
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


 308 

 
 
 
9. De beweging na 1990 
De val van de Berlijnse Muur, eind 1989, en de daarop volgende collaps van het Oostblok markeert één 
van de meest hoopvolle, maar ook meest verwarrende periodes uit de moderne geschiedenis. Er leek 
een einde gekomen aan de wederzijdse (nucleaire) gijzeling waarin de twee machtsblokken – Oost en 
West – elkaar hielden. Het einde van de wapenwedloop zou betekenen dat grote hoeveelheden geld en 
energie – het zogenaamde ‘vredesdividend’ – vrij zouden kunnen komen voor het opbouwen van een 
vreedzame, eerlijke, mondiale samenleving. In deze periode van euforie wandelde Nelson Mandela, op 
11 februari 1990, de gevangenis uit na 28 jaar vast te hebben gezeten. Zijn vrijlating was een 
gebeurtenis die door honderden miljoenen mensen wereldwijd via de televisie werd gevolgd. De 
triomfantelijke vuist in de lucht van Mandela bekrachtigde het gevoel dat totalitaire systemen ten dode 
waren opgeschreven en dat na decennia van ideologische tweestrijd de wereld rijp was voor 
verzoening.1456 
Het is een understatement dat de wereld niet was voorbereid op de nieuwe situatie. De decennia van 
Koude Oorlog en ideologische tegenstellingen betekenden niet alleen een verdeelde wereld, maar 
betekenden ook relatieve stabiliteit. De periode na 1989 was, in de woorden van journalist Hofland, een 
niemandsland, “een gebied in een overgangstijd, waar de discipline van de oude macht steeds sneller 
verdwijnt terwijl zich nog geen nieuwe macht laat gelden.”1457 De euforie van 1989 en de hoop op een 
vredesdividend duurde maar kort. In de zomer van 1990 viel Saddam Hoessein Koeweit binnen en 
forceerde daarmee Amerikaans ingrijpen in de regio. Een jaar later begon de burgeroorlog in 
Joegoslavië die leidde tot de desintegratie van het land, tot etnische zuiveringen en massamoord. De 
internationale gemeenschap blonk uit door wijfelachtig optreden en besluiteloosheid. Iets later, in 1994, 
kreeg het vertrouwen in de nieuwe tijd een nieuwe knauw met de genocide in Rwanda.  
In Zuid-Afrika kwamen, na de legalisering van het ANC, onderhandelingen op gang tussen de oude 
bevrijdingsbeweging en de blanke minderheidsregering. Maar de (moeizame) gesprekken werden 
overschaduwd door toenemend geweld. In de zwarte wijken rondom Johannesburg raakte aanhangers 
van het ANC en van de Inkatha Freedom Party steeds vaker slaags, waarbij elementen binnen leger en 
politie volgens velen een twijfelachtige rol hebben gespeeld. Elders in het land bewapenden blanke 
radicalen zich. Na de moord op de populaire ANC-leider Chris Hani door een migrant van Poolse 
afkomst leek Zuid-Afrika af te stevenen op een Joegoslavisch scenario. Uiteindelijk verliepen de eerste 
democratische verkiezingen in Zuid-Afrika voorbeeldig en werd Nelson Mandela op 17 april 1994 de 
eerste president van de ‘Rainbow Nation’. 
 
De vrijlating van Mandela luidde ook het einde in van de anti-apartheidsbeweging. De beweging was 
verrast door de snelle ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Vanaf dit moment moest de boodschap van de 
organisaties ineens veel genuanceerder worden gebracht. Oproepen tot een embargo, of zelfs het in 
stand houden van sancties, moesten vanaf nu uitgelegd worden. In plaats van een morele oproep werd 
het een strategische overweging. Daar kregen de organisaties de bevolking niet mee de straat op. Het 
aantal acties tegen de apartheid nam vanaf 1990 drastisch af. Als drukmiddel richting de overheid 
verloor de anti-apartheidsbeweging de omvangrijke achterban. Wat overeind bleef als troef was de 
solidariteit met de bevrijdingsbeweging ANC en met de zwarte bevolking en de nauwe banden met de 
komende leiders van het land. 
Vooral het KZA probeerde de sancties die in het verleden jegens Zuid-Afrika waren uitgevaardigd, zo 
lang mogelijk overeind te houden. Maar de verhoudingen waren al verschoven. In plaats van 
tegenstanders (en vijanden zelfs) waren de politiek en het bedrijfsleven de onderhandelingspartners 
geworden van de bevrijdingsbeweging. Met het zicht op de komende regeringsverantwoordelijkheid 
kreeg het ANC steeds meer de behoefte om goede banden aan te knopen met potentiële investeerders. 
Langzaam maar zeker maakte de roep van het KZA om een economische boycot plaats voor een 
uitnodiging om juist betrokken te raken in Zuid-Afrika. Aanvankelijk ging die uitnodiging vooral uit 
naar het midden- en kleinbedrijf in Nederland, maar bij een bijeenkomst in 1994 in het Rotterdamse 
World Trade Center, mede georganiseerd door het KZA, waren ook vertegenwoordigers van 
multinationals aanwezig evenals ondernemersvereniging VNO. 

