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Inleiding  
 

 

De Radicale Anti-Racistische Aktie, kortweg RARA, was een groepering die in de jaren 

tachtig en negentig van de twintigste eeuw aanslagen pleegde op bedrijven en 

overheidsinstellingen om haar strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika en het 

Nederlandse vluchtelingenbeleid kracht bij te zetten. RARA heeft vandaag de dag nog 

steeds een mysterieuze sfeer om zich heen hangen. Het is immers nooit duidelijk 

geworden wie deel uit maakte van deze groep.  

 In deze scriptie wil ik mijn steentje bijdragen aan het ontrafelen van het mysterie 

dat RARA was door dieper in te gaan op wat voor soort groepering RARA was, of liever 

gezegd is. RARA heeft zichzelf namelijk nooit opgeheven, maar het is al 17 jaar stil rond 

deze groep die haar laatste aanslag pleegde in juni 1993.  

Om inzicht te verwerven in deze groepering wil ik ingaan op het probleem in 

hoeverre RARA gerekend kan worden tot het terrorisme. Daarmee komen we een stapje 

dichter bij de werking van deze groepering. 

 Daarnaast zal het politieke klimaat waarin de RARA ontstond worden 

onderzocht. RARA was actief tussen 1985 en 1993, een periode die bijna geheel 

gelijktijdig valt met de kabinetten-Lubbers (1982-1994). Ik ben van mening dat het 

politieke klimaat ten tijde van de kabinetten-Lubbers een belangrijke aanwijzing vormt 

om het mysterie rondom RARA deels te ontrafelen. Mijn hypothese is dan ook dat het 

politieke klimaat en de reacties van de pers en de politiek op de RARA-aanslagen van 

invloed zijn geweest op de ontwikkeling van RARA. Daarmee wil ik echter niet 

suggereren dat het beleid van Lubbers of de media de oorzaak zijn geweest voor het 

ontstaan van RARA. Er spelen ook andere factoren een rol zoals de ontwikkeling van het 

apartheidsregime in Zuid-Afrika (voor de RARA-aanslagen in de jaren tachtig), de 

Europese vluchtelingenproblematiek (voor de aanslagen van RARA in de jaren negentig) 

en de persoonlijkheden van de groepsleden van RARA. 

  

De bestrijding van RARA en de terreurbestrijding in Nederland in het algemeen, laat ik 

in deze scriptie buiten beschouwing. Over de Nederlandse terreurbestrijding zijn al vele 

boeken geschreven en mijn intentie in deze scriptie is om dieper in te gaan op RARA en 

niet op de bestrijding van terreur of de strijd die justitie en politie leverden om RARA te 

bestijden.  

Mijn intentie is niet om de leden van RARA te ontmaskeren. Dat zou een zeer 

moeilijke taak zijn die grenst aan het onmogelijke. Tot op de dag van vandaag is het niet 

alleen voor historici, maar ook voor justitie en politie onduidelijk wie tot RARA 
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behoorde. Wat ik in deze scriptie beoog is een onderzoek naar de aard van RARA, het 

politieke klimaat waarin RARA tot uiting kwam en de reactie van de pers en de politiek 

op RARA om zo wellicht een tipje van de mysterieuze sluier op te lichten.  
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1 Het gebruik van de bom  
 

RARA (Radicale Anti-Racistische Aktie) was een groepering die in de jaren tachtig en 

negentig van de twintigste eeuw haar naam eer aan deed door gehuld te blijven in 

mysterie. RARA heeft vooral in literatuur over het Nederlandse terrorisme en de 

bestrijding van terrorisme in Nederland haar plek gevonden en niet zozeer in het 

collectieve geheugen van Nederland. Doordat RARA in literatuur over het Nederlandse 

terrorisme veelvuldig wordt genoemd, ontstaat er een beeld van RARA als een radicale, 

terroristische groepering die de Nederlandse samenleving en vooral politie en justitie in 

haar greep hield. De vraag is in hoeverre deze beeldvorming juist is en of RARA 

inderdaad gezien kan worden als een terroristische groepering. 

Om een indicatie te krijgen van wat voor soort organisatie RARA was en wat haar 

acties inhielden is het raadzaam om een kort historisch overzicht te geven van de 

activiteiten van deze groepering. Daarna zal worden ingegeaan op het vraagstuk van 

RARA als terroristische groepering. 

 

 

De opkomst van RARA 

 
RARA kwam voor het eerst in beeld toen op 17 september 1985 de Makro-vestiging in 

Duivendrecht in vlammen opging. De schade bedroeg het astronomische bedrag van 48 

miljoen gulden.1 Aanvankelijk claimde de actiegroep Autonomen de aanslag, maar 

RARA liet weten volledig achter deze aanslag te staan en gaf later haar motievering voor 

deze aanslag door aan de pers.2 Het Parool berichtte hierover: 

 
“In een (…) pamflet dat onder de media is verspreid, rechtvaardigt de 
zogenoemde ‘Revolutionaire Anti Racistiese Aktie’- afgekort Rara- de ‘aanslag 
op de Makro’ door onder meer te stellen dat er geen verschil is tussen de 
behandeling die de Makro haar zwarte personeel in Zuid-Afrika geeft, en de wijze 
waarop de regering daar de zwarten behandelt. (…) [Er] wordt gesteld dat 
veranderingen in Zuid-Afrika alleen tot stand gebracht kunnen worden door 

                                                
1 Siem Eikelenboom, Niet bang om te sterven. Dertig jaar terrorisme in Nederland (Amsterdam 2007), 168. 
E.R. Muller, Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid: gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in Nederland 
(Arnhem 1994), 362. Leon Wecke en Fred Wester (red.), De redenering achter de bom. Een inhoudsanalyse 
van twee RARA-documenten, uit: reeks Cahier / Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, nr. 53, 19. Frank 
Buijs, Overtuiging en geweld. Vreedzame en gewelddadige acties tegen de apartheid (Amsterdam 1995), 99. 
Buijs meldt overigens een schade van ‘slechts’ 28 miljoen gulden. 
2 NRC Handelsblad,19-09-1985, p. 1. 



 6 

‘ekonomische, politieke, en militaire instituties aan te vallen, die de 
onderdrukking hier en elders mogelijk maken.”3 

 

 
[1]  Op de dag van de aanslag in Duivendrecht plaatst Makro deze advertentie in Het Parool (1985) 

     

 

De aanslag op de vestiging van Makro in Duivendrecht kan ondanks de claim 

van de Autonomen toch worden beschouwd als een aanslag van RARA, omdat RARA 

niet alleen haar sympathie uitte over de aanslag, maar ook details wist te noemen die 

alleen bekend waren bij de plegers van de aanslag.  

Deze eerste RARA-aanslag was geen geïsoleerde gebeurtenis en kende een 

aanloop die enkele maanden terugging. Er zijn aanwijzingen dat verschillende 

voorlopers van RARA het gebruik van geweld niet schuwden. Zo claimde de actiegroep 

Pyromanen tegen Apartheid de aanslag op het huis van John Deuss in januari 1985. 

Deuss handelde in olie en was betrokken bij olietransporten naar Zuid-Afrika die tegen 

de boycot van de VN ingingen. De schade aan zijn woning bedroeg anderhalf miljoen 

                                                
3 Het Parool, 18-09-1985, p. 5. 
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gulden.4 Het is onduidelijk of dezelfde personen van de aanslag op de woning van Deuss 

waren betrokken bij de eerste RARA-aanslag op de Makro, maar de aanslag op Deuss 

maakte duidelijk dat RARA paste in een ontwikkeling van geweld in de strijd tegen de 

apartheid.  

RARA had na de aanslag op de Makro in Duivendrecht de pers laten weten dat 

de Steenkolen Handelsvereniging (SHV), het moederbedrijf van Makro, alle banden met 

Zuid-Afrika zou moeten verbreken.5 RARA vond het bezwaarlijk dat de SHV handel dreef 

in een land waar apartheid de politieke en maatschappelijke leidraad was.  

Deze eis van RARA was overigens niet nieuw, zo maakt onderzoeker Frank Buijs 

duidelijk in Overtuiging en geweld. Al jaren waren de Zuidelijk Afrikabewegingen bezig 

om bedrijven te bewegen hun handelscontacten met het apartheidsregime te 

verbreken.6 Tevens illustreert de aanslag op het bezit van oliehandelaar Deuss dat in 

kleine kringen geweld geoorloofd was om de Nederlandse handel met Zuid-Afrika stop te 

zetten. Maar vrijwel de meeste actievoerders hanteerde vreedzame actiemiddelen om de 

Nederlandse handelscontacten met Zuid-Afrika te beëindigen. Zo voerde werkgroep 

Kairos, een gereformeerde organisatie, al sinds 1972 vreedzaam actie om olieconcern 

Koninklijke/Shell uit Zuid-Afrika te krijgen.7 Ook de Anti-apartheidsbeweging 

Nederland was fel gekant tegen de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven in Zuid-

Afrika.8  Deze en andere Afrikabewegingen organiseerden boycot- en 

handtekeningenacties en gingen niet over op het geweld waar RARA gebruik van 

maakte. 

RARA was verbitterd over de geringe impact die haar eerste aanslag had op de 

pers en voelde zich niet gehoord in haar strijd tegen de apartheid. Een half jaar na de 

aanslag op het Makro-filiaal in Duivendrecht sloeg de groepering wederom toe. Dit maal 

ging het om de Koninklijke Emballage Industrie Van Leer BV in Amstelveen. Het 

hoofdkantoor van de onderneming ging in vlammen op, met als gevolg 750.000 gulden 

schade.9 RARA gaf wederom in een verklaring aan de pers aan wat haar motief was 

geweest om deze aanslag te plegen:  

 

“Van Leer is medeverantwoordelijk voor de onderdrukking in Zuid-Afrika binnen 
kapitalistiese verhoudingen.”10 

 

                                                
4 Jan Portein en René Zwaap, “De vele gezichten van RaRa” in: De Groene Amsterdammer, 24-01-1996, 
Buijs, 86. 
5 Eikelenboom, 168.  
6 Buijs, 22-33. 
7 Buijs, 25. 
8 Ibidem, 28. 
9 Eikelenboom, 168, Ibidem, 109. 
10 Het Parool, 09-07-1986, p. 1. 
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Opnieuw was de impact van de aanslag vrij gering, wat bijdroeg aan de 

volharding van RARA om met het geweld door te gaan. De groepering was ervan 

overtuigd dat als zij het gebruik van geweld lang genoeg volhield, SHV vanzelf door de 

knieën zou gaan en zich zou terugtrekken uit Zuid-Afrika. Deze gedachtegang droeg 

eraan bij dat de Makro in Duivendracht opnieuw het doelwit was van een aanslag, 

omdat de SHV actief was gebleven in Zuid-Afrika. Op 18 december 1986 werd er 

wederom brand gesticht in dit filiaal van Makro. De schade van 100.000 gulden was 

aanzienlijk lager dan bij de eerste aanslag, omdat de brand tijdig werd ontdekt. Tevens 

werd dezelfde nacht een aanslag gepleegd op de vestiging van Makro in Duiven. Dit 

filiaal kwam minder genadig vanaf dan het filiaal in Duivendrecht: de brand, die 

vermoedelijk werd veroorzaakt door een brandbom, richtte een schade aan van 49 

miljoen gulden.11 RARA verklaarde dat zij deze branden had gesticht “uit solidariteit 

met de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika”.12 Dit was een zeer opmerkelijke verklaring van 

RARA, omdat zij zich met deze aanslagen vervreemde van de vreedzame anti-

apartheisstrijders en RARA juist vanwege het gebruik van geweld niet solidair was met 

het overgrote gedeelte van de vreedzame actievoerders die streed voor de afschaffing van 

de apartheid en het verbreken van Nederlandse handelscontacten met Zuid-Afrika.  

De laatste RARA-aanslag op een Makro-filiaal was in januari 1987 in Nuth, met 

een schade van 39 miljoen gulden als gevolg. SHV had inmiddels schoon genoeg van de 

RARA-aanslagen. Eén van de verzekeringsmaatschappijen van SHV had namelijk kort 

na de aanslag aangekondigd de Makro-filialen niet te willen verzekeren tegen de 

brandschade die de winkels zouden oplopen als gevolg van de RARA-aanslagen.13 Kort 

daarna eiste SHV van de overheid meer en betere beveiliging en een adequate aanpak 

van de daders, maar besefte niet dat de overheid deze steun niet kon verlenen. De 

regering had namelijk geen inzicht in RARA, omdat zij niet wist wie er precies deel 

uitmaakte van de groepering en de regering kon SHV dus niet informeren over RARA. 

Door gebrek aan informatie kon er niemand aangehouden worden als de 

verantwoordelijke(n) van de aanslagen. Bovendien was de overheid van mening dat SHV 

als bedrijf zelf verantwoordelijk was voor de beveiliging van de Makro-filialen en dat het 

niet de taak was van de overheid particuliere bedrijven te beveiligen.14  

Het enige wat de regering met zekerheid kon zeggen was dat de aanslagen 

professioneel waren voorbereid en uitgevoerd.15 SHV nam hier geen genoegen mee en 

trok zich terug uit Zuid-Afrika, omdat de Makro’s niet meer volledig verzekerd waren 

                                                
11 Eikelenboom, 168, Leon Wecke en Fred Wester (red.), De Redenering achter de Bom: een inhoudsanalyse 
van twee RARA-documenten, uit reeks Cahier / Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, nr. 53, 19. 
12 Het Parool, 18-12-1986, p. 1. 
13 Muller, 364.  
14 Buijs, 122-124, ibidem, 364-365 
15 Ibidem, 122. 
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tegen brandschade, politie de veiligheid van de Makro’s niet kon garanderen en justitie 

slechts een vaag vermoeden had in welke richting zij de daders moest zoeken.  

 Nu RARA in januari 1987 de beslissing van SHV om zich niet meer actief te zijn 

in Zuid-Afrika in grote mate had beïnvloed, verschoof de aandacht van de groepering 

naar het olieconcern Koninklijke Shell. Shell maakte zich, volgens RARA, niet alleen 

schuldig aan handel met het apartheidsregime, maar de multinational was tevens 

imperialistisch ingesteld.16  

RARA pleegde wederom een reeks aanslagen om Shell te dwingen zich terug te 

trekken uit Zuid-Afrika. De eerste twee aanslagen in deze reeks vonden plaats op 19 

juni 1987 op Shell-tankstations in Nieuwegein en Zaandam. Het tankstation in 

Zaandam werd bij de aanslag verwoest. In Nieuwegein bleef de schade beperkt, omdat 

een brandbom die niet tot ontploffing was gekomen tijdig werd ontdekt door de politie.17 

Later die maand moest de Shell-grossier Boot Olie in Alphen aan de Rijn het ontgelden: 

schade 800.000 gulden.18 

 Na deze drie aanslagen op bedrijfspanden van Shell bleef het bijna een jaar stil 

rond RARA. Deze stilte was opmerkelijk, omdat RARA haar doel nog niet had weten te 

bereiken. Shell was immers nog steeds actief in Zuid-Afrika. In april 1988 stond de 

groepering weer volop in de aandacht, maar niet vanwege aanslagen op bedrijven met 

vestigingen in Zuid-Afrika. In het 

voorjaar van 1988 arresteerde 

het Landelijk Coördinatieteam 

(LCT) acht mensen op 

verdenking van deelname aan 

RARA, maar van deze acht 

verdachten werd alleen René R. 

veroordeeld. Het LCT dacht met 

deze arrestaties de “harde kern” 

van de groepering geïdentificeerd 

te hebben, maar kon het bewijs 

tegen de verdachten niet rond 

krijgen.19 Bovendien werd R. in 

april 1989 in hoger beroep 

vrijgelaten, omdat zijn straf lager 

uitviel dan de maanden die hij al    [2]  René R. tijdens zijn proces (1988) 

                                                
16 Buijs, 130. 
17 de Volkskrant, 20-06-1987, p. 1. 
18 Buijs, 130. 
19 Wecke & Wester, 20-21, ibidem, 138. 
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 in voorarrest had gezeten.20  

Met de vrijlating van René R. leek het hoofdstuk RARA afgesloten te zijn, maar in 

april 1989 liet de groepering wederom van zich horen met een aanslag op het Shell 

Centrum in Hilversum.21 Deze aanslag was niet alleen een boodschap aan Shell, maar 

ook aan de beweging Shell Uit Zuid-Afrika (SUZA) die voorstander was van geweldloze 

acties tegen Shell.22 SUZA had een blokkade van het Shell-terrein in Amsterdam-Noord 

aangekondigd en zou zich bij deze actie niet laten verleiden tot het gebruik van geweld, 

omdat dit volgens SUZA een averechts effect had. RARA liet met deze laatste aanslag in 

Hilversum duidelijk blijken dat zij geen boodschap had aan de geweldloze manier 

waarop SUZA haar doel wilde bereiken. Volgens Het Parool was RARA van mening dat 

“praten en vreedzame acties geen zin meer hebben” en dat “de organisatoren van de 

blokkade zich hebben laten inkapselen door de ‘sociaal-democratische politiek’”.23 Met 

deze verklaring isoleerde RARA zich definitief van de vreedzame actievoerders. Het was 

al eerder gebleken dat de groepering een zeldzaamheid was met haar gewelddadige 

aanslagen, maar met de laatste aanslag op Shell was er definitief geen aansluiting meer 

mogelijk met de vreedzame activisten. RARA zocht deze aansluiting ook niet. Dit bleek 

een onwijze beslissing te zijn, omdat de RARA met haar geïsoleerde positie meer moeite 

zou hebben om bij Shell en de regering gehoor te vinden voor haar doeleinden.  

   

 
Een nieuwe start 
 

Na een bijna een jaar van stilte rondom de 

groepering was RARA in maart 1990 weer terug 

met een nieuwe reeks aanslagen. De groepring 

had in de tussenliggende tijd een opvallende 

stap gemaakt: de strijd tegen bedrijven met 

handelscontacten in Zuid-Afrika was niet langer 

van belang. Volgens Buijs was dat het gevolg 

van de ingrijpende veranderingen die zich in de 

tweede helft van 1989 in Zuid-Afrika hadden 

voltrokken. Het apartheidsregime ontspande 

zich en Nelson Mandela, het symbool van 

onderdrukking en de strijd tegen apartheid,   
  [3]  Vreugde na vrijlating Mandela (1990)      

                                                
20 Buijs, 152. 
21 Ibidem, 156.   
22 Ibidem, 155. 
23 Geciteerd in: Het Parool, 18-04-1989, p. 1. 
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werd in februari 1990 vrijgelaten.24 Daarbij kwam dat ook de Afrikabewegingen inzag 

dat terugtrekking van Nederlandse bedrijven uit Zuid-Afrika schadelijk kon zijn voor de 

economie van het land en dat het beter was voor de Zuid-Afrikaanse bevolking als de 

multinationals in Zuid-Afrika bleven. Ook de onderzoekers Leon Wecke en Fred Wester, 

die RARA in de jaren negentig hebben onderzocht, constateren net als Buijs een 

koerswijziging in de acties van RARA, maar  zij voegen er aan toe: 

 
“ (…) men ontkomt echter niet aan de indruk dat deze accentverschuiving niet 
geheel vrij is van opportunistische trekjes, oftewel: apartheid is uit, vluchtelingen 
zijn in.”25 
 

Maar de beslissing van RARA om zich bezig te houden met vluchtelingen in plaats van 

de anti-apartheisstrijd was geen modegril. Met de afschaffing van de apartheid was het 

niet meer dan logisch dat RARA een ander doelwit koos dat verbonden was met de strijd 

tegen racisme. RARA was geen groepering die specifiek streed voor de afschaffing van de 

apartheid, maar een groepering die racisme op een radicale manier wilde bestrijden en 

zij beschouwde het Nederlandse vluchtelingen beleid als racistisch en wilde dit beleid 

dus op een radicale wijze bestrijden. Bovendien waren vluchtelingen niet zo “in” als 

Wecke & Wester beweren. RARA was de enige groepering die met geweld het 

vluchtelingenbeleid wilde wijzigen zodat deze gunstiger zou worden voor de vluchteling. 

