vaak positief op het initiatief gereageerd. 
Verschillende politici en bestuurders schaarden zich achter het plan. Hetgeen voor Shell aanleiding was 
om onder andere de Leidse wethouder De la Mar, het Amsterdamse raadslid Roel van Duyn en de 
Haagse wethouder Verduyn-Lunel voor de rechter te dagen. Deze politici hadden het publiek in een 
advertentie opgeroepen om mee te doen aan de blokkade. De rechter verklaarde in een kort geding de 
bezwaren van Shell ongegrond. Opmerkelijke afwezige in de partijen die de blokkade steunden was de 
PvdA in Amsterdam die zich achter de opvattingen van de burgemeester schaarde. Ook de leiding van 
het Shelllaboratorium zelf was natuurlijk tegen de blokkade. In een brief aan het personeel liet 
algemeen directeur van het laboratorium, Dirk van der Meer, weten de blokkade “volstrekt 
verwerpelijk” te vinden en blij te zijn dat Van Thijn de blokkade niet zou tolereren.1433 
Burgemeester Van Thijn was inderdaad de belangrijkste opposant van de blokkade. Van Thijn was 
vastbesloten een daadwerkelijke blokkade van het gebouw niet te tolereren. De vasthoudendheid om 
een (korte) volledige blokkade niet toe te staan, wekt bevreemding. Immers, tijdens andere acties in de 
voorafgaande periode, bijvoorbeeld van verplegend personeel rond het minsterie van WVC, waren ook 
gebouwen korte tijd geblokkeerd geweest. En zelfs de politie had bij acties wel eens een snelweg 
volledig geblokkeerd. Voor het publiek en de deelnemers aan de demonstratie was het precieze verschil 
tussen een demonstratie en een blokkade onduidelijk en nauwelijks relevant. Ook voor Shell zelf zal 

                                                
1427 Ruw verslag actieconferentie, dd 20-11-1988. Privéarchief Joost Flint. 

1428 Verklaring Raad van Kerken Amsterdam, dd 10-04-1989. Archief Kairos, doos met opschrift Shell-Kerken. IISG. 

1429 Zie onder andere: De anti-apartheidskrant, jaargang 2, nummer 1, april-mei 1990. 

1430 Zie bijvoorbeeld ‘Arbeidersstrijd tegen apartheid’, nr 24, pag. 2. Periodiek van FNV Werkgroep Zuid-Afrika. 

1431 Brief Industriebond FNV aan Voedingsbond FNV, dd 12-04-1989. Privéarchief Joost Flint. 

1432 Notulen ministerraad, dd 10-02-1989, punt 3c. Ministerie van Algemene Zaken. 

1433 Brief D. Van der Meer aan alle KSLA-medewerk(st)ers, dd 17-03-1989. Privéarchief Joost Flint. 
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het verschil niet bar veel hebben uitgemaakt; immers de demonstratie was lang van tevoren bekend en 
klanten of ander belangrijk bezoek zal ongetwijfeld van Shell te horen hebben gekregen dat de 
vestiging in Amsterdam-Noord deze dagen beter gemeden kon worden. Of de blokkade nou volledig 
was of slechts symbolisch, het maakte alleen uit voor Van Thijn. De concessie die ‘de driehoek’ 
(burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van politie) wilde toestaan was dat de 
hoofdingang van het Shellcomplex aan de voorzijde volledig kon worden geblokkeerd, terwijl de 
achterzijde volledig open zou blijven: “Indien dit uitgangspunt zou worden geaccepteerd, betekende dit 
ook dat demonstranten uiting konden geven aan hun ongenoegen over Shell en veel publiciteit zouden 
krijgen, en dat aan de andere kant het bedrijf gewoon zou kunnen doorwerken.”1434 
Voor Van Thijn speelde ongetwijfeld mee dat hij zich aangevallen voelde door de Amsterdamse 
kraakbeweging – waar SuZA, ondanks de recente bekering, toch uit voortkwam – en daardoor niet 
geneigd was op dit punt toe te geven. Zelfs het redelijke vermoeden dat juist om zo’n relatief klein 
verschil in inzicht de vlam wel eens in de pan zou kunnen slaan, kon de burgemeester niet vermurwen. 
Met zijn verbod vooraf op een blokkade stuurde Van Thijn aan op een confrontatie. Van Thijn: “Ik zei: 
demonstreren mag, maar blokkeren niet. Het verschil is anderhalve meter, maar die moet open zijn. 