                                                
1456 Zie bijvoorbeeld hierover Guéhenno, Jean-Marie, Het einde van de democratie. Lannoo, Tielt 1994, en Fukuyama, 

Francis. Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. Contact, Amsterdam, 1999. 

1457 Hofland, H.J.A. Het niemandsland van de jaren negentig. Historisch Nieuwsblad, nr 3, 2006. Zie ook: 

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6776/het-niemandsland-van-de-jaren-negentig.html 
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De AABN richtte zich op het oplaaiende geweld in het veranderende Zuid-Afrika. Tussen 1990 en 
1994 initieerde en steunde de AABN het contact tussen drie Nederlandse politiebonden en de Zuid-
Afrikaanse bond voor politie en gevangenispersoneel. Dit was vooral gericht op het verbeteren van de 
mensenrechtensituatie in Zuid-Afrika. Na 1992 bezochten Nederlandse politiemensen diverse keren 
Zuid-Afrika om het voortdurende geweld te monitoren. Gesubsidieerd door de Nederlandse overheid 
(het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking) verbleven Nederlandse agenten enige tijd in 
townships rondom Johannesburg om het geweld in kaart te brengen.1458 Daarnaast organiseerde de 
AABN tussen 1990 en 1994 conferenties over ‘nieuwe’ onderwerpen zoals de milieuproblematiek en 
de positie van homo’s in Zuid-Afrika. Ook Kairos richtte zich op het ontluikende geweld in Zuid-
Afrika en hielp de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken en de Bisschoppenconferentie met de opzet van 
een geweldsmonitoringssysteem. 
 
De Nederlandse politieke verhoudingen verschoven aan het einde van de jaren tachtig. Na twee 
opeenvolgende rechtse kabinetten onder leiding van Lubbers, was op 7 november 1989 het derde 
kabinet Lubbers aangetreden. In dit centrum-linkse kabinet kreeg de PvdA voor het eerst in acht jaar 
weer regeringsverantwoordelijkheid. Hoewel de anti-apartheidsbeweging weinig vertrouwen had in 
Hans van den Broek, die opnieuw minister van Buitenlandse Zaken was geworden, zaten er in het 
regeerakkoord toch wel enkele lichtpuntjes. De belangrijkste daarvan was dat het kabinet van plan was 
nieuwe sanctiemaatregelen tegen Zuid-Afrika uit te vaardigen waaraan niet de hele EG per se mee 
hoefde te doen. Dit was weliswaar hetzelfde aanbod als eerder was gedaan tijdens de Kamerdebatten 
over de olieboycot van 1980/81, maar betekende winst in vergelijking met het beleid van de eerdere 
kabinetten Lubbers. Met de veranderingen in Zuid-Afrika werd een pleidooi voor nieuwe sancties 
echter overbodig. Wat bleef was een gevecht over het in stand houden van de oude sancties; een 
gevecht dat zich steeds meer in de achterhoede afspeelde.  
Zelfs de steun van de PvdA inzake de sancties tegen Zuid-Afrika was niet meer vanzelfsprekend. In 
februari 1990 schreven KZA, AABN en Kairos een brief aan het partijbestuur van de PvdA en aan de 
PvdA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer, waarin zij concludeerden dat, nadat ze jarenlang met de 
PvdA hadden samengewerkt, “onze opvattingen nu uiteen [lijken] te lopen.”1459 Volgens de 
organisaties waren de aankondigingen van De Klerk nog geen reden om de koers op het gebied van 
sancties te wijzigen. Volgens de beweging speelde vooral de behoefte aan goede relaties met 
coalitiepartner CDA een rol bij de overwegingen van de sociaal-democraten om de behandeling van de 
wetgeving inzake een investeringsstop uit te stellen: “Voor zover ons bekend heeft het CDA daarbij 
geen harde toezeggingen gedaan over de duur van het uitstel en de voorwaarden aan de regering-De 
Klerk die een nog verder uitstel uitsluiten.”  
Uit de verslagen van de ministerraad bleek overigens dat de PvdA-minsters zich tegenover hun CDA-
collega’s wel degelijk hard hebben gemaakt voor het overeind houden van de sancties. In een 
vergadering van 7 december 1990 besprak de ministerraad de mogelijkheden van het opheffen van de 
sancties tegen Zuid-Afrika.1460 Zowel vice-premier Kok als minister Pronk verzetten zich tegen het al 
te snel opheffen van de sancties. Volgens Kok was het afschaffen van de apartheid ‘een proces’ en 
moet het opheffen van de sancties dat ook zijn. Volgens Pronk waren er nog geen diepgaande en 
onomkeerbare wijzigingen in het Zuid-Afrikaanse beleid. Pronk wees erop dat de onderhandelingen 
tussen de regering en het ANC nog niet waren begonnen en dat er nog circa drieduizend politieke 
gevangenen vastzaten. Daarmee vertolkte hij vrijwel woordelijk het KZA-standpunt. Vooral de 
ministers van CDA-huize vonden dat er alle aanleiding was om sancties op te heffen. Andriessen wees 
op de economische gevolgen van de sancties voor de Zuid-Afrikaanse economie: “Dat is ook weer 
aanleiding voor verdere onrust.” Minister Maij stelde “... dat Nederland niet het laatste land moet zijn 
dat de economische sancties zal opheffen.” Volgens haar deed Zuid-Afrika “erg z’n best om uit de 
problemen te komen.” PvdA en CDA dachten spiegelbeeldig over het opheffen van sancties. De CDA-
ministers bepleitten eerste stappen in het opheffen van economische sancties, maar het handhaven van 
de culturele- en sportboycot, terwijl de PvdA-ministers signalen wensten te geven door het opheffen 
van (onderdelen van) de culturele en sportboycot, maar vasthielden aan de economische maatregelen 
totdat, bijvoorbeeld, de politieke gevangenen waren vrijgelaten.  
Volgens minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek waren er in Zuid-Afrika wel degelijk 
onomkeerbare veranderingen, “in die zin dat zonder geweld het proces niet meer kan worden 