In haar strijd tegen de apartheid stond de groepering beslist niet alleen, omdat 

meerdere groeperingen zich hiermee bezighielden. De meeste van deze groeperingen 

waren vreedzame bewegingen, maar er waren ook individuen en groepen die gebruik 

maakten van geweld, ook al pleegde zij geen aanslagen. Zo werd er door individuen die 

tegen de aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika waren vernielingen aangericht bij Shell-

tankstations door benzineslangen door te snijden.26  

De beslissing van RARA om over te gaan op de strijd voor een beter 

vluchtelingenbeleid werd dus niet alleen ingegeven door de afschaffing van de 

apartheid, maar kwam ook voort uit de overtuiging van RARA dat het Nederlandse 

vluchtelingenbeleid gericht was op het criminaliseren en discrimineren van 

vluchtelingen. RARA zei hierover in een verklaring:  

 

                                                
24 Buijs, 161. 
25 Wecke & Wester, 22-23. 
26 Buijs, 141-142. 
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“Er ontstaat een klimaat waarin gerechtvaardigd wordt om asielzoekers als 
criminele groep te beschouwen en te behandelen.(…) Gevangenissen heten 
opvangcentra, interneringskampen heten vluchthoeven of –oorden, racisme 
heet ontmoedigingsbeleid, razzia’s heten huisbezoek en economisch en sociaal 
afknijpen heet een bed-bad-brood-regeling…”27 

 

 Wederom probeerde RARA in de jaren negentig met bomaanslagen de publieke 

opinie en de regering te overtuigen van het racistische karakter van het 

vluchtelingenbeleid en de regering te bewegen het beleid te wijzigen. In 1990 en 1991 

volgde een reeks aanslagen die gericht waren tegen instanties die volgens RARA een 

onmenselijk vluchtelingenbeleid in stand hielden. In maart 1990 werden er 

bomaanslagen gepleegd op kazernes in Arnhem en Oldenzaal en op het ministerie van 

Justitie in Den Haag.28 RARA pleegde de aanslagen op de kazernes, omdat zij de 

marechaussees die daar ondergebracht zaten verantwoordelijke achtte voor het 

opsporen van vluchtelingen die illegaal in Nederland verbleven.29 De groepering vond dit 

een zeer kwalijke zaak, omdat elke asielzoeker recht had op een menselijke behandeling 

en het opbouwen van een nieuw en beter bestaan. Om dezelfde reden werd ook op het 

ministerie van Justitie in Den Haag een aanslag gepleegd. Verder werd er diezelfde 

maand brand gesticht in twee directieketen van het bouwcomplex Byzantium in 

Amsterdam.30 Deze RARA-aanslagen hadden wederom een gering effect, omdat door de 

pers weinig aandacht aan deze aanslagen werd besteed en de regering op geen enkele 

wijze overtuigd raakte van het standpunt van RARA dat het vluchtelingenbeleid 

onmenselijk was. 

Na anderhalf jaar, op 13 november 1991 pleegde RARA wederom twee aanslagen. 

Ook ditmaal was het ministerie van Justitie in Den Haag het beoogde doelwit, maar de 

bom ontplofte in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Dit gebouw 

grensde aan het ministerie van Justitie en RARA had zich waarschijnlijk vergist.31 

Tegelijkertijd vond er voor het eerst in de geschiedenis van RARA een bomaanslag plaats 

die gericht was tegen een persoon: de staatssecretaris van Justitie Aad Kosto. Kosto 

werd door RARA verantwoordelijk gehouden voor het onmenselijke vluchtelingenbeleid. 

Over de aanslagen op de staatssecretaris en het ministerie verklaarde de groepering:  

                                                
27 Erik Krebbers, “RARA-analyses na 10 jaar nog steeds messcherp en inspirerend” in: De Fabel van de 
illegaal, nr. 58, mei/juni 2003, geraadpleegd op website Gebladerte Archief. 
(http://www.gebladerte.nl/10915f58.htm#rara, februari 2010), kopje “RARA-acties tegen de Marechaussee-
kazernes in Oldenzaal en Arnhem”. 
28 Eikelenboom, 170, Muller, 375. 
29 Krebbers, “RARA-acties tegen de Marechaussee-kazernes in Oldenzaal en Arnhem”, kopje “De 
binnenlandse vijand”. 
30 Wecke & Wester, 21. 
31 Muller, 375. 
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“Met deze acties willen wij een grens stellen aan het asielbeleid dat mensen 
afschrijft, opsluit en ontmenselijkt. Een beleid met signatuur maar zonder smoel, 
gemaakt door loyale ambtenaren en politiek verantwoordelijken. (…) Het gaat ons 
om het stellen van grenzen en het hangen van een prijskaartje aan beleid dat 
ontmenselijkt en vernedert.”32 

 

Kosto kwam zonder kleerscheuren van de aanslag af, omdat hij op het moment dat de 

bom ontplofte niet thuis bleek te zijn. Hij was gewaarschuwd door de politie en had 

tijdig zijn woning kunnen verlaten. Deze aanslagen op Kosto en het ministerie brachten 

weliswaar veel maatschappelijke onrust teweeg, maar zorgden niet voor de aanpassing 

van het vluchtelingenbeleid dat RARA beoogde. De regering liet duidelijk merken dat zij 

niet zou wijken voor terreur door de eisen van de RARA te negeren. 

 De laatste aanslag van RARA vond plaats in juni 1993 met als doel het ministerie 

van Sociale Zaken in Den Haag en met een aanzienlijke schade tot gevolg.33 Naar eigen 

zeggen van RARA was het doelwit van deze aanslag de Dienst Inspectie 

Arbeidsverhoudingen (DIA) dat zich bevond in het gebouw van het ministerie. De 

groepering motiveerde haar aanslag als volgt:  

 

De DIA heeft een spilfunctie in de jacht op illegalen. (…) Met deze actie hebben 
wij een grens willen trekken en deze mensenjagers voor een moment willen laten 
voelen hoe het is om opgejaagd te worden. Ze laten merken hoe het is om doelwit 
te zijn, hoe het is gebrandmerkt te worden.34  

  

Ondanks dat de groepering de persverklaring na de aanslag op de DIA eindigde 

met de groet “Tot de volgende keer”, werd er na die actie niets meer van de groepering 

vernomen.35 Wellicht duikt RARA in de toekomst nog eens op als zij van mening is te 

moeten opkomen voor het belang van gediscrimineerden. 

 
 
Onder de loep  
 
Om meer inzicht te krijgen is het van belang RARA nader te bestuderen om te bepalen 

in hoeverre zij getypeerd kan worden als een terroristische organisatie. In navolging van 
                                                
32 Krebbers, “kopje “RARA-acties tegen het ministerie van Justitie en het woonhuis van staatssecretaris 
Kosto” en “De drie continenten”. 
33 Eikelenboom, 170. 
34 Krebbers, “kopje “RARA-actie tegen het ministerie van Sociale Zaken, De persverklaring”. 
35 Ibidem. 
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de sociologen Jan Willen Duyvendak en Ruud Koopmans en de onderzoeker Frank 

Buijs zou RARA respectievelijk als een nieuwe sociale beweging of als politiek geweld 

beschouwd kunnen worden. Deze typeringen (nieuwe sociale beweging en politiek 

geweld) laat ik buiten beschouwing, omdat dit een geheel ander onderzoek vergt.  

 Nu zou men ook de leden van RARA kunnen bestuderen om tot een beter begrip 

van de groepering te komen en aan de hand van hun motieven nader bepalen of RARA 

een terroristische groepering was. Het probleem hierbij is echter dat de individuele 

leden van de groepering nooit ontmaskerd zijn en dat er dus altijd onduidelijkheid is 

blijven bestaan over wie er deel uitmaakte van RARA. Er zijn in 1988 en in 1994 wel 

personen gearresteerd waartegen de verdenking bestond dat zij lid waren van RARA, 

maar die hebben nooit tot een veroordeling geleid.  

In 1988 dachten politie en justitie dicht bij de ontknoping van RARA te zijn met 

de arrestatie van acht verdachten. Van de acht arrestanten waren er zeven binnen twee 

weken weer op vrije voeten.36 De overgebleven verdachte, René R. werd wel veroordeeld, 

maar niet voor deelname aan RARA. Bovendien viel de opgelegde straf lager uit dan was 

geëist en kwam R. meteen op vrije voeten.  

 

 

      
               [4]  Blijdschap om vrijlating René R. (1988) 

                                                
36 Wecke & Wester, 20-21, Muller, 366. 
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Ook in 1994 bleek de arrestatie van de journalisten Hans Krikke en Jan Müter 

uit te draaien op niets. Beide mannen werden niet schuldig bevonden aan deelname 

aan de RARA en kregen een schadevergoeding voor het leed dat de onterechte 

beschuldiging had veroorzaakt.37  

 De mislukte pogingen van politie en justitie om RARA-leden te identificeren en te 

veroordelen is van doorslaggevend belang om RARA niet aan de hand van de 

deelnemers van de groepering te onderzoeken. Daarom bestudeer ik RARA als 

groepering op zich en zal ik de leden van RARA buiten beschouwing laten, omdat het 

een zeer lastige zaak zou zijn deze leden op het spoor te komen. 

 

 

RARA en het terrorisme 
 

Om RARA als een terroristische groepering te kunnen typeren, is van belang vast te 

stellen wat terrorisme inhoudt. Het Van Dale woordenboek definieert terrorisme als “het 

ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk”. 

Terreur wordt gedefinieerd als “georganiseerde geweldpleging om politieke of andere 

doelen te bereiken”. Met deze simpele definities van een woordenboek kan de conclusie 

worden getrokken dat de werkwijze van RARA beschouwd kan worden als terreur, 

omdat de groepering gebruik maakte van georganiseerd geweld om een politiek doel te 

bereiken. Daarmee is echter nog niet vastgesteld dat RARA een terroristische 

organisatie was, omdat niet duidelijk was of de groepering met haar terreurdaden de 

samenleving ontwrichtte. Mijn hypothese is dat RARA ondanks dat haar aanslagen de 

maatschappij niet daadwerkelijk ontwrichtte, de groepering toch een terroristische 

organisatie was vanwege de terreur die de groepering pleegde. Tevens veroorzaakte 

RARA maatschappelijke onrust. In hoofdstuk drie en vier zal dieper worden ingegaan op 

de maatschappelijke onrust die de RARA-aanslagen veroorzaakten.  

 De definitie van enkel een woordenboek biedt niet genoeg houvast om met 

zekerheid vast te stellen of RARA een terroristische groepering was. Robert Taylor geeft 

in The History of terrorism aan dat het definiëren van het begrip terrorisme een lastige 

zaak is die vele wetenschappers hebben bezig gehouden. Toch komt Taylor op basis van 

verschillende definities van andere wetenschappers tot een eigen definitie van 

terrorisme. Het terrorisme heeft volgens Taylor een aantal kenmerken die samen de 

definitie bepalen. Zo willen terroristen willen angst en onstabiliteit creëren en zien zij 

geen andere manier om hun doelen te bereiken. Terroristen zijn dan ook niet gericht op 

het veroveren of het behouden van een bepaald territorium. Bovendien zijn 

                                                
37 Wil van der Schans, “Opstand krijgt schadevergoeding, RaRa-dossier gesloten”, geraadpleegd op website 
Buro Jansen & Jansen, 01-03-1997, http://www.burojansen.nl/artikelen_item.php?id=256 (mei 2010). 
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terroristische organisaties niet gecentraliseerd. Tevens zoeken terroristen de publiciteit, 

omdat zij deze nodig hebben.38 Deze criteria zijn niet volledig van toepassing op RARA, 

maar verklaren wel deels de werkwijze van de groepering. RARA was inderdaad een niet-

gecentraliseerde groepering die bewust de publiciteit zocht en niet gericht was op het 

veroveren of het behouden van een bepaald territorium. Het eerste criterium dat Taylor 

noemt, het creëren van angst en onstabiliteit, is onbevredigend, omdat het onzeker is of 

RARA deze angst en onstabiliteit wist te bewerkstelligen. Toch is dit eerste criterium ook 

voor andere onderzoekers dan Taylor van belang.  

In de bundel Schokgolven geven Fred Stevens en Erwin R. Muller beide definities 

van terrorisme waarbij het zaaien van angst in de maatschappij een belangrijk kenmerk 

is. Stevens haalt daarbij de definitie aan van Patrice Gueniffey: 

 

“(…) terrorisme [is] een bewuste strategie om een bepaalde hoeveelheid geweld 
te mobiliseren, met de expliciete bedoeling de graad van angst te creëren die 
men nodig acht om bepaalde politieke doeleinden te bereiken.”39 

 

Muller haalt de zeer gedetailleerde definitie van Schmid en Jongman aan:  

 

“Terrorisme is een angstaanjagende methode van herhaalde gewelddadige 
actie, (…) waarbij (…) de directe doelwitten van geweld niet de hoofddoelwitten 
zijn. De directe menselijke slachtoffers zijn in het algemeen per toeval 
uitgekozen (…) of duidelijk geselecteerd uit een populatie (… ) en dienen als 
overbrengers van een boodschap. Dreigings- en op geweld gebaseerde 
communicatieprocessen tussen terrorist(ische) (organisatie), (in gevaar 
gebrachte) slachtoffers, en de hoofddoelwitten worden gebruikt om het 
hoofddoelwit (toeschouwers) te manipuleren, en het veranderen in een doelwit 
van terreur, een doelwit van eisen of een doelwit van aandacht, afhankelijk van 
het feit of gestreefd wordt naar intimidatie, dwang of propaganda.”40  

 

Wat bij Muller naast het creëren van angst van belang is, is wat hij noemt de 

“terroristische omweg ”41:  

 
                                                
38 Robert Taylor, “Defining Terrorism” in: idem, History of terrorism (California 2002), 10-11. 
39 Geciteerd in: Fred Stevens, “Terrorisme in historisch perspectief” in: Bart Pattyn en Jan Wouters (red.), 
Schokgolven. Terrorisme en fundamentalisme en 11 september (Leuven 2002), 15. 
40 Geciteerd in: Erwin R. Muller, “Terrorisme en terreurbestrijding voor en na 11 september 2001” in: ibidem, 
25-26. 
41 Ibidem. 
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“De directe doelwitten van geweld zijn bij terrorisme veelaal niet de 
hoofddoelwitten. De hoofddoelwitten zijn (…) politieke en bestuurlijke 
besluitvormers, politieke elite, familie, bedrijven of persoonlijke contacten. De 
terroristen proberen door het beïnvloeden van de publieke opinie, veelal met 
behulp van de massamedia, de hoofddoelwitten te bewegen tot het inwilligen 
van eisen.”42 

 

De ‘terroristische omweg’ zoals Muller deze formuleert is van belang voor de typering 

van RARA, omdat de ‘omweg’ een theoretisch kader biedt waarin RARA geplaatst kan 

worden. Daarbij is het zinvol om een onderscheid te maken tussen de RARA-aanslagen 

van de jaren tachtig die gericht waren op de terugtrekking van Nederlandse bedrijven 

uit Zuid-Afrika en de aanslagen van RARA die gericht waren op de verandering van het 

Nederlandse vluchtelingenbeleid. De ‘terroristische omweg’ lijkt namelijk niet geheel van 

toepassing te zijn op de aanslagen in de jaren tachtig, maar wel op de aanslagen in de 

jaren negentig. 

Het hoofddoelwit van RARA in de jaren negentig was de besluitvormers die zich 

bezighielden met het vluchtelingenbeleid, maar de aanslagen waren, met uitzonderingen 

van die op staatssecretaris Kosto, niet direct gericht tegen deze besluitvormers. In 

plaats daarvan moesten ministeries en kazernes het ontgelden om zo de publieke opinie 

te overtuigen van het wanbeleid ten opzichte van vluchtelingen. De doelwitten van 

RARA, de ministeries en kazernes, waren dus niet het hoofddoelwit van de groepering. 

Met de persverklaringen die RARA uitgaf na de aanslagen zocht de groepering bewust de 

publiciteit en probeerde zij de besluitvormers (het hoofddoelwit) te bewegen haar eisen 

in te willigen. Daarmee is de terroristische omweg van Muller dus van toepassing op de 

aanslagen van RARA in de jaren negentig. De directe doelwitten van het geweld dat 

RARA gebruikte waren namelijk niet het hoofddoelwit van de groepering.  

Opmerkelijk is dat in de jaren tachtig RARA het geweld niet tegen directe doelwitten 

richtte, maar tegen hoofddoelwitten, namelijk SHV en Koninklijke Shell. Maar ook 

tijdens deze aanslagen was het beïnvloeden van het publiek, door middel van 

persverklaringen, van belang voor RARA om zo SHV en Shell te bewegen zich terug te 

trekken uit Zuid-Afrika. Mullers ‘omweg’ gaat dus niet geheel op voor de RARA-

aanslagen in de jaren tachtig, omdat het directe doelwit van geweld en het hoofddoelwit 

gelijk waren. Wel is er sprake van het zoeken naar publiciteit waardoor de ‘terroristische 

omweg’ gedeeltelijk van toepassing is op de werkwijze van RARA in de jaren tachtig.  

                                                
42  Muller, “Terrorisme en terreurbestrijding”,  26. 
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Muller merkt overigens op dat directe doelwitten “veelal” niet de hoofddoelwitten 

zijn.43 Daarmee laat hij de ruimte open voor gevallen waarin het directe doelwit en het 

hoofddoelwit hetzelfde zijn. 

De onderzoekster Beatrice de Graaf maakt in Theater  van  de angst                                                                                                                                      

gebruik van de definitie van de Amerikaanse inlichtingendienst FBI (Federal Bureau of 

Investigation) om terrorisme te definiëren. De FBI beschouwt terrorisme als: 

 
“The unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate 
or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in 
furtherance of political or social objectives.”44  

 

Als we kijken naar de werkwijze van RARA dan is te constateren dat de groepering goed 

past in deze definitie van terrorisme. RARA maakte inderdaad gebruik van geweld tegen 

bezittingen om bedrijven en de overheid te dwingen de politieke standpunten van RARA 

ten opzichte van de apartheid en het vluchtelingenbeleid over te nemen.  

Opvallend is dat in deze definitie van de FBI het creëren van angst niet voorkomt. 

Overigens wordt dit wel door De Graaf genoemd als zij een Amerikaanse terrorisme-

expert aanhaalt die verklaart dat terrorisme “gericht [is] op de: 

 

 “(…) ‘deliberate creation and exploitation of fear trough violence or the threat of 
violence in the pursuit of political change.’”45  

 

Met verwijzing van De Graaf naar de terrorisme-expert komt toch weer het creëren van 

angst als belangrijkste criterium naar boven. Ook de psycholoog D. Mulder beschouwt 

het creëren van angst als essentieel. Hij bestudeert in Mensen bij gijzelingen het 

terrorisme vanuit de terrorist als persoon. Toch kan zijn benadering interessant zijn 

voor het bestuderen van RARA, ondanks dat de groepering moeilijk te bestuderen is 

vanuit de individuele leden, omdat deze onbekend zijn. Mulder beschouwt terrorisme 

als: 

 

“(…) een gewelddadig instrumenteel gebruik van de medemens met als eigenlijke 
doel de bevrediging van eigen machtgevoelens leidend tot meestal intensieve 

                                                
43 Muller, “Terrorisme en terreurbestrijding”,  26. 
44 Geciteerd in: Beatrice de Graaf, “Wat willen terrorismebestrijders?” in: idem, Theater van de angst. De 
strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika (Amsterdam 2010), 16. 
45 Ibidem. 
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vrees- en angstgevoelens bij derden, hetgeen wat vaak door de dader(s) ter 
bereiking van gestelde doeleinden wordt beoogd.”46 

 

Ook bij Mulder is het creëren van angst een belangrijk element, maar hij stelt ook dat 

het zaaien van angst een doelbewuste strategie van terroristen is. Angst is dus een 

essentieel middel om het doel te bereiken en om deze angst te bewerkstelligen maken 

terroristen gebruik van geweld, aldus Mulder. De vraag is of RARA angst gebruikte om 

hun politieke doelen te bereiken. Mijn veronderstelling is dat dit maar ten dele het geval 

was. RARA maakte wellicht bewust gebruik van de eventuele angstgevoelens onder de 

bevolking, de personeelsleden van Makro en Shell en ambtenaren op de ministeries, 

maar deze angstgevoelens waren voornamelijk het effect was van het gebruik van 

geweld door RARA en niet zozeer een doeleinde dat door de groepering werd beoogd.  