Daar ben ik glashelder in geweest. Ik kon niet toestaan dat ze het gebouw zouden afsluiten. Dat druist 
in tegen de rechten van de werknemers. Het gaat om het afwegen van grondrechten. In zaken van 
openbare orde moet je duidelijk zijn (...) Mijn opstelling had ook te maken met mijn allergie tegen 
blokkades. Die dateert van de Vondelstraat. Bij een blokkade heerst de anarchie.”1435 Als compromis 
stelde SuZA voor dat de blokkade in plaats van drie dagen lang, slechts een paar uur per dag zou duren 
en dat op de tijdstippen dat er eigenlijk weinig te blokkeren viel.1436 De facto zou dit dus een 
symbolische blokkade zijn. Ook deze handreiking werd door Van Thijn geweigerd. 
Dat de opstelling van Van Thijn op een confrontatie zou uitlopen was van tevoren te bedenken, immers 
uit de naam van de actie alleen al was duidelijk dat het doel een (tijdelijke en ludieke) blokkade was. 
Uiteindelijk kozen de organisatoren voor een symbolische blokkade, waarbij de toegang tot het gebouw 
vrijwel de gehele tijd van de actie open bleef. Ook de Shellmedewerkers werd geen haar gekrenkt, 
hoewel de massaliteit van de demonstratie ongetwijfeld intimiderend was. Op sommige momenten 
raakte de doorgang naar het gebouw toch verstopt. Meer aanleiding had de politie niet nodig. 
Van tevoren had burgemeester Van Thijn toegezegd dat de politie opdracht zou krijgen zeer 
terughoudend te zijn met het gebruik van geweld. Maar het liep anders. Vooral op de tweede dag van 
de blokkade waren er felle schermutselingen tussen actievoerders en de Mobiele Eenheid. De 
organisatoren verzamelden na afloop tientallen ooggetuigenverklaringen die melding maakten van 
buitensporig en ongeprovoceerd geweld door de ME. Excuses werden geëist van burgemeester Van 
Thijn, die daarvan niets wilde weten en juist wees op de gebroken kaak van een agent die van korte 
afstand een straatklinker in het gezicht had gekregen. Aan het eind van de tweede dag bezorgden KZA 
en AABN een brief aan burgemeester Van Thijn en de dienstdoende politiecommandant, waarin het 
bevoegd gezag werd opgeroepen “met verstand en kalmte te reageren op de (...) door de actievoerders 
gekozen tactiek en, anders dan vandaag, te voorkomen dat escalatie optreedt.”1437 De tactiek van de 
actievoerders was steeds een afstand van 50 tot 100 meter te bewaren met de politie en de ME en op 
alle mogelijke manieren te waken voor agressief optreden jegens de werknemers van Shell. Ook de 
Voedingsbond FNV schreef na de tweede dag een brief aan Van Thijn, waarin de burgemeester werd 
opgeroepen om op de volgende dag van de blokkade zelf aanwezig te zijn “om herhaling van een 
dergelijk onverantwoord optreden van de politie te voorkomen.”1438 De derde en laatste dag bleven 
nieuwe schermutselingen uit en kon de spektakelblokkade vreedzaam aflopen. 