                                                
1458 Hun bevindingen werden gepubliceerd in twee rapporten, uitgegeven door de AABN: Violence in the Vaal: report by a 

Dutch Violence Observation Mission to the Vaal Triangle in South Africa, april-mei 1993; en Shocking morals: the Vaal 

revisited, juli-november 1994. 

1459 Brief KZA, AABN en Kairos aan de PvdA, dd 09-02-1990. 

1460 Notulen ministerraad, dd 07-12-1990, punt 3a. Ministerie van Algemene Zaken. 
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gekeerd.”1461 Maar zelfs zonder omkering van het transitieproces brak er geweld uit in Zuid-Afrika 
tussen aanhangers van het ANC en de Inkatha Freedom Party. Er waren vermoedens dat de Zuid-
Afrikaanse regering achter het geweld zat en met name probeerde om Inkatha te versterken om zo de 
positie van het ANC in de onderhandelingen te verzwakken. In juli 1991 kwamen Zuid-Afrikaanse 
kranten met bewijzen van steun van de regering De Klerk aan Inkatha. In een gezamenlijke brief aan 
minister Van den Broek schreven Kairos, KZA en AABN: “Dit bewijst dat de komende 
onderhandelingen tussen regering, ANC en anderen gebruikt zullen worden om te bereiken dat de 
macht in handen zal blijven van de blanke Nationale Partij en de met haar verwante partijen zoals 
Inkatha.”1462 De organisaties eisten van de Nederlandse regering (op dat moment voorzitter van de 
Europese Gemeenschap) dat deze de eisen van Zuid-Afrikaanse kerkleiders zou ondersteunen tot een 
onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van veiligheidstroepen bij het geweld, en de vorming 
op korte termijn van een interimregering. De comités meenden dat de sancties richting Zuid-Afrika niet 
konden worden opgeheven voordat Zuid-Afrika een nieuwe grondwet en een nieuwe democratische 
gekozen regering had. Een concrete eis was dat Nederland de vergunning voor de leverantie van 
communicatie-apparatuur aan de Zuid-Afrikaanse marine zou intrekken.1463  
 