 De onderzoekers Leon Wecke en Fred Wester richten zich in De Redenering 

achter de Bom, in tegenstelling tot Taylor, Stevens, Muller, De Graaf en Mulder, geheel 

op RARA en proberen de groepering als terroristische organisatie te definiëren. Ook zij 

geven aan dat er “talloze theorieën en een welhaast onuitputtelijke hoeveelheid 

definities met betrekking tot terrorisme” zijn.47 Een echte definitie geven Wecke & 

Wester daarom niet, maar zij beschouwen terrorisme als:  

 

“(…) aanwenden van geweld om derden schik aan te jagen om op die manier 
meestal een politiek doel te bereiken.”48 

 

Vervolgens noemen Wecke & Wester RARA een “milde terroristische organisatie, omdat 

ze doden en gewonden willen vermijden.”49 Maar, zo stellen zij, de brandstichtingen en 

bomaanslagen brachten wel het risico van doden en gewonden met zich mee. Er zijn 

nooit directe slachtoffers gevallen bij de aanslagen van RARA, maar er is wel sprake van 

tenminste één indirect slachtoffer. Een brandweerman raakte gewond tijdens het 

blussen van de brand in het Makro filiaal in Duiven.50 Tevens was de aanslag op de 

woning va staatsecretaris Kosto wel degelijk tegen hem als persoon gericht, wat op een 

treffende wijze illustreert dat RARA bewust het risico nam dat er slachtoffers zouden 

kunnen vallen.51 

                                                
46 D. Mulder, “Terrorisme” in: J. Bastiaans, idem, W. K. van Dijk en H. M. van der Ploeg, Mensen bij 
gijzelingen (Alphen aan de Rijn 1981), 85-86. 
47 Wecke & Wester, 9. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, 10. 
50 Het Parool, 18-12-1986, p. 1 
51 Wecke & Wester, 13.  
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 Feit dat er geen doden en gewonden zijn gevallen bij de aanslagen van RARA, 

speelt ook een rol in Terreurbestrijding in Nederland van politicoloog Peter Klerks die al 

in de inleiding afrekent met de aanname dat RARA een terroristische groepering zou 

zijn.  

 
“Naar aanleiding van de brandstichtingen in verschillende vestigingen van het 
Makro-concern sprak minister van justitie Korhals Altes van ‘terrorisme’. Het 
gebruik van dat beladen woord verbaasde mij, omdat het bij deze 
gebeurtenissen duidelijk niet ging om bedreigingen of gewelddadigheden gericht 
tegen willekeurige burgers, en omdat er ook geen doden of ernstig gewonden 
waren gevallen.”52 

 

Daarmee is voor Klerks de kous af: RARA was geen terroristische groepering. Hij 

publiceerde zijn bevindingen echter in 1989, nog vóór de aanslag op staatssecretaris 

Kosto die gericht was tegen zijn persoon. Toch blijft Klerks redenering overeind, omdat 

de aanslag op Kosto niet gericht was tegen een willekeurig persoon. Het ging RARA om 

Kosto en niet om eventuele omstanders. Bovendien raakte Kosto niet gewond, omdat hij 

niet aanwezig was op het moment van de aanslag op zijn woning. Kort voor de aanslag 

kwam er een melding bij de politie binnen waaruit werd opgemaakt dat het huis van de 

staatssecretaris het doelwit was van een aanslag. Kosto en zijn vrouw werden 

geëvacueerd voordat de gevonden bom tot ontploffing kwam en het huis werd 

verwoest.53 Het feit dat de aanslag werd aangekondigd wijst erop dat RARA niet wilde 

dat er slachtoffers zouden vallen, zelfs niet als het een van hun tegenstanders betrof. 

Tevens waren alle andere aanslagen van RARA niet gericht op willekeurige personen en 

zijn er nooit doden of ernstige gewonden gevallen. 

 Deze onwil van RARA om slachtoffers te maken kan een aanwijzing zijn dat 

RARA niet zo terroristisch was als Wecke & Wester doen vermoeden. Waarschijnlijk 

spreken zij daarom ook wel van een ‘milde vorm’ van terrorisme. Deze milde vorm wordt 

betwist door medeonderzoeker Bart Tromp die in Het Parool aangeeft verbaasd te zijn 

over deze conclusie: 

“Begon ook niet het terrorisme van de Baader-Meinhofgroep met de theorie dat 
geweld tegen zaken wel mocht, maar tegen mensen niet? Wat toen werd 
aangeprezen als een duidelijke scheiding, bleek spoedig dunner dan een 
sigarettenvloeitje. Ook in ander opzicht is het onderscheid maar beperkt 

                                                
52 Peter Klerks, Terreurbestrijding in Nederland 1970-1988 (Amsterdam 1989), 13. 
53 Muller, Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid, 375. 
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houdbaar. Het opblazen van Kosto's huis was ook een daad van geweld tegen 
hem, zijn vrouw, en niet te vergeten: hun poes.”54 

 

De aanslag op Kosto was naar mijn mening inderdaad een daad van geweld tegen zijn 

persoon, maar waar Wecke & Wester op doelen met hun milde vorm van terrorisme is 

dat er bij geen enkele aanslag van RARA directe gewonden zijn gevallen. Bovendien was 

het niet de doelstelling van RARA om Kosto te verwonden, maar om hem hetzelfde 

ontheemde gevoel te bezorgen als vluchtelingen die naar Nederland kwamen.  

 

 

De balans 
 

Met de definities van de Taylor, Muller, De Graaf, Wecke & Wester en Klerks in het 

achterhoofd, kunnen we nu de balans opmaken in hoeverre de RARA kan worden 

aangemerkt als een terroristische groepering.  

 

                        
  [5]  Het uitgebrande Makro-filiaal in Duivendrecht (1985) 

 

 

Er zijn een aantal interessante punten waarop RARA afwijkt van het terrorisme. 

Zo kan men vraagtekens zetten in hoeverre RARA angst en onstabiliteit creëerde met 

                                                
54 Bart Tromp, “Mild terrorisme”, Het Parool, 01-1992, p. 11. 
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hun aanslagen. Het lijkt mij dan ook overdreven om dit als een van de doeleinden van 

RARA te beschouwen, omdat het doel van RARA was politici en bedrijven te bewegen om 

haar eisen in te willigen en niet het creëren van een angstige of onstabiele 

maatschappij.  

Bovendien zijn er nooit willekeurige slachtoffers gevallen bij de RARA-aanslagen. 

De groepering maakte zich niet schuldig aan het uitzoeken van willekeurige burgers om 

hen te verwonden om zo haar politieke eisen kracht bij te zetten. RARA wilde juist 

willekeurige slachtoffers vermijden en koos ervoor om toe te slaan om het moment dat 

er zo weinig mogelijk omstanders waren.  

     Daarnaast zijn er ook kenmerken van het terrorisme waar RARA wel aan 

voldoet. Zo past RARA goed in de definitie van terrorisme van de FBI die De Graaf 

aanhaalt in Theater van de angst, omdat de groepering gebruik maakte van geweld om 

de overheid te dwingen haar politieke eisen in te willigen. RARA zou dus door de FBI 

gekenmerkt worden als een terroristische beweging. 

Bovendien zocht met diverse persverklaringen bewust de publiciteit op en wilde 

de groepering aandacht vragen voor haar strijd tegen de apartheid en het 

vluchtelingenbeleid. Daarbij gebruikte de groepering de pers om de publieke opinie te 

overtuigen van haar gelijk. Het geweld dat RARA gebruikte was een middel om de 

aandacht van de pers en de politiek (en bedrijven) te krijgen en ervoor te zorgen dat 

haar eisen werden ingewilligd. Daarbij maakte de groepering, wat betreft de aanslagen 

in de jaren negentig, gebruik van de ‘terroristische’ omweg.  

Tevens gebruikte RARA terreur om haar politieke doeleinden te verwezelijken. Zij 

pleegde systematisch bomaanslagen op verschillende doelen die op een professionele 

wijze waren georganiseerd. Het zou daarom merkwaardig zijn om RARA niet als een 

terroristische groepering te beschouwen terwijl de groepering een handelswijze had die 

gebaseerd was op terreur.   

Hoewel het de vraag is in hoeverre RARA (maatschappelijke) angst creëerde, was 

er sprake van maatschappelijke onrust die ontstond naar aanleiding van de RARA-

aanslagen. Deze onrust is een belangrijke indicatie dat RARA meer was dan een zomaar 

actiegroep en groepering met terroristische trekjes was. 

Tot slot wil ik nog terugkomen op het gebrek aan (dodelijke) slachtoffers bij de 

RARA-aanslagen. Er zijn inderdaad nooit doden of gewonden gevallen, maar RARA nam 

met het gebruik van het geweld dat zij toepaste wel een bewust risico op mogelijke 

slachtoffers. Bovendien was de aanslag op het huis van Kosto tegen zijn persoon 

gericht, ook al raakte hij daarbij niet gewond. De bom bij zijn woning ontplofte binnen 

het uur nadat deze ontdekt was, waarmee er wel degelijk een risico bestond dat er 

willekeurige slachtoffers zouden vallen onder omwonenden of politieagenten die ten tijde 

van de ontploffing nog in de (directe) omgeving waren. Tevens is er nog de 



 23 

brandweerman die gewond raakte toen hij de brand in het Makro filiaal in Duiven 

bluste. Deze man was een indirect slachtoffer, omdat hij niet gewond was geraakt als 

RARA geen aanslag had gepleegd in Duiven. 

Men kan concluderen dat RARA een groepering was met terroristische trekjes die 

een handelswijze had die gebaseerd was op terreur. Niet alleen vanwege de aard van het 

geweld dat RARA gebruikte, maar ook vanwege het risico dat de groepering nam dat er 

(willekeurige) slachtoffers zouden kunnen vallen, het feit dat een brandweerman gewond 

raakte bij het blussen van de brand die ontstond bij de aanslag op de Makro in Duiven 

in december 1986, de mate waarop RARA de publiciteit zocht, de ‘terroristische omweg’ 

waarvan de groepering zich bediende en de maatschappelijke onrust die ontstond na de 

aanslag op staatssecretaris Kosto.  

De politieke besluitvorming en de reacties vanuit de pers op de aanslagen van de 

groepering hebben eraan bijgedragen dat RARA ervan overtuigd raakte en overtuigd 

bleef dat geweld de enige manier was om hun politieke doeleinden te bereiken. Daarom 

acht ik het van belang om nader te kijken naar het politieke klimaat en de reacties van 

de pers in de tijd waarin RARA actief was om meer duidelijkheid te creëren over deze 

groepering. 
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2  RARA in politieke context  
 
 
Het is van belang om te weten wat er speelde in de Nederlandse politiek om zo de 

aanslagen van RARA in een breder kader te kunnen plaatsen. Politieke motieven spelen 

een belangrijke rol, omdat zij mede de drijfveer zijn om over te gaan tot acties en 

aanslagen. Natuurlijk spelen ook persoonlijke motieven en karaktertrekken van de 

groepsleden een rol, maar dit laat ik hier nadrukkelijk buiten wegen vanwege de 

onduidelijkheid over de identiteit van leden van RARA. De inlichtingendiensten wisten 

destijds niet (met zekerheid) wie er lid was van de groepering. Ook de politiek leek in het 

duister te tasten over de identiteit van de groepsleden. Daarbij komt dat het 

ontmaskeren van eventuele leden van deze groepering buiten mijn onderzoek valt en 

daarmee geen prioriteit heeft. 

 Om de politieke situatie waarin RARA actief was onder de loep te nemen, is het 

zinvol om het moment waarop het eerste kabinet-Lubbers in 1982 aantrad als 

uitgangspunt te nemen. De periode waarin RARA actief was valt bijna geheel samen met 

de kabinetten-Lubbers (1982-1994). De groepering liet namelijk voor het eerst van zich 

horen in 1985 en verdween in 1993 weer van het toneel. Wat voor land was Nederland 

ten tijde van de RARA-aanslagen? En, welke politieke kwesties hield Nederland bezig in 

de jaren tachtig en negentig?  

Met het beantwoorden van deze vragen komen we een stap dichter bij de 

omgeving waarin RARA opereerde en komen we wellicht tot een beter begrip van deze 

schimmige organisatie.  

Aangezien RARA een Nederlandse groepering was die alleen in Nederland actief 

was en doelen nastreefde die, in haar ogen, door de Nederlandse politiek verwezenlijkt 

konden worden, beperk ik mij tot de politieke situatie in Nederland. Uiteraard hebben 

ook gebeurtenissen die buiten Nederland plaatsvonden invloed gehad op het 

Nederlandse politieke beleid, maar die worden hier buiten beschouwing gelaten, omdat 

deze niet of nauwelijks van invloed waren op de activiteiten van RARA. De groepering 

hield zich alleen bezig met het binnenlandse beleid. Naarmate we de Nederlandse 

politiek uit die jaren van de RARA-aanslagen beter kennen, kunnen we dus meer inzicht 

krijgen in de politieke motieven van RARA. Deze politieke motieven zullen aan het einde 

van dit hoofdstuk nader worden besproken. 
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Lubbers aan zet  
 

Met het aantreden van het eerste kabinet-Lubbers in 1982 waren de gloriedagen van 

het kabinet-Den Uyl, dat gezien wordt als het meest linkse kabinet dat Nederland heeft 

gekend, al lang voorbij en verkeerde de Nederlandse economie in zware tijden. 

Bezuinigen was het sleutelwoord en de no nonsense politiek van premier Ruud Lubbers 

deed zijn intrede.55  

 

 

             
 [6]  Premier Lubbers tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer (1983) 

 

Na tegenvallende verkiezingsresultaten stonden de christen-democraten onder 

zijn leiding wederom aan de politieke top en waren zij klaar om Nederland economisch 

gezien weer te laten meetellen op Europees en wereldniveau.56  

De wil om te bezuinigen kwam overigens niet uit de lucht vallen. Ook de 

voorganger van Lubbers, minister-president Van Agt, deed pogingen om fors minder 

besteden, maar tot effectieve bezuinigingen kwam het niet. Met het kabinet-Lubbers I 

begonnen de bezuinigingen die waren aangekondigd door Van Agt daadwerkelijk van de 

grond. Met behulp van het zogenaamde driesporenbeleid werd getracht de slecht 

functioneerde economie weer op de rails te krijgen.57 Dit beleid bestond uit het verlagen 

                                                
55 Han van der Horst, Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu (Amsterdam 2000), 
566, Friso Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2009), 259-265. 
56 Van der Horst, 570. 
57 Dr. J. J. Woltjer, Recent Verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 1992), 
464 e.v., Herman de Liagre Böhl, “Consensus en polarisatie. Spanningen in de verzorgingsstaat, 1945-1990” 
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van het financieringstekort, het verbeteren van de positie van het bedrijfsleven en het 

bestrijden van de hoge werkloosheid zonder de overheidsuitgaven omhoog te jagen.58  

Het beleid van Lubbers stond daarmee niet alleen in het teken van 

bezuinigingen, maar er werd ook werk van deze bezuinigingen gemaakt: zij werden 

uitgevoerd en wierpen hun vruchten af.59 Het uitkeringsstelsel werd flink vernieuwd en 

tegelijkertijd gekort, omdat de uitkeringen niet stegen met de lonen.60 De sociale 

zekerheid werd daarmee dus aanzienlijk verminderd. Tegelijkertijd werden 

ambtenarensalarissen verlaagd en overheidsbedrijven geprivatiseerd.61  

Dit bezuinigingsbeleid van Lubbers werd niet zonder slag of stoot geaccepteerd, 

want er waren demonstraties en stakingen tegen de aangekondigde bezuinigingen die 

het gekoesterde sociale stelsel deden inkrimpen. 62 Zo stegen de uitkeringen niet mee 

met de lonen zoals voorheen het geval was en werd de werkloosheidsuitkering verlaagd 

tot 70% van het laatstverdiende loon. Dit alles moest het sociale-verzekeringsstelstel 

betaalbaar houden. Bovendien volgenden er bezuinigingen in het onderwijs zoals het 

inkorten van de studiebeurs en verlaging van salarissen van leraren.63 Uiteindelijk 

gingen de bezuinigingen, ondanks stakingen en demonstraties toch door, omdat de 

bezuinigingen door de regering als onvermijdelijk werd beschouwd. De verzorgingsstaat 

was kostbaar geworden en het begrotingstekort liep zeer hoog op waardoor de 

economische positie van Nederland onhoudbaar dreigde te worden. De protesten 

verstomden dan ook naarmate het bezuinigingsbeleid werd uitgevoerd en de economie 

geleidelijk aantrok.  

Uit het onderzoek van Pieter van Wijnen blijkt dat kiezers de bezuinigingen van 

de regering Lubbers tot op zekere hoogte konden waarderen, omdat zij het gevoel kregen 

dat deze bezuiningsmaatregelingen de economie verbeterden. Hoewel het percentage 

ontevreden kiezers steeg in de loop der jaren dat de kabinetten-Lubbers aan de macht 

waren, steeg ook het percentage neutrale kiezers. Bovendien was het percentage 

neutrale kiezers hoger dan het percentage van ontevreden kiezers. Tevens was slechts 

23% van de kiezers ontevreden ten tijde van het kabinet-Lubbers II, toen de 

bezuinigingen in volle gang waren terwijl het overige percentage kiezers neutraal of 

tevreden was. 64   

 

                                                                                                                                                   
in: Remieg Aerts, idem, Piet de Rooy en Henk te Velde, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis 
van Nederland 1780-1990 (Amsterdam 1999), 323 
58 Woltjer, 464. 
59 Wielenga, 288, 290. 
60 Van der Horst, Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu (Amsterdam 2000), 572. 
61 De Liagre Böhl, 323. 
62 Van der Horst, 573. 
63 Ibidem, 572-573. 
64 Pieter van Wijnen, “Strijdpunten, tevredenheid met beleid en stemgedrag” in: Jacques Thomassen, Kees 
Aarts en Henk van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998. Kiezers en de smalle 
marges van de politiek (Den Haag 2000), p.159, 165. 
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“Nieuwe politieke cultuur” 
 

De bereidheid van de demonstranten om zich neer te leggen bij de maatregelen die het 

kabinet voor ogen had, is verbonden met wat de historicus en politicoloog Herman de 

Liagre Böhl “een nieuwe politieke cultuur” noemt die zich manifesteerde in de jaren 

tachtig.65 In deze periode was er ruimte voor overleg, omdat de polarisatie van de jaren 

zeventig waarin een scherpe tegenstelling tussen conservatief en progressief werd 

gezocht, voorbij was.66 Zo schrijft De Liagre Böhl: 

 
 “Vreedzaam onderling overleg van de topfunctionarissen, zowel in de partijpolitiek 
als in de maatschappelijke organisaties, werd weer troef. ”67  

 

Tegelijkertijd constateert hij dat de politiek een stuk zakelijker werd en partijen 

ideologisch steeds meer op elkaar gingen lijken.68 In dit politieke klimaat was er 

weliswaar ruimte voor een gesprek tussen de regering en sociale bewegingen, maar werd 

de ruimte voor protest zeer beperkt gehouden. Protesten werden niet gewaardeerd door 

de regering, omdat het zakelijke no nonsense beleid van Lubbers benadrukte dat men 

gezamenlijk de schouders eronder moest zetten om Nederland economisch weer gezond 

te krijgen. Eventuele protesten tegen bezuinigingen paste niet in het plaatje wat de 

regering voor ogen had.                      

Dit houdt niet in dat er geen protesten waren in de jaren tachtig. De historicus 

Piet de Rooy wijst erop dat de demonstraties tegen kernwapens en het plaatsen van 

kruisraketten in Nederland in 1981 en 1983 “de grootste demonstraties [waren] die in 

Nederland zijn gehouden.”69 Bovendien tekenenden in 1985 bijna vier miljoen 

Nederlanders “een ‘volkspetionnement’ tegen kernwapens in het algemeen”.70 Dit geeft 

niet alleen aan dat de gemoederen hoog opliepen, maar ook dat er protesten waren in de 

tijd dat het kabinetten-Lubbers regeerde. Men had dus nog steeds de mogelijkheid om 

te protesteren ten tijde van de kabinetten-Lubbers, maar deze protesten waren minder 

effectief, omdat het zeer lastig was de regering van het beoogde beleid te laten afwijken. 