Volgens Van Thijn was het een misser van KZA en AABN om in zee te gaan met de radicalen. “Ja, ze 
hebben met vuur gespeeld. Ik heb ze wel op hun verantwoordelijkheid gewezen, onder andere in een 
gesprek met Bart Luirink van de AABN, geloof ik. Ik was vrij goed op de hoogte van de plannen die er 
waren: de politie had immers een infiltrant bij de autonomen. De politie heeft vervolgens onevenredig 
hard opgetreden tijdens de blokkade zelf. De agenten hadden aan één vinger genoeg. Met veel nare 
incidenten, vooral met politiepaarden.” Nadien is er veel te doen geweest over het politiegeweld. Ook 
burgemeester Van Thijn moest later toegeven dat zijn agenten te snel naar de wapenstok hadden 
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gegrepen en dat het optreden met de politiepaarden overdreven was geweest. Over de reden dat het 
toch zo uit de hand kon lopen is veel gespeculeerd. De meest voor de hand liggende verklaring was de 
opgelopen spanning in de hoofdstad tussen de overheid en de kraakbeweging. Van Thijn had gekozen 
voor een harde aanpak van de excessen binnen de beweging. Maar ook bemoeienissen van Shell bij de 
repressie werden vermoed. De radicale beweging was sowieso sterk geneigd om complotten en een-
tweetjes tussen de staat en het bedrijfsleven te ontwaren. In dit geval hoefde de activisten niet ver te 
zoeken naar een complottheorie. Immers voor Shell was de samenwerking tussen de gematigde en de 
radicale vleugel van de anti-apartheidsbeweging zeer zorgwekkend. De strategie van Shell was immers 
– conform het Paganrapport – precies gericht op het uit elkaar spelen van de beweging en het zoveel 
mogelijk isoleren van de meer radicale krachten. Het vermoeden dat sommigen de demonstratie graag 
zagen eindigen in geweld – om daarmee de gematigde comités te laten afhaken – werd gesterkt door 
enkele ooggetuigenverklaringen die signaleerden dat de politie op sommige momenten weinig tot geen 
provocatie nodig had gehad om tot charges over te gaan. In het kader van deze studie is geen enkel 
bewijs gevonden voor een deal tussen Van Thijn en de Amsterdamse politie aan de ene kant en Shell 
aan de andere kant. Van Thijn ontkent nadrukkelijk dat hij in de periode vóór de spektakelblokkade 
contact heeft gehad met Shell.1439 
Wel is opmerkelijk dat Van Thijn, ondanks zijn bewering dat de Amsterdamse politie een infiltrant had 
bij de ‘autonome beweging’, kennelijk niet doorhad dat het SuZA afstand had genomen van haar 
radicale en gewelddadige verleden. Zeker ook vanuit zijn eigen nadruk op de openbare orde had het 
voor de hand gelegen dat Van Thijn direct en persoonlijk contact had gezocht met de organisatoren van 
de blokkade. In plaats daarvan liet hij zijn medewerkster Ine van Brenk onderhandelen met SuZA. 
Wijnand Duyvendak stelt, terugkijkend: “Van Thijn zag het verschil niet tussen ons en de radicale 
vleugel. Hij had er geen vertrouwen in dat wij dingen anders wilden. Achteraf gezien hadden wij 
misschien direct contact met hem moeten opnemen. Maar ik weet niet of hij dat gewild zou hebben.” 
Na afloop claimden zowel de actievoerders als Shell de overwinning. SuZA liet weten dat door het 
spektakel, de grote opkomst en de media-aandacht het imago van Shell een fikse deuk had opgelopen. 
Shell daarentegen liet weten dat als gevolg van de ophef Shell juist meer sympathie had gekregen: “Als 
ik de pers er zo eens op nalees dan denk ik dat onze naamsbekendheid en ons imago er de afgelopen 
dagen alleen maar beter, in plaats van slechter op zijn geworden”,1440 zo stelde Shell-Nederland 
directeur Hooykaas na afloop van de blokkade. Ook zou de saamhorigheid van het Shellpersoneel juist 
zijn gegroeid als gevolg van de acties. 
Het belang van de spektakelblokkade ging voor de anti-apartheidsbeweging echter verder dan de 
eventuele imagoschade voor Shell. In zekere zin slaagde SuZA erin de anti-apartheidbeweging – met 
uitzondering van de anti-impies – voor de eerste keer te verenigen. Deze keer sloot ook de AABN zich 
aan bij een anti-Shell actie, en zelfs het Azania Komitee gaf acte de présence en adverteerde in de 
actiekrant ‘De Deining’. Toch was de eenheid niet volledig. Binnen de anti-apartheidsbeweging waren 
er ook mensen die de spektakelblokkade te ver vonden gaan en die vooral de samenwerking met de 
radicalen hekelden. Eén van hen was DAFN-bestuurslid, en actief PvdA’er Johan Wijne die in een 
ingezonden brief in de Volkskrant van 26 april 1989, de blokkade “schaamteloos en misselijk makend” 
noemde, “omdat het de slachtoffers van de Apartheid niet heeft geholpen, integendeel zelfs en 
voornamelijk het ego van een actie-geil volkje heeft bevredigd.” Het DAFN distantieerde zich 
vervolgens van de ingezonden brief van haar bestuurslid. In een brief aan Kairos stelde DAFN “dat de 
brief een eigen initiatief was van de heer Wijne en slechts zijn persoonlijke standpunt weergeeft.”1441 
RARA raakte door de samenwerking van SuZA met de gematigde comités steeds meer geïsoleerd. 