Onafhankelijk van de vraag of de sancties snel of langzamer moesten worden afgebouwd, wilde het 
kabinet op korte termijn de betrekkingen met Zuid-Afrika normaliseren. Daarbij speelde de behoefte 
om vooraan te staan in het ontwikkelen van economische banden met het nieuwe Zuid-Afrika. Lubbers 
en De Klerk leken het bovendien prima met elkaar te kunnen vinden. Dat op de achtergrond daarvan de 
oude gevoelens van stamverwantschap speelden bleek later toen Lubbers tijdens een CDA-bijeenkomst 
de volgende toast uitbracht: “Laat onze gedachten en ons gebed vanavond uitgaan naar Staatspresident 
De Klerk. (...) De Klerk en zijn vrouw Marieke (...) spreken onze taal en ik zou hen willen zeggen: ‘Ja, 
wij horen bij elkaar.’”1464 
In januari 1992 liet de regering weten dat Lubbers en Van den Broek van plan waren tussen 18 en 20 
februari van dat jaar een tegenbezoek te brengen aan Zuid-Afrika. Zo’n tegenbezoek is gebruikelijk in 
de diplomatieke verhoudingen, maar in dit geval werd het bezoek door het ANC opgevat als een 
steunbetuiging voor De Klerk die op dat moment in onderhandeling was met het ANC over de 
machtsoverdracht. In een persverklaring op 10 januari liet het ANC weten dat het voorgenomen bezoek 
slecht getimed en prematuur was: “A visit such as this would confer legitimacy on an illegitimate 
regime at the very moment when representatives of the majority of major political organisations are 
coming together to chart the way forward, including the establishment of an Interim Government of 
National Unity.”1465 Lubbers c.s. waren woedend om deze afwijzing, want naar hun zeggen had het 
ANC eerder aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het bezoek. Volgens Lubbers had Mandela hem 
persoonlijk verzekerd dat het ANC niet tegen het bezoek was. Dit werd later door Mandela ontkend. 
Het ANC vond dat er pas sprake kon zijn van een officieel bezoek als er in Zuid-Afrika een 
‘onomkeerbare stap’ zou zijn gezet in de vorming van een overgangsregering. Binnen de Nederlandse 
verhoudingen had Lubbers vooral onhandig geopereerd door vice-premier Kok buiten de 
voorbereidingen te houden. Kok lag bij het ANC veel beter dan de christen-democraten. Het was ook 
Kok geweest die er – als voorzitter van de Socialistische Internationale – in geslaagd was Mandela naar 
Nederland te halen in 1990. Het ANC liet weten dat Mandela de beide Nederlanders niet zou 
ontvangen, en zonder ontvangst door de leiders van de zwarte meerderheid zou het bezoek gelijk een 
twijfelachtig allooi krijgen. De politiek was verdeeld, maar de bevolking ook: 40 procent van de 
mensen vond dat het bezoek gewoon door kon gaan, 36 procent zag in het bezoek een versterking van 
het nog zittende apartheidsregime.1466  
Beyers Naudé mengde zich in de discussie en beschuldigde de Nederlandse regering het 
onderhandelingsproces in Zuid-Afrika te bemoeilijken. “De premiers van zowel Canada als Australië 
hebben de politieke gevoeligheid getoond om, na overleg met het ANC, hun bezoeken uit te stellen. 
Welke geldige argumenten kan Nederland aanvoeren om een tegenovergesteld standpunt in te 
nemen?”1467 Anti-apartheidsgroepen vonden dat Lubbers en Van den Broek zich al te snel schaarden 
achter president De Klerk en daarmee de rol van het ANC in de onderhandelingen verzwakten. Lubbers 

                                                
1461 Notulen ministerraad, dd 07-12-1990, punt 3a. Ministerie van Algemene Zaken. 

1462 Brief Kairos, KZA en AABN aan minister van den Broek, dd 24-07-1991. Archief Kairos, doos 1.29. IISG. 

1463 Brief AABN, KZA en Kairos aan minister van den Broek, dd 11-04-1991. Archief Kairos, doos 1.29. IISG. 

1464 Geciteerd in NRC Handelsblad, dd 17-03-1992. 

1465 Persbericht ANC, dd 10-01-1992. Archief Kairos, doos 2.9. IISG. 

1466 Everts, Ph.P. Nederlanders en de wereld - Publieke opinies na de Koude Oorlog. Van Gorkum, 2008, p 352. 

1467 Ingezonden brief Beyers Naudé in Trouw, dd 17-01-1992. 
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agumenteerde dat de positie van De Klerk tegenover het conservatieve blanke deel van Zuid-Afrika 
moest worden versterkt.  
De anti-apartheidsbeweging slaagde erin een flink aantal Nederlandse en Zuid-Afrikaanse organisaties 
op te trommelen om druk op de Nederlandse regering uit te oefenen. Naast de eerder genoemde Beyers 
Naudé schreven onder andere het CNV1468, de Nederlandse Raad van Kerken1469 en de katholieke 
commissie Justitia et Pax1470 bezorgde brieven aan de premier. Op verzoek van Kairos1471 schreef ook 
de Zuid-Afrikaanse vakbond COSATU een open brief aan Lubbers waarin de bond verklaarde 
verontrust te zijn over het voorgenomen bezoek “as a guest of the minority regime”. In de brief liet 
COSATU weten de regeringsleiders niet te zullen ontvangen en “we would furthermore be compelled 
to publicly oppose your visit.”1472  
Vooral het Nederlandse bedrijfsleven wilde zo snel mogelijk de banden met Zuid-Afrika aanhalen. 
Bedrijven vonden dat Nederland voorop had gelopen in het bestrijden van de apartheid en daarom als 
eerste de vruchten zou mogen plukken van de relaties met de nieuw te vormen regering. Ook de 
regering vond dat Nederland recht had op waardering van het ANC voor de positie van ons land in de 
strijd tegen apartheid. Voor Kairos was deze opstelling aanleiding om juist de weigerachtige houding 
van Nederland in de anti-apartheidsstrijd te benadrukken. In een ingezonden brief in Trouw 
memoreerde Kairos stafmedewerker Erik van den Bergh onder andere dat Nederland in 1975 in de VN 
tegen een olieboycot van Zuid-Afrika had gestemd, en dat ons land “stevig [had] geprofiteerd (...) van 
boycotmaatregelen van andere landen.”1473 
Uiteindelijk zou het bezoek van de Nederlandse premier aan Zuid-Afrika pas in februari 1994 
plaatsvinden. Van den Broek had de Nederlandse politiek toen al verlaten. In plaats daarvan ging diens 
zijn opvolger Peter Kooijmans met Lubbers mee. Maar ook PvdA-leider en vice-premier Kok, die na 
het eerdere échec de plooien met het ANC had gladgestreken, sloot zich aan bij de delegatie. 
 