Deze demonstraties die plaatsvonden in de jaren tachtig hadden volgens de historicus 

Han van der Horst daardoor geen enkel effect. 71 Van der Horst heeft hiermee een punt, 

omdat de regering uiteindelijk toch besloot om te kruisraketten te plaatsen. De 

regering-Lubbers schoof deze problematische beslissing voor zich uit, maar gaf na 

                                                
65 De Liagre Böhl, 321. 
66 Wielenga, 269. 
67 De Liagre Böhl, 321. 
68 Ibidem, 330. 
69 Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (Amsterdam 2005), 274-275. 
70 Ibidem, 275. 
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jarenlang van politieke discussie toch toestemming tot het plaatsen van de 

kruisraketten. De raketten kwamen er uiteindelijk niet, omdat de ontdooiing van de 

Koude Oorlog intrad en het onderwerp kernwapens geleidelijk van de politieke agenda 

verdween.72  

 

 

                    
                       [7] Affiche van Komitee Kruisraketten Nee (1985)  

 

 

Tevens waren de hoogtijdagen van sociale bewegingen, ondanks deze grote 

uitingen van afkeuring van het kernwapenbeleid, voorbij en hadden protesten daarom 

wellicht geen zin. De tijden waren simpelweg veranderd ten opzichte van de jaren 

zeventig waarin nieuwe sociale bewegingen dankzij een verandering van de politieke 

cultuur ruimte vonden om gehoor te vinden in de politiek voor hun ideeën en wensen. 

De afstand tussen burger en de politiek werd in de jaren zeventig kleiner waardoor de 

ruimte ontstond die de sociale bewegingen nodig hadden om hun gedachtegoed op de 

politieke agenda te krijgen.73 Dit veranderde toen het kabinet Den Uyl uitgeregeerd was, 

de zakelijke kabinetten van Lubbers gingen regeren, en de sympathie voor de 

bewegingen in de jaren tachtig verstomde.  

                                                
72 Van der Horst, 568. 
73 Wielenga, 264. 
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Nieuwe sociale bewegingen uitgebloeid 

 

De bloeitijd van sociale bewegingen lag in de jaren 1977-1982. Dit was tevens de 

periode tussen het aftreden van het kabinet-Den Uyl en het aantreden van het eerste 

kabinet-Lubbers.74 De reden dat bewegingen juist toen op hun hoogtepunt waren ligt 

volgens De Liagre Böhl in “de tweeslachtigheid van het overheidsbeleid” dat “een golf 

van buitenparlementaire acties” met zich meebracht.75 Met andere woorden: in tijden 

dat de regering niet zeker was van haar zaak grepen groeperingen hun kans om met 

acties, zoals demonstraties, hun onvrede te laten zien. Zo ontstond er ruimte voor 

bewegingen om onstabiele standpunten van de regering in hun voordeel te laten 

uitpakken. De sociale bewegingen hadden dus in de late jaren zeventig en de vroege 

jaren tachtig een grote kans om hun standpunten op de politieke agenda te krijgen. Dit 

houdt echter niet in dat de eisen van de bewegingen automatisch werden ingewilligd 

door de regering. Deze ontwikkeling laat enkel zien dat er voldoende ruimte was voor 

bewegingen om de regering (eventueel met actiemiddelen) te overtuigen. 

De Liagre Böhl wijst erop dat het eerste kabinet Lubbers (1982-1985) een 

keerpunt was ten aanzien van nieuwe sociale bewegingen, omdat het no nonsense 

beleid nauwelijks ruimte openliet om aan de eisen van de bewegingen te voldoen. De 

praktische aanpak van de regering-Lubbers zorgde ervoor dat de 

bezuinigingsmaatregelen konden worden uitgevoerd en ook daadwerkelijk werden 

uitgevoerd.76 De beslissingen rondom het regeringsbeleid stonden min of meer vast 

zodat er weinig sprake was van onstabiliteit. Dat wil niet zeggen dat er geen 

beslissingen waren waarover het kabinet oneens was of geen duidelijk standpunt had 

ingenomen. Zo bleef bijvoorbeeld het beleid ten opzichte van Zuid-Afrika onduidelijk. 

Maar in de loop van de jaren tachtig werd wel langzamerhand duidelijk dat de ruimte 

voor sociale bewegingen om hun standpunten op de politieke agenda te krijgen beperkt 

was.  

Het feit dat er weinig ruimte overbleef voor groeperingen om bij de regering een 

voet tussen de deur te krijgen leidde tot de radicalisering van een zeer klein deel van de 

bewegingen, waardoor zij gemakkelijk geïsoleerd konden worden door de overheid die 

deze radicalen bestempelde als relschoppers. De radicale stroming in de bewegingen 

raakte verdeeld en verdween uit de politiek. Door haar radicaliteit kwam ze niet in 

aanmerking als gesprekspartner van de overheid. Tegelijkertijd werden gematigde leden 
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van sociale bewegingen wél gesprekspartners van de overheid en raakte deze activisten 

geïnstitutionaliseerd.77  

Deze radicalisering van een deel van de bewegingen kan verklaard worden uit het 

feit dat de bewegingen het gevoel kregen niet gehoord te worden door de politiek en naar 

een andere manier zochten om hun doelen te bereiken. De manier van actievoeren die 

voorheen succesvol was geweest, werkte nu niet meer. Overigens wil dat niet zeggen dat 

elke beweging het radicale pad koos. Vaak stortte een beweging teleurgesteld in of paste 

zij zich aan en richtte zich op overleg met (bestuurlijke) instanties en radicaliseerde dus 

maar een zeer klein gedeelte van een beweging.78 

Het feit dat het hoogtepunt van de nieuwe sociale bewegingen lag tussen de jaren 

1977-1982 hield niet in dat sociale bewegingen in de jaren tachtig opeens niet meer van 

belang waren. Hun kracht nam weliswaar af, maar desondanks waren er in de jaren 

tachtig nog grote demonstraties tegen kruisraketten en de bezuinigingen van Lubbers. 

Bovendien waren de krakersrellen aan het begin van de jaren tachtig op hun 

hoogtepunt, al moet wel opgemerkt worden dat die plaatsvonden in 1980 en 1981.79 Dat 

was dus nog voor de neergang van de nieuwe sociale bewegingen. 

Bij de neergang van de nieuwe sociale bewegingen zijn, aan de hand van Tussen 

verbeelding en macht van socioloog Jan Willem Duyvendak e.a., een aantal 

kanttekeningen te plaatsen. Uit hun grafieken blijkt dat het aantal acties van nieuwe 

sociale bewegingen toenam in de jaren tachtig in vergelijking met de jaren zestig en 

zeventig. 80 Er waren in de jaren tachtig dus meer acties dan in de decennia daarvoor. 

Daaruit kan men concluderen dat de bewegingen in de jaren tachtig dus niet 

onbelangrijk waren. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de bewegingen 

merkten dat ze minder krachtig waren als gesprekspartner en daardoor meer actie 

ondernamen. De bewegingen lieten juist in de jaren tachtig meer van zich horen, omdat 

het minder zin had met de regering in gesprek te gaan dan in de decennia daarvoor toen 

de politiek bereid was serieus naar actievoerders te luisteren. De historicus J.C.H. Blom 

vat het uitbloeien van de bewegingen goed samen door te stellen dat er sprake was van 

een “verdere vermindering van het elan en een zekere berusting zonder dat het 

actievoeren als zodanig verdween.”81 

 Tot slot moet opgemerkt worden dat het hoogtepunt van het aantal acties van de 

nieuwe sociale bewegingen volgens de grafiek van Duyvendak e.a. in 1981 werd bereikt, 

dus in de bloeitijd van de bewegingen. Het is niet duidelijk of de krakersbeweging een 
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groot aandeel in dit hoogtepunt van acties heeft gehad, maar dit is wel aannemelijk, 

omdat de krakersbeweging rond de jaren 1980/1981 haar gewelddadige hoogtepunt 

beleefde en een prominente protestbeweging was.82 Dus ondanks het stijgende aantal 

acties in de jaren tachtig, erkennen ook Duyvendak e.a. dat het hoogtepunt van de 

nieuwe sociale bewegingen lag in de vroege jaren tachtig, en niet in de late jaren tachtig. 

RARA was geen nieuwe sociale beweging, maar een groepering met terroristische 

trekjes die gebruik maakte van terreur om haar politieke doeleinden te bereiken. 

Desondanks gaf de ontwikkeling waar de nieuwe sociale bewegingen mee te maken 

kreeg (radicalisering doordat zij bij de regering met moeite een voet meer aan de grond 

kregen) RARA de mogelijkheid om over te gaan tot geweld. RARA had namelijk duidelijk 

kunnen waarnemen dat vreedzame protesten en pogingingen om met de regering te 

overleggen geen zin hadden, omdat de besluitvorming al vast stond. Daarbij kwam dat 

de minister van Buitenlandse Zaken, Van den Broek, weigerde om van Nederlandse 

kant maatregelen te nemen tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika.83 Pogingen om 

de minister op andere gedachte te brengen zou in het politieke klimaat van de jaren 

tachtig, waar de deur voor verandering van het overheidsbeleid tamelijk gesloten was, 

een hele uitdaging zijn geweest. 

 

 
Vluchtelingenproblematiek 
 

In het politieke klimaat van de jaren negentig verschoof RARA haar doel van Zuid-Afrika 

naar de vluchtelingenproblematiek in Nederland. De apartheid in Zuid-Afrika was niet 

langer een punt van aandacht, omdat deze in 1990 was afgeschaft en dit punt niet 

langer op de politieke agenda stond. In zekere zin bepaalde de politiek de nieuwe koers 

die RARA uitzette, omdat de afschaffing van de apartheid (het doel waar RARA voor 

streed) een politieke kwestie was. Dit feit geeft duidelijk weer op welke wijze het 

politieke klimaat de RARA beïnvloedde.  

RARA focuste zich nadat de apartheid van de politieke agenda was verdwenen op 

het Nederlandse vluchtelingenbeleid. De vluchtelingenproblematiek stond wel op de 

politieke agenda, maar de Nederlandse regering besliste niet meer alleen over het 

vluchtelingenbeleid. Zij moest inmiddels rekening houden met de Europese regels 

waaraan zij gebonden was. Het feit dat de Nederlandse regering  geen volledige 

zeggenschap had over het vluchtelingenbeleid werd door RARA geïnterpreteerd als 

desinteresse. Hierdoor ontstond bij RARA de gedachte dat de Nederlandse politiek niet 
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geïnteresseerd was in vluchtelingen en ook niet bereid was om van haar standpunten te 

wijken. Het viel te bezien in hoeverre deze gedachtegang van RARA gebaseerd was op de 

werkelijkheid. Wel is duidelijk dat de door RARA vastgestelde desinteresse van de 

Nederlandse regering een belangrijke reden was voor de groepering om over te gaan tot 

geweld om de regering te dwingen een vluchtelingenbeleid te ontwikkelen die meer 

menswaardig zou zijn.  

 

 

Op de bres voor Zuid-Afrika   
 

Om het inzicht in RARA verder te vergroten is het van belang om de politieke motieven 

van de groepering grondiger te bestuderen. RARA werd beïnvloed in haar beslissingen 

door het politieke klimaat ten tijde van de kabinetten-Lubbers, maar de groepering had 

los van het politieke klimaat haar doelen bepaald. Hoe dit proces precies is verlopen is 

lastig om te bestuderen, omdat men daarvoor meer inzicht zou moeten krijgen in de 

leden van de groepering. Dit is echter niet het beoogde doel van deze scriptie. Wat wel 

bestudeerd kan worden zijn de duidelijk politieke doelen die RARA voor ogen had en 

probeerde te realiseren met het gebruik van geweld. 

In de jaren tachtig was RARA gefixeerd op de terugtrekking van multinationals 

die vestigingen en belangen hadden in Zuid-Afrika. Het apartheidsregime werd door 

RARA zeer afgekeurd en de groepering vond het ongepast dat Nederlandse bedrijven 

handelscontacten onderhielden met een land waar apartheid tot in alle facetten van het 

leven was doorgedrongen. RARA was dan ook een groot voorstander voor terugtrekking 

van SHV, het moederbedrijf van Makro, en olieconcern Shell uit Zuid-Afrika. Daarin 

stond de groepering bepaald niet alleen. Meerdere bewegingen en comités waren 

voorstander van terugtrekking van Nederlandse bedrijven uit het Zuid Afrikaanse land 

en drongen daar bij de politiek op aan. Ook organiseerden zij boycotacties, boden zij 

petities aan en gingen de leiders van bewegingen in gesprek met de directie van Shell. 

Het mocht allemaal niet baten. Shell ging gewoon door met haar bedrijfsvoering in Zuid-

Afrika. Ook SHV hield de Makro-vestigingen in Zuid-Afrika open, maar trok zich na de 

vierde RARA-aanslag op een Makro-filiaal terug uit Zuid-Afrika. 

Het politieke doel van RARA in de jaren tachtig, terugtrekking van bedrijven uit 

Zuid-Afrika, was dus niet zo wereldvreemd, omdat het gedeeld werd door andere 

organisaties. Opmerkelijk is wel dat RARA de enige beweging was die met geweld dit 

doel van een terugtrekkend bedrijfsleven uit Zuid-Afrika wilde bereiken. De starre 

houding van SHV en Shell heeft daar wellicht aan bijgedragen. RARA wilde tot een 

snelle oplossing van het probleem komen en dat lukte niet door in gesprek te blijven 

met directies die uit economisch en principieel oogpunt er weinig voor voelden zich 
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terug te trekken. Het leek erop dat RARA zich genoodzaakt voelde om van andere 

middelen gebruik te maken om terugtrekking te realiseren. Niet alleen bedrijven hielden 

voet bij stuk, ook de regering nam geen adequate maatregelen tegen het 

apartheidsregime door bijvoorbeeld een strikte en duidelijke olieboycot af te kondigen. 

De Tweede Kamer nam in 1980 een motie aan voor een olie-embargo tegen Zuid-Afrika, 

maar deze werd door de regering afgewezen. Wel wilde de regering nagaan hoe andere 

Europese landen tegen een boycot aankeken.84  

 

 
                       [8]  Cartoon over de olieboycot tegen Shell (1980)  

 

 

Deze trage beluitvoering van de regering over een olieboycot heeft er aan 

bijgedragen dat RARA geen vertrouwen had dat de regering uiteindelijk zou besluiten 

om inderdaad een olieboycot af te kondigen. Dit gebrek aan vertrouwen dat er snel een 

olieboycot zou komen speelde een rol bij het besluit van RARA om SHV en Shell met 

geweld dwingen tot terugtrekking uit Zuid-Afrika in plaats van te wachten tot de 

regering een boycot zou instellen. 

Tevens zag RARA in dat de geweldloze acties van de Zuid-Afrikabewegingen 

weinig hadden opgeleverd, omdat met name Shell bleef weigeren om Zuid-Afrika te 

verlaten. Deze ontwikkeling heeft er tevens aan bijgedragen dat RARA geweld ging zien 

als de enige mogelijke oplossing om SHV en Shell te dwingen hun handelsbelangen in 

                                                
84 Sluyterman, Keetie, “De reacties van Shell op kritiek vanuit de samenleving” in: idem, Geschiedenis van 
Koninklijke Shell, deel 3. Concurreren in turbulente markten, 1973-2007 (Amsterdam 2007), 320. 
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Zuid-Afrika op te geven. In hoeverre de RARA-aanslagen tegen SHV en Shell succesvol 

waren zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. 

 
 
Op de bres voor vluchtelingen 
 

In de jaren negentig leek het erop dat RARA van het toneel verdwenen was. Na de 

veroordeling van René R. voor een vergrijp dat weinig meer met terrorisme te maken 

had en een laatste aanslag op Shell in Hilversum, hield de beweging zich stil. Het 

apartheidsregime in Zuid-Afrika was aan zijn einde gekomen, maar RARA keerde terug 

in de publiciteit met aanslagen op overheidsgebouwen en -instanties. 

 RARA richtte met deze aanslagen haar pijlen op het Nederlandse 

vluchtleidingenbeleid dat volgens de groepering onmenselijke vormen aannam vanwege 

het inperken van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland mochten komen en het 

terugsturen van mensen naar het land van herkomst die de grens wel bereikten. Het 

onmenselijke aan het beleid was volgens RARA het feit dat de Nederlandse regering een 

menswaardig bestaan van vluchtelingen in Nederland niet (voldoende) realiseerde. De 

rechten van deze vluchtelingen werden, in de ogen van RARA, geschonden door de 

Nederlandse overheid in het algemeen en de ministers in het bijzonder.  

 Ook deze gedachtegang was niet zo wereldvreemd, omdat politici, deskundigen 

en organisaties zich in de pers kritisch uitlieten over het vluchtelingenbeleid, maar de 

manier waarop RARA haar eisen kracht bij zette was ongekend.85 RARA voelde zich 

wederom gedwongen om geweld te gebruiken om haar politieke doel te realiseren.  

 Ondanks dat er een nieuw decennium was aangebroken, verschilde het politieke 

klimaat in wezen niet veel van het politieke klimaat in de jaren tachtig, omdat de 

regering-Lubbers nog steeds niet uitgeregeerd was. Ondanks dat de economie een kleine 

oplevingen beleefde, bleef de werkloosheid hoog en bleven de bezuinigingen nog steeds 

van kracht. Ook het no nonsense beleid had geen plaats gemaakt.86 In deze 

omstandigheden was het voor een groepring moeizaam om een dialoog met de regering 

aan te gaan, omdat de regering erop gericht was de hardnekkige werkloosheid te 

bestrijden en Nederland economisch gezond te krijgen. Daardoor had een groepering 

meer moeite om hun eisen kenbaar te maken aan de regering. De ruimte om eisen op de 

politieke agenda te krijgen was dus net zo beperkt als in de jaren tachtig. RARA was 

zich hiervan bewust en begreep dat de regering een extra stimulans nodig had om het 

vluchtelingenbeleid aan te passen. RARA hoopte dat geweld gericht tegen 

overheidsinstanties deze extra stimulans zouden vormen.  

                                                
85 NRC Handelsblad, 14-11-1991, p. 3. 
86 De Liagre Böhl, 323-324. 
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Een bijzondere positie in de politieke geschiedenis 
 

Het politieke klimaat waarin RARA actief was heeft tot op zekere hoogte invloed gehad 

op de aanslagen die de groepering pleegde. Ten tijde van de regering-Lubbers was er 

vrijwel alleen ruimte voor een groepering om gesprekspartner te zijn en waren 

demonstraties en andere vormen van acties minder van invloed dan voorheen.  

Andersom neemt RARA met het gebruik van geweld een bijzondere positie in in 

de Nederlandse politieke geschiedenis van de twintigste eeuw. De historicus Friso 

Wielenga wijst in Nederland in de twintigste eeuw op de politieke stabiliteit en 

continuïteit die Nederland in de twintigste eeuw kenmerkte.87 Ook de veranderingen in 

de jaren zestig deden weinig afbreuk aan de continuïteit, omdat volgens Wielenga “de 

continuïteitslijn sterker [was] dan veelal wordt aangenomen.”88 Deze continuïteit waar 

Wielenga op doelt, geeft RARA een bijzondere plaats in de Nederlandse politieke 

geschiedenis, omdat volgens Wielenga “ook in tijden van politieke confrontatie, van 

sociaaleconomische conflicten of botsingen tussen generaties (…) harde strijd en 

polarisatie beperkt [is gebleven].”89 Hoewel er dus volgens Wielenga sprake was van 

politieke continuïteit was er ook, zij het beperkt, ruimte voor strijd en polarisatie. In 

deze ruimte zou RARA dus prima passen, omdat de groepering op een harde manier 

streed voor haar politieke doelen. Dat dit een uitzonderlijke positie is wordt duidelijk als 

Wielenga het heeft over de protestbeweging: 

 

 “De protestbeweging zelf was niet verbeten, vol haat of bijzonder gewelddadig, 
waardoor de kloof met het ‘establishment’ overbrugbaar was.”90  

 

Uit deze opmerking van Wielenga kan men de conclusie trekken dat de RARA heftiger 

was dan een protestbeweging en zich daarmee, met enige aannemelijkheid, op het vlak 

van terrorisme bevond, omdat de RARA op zulke wijze gewelddadig was dat de kloof met 

het establishment’ “onoverbrugbaar” was geworden. 