Hoewel de aanslagen niet met zoveel woorden veroordeeld werden door de SuZA-mensen, was wel 
duidelijk dat een grote meerderheid van de beweging de aanslagen niet constructief vond en afwees. De 
afkeer van de gematigde koers van SuZa leidde tot een tegenaanval. Een week voor de blokkade vond 
een brand plaats bij een Shell overslagstation (Thermo Shell) in Hilversum. De aanslag werd geclaimd 
door RARA. Dit was de eerste keer in lange tijd dat RARA weer van zich deed horen. Het blad NN 
publiceerde een ‘Kommunikee’ van RARA over de aanslag waarin vooral SuZA de wind van voren 
kreeg. Volgens RARA conformeerden de organisatoren van de blokkade zich aan de sociaal-
democratische politiek. De schrijvers van het Kommunikee hoonden de doelstellingen van SuZA die 
zich zouden beperken tot ‘het politieke klimaat een beetje veranderen’. Het aan de kaak stellen van 
Shell en het beschadigen van het imago van Shell sneed volgens RARA ook geen hout, want: “Shell’s 
kollaboratie met het apartheidsregime is allang bekend, qua imago valt er weinig meer te beschadigen.” 
Een actie tegen Shell zou volgens RARA juist moeten voortborduren op de militante anti-
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apartheidsstrijd. “Illustratief daarvoor was het moment tijdens de eerste actieconferentie in Paradiso, 
waarop het SuZA nadrukkelijk weigerde om de eis ‘René vrij’ in deze aktie op te nemen.” Volgens 
RARA stond SuZa toe dat ‘sosjaal-demokratiese’ groeperingen en organisaties “hun variant van 
geweldloosheid dwingend opleggen aan alle aanwezigen, op straffe van hun uittreding uit de 
blokkade.” Volgens RARA deed een keuze voor geweldloosheid geen recht aan “de noodzaak van anti-
parlementaire politiek op alle nivo’s.” En: “Het is een poging het blokkade-initiatief binnen de sosiaal-
demokratiese marges te dwingen. Radikale, revolutionaire politiek en de zogenaamde openbare orde 
zijn nu eenmaal twee onverenigbare grootheden.”1442 
In hetzelfde nummer van NN diende een vertegenwoordiger van de andere vleugel de RARA-
aanhanger van repliek: “Wie revolutie wil voeren zonder de steun van de mensen streeft dictatuur na 
(...) Wie militante politiek bedrijft of voorstaat, die kwa timing kennelijk voornamelijk dient om interne 
discussies kracht bij te zetten, maakt zich mijns inziens schuldig aan contra-revolutie.”1443 De aanslag 
op Thermo Shell op de vooravond van de blokkade noemde de auteur een “gemene stoot onder de 
gordel”. De anti-impies maakten niet alleen met de aanslag bij Thermo Shell hun afwijkende mening 
bekend. Ook werd vanuit deze hoek de ‘Radikale anti-Shell Krant’1444 gepubliceerd waar onomwonden 
werd opgeroepen tot gewelddadige acties tegen Shell en waarmee de anti-impies probeerden de 
spektakelblokkade het gras voor de voeten weg te maaien.  
Uiteindelijk bleek de RARA-aanslag op Thermo Shell in Hilversum een laatste stuiptrekking van 
RARA op het gebied van de anti-apartheidsstrijd. Getrouw aan het gedachtegoed van de totaalstrijd 
richtte RARA zich in de jaren daarna op een ander strijdtoneel: het Nederlandse asiel- en 
migratiebeleid. 
René Roemersma had het actiethema rond apartheid al eerder verlaten. Na zijn vrijlating op 3 januari 
1989 concentreerde Roemersma zich op Midden-Amerika en het oprichten van radiostations aldaar. De 
aanslag bij Thermo Shell kon zijn goedkeuring niet wegdragen: “Ik vond het een dramatische escalatie; 
niet verstandig. Het paste niet bij mijn idee van ‘eenheid in verscheidenheid’. Ik heb de daders er 
overigens niet op aangesproken. Ook dat hoorde niet.” 