Geef Mandela een eerlijke kans  
De eerste verkiezingen in Zuid-Afrika op basis van one-man-one-vote waren tevens de laatste keer dat 
de Nederlandse anti-apartheidsbeweging zich door middel van een campagne richtte tot de Nederlandse 
samenleving. Het verzoek om de aanstaande verkiezingen tot onderwerp van een campagne te maken 
kwam uit Zuid-Afrika zelf, van het hoofd van de verkiezingscommissie van het ANC, Popo Molefe.  
Het was duidelijk dat een exclusieve keuze voor het ANC niet vanzelfsprekend meer was. Steeds meer 
individuen en organisaties in Nederland vonden dat Nederland voorzichtig moest zijn met het maken 
van een politieke keuze in de fragiele Zuid-Afrikaanse situatie. In de aanloop tot de verkiezingen moest 
het ANC als een ‘gewone’ politieke partij beschouwd worden vonden velen. Het KZA was zich bewust 
van de gevoeligheid. In voorbereiding op de contacten met de VARA, die had aangegeven aandacht te 
willen besteden aan de campagne, schreef het KZA in een intern document: “Deze leus [‘Geef Mandela 
een eerlijke kans’, RM] geeft al aan dat de actie oproept tot steun aan de brede beweging in Zuid-
Afrika, die achter de strijd van Mandela voor een democratische en niet-racistische Zuid-Afrika staat 
(...) De steunactie is dus breder dan alleen het ANC en breder dan ‘voter education’ in enge zin. Naast 
het ANC, de vrouwenorganisatie en de jongerenbeweging van het ANC zullen ook een kerkelijk 
project, een voorlichtingsproject van de vakbeweging, een theatergroep die de townships intrekt etc 
gesteund worden.”1474 Betrokken organisaties als de PvdA, de FNV en ook de VARA waren beducht 
dat zij beticht konden worden van het bevorderen van één enkele politieke groepering bij de Zuid-
Afrikaanse verkiezingen. In concreto vreesden deze organisaties dat De Telegraaf een hetze zou gaan 
voeren tegen de eenzijdige steun voor het ANC. Een angst die niet zo ver gezocht bleek, omdat deze 
krant inderdaad daags voor de verkiezingen een groot artikel weidde aan de Nederlandse financiering 
van het ANC waarin vooral werd gehekeld dat de Inkathapartij van Buthelezi buiten de prijzen viel.1475 
Om de medewerking van de ‘socialistische zuil’ mogelijk te maken – en daarmee de massaliteit van de 
campagne te verzekeren – was het KZA bereid om de focus op het ANC (althans naar buiten toe) 
minder opvallend te maken. In de correspondentie met het ANC bleek dat het KZA het wel degelijk 
ging om steun aan het ANC. In een brief aan Thabo Mbeki, toenmalig nationaal voorzitter van het 

                                                
1468 Zie onder andere persbericht Vakcentrale CNV, dd 22-01-1992. Archief Kairos, doos 2.9. IISG. 

1469 Brief Raad van Kerken in Nederland aan Lubbers, dd 15-01-1992. Archief Kairos, doos 2.9. IISG. 

1470 Brief Justitia et Pax aan Lubbers, archief Kairos, doos 2.9. IISG. 

1471 Zie brief Kairos aan Cosatu, dd 14-01-1992. Archief Kairos, doos 2.9. IISG. 

1472 Brief Cosatu aan Lubbers, dd 14-01-1992. Archief Kairos, doos 2.9. IISG. 

1473 Ingezonden brief Kairos in Trouw, dd 24-01-1992. 

1474 KZA. ‘Ten behoeve van kontakten met de VARA over een mogelijke tv-actie rond de komende verkiezingen in Zuid-Afrika 

geven wij hierbij enige hoofdlijnen weer van de achtergrond van de actie’. Ongedateerd, archief KZA, doos 63. IISG. 