 Tevens stelt Wielenga vast dat Nederland een politiek bestel heeft dat “in hoge 

mate immuun bleek te zijn tegen antidemocratische stromingen van extreemlinks en -

rechts.”91 Daarmee heeft hij wel degelijk een punt: immers, de regering Lubbers heeft 

ondanks de RARA-aanslagen nooit duidelijke maatregelen tegen de apartheid genomen 

of het vluchtelingenbeleid aanpast. 

 

                                                
87 Wielenga, 7. 
88 Ibidem, 8. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem, 12. 
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De balans 
 

Ik heb al eerder aangegeven dat RARA in de politieke context van de tijd waarin zij actief 

was moet worden geplaatst om een betere greep te krijgen op het bestaan en 

functioneren van de groepering. Het politieke klimaat is dan ook van invloed geweest op 

de ontwikkeling van RARA en heeft er aan bijgedragen dat de groepering gebruik 

maakte van geweld. Zo was er in de jaren tachtig en negentig slechts een beperkte 

ruimte voor groeperingen om hun standpunten op de politieke agenda te krijgen. De 

regering-Lubbers stond weliswaar open voor overleg, maar niet open voor 

demonstraties. Daardoor kreeg RARA het gevoel dat geweld wellicht meer effect zou 

hebben dan een gesprek. Bovendien werd in de loop van de jaren tachtig duidelijk dat 

praten met bedrijven voor de terugtrekking uit Zuid-Afrika weinig zin had. Tegelijkertijd 

durfde de regering geen standpunt in te nemen ten aanzien van het apartheidsregime. 

Deze ervaringen droegen eraan bij dat RARA in de jaren negentig wederom overging tot 

geweld om het vluchtelingenbeleid humaner te maken. Ze had immers de ervaring dat 

geweld succesvoller was dat het voeren van gesprekken met bedrijven, omdat SHV zich 

naar aanleiding van de RARA-aanslagen had teruggetrokken.  

Toch moet RARA niet zien worden als een wanhopige groepering die geweld als 

laatste redmiddel zag om haar doelen te verwezenlijken. RARA koos heel duidelijk en 

bewust voor het toepassen van geweld door middel van aanslagen op bedrijven en 

overheidsgebouwen, terwijl er nog andere mogelijkheden waren om haar politieke 

standpunten kracht bij te zetten. Ook al had praten wellicht geen direct effect,  er 

bestond nog steeds de mogelijkheid om over te gaan tot vreedzaam protest en onvrede 

over het regeringsbeleid of de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika 

kenbaar te maken door middel van boycotacties, demonstraties of 

handtekeningenacties. Deze mogelijkheden tot protest waren niet ongebruikelijk in 

democratisch Nederland en hadden waarschijnlijk meer zin gehad dat de 

(ondoordachte) RARA-aanslagen. 

Als er andere middelen beschikbaar waren om politieke doeleinden waar te 

maken, waarom koos RARA er dan voor om gebruik te maken van geweld? Een deel van 

het antwoord zal waarschijnlijk liggen bij de persoonlijke kenmerken en motieven van 

de leden van RARA die moeilijk te onderzoeken zijn aangezien nooit opgehelderd is wie 

deel uitmaakte van de groepering.  

Een ander deel van dit antwoord is te vinden in de politieke omgeving waarin 

RARA opereerde. Doordat de politieke motieven van RARA zowel in de jaren tachtig als 

in de jaren negentig niet werden beantwoord door de politiek, werd er een 

voedingsbodem gecreëerd om over te gaan op andere middelen om die doelen alsnog te 

bereiken. De RARA koos uitdrukkelijk voor het gebruik van geweld om de politiek 
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alsnog te bewegen hun eisen in te willigen. Met die keuze schakelde RARA zichzelf bij 

voorbaat uit als gesprekspartner, zodat geweld inderdaad als enige mogelijkheid 

overbleef.  
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3 Doel bereikt? 
De RARA-aanslagen in de jaren tachtig  

 

 

In de jaren tachtig concentreerde RARA zich op het apartheidsregime in Zuid-Afrika en 

was de groepring ervan overtuigd dat zij met het plegen van aanslagen bedrijven kon 

dwingen om hun handelsbelangen in Zuid-Afrika op te geven. Daartoe pleegde RARA 

vier aanslagen op Makro-vestigingen en vier maal aanslagen op gebouwen van 

oliemaatschappij Koninklijke Shell.  

 Deze aanslagen lieten SHV, het moederbedrijf van Makro, en Shell niet 

ongemoeid en beide bedrijven reageerden fel. Dat was niet zo verwonderlijk aangezien 

de aanslagen tegen deze ondernemingen gericht waren. Maar ook de pers en de politiek 

reageerden verhit op de RARA-aanslagen. Dat deden zij niet in eerste instantie, maar 

pas later toen zij de ernst van de aanslagen onder ogen zagen.  

 Met de reacties van SHV, Shell, de politiek en de pers kan meer duidelijkheid 

over RARA verkregen worden, omdat deze reactie behulpzaam zijn voor het bepalen 

welke mate RARA een terroristische organisatie was. In het eerste hoofdstuk is de vraag 

aan de orde gekomen in hoeverre de RARA-aanslagen angst en maatschappelijke 

instabiliteit teweeg hebben gebracht. Deze vraag zal aan de hand van de reacties van de 

pers en desbetreffende bedrijven die doelwit waren van RARA beter beantwoord kunnen 

worden.  Tevens zal daar waar nodig is verwezen worden naar het politieke klimaat ten 

tijde van de RARA-aanslagen. 

 

 

Van baldadigheid naar terreur 
 

                                  
                           [9]       De Makro in Nuth na de RARA-aanslag (1987) 
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De eerste RARA-aanslag op de Makro-vestiging in Duivendrecht in 1985 was het begin 

van de langzame ontwikkeling van de pers om RARA te gaan beschouwen als een 

terroristische organisatie. In eerste instantie werd de aanslag op het Makro-filiaal in 

Duivendrecht door de pers niet beschouwd als een aanslag, maar als baldadigheid en 

als een vorm van politiek geweld van een protestgroep. Er werd door de pers daarom 

niet veel aandacht aan de aanslag besteed. Ook de politiek liet na de eerste aanslag niet 

van zich horen. De politie ter plaatse noemde de brand in de Makro in Duivendrecht 

“crimineel”, maar sprak niet van terreur.92 Deze relatieve stilte rondom de eerste RARA-

aanslag is opmerkelijk te noemen, omdat de aanslag een serieuze zaak was die meer 

inhield dan een brandje dat was aangestoken door een protestgroep. Het was de 

aanvang van een reeks aanslagen gepleegd uit naam van het antiracisme en de strijd 

tegen de apartheid. In een brief aan de Volkskrant liet RARA weten dat het ernst was:  

 

“(…)Het hier aanvallen van de imperialistiese, ekonomiese, politieke en militaire 
instituties zien wij als ons enig perspectief, onze gezamenlijkheid in de strijd tegen 
en onze onvoorwaardelijke solidariteit met de zwarte revolutionaire 
bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika.”93 

 

De Zuid-Afrika bewegingen waren er als eerste bij om deze aanslag van RARA te 

veroordelen. Het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) noemde de brand bij de Makro 

“averechts en afleidend.”94 Het KZA was namelijk voorstander van vreedzame vormen 

van protest en zag meer heil in het voeren van gesprekken met bedrijven die vestigingen 

hadden in Zuid-Afrika dan het gebruik van geweld. 

Vlak na de eerste RARA-aanslag was het wellicht te vroeg voor de pers en de 

politiek om te spreken van terreur. Toch maakte RARA de pers duidelijk dat zij serieus 

was over haar strijd tegen de apartheid en sprak de groepering nadrukkelijk over een 

aanval.95 Tevens viel de ernst van de situatie op te maken uit de reactie van de directeur 

van het Makro-filiaal in Duivendrecht. Hij maakte zich zorgen over de “dreigende taal” 

waarmee de brand geclaimd was.96 Zo stond er in het pamflet dat na de aanslag naar de 

pers werd gestuurd dat “bovengenoemde collaborateurs [SHV, ES] vanaf nu hun leven 

                                                
92 Geciteerd in: de Volkskrant, 20-09-1985, p. 3.  
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 Geciteerd in: Het Parool, 18-09-1985, p. 5. 
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niet langer zeker zijn.”97 De Makro-directeur zei over dit dreigement in Het Parool: “Daar 

voel ik me niet lekker over.”98 

RARA had met deze eerste aanslag haar doel niet bereikt en evenmin angst of 

maatschappelijke instabiliteit veroorzaakt, maar zij had wel oprechte bezorgdheid 

teweeg gebracht bij tenminste de directeur van de Makro in Duivendrecht. De pers 

onderschatten de RARA, want het was wel degelijk terreur waar de groepering zich van 

bediende. Niet alleen door het doelbewuste gebruikte geweld, maar ook door de dreiging 

opnieuw geweld tegen de Makro te gebruiken dat op z’n minst bij de leiding van de 

Makro in Duivendrecht ongerustheid veroorzaakte.  

De tweede keer dat de Makro het doelwit was, was in december 1986 toen er 

aanslagen werden gepleegd op de filialen in Duiven en in Duivendrecht. Deze aanslagen 

kwamen meer in het nieuws dan de eerste keer dat RARA van zich liet horen, maar ook 

na deze tweede aanslag werd de groepering nog beschouwd als een actiegroep.99 Dat 

betekende niet dat RARA als een betekenisloos groepje werd gezien. Langzamerhand 

kregen de kranten in de gaten dat RARA een serieuze actiegroep was die wellicht meer 

van zich zou laten horen in de nabije toekomst. Desalniettemin werd RARA nog steeds 

(onterecht) beschouwd als een actiegroep en niet als een terreurgroep. Alleen het NRC 

Handelsblad benoemde de Makro-branden in Duiven en Duivendrecht als aanslagen, de 

Volkskrant en Het Parool bleven spreken over acties of brandstichtingen.100 De enige die 

de tweede RARA-aanslag als aanslag aanmerkte was de directeur van de Marko. Hij 

sprak van “een doelbewuste aanslag op het hele bedrijf.”101  

De kranten wekten de indruk deze bewoordingen van de Makro-directeur als 

overdreven te beschouwen, maar de aanslag op de Makro was inderdaad een 

doelbewuste aanslag en moest een signaal afgeven aan het hele bedrijf: SVH moest 

stoppen met de Zuid-Afrikaanse Makro-vestigingen. Wat de tweede RARA-aanslag des te 

schokkender maakte was het feit dat slechts een kwartier voordat er brand uitbrak de 

laatste medewerker het pand had verlaten.102 Er vielen dus geen gewonden, maar RARA 

nam wel doelbewust het risico dat er gewonden zouden kunnen vallen. Als de bom een 

kwartier eerder tot ontploffing was gekomen waren er wellicht wel doden of gewonden te 

betreuren geweest. De directeur van de Makro leek zich daarvan bewust te zijn toen hij 

het had over een doelbewuste aanslag. 

De aarzeling van de pers om de RARA-aanslagen te benoemen als aanslag en te 

spreken van terreur of terrorisme verdween na de laatste RARA-aanslag op een Makro-

filiaal in Nuth in januari 1987. De brand die in het gebouw was ontstaan werd meteen 

                                                
97 Geciteerd in: Het Parool, 18-09-1985, p. 5. 
98 Ibidem. 
99 de Volkskrant, 19-12-1986, p. 7. 
100 NRC Handelsblad, 18-12-1986, p. 1, Het Parool, 18-12-1986, p.1, de Volkskrant, 19-12-1986, p.7. 
101 Geciteerd in: NRC Handelsblad, 18-12-1986, p. 1. 
102 Het Parool, 12-01-1987, p. 3. 
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door de pers omschreven als een aanslag. Bovendien werden vanaf dat moment de 

aanslagen die al eerder door RARA waren gepleegd beschouwd als aanslagen en niet 

langer als baldadigheid van een actiegroep. Het feit dat de pers de aanslagen van RARA 

als aanslag benoemden kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar was een langzame 

ontwikkeling geweest. De kranten hadden de tijd nodig om te realiseren wat de ernst 

van de aanslagen was en dat RARA doelbewust het risico nam dat er (dodelijke) 

slachtoffers zouden kunnen vallen. Toen de kranten dit beseften werden de RARA-

aanslagen daadwerkelijk als aanslagen beschouwd.  

                    
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 [10] Cartoon in de Volkskrant na de RARA-aanslag in Nuth (1987) 

 

 

De pers hadden inmiddels erkend dat de RARA aanslagen pleegden, maar 

beschouwde RARA nog steeds als een actiegroep en niet als een terreurgroep. SHV-

directeur Paul Fentener van Vlissingen, zag RARA wél als een terreurgroep. Hij 

verklaarde direct na de aanslag in Nuth tegenover de pers dat “voor terreurdaden niet 
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geweken zou worden.”103 Fentener van Vlissingen sprak nogmaals van terreur toen hij 

na de aanslag de steun van de regering vroeg: 

 

 “(…) We gaan aan de regering de garantie vragen dat zij onze winkels tegen deze 
terreurdaden kan beveiligen.”104  

 

De onderneming was het zat doelwit te zijn van RARA. SHV wilde dat de regering het 

bedrijf schadeloos zou stellen bij een eventuele volgende aanslag in één van de Makro-

filialen. Daarnaast eiste het bedrijf dat de regering zich meer zou inzetten om de daders 

van de aanslagen te identificeren en te arresteren.105 Deze eisen van SHV waren 

begrijpelijk, maar ook lastig te realiseren. Er werd namelijk  door de regering, politie en 

justitie volledig in het duister getast wat betreft de daders van de aanslagen. Het enige 

wat duidelijk was, was dat RARA de aanslagen opeiste. 

Fentener van Vlissingen was niet de enige die de acties van RARA beschouwde 

als terreur. Ook de minister van Justitie Korthals Altes sprak na de RARA-aanslag in 

januari 1987 van terreur en noemde de aanslagen van de RARA een “ernstige vorm van 

terrorisme.”106  

 In hoeverre was het gerechtvaardigd om van terreur te spreken? De eerste drie 

aanslagen van RARA werden door de pers onderschat, maar de vierde RARA-aanslag in 

Nuth werd door de pers wel degelijk serieus genomen. Alle RARA-aanslagen op de 

Makro’s waren inderdaad terrorisme zoals de SHV terecht aangaf. RARA koos bewust 

een gewelddadige en dreigende strategie om SHV te dwingen Zuid-Afrika te verlaten, 

maar het is overdreven om RARA te beschouwen als een ernstige vorm van terrorisme. 

RARA maakte immers geen willekeurige slachtoffers. De groepering koos er bewust voor 

ná sluitingstijd brandbommen tot ontploffing te brengen. Bovendien creëerde RARA 

geen maatschappelijke instabiliteit of angst, maar enkel ongerustheid bij de leiding van 

SHV en de getroffen Makro-filialen. Desondanks waren de RARA-aanslagen een serieuze 

zaak. Wellicht doelde minister Korthals Altes daarop toen hij sprak van ernstige vorm 

van terrorisme.  

Ondanks de ernst van de aanslagen was geen sprake van paniek na de aanslag 

op de Makro in Nuth waarmee RARA door de pers definitief werd beschouwd als een 

groep die aanslagen pleegde. Volgens de Volkskrant bleven het personeel en de klanten 

van de Makro na de reeks aanslagen “laconiek” of waren zij  “hoogstens een beetje 

                                                
103 Geciteerd in: de Volkskrant, 12-01-1987, p. 3. 
104 Ibidem. 
105 E.R. Muller, Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid: gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in 
Nederland (Arnhem 1994), 363. 
106 Geciteerd in: de Volkskrant, 13-01-1987, p. 1. 
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bezorgd.”107 Het valt te betwijfelen in hoeverre dit daadwerkelijk het geval was. Een 

medewerker van de Makro gaf na de aanslag in Nuth in de Volkskrant aan zich toch 

enigszins zorgen te maken: 

 

“Niemand is echt bang, maar dat gevaar zit er natuurlijk toch wel een keertje in.”108  
 

Het personeel leek te beseffen dat de aanslagen ook slechter hadden kunnen aflopen en 

dat er wel degelijk slachtoffers hadden kunnen vallen. Bovendien stond naast de 

veiligheid van de werknemers, ook hun baan op het spel. Zo verklaarde een werknemer 

tegenover Het Parool:  

 

“Ik ben bang dat dit mij m’n baan gaat kosten. Nog een paar van die geintjes en 
alle Makro’s worden opgedoekt.”109  

  

Deze onrust was niet geheel ongegrond, omdat de RARA na de aanslag in Nuth 

verklaarde:  

 

“Omdat woorden niet helpen is besloten vannacht over te gaan tot actie bij het 
filiaal van de Makro te Nuth. (…) Zo’n bedrijf [SHV, ES] verdient geen enkele 
steun en zal zolang het zijn beleid niet wijzigt moeten instaan voor de 
gevolgen.”110 

 

Deze persverklaring van RARA was een duidelijk dreigement aan het adres van SHV: het 

bedrijf moest zich terugtrekken uit Zuid-Afrika, anders zouden er meer aanslagen 

volgen. RARA gebruikte dit dreigement om een zekere mate van angst te creëren bij de 

leiding van de SHV en haar zo te bewegen haar Zuid-Afrikaanse activiteiten te 

beëindigen. Daarmee had RARA definitief bewezen een terroristische groepering te zijn, 

omdat zij een zekere mate van angst wist te creëren en gebruik maakte van de dreiging 

van geweld om haar doel te bereiken. De groepering was met deze dreiging dichter bij 

haar doel gekomen dan ooit, omdat SHV na de aanslag in Nuth serieus overwoog zich 

terug te trekken uit Zuid-Afrika als de regering de veiligheid van het Makro-personeel 

en de filialen niet kon garanderen.  

                                                
107 de Volkskrant, 13-01-1987, p. 7. 
108 Ibidem. 
109 Geciteerd in: Het Parool, 14-01-1987, p. 3. 
110 Geciteerd in: de Volkskrant, 13-01-1987, p. 7. 



 45 

C. Hoofd Graafland van SHV had al in december 1986 na de aanslagen in 

Duiven en Duivendrecht aan Het Parool laten weten dat de medewerkers van Makro 

gevaar liepen en dat hij zich daar bezorgd over maakte: 

 

“(…) het gevaar waaraan het personeel bloot staat dat tijdens deze drukste tijd 
van het jaar ’s avonds en ’s nachts overwerkt vind ik onaanvaardbaar.”111 

 

 Het gevaar dat het personeel liep was voor SHV een reden om zich tot de 

regering te wenden voor financiële hulp bij de bescherming van de Makro-

vestigingen en het personeel, maar de regering zou niet zo hulpvaardig blijken te 

zijn als SHV had gehoopt. 

 
 
De weigering van het kabinet 
 

Voordat SHV besloot zich terug te trekken uit Zuid-Afrika vestigde directeur Fentener 

van Vlissingen zijn hoop op de Nederlandse regering. Hij was van mening dat de 

overheid de onderneming moest beschermen door middel van opsporing van de daders 

van de aanslagen en deelname aan de verzekering van het bedrijf nu de Makro’s voor de 

helft onverzekerd waren, omdat Commercial Union zich als verzekeraar had 

teruggetrokken.112  SHV wilde dat de overheid meer belangstelling toonde voor de 

belangen van het bedrijf en SHV-directeur Fentener van Vlissingen eiste dat de overheid 

de verzekering ten minste voor een deel overnam, maar de regering vond dit veel te ver 

gaan.113   

Fentener van Vlissingen beschouwde de RARA-aanslagen “een probleem van de 

hele Nederlandse samenleving”.114 Dit was een opmerkelijk en tevens onredelijk 

standpunt. De RARA-aanslagen waren uitsluitend problematisch voor SHV en niet voor 

de samenleving als geheel. Er vielen immers geen willekeurige slachtoffers onder de 

Nederlandse bevolking en de schade aan de Makro-vestigingen kwam geheel voor de 

rekening van SHV.  

