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Spektakel-blokkade in het voorjaar   

Shell uit Zuid-Afrika 

In Amsterdam heeft een groep van zo’n 40 mensen een zeer inspirerend initiatief 

genomen om Shell uit Zuid-Afrika te krijgen. Het plan behelst een meerdaagse 

‘spektakel-blokkade’ in het komend voorjaar in Amsterdam-Noord. Tegen apartheid 

in het algemeen en ondersteuning daarvan door Shell en zijn zuid-afrikaanse vesti-

gingen in het biezonder.  

aktivisten, deskundigen etc. We kunnen 
een bepaald gedeelte op straat afzetten 
en tot rechtszaal omvormen met daar-
buiten de tv. kamera’s. En de blokkade 
fungeert dan eigenlijk ais publieke 
tribune in de rechtszaal. Bij de andere 
poorten kan het tribunaal gevolgd wor-
den m.b.v. monitoren.” 
 
Breed initiatief 
Om dit plan te laten slagen zal deze 
onafhankelijke, niet partij-gebonden 
groep gesprekken voeren met anti-
apartheidskomitees, allerlei maatschap-
pelijke organisaties, scholieren, studen-
ten, vakbondsgroepen, enzovoort. ”Wij 
hopen met name dat er met het initia-
tief tot een grote landelijke aktie een 
sfeer ontstaat, waarin meer en meer 
groepen iets gaan organiseren in het 
komend voorjaar. Met ons initiatief 
willen we dus ook mensen uitdagen om 
plannen te maken en een daad te 
stellen; risikoos te nemen. We hebben 
samen meer kracht dan we weten.” 
 
Verder zullen ter voorbereiding ak-
tiekonferenties, thema- en diskussie-
avonden georganiseerd worden, een 
maandelijkse krant uitgegeven en open 
werkgroepen gevormd worden voor de 
diverse onderdelen. 
 
 
Waarom Shell? 
Het Shell-research-komplex in Amster-
dam- Noord is het grootste van de 13 
Shell-laboratoria in de wereld. Het be-
staat uit 10 gebouwen, kent 3 grote 
poorten en er werken 1.600 mensen. 
Het pontje over het IJ ligt pal voor de 
deur. Waarom Shell? 
’’We nemen aan dat dit voor de meeste 
mensen wel duidelijk is. Zetten we het 
nog eens op een rij: de Zuid-Afrikaanse 
ekonomie en haar onderdrukkingsap-
paraat zijn in sterke mate afhankelijk 
van de import van olie. Shell helpt mede 
deze import veilig te stellen en heeft het 
regime herhaaldelijk door kritieke situa-
ties heen geholpen. In de tweede plaats 
is Shell de grootste oliemaatschappij in 
Zuid-Afrika van alle aanwezige oliemaat-
schappijen. In de derde plaats is zij de 
grootste buitenlandse investeerder in 
Zuid-Afrika, zij bezit o.a. kolenmijnen en 
handelt in Zuid-Afrikaanse kolen. Deze 
export is van het grootste belang voor 

het overeind houden van de Zuid-
Afrikaanse apartheidsekonomie. In de 
vierde plaats is het een Nederlands 
concern en heeft Zuid-Afrika specifiek 
historische banden met Nederland 
waardoor aktie vanuit Nederland ook 
een psychologische waarde heeft. En in 
de vijfde plaats zorgt Shell voor een 
konstante technologieoverdracht aan 
Zuid-Afrika. Bovendien loopt er een 
jarenlange internationale kampagne 
tegen Shell. Redenen genoeg.” 
 
Wat betreft de kampagne tegen Shell 
zien we dat ook in Nederland het maat-
schappelijk isolement van dit koncern 
toeneemt. Een paar voorbeelden 
maakt duidelijk dat de druk over een 
breed front wordt opgevoerd. Zowel de 
Perscombinatie (de Volkskrant, Trouw, 
Het Parool) als de Weekbladpers 
(onder andere Vrij Nederland en Opzij) 
hebben hun kontrakten beëindigd. 
Musea, universiteiten, theaters, sport-
klubs, enzovoort weigeren subsidies. 
De grote inzamelingsaktie voor gehan-
dikaptensport heeft Shell buitengeslo-
ten. De Voedingsbond FNV intensiveert 
zijn akties voor beëindiging van groot-
verbruikerskontrakten. 
 
Verdere informatie: Postbus 6452, 1005 EL 

Amsterdam. Giro 5914299 ten name van: Shell 

uit Zuid- Afrika. 

Een citaat uit het eerste pamflet: 
”Wij denken dat het van belang is om 
de aktie te beperken tot een in beginsel 
geweldloze blokkade. De kansen liggen 
in de massaliteit en het spektakel. Om 
hier wat elementen te noemen: we 
denken aan het organiseren van veel 
boten op het IJ met spandoeken, mu-
ziekpodia, straatmuziek, straattheater, 
een juppieblok, een blok gevluchte Zuid
-Afrikaanse dienstweigeraars, een blok-
kade van anti-apartheidskoren, vuur-
spuugsters tegen apartheid, videoscher-
men, een Ruud Gullitpoort, een Wereld-
raad van Kerkenpoort en hélemaal 
achteraan de Van den Broekpoort. We 
denken aan leunstoelen voor luie aktie-
voerders, een tam-tam van trommels 
helemaal rond het terrein en op het 
water, een drive-in blokkade enz. We 
willen deze plannen (en alles wat we 
met elkaar het komende half jaar nog 
meer bedenken) spreiden over de 
verschillende dagen en poorten. Op de 
avonden van de blokkadedagen zouden 
in de stad de theater- en muziekaktivi-
teiten door moeten gaan. Dit alles, 
aangevuld met thema- of diskussie-
onderdelen waarvoor we ook sprekers 
en spreeksters willen uitnodigen. Dat is 
de manier waarop wij over een blokka-
de denken. Het bedenken en uitwerken 
van het spektakel zal in onze ogen 
centraal moeten staan. Dat is ook iets 
waartoe we iedereen uitdagen. We 
kiezen voor een duidelijke blokkade 
waarbij de poorten potdicht gaan, maar 
een dergelijke situatie moet in onze 
ogen bijna per ongeluk ontstaan. Het 
moet leuk en vanzelfsprekend zijn om 
naar Amsterdam te komen en het IJ 
over te steken. Die sfeer willen we het 
komende half jaar ook heel erg opbou-
wen. 
 
Tribunaal 
We hebben het idee om een tribunaal 
als straattheater te organiseren. Dat 
zou dan niet als een bekend clichéma-
tig links tribunaal opgezet moeten wor-
den, maar het moet zo opgezet worden 
dat een omroep, bv. de VPRO het inte-
graal op televisie uit zou willen zenden. 
Er moet dus ook een scenario voor 
geschreven worden en er zouden moge-
lijk bekende televisiepersoonlijkheden 
aan mee kunnen doen die de rollen 
aannemen van politici, direkteuren, 
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