1475 De Telegraaf, dd 23-04-1994. 
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ANC, schreef Sietse Bosgra: “As you know we are planning a large number of activities to support the 
ANC election campaign in the Netherlands.”1476 In een publieksfolder stelde het KZA dat de 
verkiezingen in Zuid-Afrika een keuze waren tussen de Nationale Partij van De Klerk en het ANC van 
Mandela, een keuze dus tussen blanke, rijke en politiek ervaren elite en het tot recent verboden, 
onervaren en arme ANC. De participatie van andere politieke groeperingen in de verkiezingen werd in 
deze folder niet gemeld.1477 
 
De eerste bijeenkomst van de ‘verkiezingsgroep’ vond plaats in december 1992. Samen met de AABN 
en Kairos werd een gezamenlijk steuncampagne georganiseerd onder de leus ‘Van Apartheid naar 
Democratie’. Deze leuze zou eerst veranderen in ‘Geef Mandela een stem’, later in ‘Geef Mandela een 
eerlijke kans’ en nog later, na bezwaren van onder andere de PvdA en de VARA, in ‘Geef Zuid-Afrika 
een eerlijke kans’. Ook werd er een Comité van Aanbeveling gevormd. Dat had nogal wat voeten in de 
aarde; volgens een conceptverslag van de campagne kwam dat “doordat ook de AABN hierbij 
betrokken is en zeer traag is met het nemen van een besluit over de (vorm van de) steun aan de 
campagne.”1478 Uiteindelijk wisten de organisaties een voldoende indrukwekkend Comité van 
Aanbeving samen te stellen, met onder andere Frans Andriessen (CDA), Laurens Jan Brinkhorst 
(D’66), Ruud Gullit, Jan Wolkers, Anton Westerlaken (CNV), Johan Stekelenburg (FNV) en Freek de 
Jonge. Een aantal mensen had echter ook geweigerd voor de eer, waaronder Herman Tjeenk Willink 
(PvdA), de voorzitter van de Eerste Kamer, en bisschop Ernst. De reden die zij gaven was de 
eenzijdige focus van de initiatiefnemers op het ANC.  
De VARA-televisieuitzending gaf de campagne “een belangrijke positieve landelijke uitstraling”, 
concludeerde het KZA na afloop.1479 Maar de totstandkoming ervan verliep allesbehalve makkelijk. 
Maandenlang vergaderden KZA en VARA over de mogelijke komst van Mandela, over de naamgeving 
van de actie, over de financiële bijdrage van het KZA en over de uitzenddag. Volgens het verslag dat 
het KZA over de actie schreef eiste de VARA de komst van Mandela en stelde het KZA daarvoor 
verantwoordelijk. Achteraf klaagde het KZA dat de VARA, na eerste ophef te hebben gemaakt over het 
feit dat de tv-avond een breed karakter moest hebben, op de avond zelf er vooral voor koos om 
PvdA’ers prominent in beeld te brengen.1480 En drie dagen vóór de uitzending klaagde Bosgra 
tegenover Vera Keur, mediadirecteur van de VARA, over de politici “die zo nadrukkelijk aan het 
woord moeten. Het lijkt wel zendtijd gevorderd voor de politieke partijen.”1481 En daags vóór de 
uitzending nog een brief: “Nu krijgen wij verontruste telefoontjes uit de politiek (GroenLinks) en de 
kerken waarin gevraagd wordt naar het hoge sociaal-democratische gehalte van de uitzending (...) als 
de uitzending inderdaad zo eenzijdig blijkt te zijn als wij vrezen kunnen wij ons genoodzaakt zien onze 
verontschuldigingen aan te bieden aan de leden van het komitee van aanbeveling (...) wij zijn ook 
bereid ons direct met faxen tot Wim Kok en andere direct betrokkenen te richten.”1482 
De kwestie van de komst van Nelson Mandela naar Nederland voor de tv-avond ontwikkelde zich als 
een thriller.  
In juni 1993 liet het ANC weten dat Mandela in principe bereid was om te komen, maar dat de 
mogelijkheid achter de hand moest worden gehouden dat de ANC’er via een satellietverbinding 
Nederland zou toespreken.1483 Maar voor de VARA was deze toezegging niet genoeg en het dreigde de 
tv-avond te annuleren. Op verzoek van Sietse Bosgra stuurde ANC-vertegenwoordiger in Nederland, 
Zolile Magugu, op 11 november 1993 een dringende fax naar Mbeki waarin de druk op het ANC om 
Mandela naar Nederland te sturen nog meer werd verhoogd. Op aangeven van Bosgra stelde Magugu 
dat het KZA tussen juni en november 1993 1,3 miljoen Rand [ongeveer 650.000 gulden, RM] bij elkaar 
had gehaald voor de verkiezingscampagne van het ANC en dat er meer geld in de pijplijn zat als de tv-
avond door zou gaan: “I kindly request the departement of international affairs to support the move by 
us and the election committee of the ANC to bring the president to the Netherlands on februari 19 for 
the above mentioned purpose.”1484 Op 23 november verhoogde KZA’er Hans-Roel Nieuwenhuyse de 
druk met een fax aan Popo Molefe: “What about Mandela? Is he coming or is he not coming.”1485 Het – 
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opnieuw onduidelijke – antwoord kwam per kerende post: “We must warn you that the chances of him 
coming are very slim (...) please appreciate that February is the height of the campaign and the 
president is our trump card.”1486 Op dat moment hing de hele operatie aan een zijden draad. De 
volgende dag deed Bosgra een laatste poging. Op 25 november schreef hij een brief aan ANC-
prominente Frene Ginwala met een pleidooi voor de komst van Mandela: “For us it would be one of 
the best days in our life when Nelson Mandela would be able to come to our tv-event (...) We expect 
60.000 to 100.000 small donations of 20 to 100 Rand (...) the programme could include a meeting with 
the government and with the queen and prince (...) we paid the ANC Election Fund a million Rand 
until now in advance (...) we really hope all our work will not be in vain.” Op 1 december kwam er een 
nieuwe fax uit Zuid-Afrika, van Patrick Terror Lekota, plaatsvervangend hoofd van de ANC-
verkiezingscommissie, die enige hoop gaf: “... if the President does leave South African soil it will be 
to come to Holland. We at the ANC feel deeply indebted to the KZA and the Dutch people ...”1487 Maar 
het geduld van de VARA was op. Op 20 december schreef Vera Keur een brief aan Bosgra dat de 
VARA helaas af moest zien van de tv-avond, ten eerste omdat de te steunen projecten nog tezeer het 
ANC zouden bevoordelen, maar vooral ook omdat zonder Mandela er onvoldoende succes werd 
verwacht. Het KZA moest alle zeilen bijgezetten om de beslissing van de VARA te keren. Inmiddels 
had Bosgra al gehoord dat Mandela tegen alle verwachtingen in toch besloten had Nederland met een 
bezoek te vereren. Een dag nadat de fax van de VARA binnen was gekomen, rolde een nieuwe fax uit 
het apparaat van het KZA, dit keer uit Zuid-Afrika: “I hereby confirm[s] that the President will visit the 
Netherlands on Februari 19, 1994 as requested by yourselves.”1488 In een brief aan Vera Keur gestuurd 
op 22 december liet Bosgra weten dat Mandela inderdaad zou komen, en gaf bovendien een overzicht 
van de geplande besteding van de fondsen, waarbij de specifieke ANC-projecten waren geschrapt.1489 
Op 29 december gaf de VARA groen licht voor de uitzending.1490  
 