 
Na het spektakel de stilte 
Na de blokkade bleef het vanuit SuZA geruime tijd stil. De gematigde anti-apartheidsorganisaties 
gingen wel gewoon door met hun activiteiten, zij het dat in 1989 de activiteiten op een laag pitje 
stonden. In mei volgden de ‘reguliere’ acties tijdens de Shellaandeelhoudersvergadering, voorafgegaan, 
op 6 mei, door een landelijke actiedag, waarbij demonstraties waren gehouden bij diverse Shellstations. 
Maar erg veel aandacht kregen de acties niet. Ten eerste omdat ze in de schaduw stonden van de 
spektakelblokkade, maar ook omdat enkele dagen eerder het tweede kabinet Lubbers ten val was 
gekomen.  
Verkiezingen vonden plaats in september 1989. Tijdens de campagne speelde de kwestie Zuid-Afrika 
nauwelijks, ondanks het verschijnen van een nieuw, kritischer beleidskader van het CDA met 
betrekking tot apartheid. De PvdA had na vele jaren in de oppositie z’n zinnen gezet op 
regeringsdeelname en wenste de verhoudingen met het CDA niet op voorhand te vertroebelen door de 
oude kwestie van de apartheid opnieuw op scherp te zetten. In het PvdA-verkiezingsprogramma 
‘Kiezen voor kwaliteit’ was het Zuidelijk-Afrikabeleid geen prioriteit. Maatregelen moesten bij 
voorkeur in EG-verband worden genomen, en pas bij uitblijven daarvan zouden eenzijdige Nederlandse 
maatregelen mogelijk zijn. Waarbij dus werd genegeerd dat die maatregelen al jarenlang waren 
uitgebleven. Wanneer precies het tijd zou zijn voor eenzijdige maatregelen, daar liet de PvdA zich niet 
over uit. Alle ruimte dus voor compromissen. Op het gebied van buitenlandse betrekkingen was de blik 
trouwens grotendeels gericht op Oost-Europa waar spannende ontwikkelingen gaande waren. In Zuid-
Afrika leek zich met het aantreden van Frederik de Klerk als nieuwe president een zekere verzachting 
van het regime af te tekenen. Zelfs de slangensnijders hielden zich tamelijk rustig in de tweede helft 
van 1989, op een gezamenlijke actie na in de nacht van 15 op 16 oktober toen op één avond bij 41 
Shellstations vernielingen werden aangericht, in plaatsen als Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Arnhem, 
Apeldoorn en Groningen. Een actie die trouwens werd vergezeld van soortgelijke vernielingen in 
Denemarken. Deze aanslagen kwamen uit de koker van de anti-impies die daarmee lieten zien dat ze 
ook zelfstandig in staat waren gecoördineerd en relatief grootschalig actie te voeren tegen Shell. 
Voor SuZA was de stilte ondraaglijk. De spektakelblokkade was georganiseerd in de hoop daarmee een 
nieuwe golf van acties te ontketenen. Het comité was na de blokkade niet opgeheven en had de 
bedoeling om vervolgactiviteiten te organiseren. De vergaderingen van het comité verliepen echter 
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mat. Er moest iets gebeuren. Volgens SuZA vielen er met de machtswisseling in Zuid-Afrika geen 
veranderingen te verwachten. Immers, De Klerk stond bekend als een conservatief “... maar wordt nu, 
net als Botha indertijd, gelanceerd als ‘hervormer’.”1445 De Nasionale Party zou absoluut niet van plan 
zijn te veranderen richting een niet-raciale samenleving. De druk van het ANC zou De Klerk echter 
‘binnen enkele jaren’ kunnen dwingen tot onderhandelingen: “Zeker is dit echter bepaald niet.” 
Het doel van de spektakelblokkade was geweest het onder druk zetten van Shell en het voor zoveel 
mogelijk mensen synoniem maken van de naam ‘Shell’ met ‘apartheid’. Dat doel was slechts 
gedeeltelijk bereikt. Meer mensen dan voorheen identificeerden Shell met apartheid (volgens SuZA), 
maar dit had niet geleid tot nieuwe initiatieven. Volgens SuZa was het verhaal van de actievoerders 
over Shell te eenvoudig en te eenvormig geweest: “Daarmee hebben we teveel ruimte gegeven aan 
‘gematigde’ opiniemakers die met een succesvol beroep op Hollandse redelijkheid konden bepleiten 
om niets te doen. Hun verhaal is: desinvestering blijkt Pretoria niet onder druk te zetten, en dus heb je 
er meer aan als Shell in ZA kritisch of zelfs burgerlijk ongehoorzaam is.”1446 Het verhaal zou moeten 
zijn, volgens SuZA, dat desinvesteren wel degelijk werkt, want het zet de Zuid-Afrikaanse economie 
en financiële positie onder wezenlijke druk. Ook zou de boodschap het beeld moeten ontkrachten dat 
Shell in Zuid-Afrika ‘burgerlijk ongehoorzaam’ zou zijn en druk zou uitoefenen op de Zuid-Afrikaanse 
regering.  