 Tevens was Fentener van Vlissingen van mening dat “overheid en justitie in 

Nederland gefaald [hebben] in het opsporen van de daders die verantwoordelijk zijn voor 

drie eerdere branden in Makro-vestigingen.”115 In zekere zin had Fentener van 
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Vlissingen daarin gelijk, maar hij besefte niet hoe ingewikkeld het voor de overheid en 

justitie was om de daders achter de RARA-aanslagen in beeld te krijgen. Verder hield 

SHV de regering verantwoordelijk voor het ontbreken van arrestaties van verdachten. 

Het uitblijven van resultaten wat betreft de bestrijding van RARA was dus volgens SHV 

de verantwoordelijkheid van de regering. Om deze reden vond SHV dat zij recht had op 

bescherming van de overheid: niet alleen in de vorm van (extra) beveiliging, maar ook in 

de vorm van financiële steun waarmee de schade van de RARA-aanslagen vergoed kon 

worden. Fentener van Vlissingen was daardoor van mening dat de regering verplicht 

was mee te werken aan de verzekering van SHV. 

De regering was echter niet bereid om de schade die RARA had aangericht (en 

eventueel in de toekomst aan zou aanrichten) te betalen. Zowel het kabinet als de 

Tweede Kamer zagen niets in het verzekeren van de Makro’s, omdat zij dit een zaak van 

SHV vonden en geen zaak van de overheid. Een Tweede-Kamerlid zei hierover:  

 

“Ondernemers die grootschalig opereren lopen grootschalige risico’s. Dat wist de 
SHV toen het met de Makro-keten begon. Het bedrijf kan alleen van de staat 
verlangen dat er voldoende wordt gedaan aan de bescherming. En daarin schiet 
de overheid niet te kort.”116 

 

SHV nam hier geen genoegen mee en ging in gesprek met de minister van 

Justitie Korhals Altes, de minister van Binnenlandse Zaken Van Dijk en premier 

Lubbers. Deze gesprekken liepen op niets uit, omdat de overheid bleef weigeren de 

verzekering van de Makro voor een deel over te nemen. Lubbers herhaalde dat de 

regering de Makro’s niet wilde verzekeren, omdat zij de veiligheid van de winkels een 

zaak van de SHV vond. Hij zei daarover: “het [zou] niet goed (…) zijn als wij [de 

Nederlandse regering, ES] ons gaan begeven op het pad van individuele 

bedrijfsrisico’s.”117 De regering had volkomen gelijk toen zij de schade als gevolg van de 

RARA-aanslagen beschouwde als een bedrijfsrisico. Alleen SHV zou bij een volgende 

RARA-aanslag schade oplopen en niet de maatschappij. Het bedrijf accepteerde het 

risico op een aanslag wanneer zij haar bedrijfsvoering in Zuid-Afrika zou blijven 

voortzetten. SHV bleef echter bij het standpunt dat het een wel een overheidstaak was 

om het bedrijf mede te verzekeren, omdat zij van mening was dat de beveiliging door 

politie onvoldoende was en het bedrijfsrisico te groot werd. Toen de regering gesteund 

door de Tweede Kamer voet bij stuk hield, kondigde SHV aan zich terug te trekken uit 

Zuid-Afrika.118 De onderneming liet aan de pers weten dat zij was “gedwongen door 
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terreur.”119 In de ogen van het bedrijf was dat ook echt zo. SHV voelde zich bedreigd en 

maakte zich zorgen over de veiligheid van het personeel en de winkelpanden. Zo zei C. 

Hooft Graafland van SHV in Het Parool: 

 

“We hebben met een professionele terreurorganisatie te doen. We proberen ons 
als particuliere onderneming daartegen zoveel mogelijk te beschermen, maar hier 
zijn we machteloos tegen.”120 

 

Met de officiële terugtrekking van SHV uit Zuid-Afrika leek het erop dat de RARA 

succesvol was geweest met haar aanslagen tegen de Makro-vestigingen. 

 

 

Teleurstelling en blijdschap 
 

De politiek reageerde teleurgesteld op het vertrek van SHV uit Zuid-Afrika. Minister 

Van den Broek van Buitenlandse Zaken verklaarde tegenover de pers het te “betreuren” 

als de SHV zich daadwerkelijk zou terugtrekken en wees er op dat met de terugtrekking 

“een slecht voorbeeld” zou worden gegeven aan het buitenland, omdat de SHV dan zou 

laten zien dat misdaad in Nederland loonde.121 Een aantal Kamerleden reageerde in de 

Volkskrant als volgt op de terugtrekking: 

 

“Ik betreur dat het bedrijf wijkt voor terreur. Misdaad loont blijkbaar en wel op zeer 
korte termijn.” 
“Een voorbarig besluit. Ik vermoed dat het bedrijf dat risico voor die ene helft van 
de verzekering nog wel enige tijd had kunnen dragen.” 
“Door te wijken voor terreur is er niet alleen aan SHV maar ook aan onze 
democratie schade toegebracht.”122 

 

Ook de pers was treurig gestemd over het vertrek van het bedrijf. Zo schreef de 

Volkskrant:  

 

“Dit is een duidelijk wijken voor terreur, een treurige gang van zaken die de strijd 
tegen de apartheid op geen enkele wijze dient. (…) Men kan SHV – dat met de 
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rug tegen de muur stond en begrijpelijkerwijs nogal teleurgesteld was over de 
geringe alertheid van justitie – moeilijk ernstige verwijten maken.”123 

 

Ondanks dat de pers en de politiek de terugtrekking van SHV uit Zuid-Afrika 

betreurden speelden zijn indirect een rol bij de terugtrekking. In het politieke klimaat 

van de jaren tachtig was er alleen ruimte voor groeperingen om te overleggen met de 

regering, maar was de ruimte om te protesteren zeer beperkt. De regering was er in de 

jaren tachtig op gericht om gezamenlijk Nederland economisch weer gezond te krijgen 

en protesten paste niet in dit plaatje van gezamenlijk overleg. Door deze beperkte 

ruimte werd er voor RARA de mogelijkheid gecreëerd om met geweld haar standpunten 

op de politieke agenda te krijgen. 

De geringe aandacht die de pers met name voor de eerste twee RARA-aanslagen 

op de Makro had, zorgde er wellicht mede voor dat RARA vastberaden doorging met het 

geweld, omdat zij publiciteit nodig had om de publieke opinie aan haar kant te krijgen 

in de strijd tegen apartheid en racisme. 

De politiek en de pers hadden zich in treurige bewoordingen geuit over het 

vertrek van SHV uit Zuid-Afrika. Uiteraard was niet iedereen treurig gestemd over het 

vertrek. De Zuid-Afrikabewegingen waren verheugd met het vertrek van SHV, omdat dit 

iets was waar zij zelf al jaren naar streefden. Aan hun blijdschap kleefde echter een 

bittere nasmaak. SHV had zich niet vrijwillig teruggetrokken, maar was tot vertrek 

gedwongen door de aanslagen van RARA wiens werkwijze duidelijke terroristische 

trekjes vertoonde. De Zuid-Afrikabewegingen waren altijd tegen het gebruik van geweld 

geweest, omdat zij vreesden dat dit een averechts effect zou hebben op de publieke 

opinie.124  
Het is de vraag in hoeverre de aanslagen van RARA daadwerkelijk de publieke 

opinie tegen de strijd voor afschaffing van de apartheid keerde. Er waren ook mensen 

die de RARA-aanslagen zagen als een vorm van politiek protest en het geweld dat de 

groepering gebruikte niet zo sterk afkeurden als de Zuid-Afrikabewegingen. Sommige 

mensen toonden een zekere mate van begrip voor de aanslagen van RARA. Zo stond er 

in een ingezonden brief in de Volkskrant: 

 

“Het SHV-concern, eigenaar van de Makro, trekt zicht terug uit Zuid-Afrika. Niet 
vanwege terreur van de Zuidafrikaanse regering, die de zwarte bevolking 
onderdrukt, gevangen zet en uitmoordt. Nee, de SHV trekt zich terug uit Zuid-
Afrika vanwege de “terreur” in Nederland.  
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 Dit is het ware gezicht van deze onderneming. Ik word kotsmisselijk als ik zie 
dat een paar brandjes meer indruk maken dan de mensonterende toestanden in 
Zuid-Afrika. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Brandstichtingen en dergelijke 
worden nu in ieder geval wel in de hand gewerkt, aangezien een humanitair 
beroep op zo’n onderneming duidelijk geen gehoor vindt.”125 
 

Opvallend was dat naast het begrip voor de RARA-aanslagen en de toejuiching van de 

Zuid-Afrika bewegingen bij het vertrek van SHV ook in Zuid-Afrika sommigen SHV 

liever zag gaan dan komen. Zo verklaarde een Zuid-Afrikaanse vakbondsleider in de 

Volkskrant: 

 

 “We hebben niet veel te verliezen als de SHV Zuid-Afrika verlaat. Wat ons betreft 
is de maatschappij hier actief geweest in volkomen overeenstemming met de 
apartheidspolitiek.”126 

 

Ondanks de blijdschap bij de Zuid-Afrika bewegingen en anderen over het 

vertrek van SHV, werd het geweld dat de RARA gebruikte over het algemeen sterk 

afgekeurd. Vooral SHV was verontwaardigd over het geweld dat RARA had toegepast. 

SHV-directeur Fentener van Vlissingen was woedend en teleurgesteld over de manier 

waarop SHV gedwongen was uit Zuid-Afrika te vertrekken. Hij was van mening dat de 

overheid de verzekering van de Makro-vestigingen op zich had moeten nemen. Maar 

Fentener van Vlissingen was vooral boos over het feit dat de politiebewaking bij de 

Makro-filialen was weggehaald, terwijl extra beveiliging door de minister van Justitie 

was toegezegd. Tevens zou het vertrek van SHV volgens Fenentener van Vlissingen 

nadelig zijn voor de Zuid-Afrikaanse bevolking: 
 

“ Geëist wordt de Zuidafrikaanse bedrijven te liquideren(…). Liquidatie betekent: 
2000 mensen die honger gaan lijden.”127 

 

Zo ver zou het niet komen, omdat het Zuid-Afrikaanse bedrijf Safren, dat zelf al 

voor zestig procent eigenaar was van de Afrikaanse Makro’s, het overige percentage van 

veertig procent graag wilde overnemen van SHV.128 De reactie van Fentener van 

Vlissingen dat 2000 mensen honger zouden lijden door het vertrek van SHV klinkt 
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achteraf overdreven, maar het geeft wel aan hoe zeer de het vertrek van SHV uit Zuid-

Afrika Fentener aangreep. 

Het verlies van de Makro’s in Zuid-Afrika was overigens in financieel opzicht niet 

al te pijnlijk voor SHV, omdat de winst die met de Afrikaanse Makro-vestigingen werd 

behaald maar één procent uitmaakte van de totale winst van het bedrijf.129  

 

 

Een standvastig Shell bleef 
 

                          
                 [11]  Demonstratie tegen aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika (1987)  

 

 

Olieconcern Koninklijke Shell trok zich, in tegenstelling tot SHV, niet terug uit Zuid-

Afrika. De onderneming bleef stevig vasthouden aan haar belangen in Zuid-Afrika en 

weigerde het land te verlaten. Deze houding had het olieconcern al vele jaren 

volgehouden en het zou moeilijk blijken te zijn dit standpunt van Shell te veranderen. 

De standvastheid van Shell creëerde een voedingsbodem voor de aanslagen van RARA 

op het olieconcern, omdat RARA had kunnen waarnemen dat vreedzame acties de 

onderneming niet hadden overtuigd haar Zuid-Afrikaanse belangen op te geven. RARA 

trok hieruit de conclusie dat alleen geweld Shell er toe kon bewegen Zuid-Afrika te 

verlaten.  

 De vreedzame acties tegen Shell gingen jaren terug. Al in de jaren zeventig 

voerde Werkgroep Kairos gesprekken met de leiding van Shell over terugtrekking van 

het bedrijf uit Zuid-Afrika, maar die hadden niets opgeleverd. De onderneming was niet 

van plan haar belangen in het Afrikaanse land op te geven.130 In 1978 riep ook de Raad 
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van Kerken Shell op om weg te gaan uit Zuid-Afrika. Een jaar eerder waren Werkgroep 

Kairos en het Komitee Zuidelijk Afrika een gezamenlijke campagne gestart om Shell uit 

Zuid-Afrika te krijgen.131 Over deze campagne zegt Buijs in Overtuiging en geweld het 

volgende:  

 

“De eerste fase van de campagne was vooral agitatorisch en informatief van aard 
(…); hierbij ging het in eerste instantie om aantasting van de naam en het beeld 
van Shell.”132  

 

De campagne was er dus in eerste instantie erop gericht om Shell een negatief 

imago te bezorgen en pas in tweede instantie om Shell te laten verdwijnen uit Zuid-

Afrika. Het gevolg van de campagne was dat Shell inderdaad op een negatieve manier 

in de aandacht kwam. Daarop besloot het bedrijf te gaan praten met de actievoerders, 

maar volgens Buijs alleen met de “niet-radicale critici zoals de Raad van Kerken.”133 

Shell stelde zich naar buiten toe terughoudend op over de inhoud van de gesprekken 

met de actievoerders. Ook liet het bedrijf niets los over het beleid ten opzichte van de 

acties. Wel benadrukte Shell dat de aanwezigheid van het bedrijf in Zuid-Afrika “een 

bijdrage [kan] leveren aan de vreedzame beëindiging van het apartheidssysteem.”134  
 In de jaren tachtig zette de verschillende Zuid-Afrika bewegingen de strijd voort 

om Shell uit Zuid-Afrika te krijgen met de overtuiging succesvol te kunnen zijn. Shell 

hield nog steeds hardnekkig vast aan het standpunt dat de aanwezigheid van het bedrijf 

in Zuid-Afrika wenselijk was. Als antwoord op de aanhoudende eis van de bewegingen 

dat Shell zich moest terugtrekken, verklaarde het bedrijf tegen apartheid te zijn, maar 

dat de onderneming zich aan Zuid-Afrikaanse wetten moest houden. Tevens zou een 

terugtrekking betekenen dat de werknemers in Zuid-Afrika op straat zouden komen te 

staan.135 Als reactie op de (gewelddadige) acties ging Shell zich nog scherper afzetten 

tegen de apartheid en probeerde het bedrijf zichzelf een positief imago aan te meten 

door zich te presenteren als een vooruitstrevend bedrijf.136 

 Volgens de historica Keetie Sluyterman liet Shell in 1986 het beleid om 

publiciteit te vermijden en zich intern bezig te houden met de apartheid varen.137 

Daarnaast liet Shell in 1986 nogmaals nadrukkelijk weten dat het tegen de apartheid 

was. De algemeen directeur van de Zuid-Afrikaanse tak van Shell verklaarde: 
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“(…) Shell South Africa is geheel tegen de apartheid en beschouwt deze als 
moreel onverdedigbaar. Deze mening wordt gedeeld door de 
moedermaatschappijen van de Koninklijke/Shell Groep.”138 

 

De verklaring van Shell South Africa mocht niet baten. In juni 1987 pleegde RARA 

aanslagen op tankstations van Shell en een kantoor van een Shell-groothandelaar. De 

groepering had de overtuiging dat geweld tegen bezittingen van Shell hetzelfde effect zou 

kunnen hebben als dat het geweld tegen SHV had gehad. Tot een terugtrekking van 

Shell uit Zuid-Afrika kwam het niet, maar het bedrijf deed er wel alles aan om een 

positief imago op te bouwen. Op welke wijze Shell dat precies deed is niet geheel 

duidelijk, omdat het olieconcern daar nooit geheel open over was tegenover de 

buitenwereld. Het bedrijf had wel in het openbaar verklaard tegen de apartheid te zijn, 

maar dat had vrijwel geen effect gehad, omdat RARA na deze verklaring alsnog overging 

op aanslagen op Shell-tankstations. Daarnaast gingen de vreedzame bewegingen door 

met hun acties en bleven zij Shell oproepen zich terug te trekken. Het olieconcern 

besloot daarop de beveiliging van tankstations op te voeren en informatie te vergaren 

over de actiegroepen, om zichzelf beter te kunnen beschermen tegen acties en 

aanslagen.139  

Uiteindelijk hield Shell voet bij stuk en bleef het bedrijf in Zuid-Afrika, omdat de 

onderneming het een principekwestie vond om te blijven. Shell wilde “zich het recht (…) 

voorbehouden om in zoveel mogelijk landen in de wereld actief te zijn en daar zaken te 

doen als een verantwoordelijk burger.”140 De onderneming was ervan overtuigd dat het 

beter was om in Zuid-Afrika te blijven. Niet alleen uit principe, maar ook voor de Zuid-

Afrikaanse bevolking. Sluyterman zegt hierover in haar werk over de geschiedenis van 

Shell: 

 

“Als de Groep [Shell, ES] zich uit het land [Zuid-Afrika, ES] zou terugtrekken, zou 
dat geen positieve gevolgen hebben voor de bevolking, aangezien de installaties 
gewoon zouden worden overgenomen door anderen, die mogelijk een minder 
progressief sociaal beleid hadden, zodat de situatie eerder zou verslechteren.”141 

 

De acties tegen Shell lieten het bedrijf niet ongemoeid, ook al bleef Shell bij het 

standpunt dat het Zuid-Afrika niet wilde verlaten. Het olieconcern probeerde een 
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positief imago op te bouwen als wapen tegen acties van Zuid-Afrika bewegingen en 

RARA-aanslagen, maar dat bleek weinig effectief te zijn. Wat de acties en aanslagen 

tegen Shell uiteindelijk heeft doen stoppen was niet de koers van het bedrijf, maar de 

vrijlating van Nelson Mandela en de afschaffing van de apartheid in 1990. 

 
 
De ondoordachte aanslagen op Shell 
 

RARA pleegde ‘slechts’ vier aanslagen op Shell-tankstations en –gebouwen en had 

daarmee een zeer klein aandeel in de acties tegen Shell. De groepering moest 

concurreren met andere actievoerders om de aandacht van de pers en kreeg pas de 

volle aandacht van de pers toen de groepering de derde aanslag pleegde op Shell in 

Alphen aan den Rijn in juni 1989. Eerder die maand had RARA al aanslagen gepleegd 

op Shell-tankstations in Zaandam en Nieuwegein, maar die trokken nauwelijks de 

aandacht van de pers. De aanslagen werden door de pers niet beschouwd als 

terreuraanslagen, maar als het inmiddels gebruikelijke geweld gericht tegen Shell. Dit 

was opmerkelijk, omdat de werkwijze van RARA niet was gewijzigd ten opzichte van de 

aanslagen op de Makro-vestigingen. RARA had dus dezelfde op terreur gebaseerde 

handelswijze als tijdens de aanslagen op de Makro’s. Wellicht werd dit door de pers over  

het hoofd gezien, omdat het voor de pers niet duidelijk was dat RARA achter deze 

aanslagen in Zaandam en Nieuwegein zat en werden de branden bij beide tankstations 

door de pers opgevat als gewelddadige acties van één van de vele actievoerders en 

groeperingen die tegen aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika waren. Een verklaring 

voor het onvermogen van de pers om de aanslagen als terreurdaden te beschouwen was 

het feit dat er geen openlijke ongerustheid werd gecreëerd bij de aanslagen zoals ten 

tijde van de RARA-aanslagen op de Makro’s. Shell was zeer gesloten over het effect van 

de aanslagen op het bedrijf, waardoor het onduidelijk bleef in hoeverre de aanslagen 

invloed hadden op de leiding van het olieconcern.  