Voor het KZA was de komst van Mandela een prestigezaak geworden. Het feit dat de organisatie in 
staat bleek om Mandela naar Nederland te halen (en nog wel tegen diens zin), was het ultieme bewijs 
van de convening power van het KZA. De prestatie was des te groter in het licht van het feit dat tijdens 
de aanloop naar de verkiezingen Mandela verder geen enkele buitenlandse reis maakte. De 
Nederlandse regering hoefde deze keer niet bewerkt te worden om de leider van het ANC te ontvangen. 
Integendeel: Mandela kreeg tijdens zijn korte verblijf het Catshuis toegewezen als onderkomen, een eer 
die normaal alleen belangrijke staatshoofden te beurt valt. 
Het prestige dat het KZA won met het naar Nederland halen van Mandela zou, zo verwachtte het KZA, 
de toekomstige positie van de anti-apartheidsbeweging als een fondsenwervende beweging voor 
zuidelijk Afrika versterken. Dat was ook de verwachting die Sietse Bosgra uitsprak in een brief aan 
Mandela, net voor diens vertrek: “It has strengthened the movement, so that we will be able to continue 
our solidarity work for the people’s of Southern Africa.”1491 In totaal leverde de tv-avond zo’n 2,5 
miljoen gulden op. De totale campagne bracht zo’n 3,5 miljoen gulden in het laatje. Een flink gedeelte 
daarvan kwam overigens van ‘institutionele donoren’. Particuliere giften waren er voor een bedrag van 
ruim 1,6 miljoen gulden. Het grootste gedeelte daarvan was al opgehaald in de maanden vóór de tv-
uitzending. Vooraf was gerekend op een bruto opbrengst van particulieren van 1,5 miljoen. Tijdens de 
avond zelf werd ongeveer 400.000 gulden toegezegd door particulieren. De totale kosten van het 
programma bedroegen ongeveer 650.000 gulden, waar het KZA 415.000 van had betaald. Een 
conclusie kan dus zijn dat de tv-avond zelf – en dus ook de komst van Mandela – in financieel opzicht 
nauwelijks effectief is geweest. Dat het publiek tijdens de tv-avond zelf niet massaal over de brug 
kwam, was volgens een artikel in NRC Handelsblad een teken dat Zuid-Afrika geen issue meer was 
voor de Nederlandse bevolking.1492  
 