Ook de ‘zijwaartse’ druk op de politiek, als afgeleid doel van de blokkade, was niet van de grond 
gekomen. Het nadeel van een eenmalige actie was, zo analyseerde SuZA, dat de media-aandacht 
slechts kortdurend was. “De spanningsboog moet langer, dat kreëert kansen en geeft ruimte aan 
inspiratie.” 
Er gingen zelfs stemmen op om Shell als doelwit te vervangen voor een op de politiek gerichte 
campagne, ingegeven door de verkiezingen van 1989. Daar verzette onder andere actievoerder René 
Didde zich tegen: “Op mij komt het over als ‘een vlucht naar voren’, die wellicht veroorzaakt wordt 
door het nog verder afkalven van de radikale aktiebeweging waardoor we nog meer richting 
traditionele kommitees moeten opschuiven om mensen te winnen voor een grote aktie.”1447 
Om de impasse te doorbreken organiseerde SuZA op 26 november 1989 in het Amsterdamse Barleaus 
Gymnasium een nieuwe actieconferentie met als leuzen: ‘Doorbreek de Stilte’ en ‘Shell uit Zuid-
Afrika, Sancties Nu’. De bedoeling was dat de eis van sancties richting Zuid-Afrika opnieuw kracht 
zouden worden bijgezet. Met de PvdA in de regering zouden de eisen wellicht in vruchtbaarder aarde 
vallen dan tijdens de barre jaren van Lubbers I en II. Over hoe de acties vorm te geven, daarover viel 
niet makkelijk overeenstemming te krijgen. De SuZa-initiatoren liepen naar eigen zeggen “... vast in 
het dilemma ‘herhaling of verandering’.” Hoe kon worden voortgebouwd op het succes van de 
spektakelblokkade zonder te vervallen in herhaling van zetten? Volgens SuZA zou de stap vooruit 
vooral moeten komen uit het verbreden van de acties en een actievere deelname in alle delen van het 
land. Volgens SuZA was het nodig om nu ook serieus werk te maken van het versterken van de 
samenwerking met anti-Shellgroepen in andere delen van de wereld: “Een dergelijke samenwerking zal 
niet alleen de strijd tegen Shell versterken, maar is ook politiek steeds meer noodzakelijk in het kader 
van de Europese eenwording.” SuZA stelde voor om een nieuwe, grote driedaagse actie of blokkade bij 
Shell uit te stellen liefst tot na de zomer van 1990, maar desnoods tot mei 1990. Tot die tijd zouden een 
aantal ‘middelgrote acties’ georganiseerd moeten worden. “Deze akties worden in de diverse 
regio’s/steden voorbereid. We lanceren naast akties tegen Shell twee nieuwe aktie-items: de 
kolenboycot en het opzeggen van het luchtvaartverdrag.”1448 De bedoeling was dat mensen uit 
verschillende hoeken bij de acties zouden worden betrokken: vakbonden, studenten, scholieren. Ook 
zouden de acties vergezeld kunnen gaan van regionale ‘aktiefestivals’, met optredens van bands, 
dichters, discussie- en informatieavonden. 
De kolenboycot en het luchtvaartverdrag waren onder andere gekozen omdat SuZA verwachtte dat op 
dit vlak zaken gedaan konden worden met de PvdA. Op deze punten hadden de sociaal-democraten 
zich al gecommiteerd, zo dacht men. Maar Shell moest het hoofddoelwit blijven, meenden de 
actievoerders. Via de acties wilde SuZA ook nadruk leggen op het feit dat Nederland achterliep op het 
gebied van maatregelen jegens Zuid-Afrika. De zijwaartse druk op de regering moest worden 
verhoogd: ‘Nederlandse Sancties NU!’. 