            Pas de derde RARA-aanslag op Shell in Alphen aan den Rijn bracht het besef bij 

de pers dat RARA wederom bezig was met een reeks aanslagen gebaseerd op terreur. De 

groepering had opnieuw een groot risico genomen dat er willekeurige slachtoffers 

zouden vallen, maar dit keer was het risico zeer goed waarneembaar. Volgens een 

woordvoerder van de gemeente was Alphen aan den Rijn “op het nippertje aan een ramp 

ontsnapt”, omdat de tanks met 600.000 liter brandstof aanwezig op het terrein niet tot 

ontploffing waren gekomen.142 Tevens had de gunstige windrichting erger weten te 

                                                
142 Geciteerd in: Het Parool, 26-06-1987, p. 1. 
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voorkomen en bleef de schade in Alphen aan den Rijn relatief beperkt, maar de 

omwonenden van de opslagplaats hadden wel degelijk gevaar gelopen. 

Deze RARA-aanslag werd door de pers beschouwd als gevaarlijk en ondoordacht, 

omdat de pers helder voor ogen hadden wat er had kunnen gebeuren als de wind die 

ochtend anders had gestaan. Met deze ondoordachte aanslag verspilde RARA de 

eventuele sympathie die de groepering nog had. De kans van RARA om de publieke 

opinie op haar hand te krijgen leek voorgoed verkeken.  

De genadeslag voor RARA wat betreft eventuele sympathie was de berichtgeving 

rondom een aangekondigde blokkade van het Shell-terrein in Amsterdam-Noord door 

actievoerders van SUZA (Shell Uit Zuid-Afrika) en sympathisanten. De aanslag van 

RARA op een overslagstation van Shell in Hilversum aan de vooravond van de blokkade 

maakte de kloof tussen RARA en de vreedzame anti-apartheidsstrijders pijnlijk 

duidelijk. RARA was van mening dat alleen geweld Shell kon dwingen tot terugtrekking 

en stond daarmee alleen tegenover de vreedzame actievoerders. Dit was ook duidelijk 

voor de pers die RARA een zielige vertoning vonden die met geweld haar zin probeerde 

door te drijven. Tevens maakte de laatste RARA-aanslag op Shell duidelijk dat RARA 

definitief een groepering met terroristische trekjes was. Een woordvoerder van het 

olieconcern liet aan Het Parool weten: 

 

“Als dit [de aanslag in Hilversum, ES] onder het motto gebeurt van ‘Shell uit Zuid-
Afrika’, dan zetten wij vraagtekens bij deze vorm van terrorisme. Dit draagt meer 
bij tot de bestrijding van Shell zelf, dan van de apartheid in Zuid-Afrika.”143  

 

 Het verlies van de sympathie van de pers en anderen was van groot belang voor 

RARA, omdat de publieke opinie bij de aanslagen tegen Shell belangrijker was dan bij 

de aanslagen tegen SHV.  RARA wist namelijk bij SHV een ongerustheid te creëren die 

openlijk werd geuit, waardoor de publieke opinie wellicht iets minder van belang was 

voor het slagen van de terreurdaden van RARA. Shell daarintegen trad nauwelijks naar 

buiten toe over de invloed die de RARA-aanslagen hadden op het bedrijf. Daardoor was 

het winnen van de publieke opinie bij deze aanslagen voor RARA belangrijk, omdat zij 

met het winnen van de publieke opinie nog een kans maakte om de aanslagen te laten 

slagen en om er dus voor te zorgen dat Shell stopte met de bedrijfsvoering in Zuid-

Afrika. 

 
 
 

                                                
143 Geciteerd in: Het Parool, 17-04-1989, p. 1. 
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De balans 
 
De pers beschouwden RARA in de jaren tachtig aanvankelijk als een actiegroep die 

gebruik maakte van geweld, maar RARA was meer dan het uit de hand gelopen geweld 

van fanantieke activisten. Het geweld dat de groepering gebruikte was een strategie, die 

doelbewust was ontwikkeld om de tegenstander uit te schakelen en de politiek te 

beïnvloeden.  

Weliswaar creëerden de RARA-aanslagen op de Makro-vestigingen geen 

maatschappelijke angst en instabiliteit, maar ze maakten de SHV-leiding en de 

werknemers van de Makro-vestigingen wel zeer bezorgd. Daarmee creëerde RARA een 

zekere mate van angst bij SHV. De groepering deed dit bewust, omdat zij zich in 

dreigende taal uitte tegenover SHV. Het was dus de bedoeling dat SHV zich uit angst 

voor nieuwe aanslagen zou terugtrekken uit Zuid-Afrika.  

De aanslagen van RARA op Shell brachten minder beroering teweeg dan de 

aanslagen op de Makro’s. Het olieconcern uitte zich naar buiten toe dan ook niet 

bezorgd of angstig. Dit hield echter niet in dat RARA ineens een mildere organisatie was 

geworden. Dit betekende enkel dat de aanslagen van RARA tegen Shell minder effectief 

waren dan tegen SHV. RARA gebruikte tegen Shell dezelfde mate van geweld als tegen 

SHV, maar Shell was een andere tegenstander dan SHV. Het olieconcern was beter 

gewapend tegen het effect van de RARA-aanslagen, omdat het bedrijf een zeer 

uitgebreide strategie had om de belangen van het bedrijf te beschermen.144 Wat er 

precies binnen de onderneming werd gedaan om zich te wapen tegen gewelddadige en 

niet-gewelddadige acties blijft onduidelijk, maar het is wel duidelijk dat Shell zich geen 

moment onder druk heeft laten zetten om Zuid-Afrika te verlaten. Shell was immers 

gewend aan gewelddadige en niet-gewelddadige acties die gericht waren tegen het 

bedrijf en had dus een ruime ervaring hoe hiermee omgegaan moest worden. Bij SHV 

ontbrak deze ervaring. Het bedrijf had nooit eerder te maken gehad met 

gewelddadigheden gericht tegen de Makro-vestigingen en liet zich daardoor sneller bang 

maken dan Shell. Bovendien trad het bedrijf openlijk naar buiten over de zorgen die het 

zich maakte over de veiligheid van het personeel en de winkels. Daardoor kon RARA op 

de hoogte blijven van het effect van haar gewelddadigheden en werd zij in feite op haar 

wenken bediend: het zaaien van ongerustheid zorgde ervoor dat haar eisen eerder 

zouden worden ingewilligd. 

Tevens was RARA bij zowel de aanslagen op SHV als de aanslagen op Shell 

bereid tot het nemen van risico’s en was zij blind voor de gevolgen van haar acties. De 

groepering had alleen het doel voor ogen en daar moest veel voor wijken. Er waren geen 

                                                
144 Buijs, 146-147. 
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willekeurige slachtoffers gevallen, maar het risico op deze slachtoffers was groot en 

woog daarom zwaar. Het gaf namelijk aan waartoe RARA bereid was, terwijl er andere 

actiemiddelen beschikbaar waren. Dat RARA niet naar de middelen van overleg, 

demonstraties en handtekeningen zocht, heeft te maken met het politieke klimaat van 

de jaren tachtig waarin er alleen ruimte was voor institutioneel overleg en in mindere 

mate protestacties door het strakke no nonsense beleid dat gericht was op 

samenwerking. RARA maakte enkel kans op het inwilligen van haar eisen als zijn een 

geïnstitutionaliseerde gesprekspartner van de regering zou worden, maar die optie heeft 

de groepering waarschijnlijk nooit overwogen. De groepering ging namelijk direct over 

op geweld, zonder zich op te stellen als gesprekspartner. 

RARA was succesvol met haar aanslagen op de Makro’s, omdat SHV zich naar 

aanleiding van de laatste RARA-aanslag in Nuth besloot terug te trekken. Bovendien 

was RARA uitgebreid in de publiciteit gekomen en werd de terugtrekking van SHV door 

de Zuid-Afkrikabewegingen en sympathisanten gezien als een overwinning.  

RARA was aanzienlijk minder succesvol met haar aanslagen tegen Shell, omdat 

het olieconcern vastbesloten was de handelsbelangen in Zuid-Afrika voort te zetten. De 

aanslagen hadden het olieconcern niet onberoerd gelaten, maar de niet-gewelddadige 

acties van de Zuid-Afrika bewegingen waren schadelijker voor het imago van het 

olieconcern dat de RARA-aanslagen. Bovendien viel de publiciteit rondom de RARA-

aanslagen op Shell tegen en verspilde RARA met de ondoordachte aanslag op Shell in 

Alphen aan den Rijn en de openlijke ruzie met SUZA de eventuele sympathie van pers 

en publiek. 

Er is nog een punt waarop RARA bij SHV succesvoller was met haar aanslagen 

dan bij Shell. Behalve de terugtrekking wist RARA een zekere mate van angst en 

ongerustheid bij SHV te creëren die bij Shell nooit bereikt werd. Het olieconcern had 

immers meer ervaring met gewelddadige acties dan SHV en stond daardoor steviger in 

zijn schoenen op het moment dat RARA begon met de aanslagen op tankstations en 

opslagplaatsen. Wat in de late jaren tachtig in het voordeel van Shell werkte was dat 

gematigde actievoerders er op gericht waren om het imago van Shell aan te tasten en 

niet zozeer gericht waren op vertrek van de onderneming uit Zuid-Afrika. RARA wilde 

wel dat het olieconcern zich terugtrok Zuid-Afrika, maar kwam steeds meer alleen te 

staan.  

Terugkomend op de vraag in hoeverre RARA angst en instabiliteit creëerde, kan 

worden geconcludeerd  dat RARA geen maatschappelijke instabiliteit en angst 

teweegbracht, maar dat de groepering wel in zekere mate van angst en zeer veel 

bezorgdheid teweegbracht bij de SHV-leiding. Shell uitte zich in de pers niet zozeer 

bezorgd en angstig, maar het is aannemelijk dat RARA Shell niet ongemoeid liet.  



 57 

RARA was wellicht geen ernstige terroristische organisatie, maar nam haar 

gewelddadige taak zeer serieus en zou in de jaren negentig op een ongekende manier 

wederom van zich laten horen. 
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4 Maatschappelijke onrust en angst 
 De RARA-aanslagen in de jaren negentig  

 

 

In de jaren negentig leek het erop dat er een nieuwe RARA te voorschijn was gekomen in 

vergelijking met het voorafgaande decennium. De groepering richtte zich nu uitsluitend 

op het Nederlandse vluchtelingenbeleid en pleegde wederom aanslagen met behulp van 

bommen. De eerste reacties op deze aanslagen waren minimaal. Pas na de derde 

aanslag die RARA pleegde kwam de groepering uitgebreid in het nieuws. In de pers 

kwamen deskundigen aan het woord die mededeelden dat er een andere RARA aan het 

werk was in vergelijking met het voorafgaande decennium. Het is moeilijk om te bepalen 

in hoeverre deze deskundigen gelijk hadden, omdat het nooit duidelijk is geworden wie 

er precies deel uit maakte van RARA. Wel is duidelijk dat er grote verschillen waren 

tussen de aanslagen uit naam van de strijd tegen de apartheid en de aanslagen in de 

jaren negentig die erop gericht waren het Nederlandse vluchtelingenbeleid 

menswaardiger te maken.  

 Tevens waren de kranten bij deze RARA-aanslagen in de jaren negentig eerder 

geneigd RARA als terroristische organisatie te beschouwen vanwege het geweld tegen 

staatssecretaris Aad Kosto als persoon. Bovendien creëerden deze aanslagen een zekere 

mate van angst en zeer veel maatschappelijke onrust. De vraag is in hoeverre RARA zich 

met de aanslagen gericht op het bewerkstellen van een menswaardiger 

vluchtelingenbeleid definitief vestigde als terroristische groepering. 

 

 

De strijd kon beginnen  
 

In maart 1990 pleegde RARA twee aanslagen op kazernes van de marechaussee in 

Arnhem en Oldenzaal. Vergeleken met eerdere aanslagen bleef de schade beperkt, 

omdat de brand in Arnhem tijdig werd ontdekt en kon worden geblust. In Oldenzaal 

kwam de bom niet eens tot ontploffing.145 Later die maand werd er weer een aanslag 

gepleegd door RARA. Dit keer was het ministerie van Justitie in Den Haag het 

doelwit.146 

Deze aanslagen leken op het eerste gezicht onbetekenend en werden ook zo door 

de pers gezien, maar ze waren wel de eerste in een reeks van aanslagen die tot een 

                                                
145 NRC Handelsblad, 19-03-1990 p.7. 
146 Siem Eikelenboom, Niet bang om te sterven. Dertig jaar terrorisme in Nederland (Amsterdam 2007), 170, 
E.R. Muller, Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid: gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in Nederland 
(Arnhem 1994), 374. 
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ongekend gewelddadig hoogtepunt kwam met de aanslag op staatssecretaris Aad Kosto. 

De pers leek vergeten te zijn wat RARA kon aanrichten met haar gewelddadige strategie. 

Desalniettemin mogen deze eerste twee RARA-aanslagen niet worden overschat, omdat 

het gevolg van deze (deels) mislukte aanslagen in Arnhem, Oldenzaal en Den Haag 

gering was. Er kwam geen speciaal onderzoeksteam om de daders op te sporen en er 

kwam ook geen reactie van de pers. Wel liet RARA in een persverklaring liet weten wat 

het motief voor de aanslagen op de marechaussee was geweest: 

 

“De Marechaussee zal als een soort vliegende brigade in de grote steden worden 
ingezet, speciaal belast met het opsporen van mogelijke illegalen. In het kader van 
de Vreemdelingenwet is het mogelijk iemand aan te houden en te controleren bij 
een "redelijk vermoeden". Dat dat meestal gebaseerd is op huidskleur laat zich 
raden.”147 
(…) De strijd tegen apartheid en racisme houdt echter niet op bij de grenzen van 
Zuid-Afrika. Het anti-racisme heeft steeds het hart gevormd van onze acties en 
verklaringen en met deze actie verleggen we hooguit wat accenten. Het aanvallen 
van het vluchtelingenbeleid is niet meer of minder dan het trekken van 
consequenties uit eerder door ons ingenomen standpunten.”148 
 

          
 [12]  Lucifers symboliseren de brandstichtingen van RARA (1987) 

                                                
147 Erik Krebbers, “RARA-analyses na 10 jaar nog steeds messcherp en inspirerend” in: De Fabel van de 
illegaal, nr. 58, mei/juni 2003, geraadpleegd op website Gebladerte Archief 
(http://www.gebladerte.nl/10915f58.htm#rara, februari 2010), “RARA-acties tegen de Marechaussee-
kazernes in Oldenzaal en Arnhem”, kopje “De binnenlandse vijand”.  
148 Ibidem. 
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Ondanks de verklaring waarin RARA aangaf dat de strijd tegen het Nederlandse 

vluchtelingenbeleid vanwege racisme niet wezenlijk verschilde van de strijd tegen 

apartheid, was er wel degelijk sprake van een breuk tussen de aanslagen in naam van 

de anti-apartheidsstrijd en de strijd voor een beter vluchtelingenbeleid.  
De aanslagen in de jaren negentig met als doel een menswaardiger 

vluchtelingenbeleid leken minder doordacht dan de aanslagen in de jaren tachtig tegen 

de Makro-filialen en Shell, omdat er in de jaren negentig meer RARA-bommen niet tot 

ontploffing kwamen dan in het decennium daarvoor. Bovendien vergiste RARA zich bij 

de aanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag in het gebouw. Het 

beoogde doelwit was het naastgelegen ministerie van Justitie. Wat verder de 

ondoordachtzaamheid van de RARA-aanslagen illustreerde was het feit dat RARA niet 

inzag hoe moeilijk het zou worden om de regering onder druk te zetten met aanslagen 

op overheidsgebouwen en –instanties. Dit kwam vanwege het politieke klimaat tijdens 

de kabinetten-Lubbers waarin de ruimte voor protest beperkt was, omdat de regering 

alleen openstond voor een gesprek. Het was mede daardoor onwaarschijnlijk dat de 

regering zou toegeven aan de eisen van RARA, omdat de mogelijkheden voor 

groeperingen om hun eisen op de politieke agenda te krijgen beperkt waren. Dit bracht 

de geweldspiraal van RARA op gang die abrupt eindigde in de jaren negentig toen de 

groepering plotseling van het toneel verdween.  

 

 

De (on)bedoelde aanslag 
 

De eerste RARA-aanslagen kregen weinig aandacht van de pers, maar waren wel 

degelijk opgezet als terreuraanslagen. Het was de doelstelling van RARA om met behulp 

van geweld de publieke opinie te overtuigen dat het vluchtelingenbeleid grondig herzien 

diende te worden. Bovendien maakte de groepering duidelijk dat zij met de aanslagen 

een aanval had gepleegd op het vluchtelingenbeleid. De werkwijze van RARA was dus 

niet veranderd ten opzichte van de jaren tachtig. Alleen het beoogde doelwit was 

gewijzigd: in plaats van aanslagen op bedrijfsinstellingen pleegde RARA ditmaal 

aanslagen op overheidsinstellingen.  

Pas bij de tweede aanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den 

Haag in november 1991 werd RARA door de pers aarzelend beschouwd als een 

terroristische groepering, maar in feite was RARA dat al sinds het begin van de reeks 

aanslagen in de jaren negentig, omdat de groepering dezelfde werkwijze gebaseerd op 

terreur en geweld hanteerde als in de jaren tachtig.  

De eerste RARA-aanslagen werden door de pers niet als terroristisch 

geïnterpreteerd, omdat de aanslagen weinig schade hadden veroorzaakt, maar de 
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gedachtegang van de groepering was dus wel degelijk gebaseerd op terreur. RARA wilde 

namelijk onder de dreiging van georganiseerd geweld de overheid dwingen het 

vluchtelingenbeleid aan te passen. 

De pers kwamen na de aanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken in 

Den Haag aarzelend tot de conclusie dat RARA een terroristische aanslag had gepleegd, 

omdat zij inzagen welk gevaar de aanslag had opgeleverd. De aanslag op dit gebouw was 

onbedoeld, want de RARA had aangekondigd dat er een bom zou liggen op het 

ministerie van Justitie in Den Haag. Dit wekte de indruk dat RARA onberekenbaar en 

onvoorspelbaar was en dat de groepering een inschattingsfout had gemaakt. Dit maakte 

RARA gevaarlijk, omdat men niet wist waar de groepering in de toekomst toe zou slaan.  

Opvallend was dat de Volkskrant wist te melden dat de bom schade had 

veroorzaakt op de afdeling die over het minderhedenbeleid ging. Bij de explosie zouden 

documenten verloren zijn gegaan die belangrijk waren voor het Europese debat over het 

vluchtelingenbeleid dat later dat jaar zou plaatsvinden.149 Dit suggereerde dat RARA 

wellicht wist waar zij mee bezig was en zich dus niet vergist had in het gebouw. Toch 

stond in de verklaring van de groepering duidelijk te lezen dat het ministerie van 

Justitie het beoogde doelwit was.150 Deze tegenstrijdigheid was opmerkelijk. Wat 

hiervoor een verklaring zou kunnen zijn is dat degenen die de persverklaring hadden 

opgesteld niet goed wisten waar de bommenleggers mee bezig waren. Dit hield in dat er 

twee verschillende groepen aan het werk waren die allebei gebruik maakte van de naam 

RARA of dat de bommenleggers en de verklaringsschrijvers binnen de RARA niet (goed) 

met elkaar communiceerden. Een laatste mogelijkheid zou kunnen zijn dat RARA zich 

inderdaad vergist had in het gebouw en de bom bij toeval het meeste schade aanrichtte 

op de afdeling die zich bezig hield met het minderhedenbeleid.  

 Direct na de aanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag 

vroeg de Volkskrant zich af hoe dit had kunnen gebeuren. Ondanks dat het ministerie 

beveiligd was moest de bom naar binnen zijn gesmokkeld door RARA die daarmee 

veiligheidsagenten had weten te omzeilen.151 De hoogste ambtenaar van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken zei hierover tegen de Volkskrant:  

 

“Het heeft geen zin om verwijten te maken. We hebben een goede 
beveiligingsdienst. Kennelijk is er iets tussendoor geglipt.”152 

 

                                                
149 de Volkskrant, 15-11-1991, p.10. 
150 Krebbers, “RARA-acties tegen het ministerie van Justitie en het woonhuis van staatssecretaris Kosto”, 
inleiding. 
151 de Volkskrant, 14-11-1991, p. 3. 
152 Geciteerd in: de Volkskrant, 14-11-1991, p. 3. 
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De discussie over de veiligheid van overheidsgebouwen en ambtenaren zou een 

nieuwe wending krijgen na de aanslag op staatssecretaris van Justitie Aad Kosto.  
 