In een artikel in de Anti-apartheidskrant schetste journalist Rudi Boon het dilemma van de anti-
apartheidsorganisaties na 1990: de ontwikkelingen in Zuid-Afrika na de vrijlating van Mandela en het 
opheffen van het verbod op het ANC gingen te snel. “Eigenlijk is een solidariteitsbeweging niet 
geschikt voor deze fase (...) haar hele logistiek is gericht op het uitdragen van de standvastigheid van 
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de strijd.”1493 De nieuwe politieke situatie vroeg om een tactische ‘salto mortales’. Een voorbeeld was 
de rol van de gewapende strijd. Getrouw aan hun jarenlange boodschap stelden de anti-
apartheidsorganisaties dat het ANC in deze fase de gewapende strijd niet kon afzweren, om even later 
te horen dat Mandela de wapens wel degelijk neerlegde en dat vrijwel zonder concessie van de ‘andere 
kant’. Ook het al dan niet volhouden van de sancties jegens Zuid-Afrika was een dilemma voor de 
solidariteitsorganisaties. Aan de ene kant was de apartheid nog allesbehalve ontmanteld. Maar aan de 
andere kant was ook het ANC zich bewust dat contacten met het internationale bedrijfsleven meer dan 
welkom waren. Het KZA had misschien wel meer moeite met de nieuwe situatie dan de AABN. De 
laatstgenoemde had juist in de jaren ervoor de onvoorwaardelijke solidariteit van zich afgeworpen en 
was daardoor meer in staat om een eigen koers te varen. Het KZA hield langer vol aan de oude positie. 
In een brief aan het bestuur van de AABN analyseerden Bosgra en de zijnen dat het beleid van AABN 
en KZA op drie punten uit elkaar was gaan lopen. Ten eerste wat betreft de houding ten opzichte van 
het ‘demissionaire’ apartheidsregime, de opstelling tegenover het ANC en de mening over de 
sancties.1494 Toen de AABN besloot tot het opheffen van de organisatie zagen KZA en Kairos dit in 
zekere zin als verraad: het zou door de buitenwereld opgevat worden als een teken dat het nu wel goed 
zat in Zuid-Afrika. Dit terwijl vooral het KZA juist alle zeilen bijzette om de boodschap te verspreiden 
dat Nederland nog even moest volhouden inzake Zuid-Afrika. 
Tegelijkertijd was het KZA ook het beste voorbereid op de nieuwe situatie. Het KZA had zich immers 
deels al ontwikkeld tot een hulporganisatie die makkelijk kon invoegen in het bestaande landschap van 
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Na de verkiezingen besloot het KZA om door te blijven gaan 
in dezelfde formatie als voor die tijd: vanuit hetzelfde adres en met dezelfde groep mensen. Alle 
werkzaamheden met betrekking tot de sancties waren op dat moment beëindigd, in april 1994 had het 
SRB z’n deuren gesloten. De grootste verandering was, volgens het KZA zelf, de relatie met het ANC: 
van een onvoorwaardelijke steun aan het ANC kon geen sprake meer zijn. In plaats daarvan was het 
KZA van plan om het ‘Reconstruction and Development Plan’ van het ANC te gaan steunen. Dat hield 
in dat het KZA zich zou ontwikkelen tot een ontwikkelingsorganisatie gericht op zuidelijk Afrika. 
Daarbij rekende het KZA op ruime (mede)financiering vanuit de Nederlandse overheid en de EG, maar 
ook op de ongeveer 50.000 donateurs die het KZA in haar adresboekje had.1495  
Met het naderende einde van de apartheid kregen ook de oude ideeën over een fusie gestalte. Maar het 
was een fusie van een uiteengevallen beweging. De AABN had zich feestelijk opgeheven, maar zocht 
onderdak voor de uitgebreide documentatie en de expertise die was opgebouwd. De AABN had hiertoe 
het Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA) opgericht, onder voorzitterschap van oud-diplomaat Coen 
Stork. Kairos bestond nog, maar was niet happig om te fuseren, omdat daarmee de steun van de kerken 
op het spel werd gezet. De BOA had zich in 1992 opgeheven en het DAFN in 1991.  
Uiteindelijk werd in 1997 het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NIZA), opgericht waar het 
KZA en het IZA (en de Eduardo Mondlane Stichting, gericht op solidariteit met Mozambique) in 
opgingen. Het NIZA, aanvankelijk geleid door AABN’er Peter Hermes, ontpopte zich tot een 
professionele ontwikkelingsorganisatie die een volwaardige plaats kreeg in de Nederlandse 
ontwikkelingshulp aan (zuidelijk) Afrika, waarbij NIZA speciale aandacht gaf aan mensenrechten en 
persvrijheid. Vanaf 2007 is het NIZA steeds meer gaan samenwerken met de internationale organisatie 
ActionAid. In 2012 is NIZA onderdeel geworden van ActionAid en verdween ook de oude naam. 
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