De plannen waren ambitieus. Wat betreft de Shellacties was het de bedoeling dat er een soort actie-
estafette zou komen. In de eerste maanden van 1990 zou iedere twee weken een ander 
distributiecentrum van Shell worden omsingeld en/of geblokkeerd. Ook schepen en tankauto’s zouden 
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het doelwit worden van acties en blokkades. Daarnaast was SuZa van plan de kerosinebevoorrading 
van Schiphol te belemmeren. Deze brandstof werd met schepen via de Haarlemmerringvaart 
aangevoerd. Via bruggen over de ringvaart zouden actievoerders hun slag slaan en daarmee zowel 
Shell als het luchtvaartverdrag kunnen treffen. De eis tot een kolenboycot zou kracht worden bijgezet 
door een omsingeling van het gebouw van de havenwerkgevers, acties bij kolengestookte 
elektriciteitscentrales en ‘Greenpeace-achtige’ acties rondom kolenschepen uit Zuid-Afrika. De SuZA-
kern wilde ook de banden met de radicale vleugel weer aanhalen. In een SuZA-vergadering van 11 
september 1989 schreef notuliste ‘Nanda’: “De ‘radikalere’ groepen moeten erbij betrokken worden, 
dat is vorig jaar niet gelukt (...) Onder ‘radikalere’ groepen vallen in dit verband: de anti-impies, de 
Vranckrijckscene, de Slagerzigt/Frontline-scene.”1449 De SuZA-mensen realiseerden zich dat de 
houding ten opzichte van de politie bepalend was voor de deelname van de radicaalste groepen. De 
bedoeling was dat er minder ‘defensief’ zou moeten worden opgetreden door de actievoerders. 
Uiteindelijk zou deze verbreding van SuZA er niet komen. De radicaalste groepen, voor zover ze niet 
al aan interne strijd ten onder waren gegaan, hadden hun aandacht verlegd richting Europa ’92 (het 
proces van de Europese eenwording) en het Nederlandse asielbeleid.  
Nog geen maand later werd de eerste actie in het kader van het luchtvaartverdrag al uitgevoerd. Op 15 
december 1989 probeerden ongeveer 500 actievoerders een startbaan van Schiphol te 
bezetten/blokkeren waar een vliegtuig van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij SAL zou 
vertrekken. De actie werd door de politie verijdeld. De actievoerders werden twee kilometer voor de 
Zwanenburgbaan klemgereden door de politie. Ook hardlopend konden ze de baan niet bereiken. De 
bedoeling was geweest het vertrek van het SAL-toestel van die dag te vertragen en onder andere een 
ANC-vlag op de staartvleugel te schilderen.1450 De actie-estafette bij Shell zou er nooit komen. De 
spectaculaire ontwikkelingen in Zuid-Afrika zelf, namelijk de vrijlating van Mandela, vroegen om even 
pas op de plaats. 
De nieuwe Shellblokkade kwam er wel. De blokkade van het Shellhoofdkantoor op 15 en 16 juni 1990, 
viel samen met het 100-jarig bestaan van Shell. Tevens was het de dag van de Soweto-herdenking. Dat 
was een samenloop die men niet kon laten passeren. Vooral de Haagse activisten vanuit het kraakpand 
De Blauwe Aanslag drongen aan op deze actie. KZA en AABN waren sceptisch over het idee. Volgens 
beide organisaties was de actiebereidheid in Nederland niet groot genoeg voor een tweedaagse actie. 
KZA besloot alleen de blokkade op 16 juni te ondersteunen. Op 12 juni werd echter bekend dat 
Mandela op die dag naar Nederland zou komen. De aandacht van media en publiek verschoof daarom 
van Den Haag naar Amsterdam. De deelname aan de blokkade was tot teleurstelling van de 
organisatoren minimaal. NN berichtte: “Hierna zakte de boel in. Mensen gingen rondlopen, naar huis 
of koffiedrinken in de stad.” 1451 Tot overmaat van ramp zegde ook koningin Beatrix een bezoek aan de 
100-jarige Shell af (vanwege de blokkade, overigens) waardoor er voor de actievoerders weinig 
stimulans overbleef om de actie voort te zetten. NN: “Maar ja, het valt in deze dagen niet mee om 
spontaan veel mensen in beweging te krijgen. Allerlei brede klups die vorig jaar nog meededen, hadden 
nu weinig zin. Toen de PvdA uit de misère probeerde te komen door snel Mandela te kidnappen en 
KZA en AABN daar achteraan gingen rennen, was helemaal duidelijk dat de demonstratie niet enorm 
zou worden.”1452 
Een week later vond er nog een actie plaats. In Rotterdam werd op 23 juni het Zuid-Afrikaanse schip 
Berlinda korte tijd tegen gehouden. De Berlinda was met 74.000 ton kolen afkomstig uit Richards Bay 
in Zuid-Afrika. De kolen waren bestemd voor Shell. Naast een blokkade op het water, zou ook op de 
kade een manifestatie plaatsvinden. Op de plek waar het schip de lading zou lossen werd een podium 
opgesteld. Opnieuw was de opkomst laag, hetgeen onder andere geweten werd aan de afgelegen 
locatie. Maar in feite was het momentum op dat moment al verdwenen. De situatie in Zuid-Afrika was 
niet meer eenduidig uit te leggen. Nieuwe boycotactiviteiten gingen in tegen het gevoel dat het in Zuid-
Afrika de goede kant uit ging. Het zou al moeilijk genoeg blijken om de bestaande sancties nog even 
aan te houden. 
Op 28 februari 1991 kwamen de organisaties die betrokken waren bij de anti-Shell acties – KZA, 
Kairos, Pax Christi en de Novib – overeen hoe in de nieuwe situatie gehandeld moest worden met 
betrekking tot Shell. De eis tot desinvestering lieten de organisaties vallen, en de boycot van Shell werd 
opgeheven. Wel zouden de bedrijven met banden in Zuid-Afrika kritisch worden gevolgd, de 
invalshoek daarbij was te kijken welke bijdrage deze bedrijven konden leveren aan de sociaal-
economische ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Vooral zouden de anti-apartheidsgroepen nadruk leggen 
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op het aankaarten van het sociaal beleid van de bedrijven in Zuid-Afrika, daarbij gevoed door 
informatie van de lokale vakbonden en bevrijdingsbewegingen. Ook namen de organisaties zich voor 
om – vóór de aanstaande aandeelhoudersvergadering van Shell – een persconferentie te organiseren 
waarin de boycot werd afgeblazen: “Deze verklaring zal als een overwinning op Shell worden 
gepresenteerd.”1453 
In een open brief1454 kondigden SuZA en het Landelijk Overleg Shell uit Zuid-Afrika, Sancties Nu 
(LOSuZA) eind 1990 aan de activiteiten op te schorten. De aanleiding was uiteraard de ontwikkelingen 
in Zuid-Afrika zelf. SuZa constateerde dat de ontwikkelingen in Zuid-Afrika voor verwarring zorgden 
bij de ‘gevestigde’ anti-apartheidsorganisaties: “Welke actie moeten gevoerd worden, waar moet de 
nadruk op liggen?” De besluiteloosheid van de gevestigde organisaties wekte irritatie bij de radicalere 
actievoerders: “Naar ons idee is het niet alleen tekenend voor de anti-apartheidsbeweging, maar voor 
Nederlandse solidariteitsbewegingen in het algemeen, dat al deze verwarring tot niet meer leidt dan een 
sprakeloze passiviteit. Kennelijk komt het pas op grote schaal tot akties als er een heel eenduidige 
positie valt in te nemen: als zonneklaar is wie goed en wie slecht is, en glashelder wat er ginds moet 
gebeuren.” SuZa constateerde dat ‘het leven uit de strijd was verdwenen’, en dat er dus geen basis meer 
was om het soort acties te ondernemen waarvoor SuZa was opgericht: massale, maar scherpe acties 
waaraan veel verschillende groepen mee konden doen. SuZa constateerde ook dat de acties tegen Shell 
teveel op uitsluitend nationaal niveau waren gevoerd. Pas vanaf de internationale actiedag ‘loop naar de 
pomp’, op 28 april 1990, was de strijd tegen Shell, volgens de woordvoerders van SuZa internationaal 
gevoerd. Op deze dag werd bij zo’n honderd Shellpompen in zeven landen tegelijk actie gevoerd. 
“Eigenlijk is deze internationale doorbraak te laat gekomen. Als deze internationale structuur een paar 
jaar eerder had gefunctioneerd, hadden we het Shell nog veel moeilijker kunnen maken. Want een 
multinational bestrijd je uiteindelijk alleen multinationaal.”1455 
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