 

Kosto als doelwit 
 

In de nacht van 13 november 1991 pleegde RARA een aanslag waardoor de eventuele 

aarzeling van de pers om RARA aan te merken als terroristische groepering in één klap 

verdween. Binnen een uur na een anonieme telefonische melding bij de Alkmaarse 

politie ontplofte een bom die de woning van staatssecretaris van Justitie Aad Kosto 

verwoeste.153 De schade aan de woning van Kosto was aanzienlijk en de staatssecretaris 

moest enkele maanden elders verblijven in afwachting van herstelwerkzaamheden aan 

zijn woning. Hij kon pas een half jaar later, in juni 1992, zijn woning weer betrekken.154   

Kosto bleef ongedeerd, omdat hij door de politie tijdig werd geëvacueerd. Ook 

omwonenden waren voordat de explosie plaatsvond door de politie uit hun bed gehaald. 

Ondanks de waarschuwing die mogelijk maakte dat Kosto tijdig zijn woning kon 

verlaten was de aanslag wel degelijk tegen hem als persoon gericht en niet tegen zijn 

bezit. Het feit dat de bom die de woning van Kosto verwoeste direct onder de 

slaapkamer van hem en zijn vrouw geplaatst was geplaatst, geeft aan dat RARA het 

specifiek op de staatssecretaris had gemunt. Bovendien waren omwonenden ook in 

gevaar geweest. Zo vertelde een buurvrouw van Kosto later: 

 

 “Op het moment dat ik mijn dochtertje uit bed haalde, ging die bom af. 
Tegelijkertijd donderde het zolderluik dicht. Ik dacht dat het dak naar benenden 
kwam. Ik woon op twintig meter van Kosto, de politie had ons toch beter moeten 
wekken. Als het echt verkeerd was gegaan, waren we te laat geweest.”155 

 

Weken na de aanslag waren de gevolgen voor betrokkenen bij de aanslag nog 

merkbaar. Buurtbewoners gaven aan last te hebben van lichamelijke klachten en zich 

onveilig te voelen. Daarnaast was de aanslag op Kosto ook aangrijpend geweest voor de 

politieagenten die op het moment van de ontploffing bij Kosto’s woning in de buurt 

waren en verantwoordelijk waren geweest voor de evacuatie van Kosto en zijn buren.156 

RARA liet met de aanslag op Kosto duidelijk merken een terroristische groepering 

te zijn en leek tevens een nieuwe weg te zijn ingeslagen. De groepering wilde Kosto 

                                                
153 Algemeen Dagblad, 14-11-1991, p. 5. 
154 Ibidem, 23-06-1992, p.3. 
155 Geciteerd in: de Volkskrant, 14-11-1991, p. 3. 
156 Ibidem, 16-11-1991, p. 1, 7. 
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doelbewust angst aanjagen om zo een daad te stellen. RARA verklaarde overigens dat 

het niet de bedoeling was Kosto fysiek iets aan te doen: 

  

[Kosto] hebben wij - een moment - deelgenoot willen laten zijn van de ervaring van 
vernedering. Daartoe hebben we hem thuis opgezocht, zijn have en goed 
mishandeld en zijn privacy met de voeten getreden. Hij is als het ware uitgezet, zij 
het maar voor één nacht.157 

 

Deze verklaring van RARA geeft aan dat de groepering bijna op een naïeve wijze ervan 

overtuigd was dat de aanslag op Kosto meeviel omdat ze hem ‘slechts’ wilde vernederen. 

RARA besefte niet wat voor impact de aanslag had op de maatschappij en welke storm 

van reacties de aanslag te weeg zou brengen. Het enige waar de groepering oog voor had 

was de realisering van een menswaardiger vluchtelingenbeleid. Zo liet RARA weten in 

een lange verklaring die bestemd was voor de pers:  

 

“Vluchtelingen worden gedegradeerd tot een niet-bestaan. (…) Het is dit beleid dat 
mensen afschrijft, uitsluit en ontmenselijkt dat wij willen aanwijzen en 
brandmerken. (…) Een beleid met signatuur maar zonder smoel. (...)”158 
 

                         
                       [13]  Staatssecretaris Kosto vlak na de bomaanslag op zijn woning (1991) 

                                                
157 Krebbers, “RARA-acties tegen het ministerie van Justitie en het woonhuis van staatssecretaris Kosto”, 
inleiding en kopje “Onderweg”. 
158 Ibidem. 
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Met de aanslag op Kosto had RARA terecht een definitieve naam gevestigd als 

terroristische groepering. Er was bij de pers daarom geen enkele twijfel meer of de 

aanslagen op Kosto en het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag 

terreurdaden waren. Zo schreef het Algemeen Dagblad: 

 

“De bomaanslagen deze week op de woning van staatssecretaris van justitie, 
Kosto, en op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvoor de radicale 
splintergroep Rara de verantwoordelijkheid heeft opgeëist, vallen (…) in de 
categorie ‘terreurdaden.’”159 

                  
De aanslagen vielen inderdaad onder de categorie terreurdaden zoals het Algemeen 

Dagblad terecht opmerkte. Zo veroorzaakten de aanslag op het ministerie en de aanslag 

op Kosto maatschappelijke onrust, al was deze onrust groter en duidelijker zichtbaar na 

de aanslag op Kosto. Tevens was de aanslag op de staatssecretaris een persoonlijke 

aanval, omdat de bom onder zijn slaapkamer werd geplaatst. De aanslag werd door de 

Volkskrant daarom getypeerd als “duidelijk levensbedreigend.”160 Bovendien was direct 

gevaar voor de omwonenden waardoor het risico op willekeurige slachtoffers ongekend 

groot was. De aanslagen maakte daarom veel reacties los.  

 
 
Afschuw en schok 

 

De aanslag op staatssecretaris Aad Kosto maakte vanwege de ernst van de aanslag 

meer reacties los dan alle voorafgaande aanslagen van RARA. De 

vluchtelingenorganisaties waren woedend na de aanslag op Kosto, omdat zij bang waren 

dat deze aanslag en de voorgaande RARA-aanslagen een averechts effect zouden 

hebben. Zo verklaarde Vluchtelingenwerk Nederland: 

 

 “Door de aanslagen bestaat het gevaar dat mensen asielzoekers gaan 
koppelen aan terrorisme en criminaliteit, en juist agressie tegen hen wordt 
opgewerkt.” 161  

 

Tevens waren de vluchtelingenorganisaties tegen het geweld dat RARA had gebruikt 

tegen Kosto. Het Nederlands Centrum Buitenlanders zei daarover: 

 
                                                
159 Algemeen Dagblad, 16-11-1991, p. 47. 
160 de Volkskrant, 14-11-1991, p. 1. 
161 Geciteerd in: Algemeen Dagblad, 14-11-1991, p. 5. 
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“Aanslagen zijn niet de juiste weg het beleid te corrigeren.” 162 
 

De politiek reageerde verafschuwd en geschokt op de aanslagen op Kosto en het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. Premier Ruud Lubbers liet weten dat de aanslagen 

“afschuwelijk” waren “en nog afschuwelijker omdat één ervan een woonhuis betrof.”163 

Maar niet alleen de politiek was geschokt over de manier waarop RARA haar onvrede 

met het vluchtelingenbeleid had laten merken. Ook Kosto zelf was onthutst en vooral 

verontwaardigd over het feit dat RARA het op hem en zijn huis gemunt had. Hij zei 

daarover tegen het NRC Handelsblad: 

 

“[Ik werd] authentiek kwaad toen ik er wat langer over nadacht. Meer een 
intellectuele dan een emotionele verontwaardiging. De godvergeten hoogmoed dat 
iemand denkt dat zijn gelijk zo groot is dat hij er wel een bom bij kan leggen.”164 

 

Ook de pers was oprecht verontwaardigd over de aanslagen op Kosto en het ministerie 

en was van mening dat RARA te ver was gegaan. Zo schreef het NRC Handelsblad:  

 
 “Nog afgezien van de directe schade en angst is het volstrekt onaanvaardbaar 
wanneer de discussie over vreemdelingen in dit land vanuit de uitersten op het 
politieke spectrum met aanslagen wordt gedicteerd.”165 

 

Het Algemeen Dagblad berichtte: 

 

“Formeel heet het dat Rara wil opkomen voor de belangen van de asielzoekers, 
in werkelijkheid zijn de acties ontsproten aan intelligente, maar verziekte 
breinen, die de migrantenorganisaties in ons land geen enkele dienst 
bewijzen.”166 

 

Daarnaast kwam de aanslag voor iedereen onverwacht, wat de schok zo groot maakte. 

Zo zei een buurtbewoner van Kosto in NRC Handelsblad: 
 

 “We zijn blij dat de politie ons gewekt heeft, want het raam van onze slaapkamer 
is op ons bed terecht gekomen. We hebben er voor de grap wel eens over gehad 

                                                
162 Geciteerd in: Algemeen Dagblad, 14-11-1991, p. 5. 
163 Geciteerd in: de Volkskrant, 16-11-1991, p. 7. 
164 Geciteerd in: NRC Handelsblad, 14-03-1992, p. 9. 
165 Ibidem, 28-01-1992, p. 9. 
166 Algemeen Dagblad, 14-11-1991, p. 3 
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dat we met deze buurman [Kosto, ES] hier gevaar konden lopen, maar dit hadden 
we nooit verwacht.”167  

 

Na de aanslag op staatssecretaris Kosto hield de verscherpte beveiliging van politici de 

gemoederen bezig. Er werd beseft dat ook politici het doelwit konden zijn. De minister 

van Justitie, Hirsch Ballin gaf aan dat politici die meer risico liepen dan anderen extra 

bescherming kregen. Zo werd er voor het huis van minister-president Lubbers een 

container geplaatst met politiebewaking.168 Behalve Lubbers werden ook VVD-Kamerlid 

Bolkestein, minister d’Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Hirsch 

Ballin zelf extra in de gaten gehouden.169 Dit leidde overigens niet tot permanente 

(extra) beveiliging van bewindslieden, omdat dit on-Nederlands werd gevonden. De 

Volkskrant schreef hierover op de opiniepagina:  

 
 “Als de minister-president zaterdags een partijtje gaat hockeyen wordt de 
omgeving niet door veiligheidsagenten afgesloten en de minister van Verkeer en 
Waterstaat doet haar wekelijkse boodschappen nog altijd zelf. Dat moet als het 
even kan ook zo blijven.”170 

 

Het feit dat er door de politiek serieus overwogen werd politici extra te beveiligen 

illustreerde treffend de maatschappelijke onrust en angst die was ontstaan na de 

aanslagen op staatssecretaris Kosto en het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Bovendien ging men filosoferen over wie er achter de aanslagen zou kunnen zitten. Zo 

verschenen er artikelen in de pers waarin experts vat probeerden te krijgen op RARA 

door na te gaan welke explosieven de groepering zou hebben gebruikt of welke 

persoonlijkheden er lid zouden kunnen zijn van RARA. Het NRC Handelsblad 

publiceerde een artikel waarin deskundigen concludeerden dat de groepering 

kneedspringstof gebruikt zou hebben. Zo zei een deskundige in de krant:  

 

“Wat ik heb vernomen over de aanslag in Grootschermer [de aanslag op Kosto 
vond daar plaats, ES] doet mij het meest denken aan een kneedspringstof, met 
name ‘Kneedspringstof-nummer 5’ een zeer brisant explosief (…).”171 

 

                                                
167 Geciteerd in: NRC Handelsblad, 13-11-1991, p. 3. 
168 Algemeen Dagblad, 15-11-1991, p. 1. 
169 NRC Handelsblad, 15-11-1991, p. 3. 
170 de Volkskrant, 14-11-1991, p. 13. 
171 Geciteerd in: NRC Handelsblad, 14-11-1991, p. 1. 



 68 

Ook werden er pogingen gedaan door deskundigen om eventuele leden van de RARA te 

identificeren. Zo zei een terrorismedeskundige in het Algemeen Dagblad: 

 
 “Een ‘geflipte student of historicus’ van ongeveer 30 jaar oud heeft de verklaring 
opgesteld waarin (…) Rara de verantwoordelijkheid voor de bomaanslagen op het 
huis van staatssecretaris Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken heeft 
opgeëist.”172 

 

Of al deze verklaringen een kern van waarheid bevatten, was moeilijk te achterhalen, 

omdat justitie en politie niet konden aangeven wie er achter de RARA-aanslagen zaten. 

Deze verklaringen van deskundigen moeten dan ook niet gezien worden als een 

zoektocht naar de waarheid over RARA, maar als een poging om de groepering en het 

geweld dat zij gebruikte te begrijpen. Deze zoektocht naar begrip leidde tot een discussie 

over de rol van de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst). De BVD had volgens de pers 

de aanslagen moeten zien aankomen, omdat de dienst zich al langer bezighield met het 

opsporen van verdachte personen die deel zouden uitmaken van RARA. Zo berichtte het 

Algemeen Dagblad:  

 

“De BVD, justitie en de politie hebben ook de aanslagen niet zien aankomen. Dat 
is vervelend omdat deze instellingen al jaren beweren precies te weten wie er 
achter Rara zitten.”173 

 

De veiligheidsdienst liet weten dat zij de aanslagen op Kosto en het ministerie niet 

hadden voorzien, omdat er van een andere methode gebruik was gemaakt. De BVD liet 

aan het Algemeen Dagblad weten: 

 

“Eerdere aanslagen waren meer op instituties en publieke gebouwen gericht, nu 
voor het eerst tegen personen. Voorheen werden ook lichtere explosieven 
gebruikt. Deze geweldsspiraal hadden wij niet voorzien.”174  

 

De discussie over het optreden de BVD gaf aan welke impact de aanslagen op 

Kosto en het ministerie hadden. Deze impact was dus dermate groot dat er zonder 

twijfel gesproken werd van terreurdaden, dat de pers filosofeerde over de daders achter 

de aanslagen en dat de rol van de BVD ter discussie stond. Toch was geen sprake van 

                                                
172 Algemeen Dagblad, 15-11-1991, p. 5. 
173 Ibidem, 14-11-1991, p. 3. 
174 Ibidem. 



 69 

een vorm van hysterie. De aanslagen werden door de pers en de politiek serieus 

genomen, maar niet op een overdreven manier. Er was ook ruimte om de aanslag op 

Kosto te zien als een incident en niet als het begin van een terreurgolf. Zo zei Kosto zelf 

hierover in het NRC Handelsblad: 

 

 “Ik leef nu (…) rustig, terwijl heus wel bekend is waar ik zit. We ligger er ’s nachts 
niet wakker van. De kans is niet zo vreselijk groot dat er weer iets zal 
gebeuren.”175  

 

Het verwijt van de pers aan de BVD dat de veiligheidsdienst de aanslagen op 

staatssecretaris Kosto en het ministerie van Binnenlandse Zaken had moeten zien 

aankomen was begrijpelijk, maar de vraag is in hoeverre dit verwijt terecht was. Aan de 

ene kant was een aanslag moeilijk te voorzien, omdat het onduidelijk was van wie men 

een aanslag zou mogen verwachten. RARA was een ongrijpbare organisatie, waardoor 

het moeilijk in te schatten was wie er deel uit maakte van de groepering en wanneer 

RARA ging toeslaan.  

Aan de andere kant maakte RARA door middel van verklaringen aan de pers zeer 

duidelijk waar het ze om ging. In een zelfinterview in het actieblad Konfrontatie zette de 

groepering duidelijk haar doelstellingen uiteen: 

 

“Gaandeweg zijn we ons gaan toeleggen op vluchtelingenpolitiek in Nederland. 
Vanuit onze geschiedenis was dat een logische stap. Ten eerste omdat wij denken 
dat ruimte voor fundamentele veranderingen in het westen zelf bevochten moet 
worden. Ten tweede omdat vluchtelingenpolitiek direct gerelateerd is aan openlijk, 
latent en institutioneel racisme.(…) 
Wij zien een legitimiteit in militant verzet omdat militant verzet een middel is om 
die vraagstukken [de redenen van vluchtelingen om naar Nederland te komen, ES]  
te politiseren, ze niet alleen uit humanitair oogpunt te laten beschouwen.”176 

 

RARA liet echter niet expliciet weten dat staatssecretaris Kosto een beoogd doelwit was. 

Wel zegt de groepering in het zelfinterview: 

 

“Kosto wil helemaal niet dat er een regeling komt voor de rechtspositie van 
vluchtelingen.”177 

                                                
175 Geciteerd in: NRC Handelsblad, 14-03-1992, p. 9. 
176 Erik Krebbers, “RARA-zelfinterview ”. 
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De BVD had uit de dreigende taal die RARA uitte in de pers kunnen opmaken dat de 

staatssecretaris gevaar zou kunnen lopen, omdat RARA aankondigde met geweld een 

beter vluchtelingenbeleid te bewerkstelligen en Kosto impliciet verantwoordelijk stelde 

voor de slechte rechtspositie van vluchtelingen.  

 
 
De balans  
 

RARA was in de jaren negentig met een nieuwe reeks aanslagen terug van weggeweest, 

maar deze aanslagen toonden opmerkelijke verschillen met de aanslagen in het 

voorafgaande decennium. Ten eerste waren de aanslagen in de jaren tachtig vanuit het 

oogpunt van RARA deels succesvol geweest, omdat SHV zich naar aanleiding van het 

geweld van RARA terugtrok uit Zuid-Afrika. De aanslagen in de jaren negentig waren 

een mislukking, omdat RARA geen stap dichter bij een ander vluchtelingenbeleid kwam. 

RARA begreep niet dat de overheid een zeer moeilijke tegenstander was, die absoluut 

niet zou zwichten voor terreur.  

Ten tweede brachten de aanslagen in de jaren negentig maatschappelijke onrust 

en angst teweeg, iets wat niet gecreëerd werd door de aanslagen in de jaren tachtig. 

Deze aanslagen zorgden voor bezorgdheid en wellicht angstige gevoelens bij de SHV-

leiding en bracht waarschijnlijk ook enige onrust teweeg bij de leiding van Shell. Deze 

onrust was dus beperkt tot de bedrijven in kwestie. In de jaren negentig werd er 

unaniem  verontwaardigd en geschokt gereageerd op de aanslagen op Kosto en het 

ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag en waren de aanslagen een zaak van 

de maatschappij, terwijl de aanslagen in de jaren tachtig in principe alleen van belang 

waren voor SHV en Shell. 

Met de aanslagen op staatssecretaris Aad Kosto en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken in Den Haag had RARA zich definitief gevestigd als terroristische 

organisatie, omdat de groepering een terroristische werkwijze had om haar politieke 

doeleinden te bereiken. Zo creëerde RARA maatschappelijke onrust en angst en hoopte 

zij daarmee het vluchtelingenbeleid te veranderen. De maatschappelijke onrust en angst 

waren wellicht niet bewust door RARA gecreëerd, maar het effect was aanzienlijk. Zo 

probeerden pers en politie inzicht te krijgen in de daders achter de aanslagen en hield 

de beveiliging van politici de gemoederen bezig. 

 De aftocht van RARA verliep geruisloos. Na een aanslag op het ministerie van 

Sociale Zaken in juni 1993 werd het stil rond de groepering. RARA ging als een 

                                                                                                                                                   
177 Erik Krebbers, “RARA-zelfinterview ”. 
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nachtkaars uit, zonder ooit haar doel bereikt te hebben. Zij probeerde met de 

aanslagen op Kosto en het ministerie een politiek effect te bereiken, maar slaagde daar 

absoluut niet in. Dat had deels te maken met het feit dat de aanslag op Kosto wel 

beroering en onrust veroorzaakte, maar dat deze van korte duur waren. Daarbij kwam 

dat Kosto op een nuchtere manier op de aanslag reageerde. Hij gaf aan zeer 

verontwaardigd te zijn over de aanslag op zijn woning, maar hij was niet in staat van 

permanente angst over wat hem was overkomen. 

Ondanks dat de maatschappelijke onrust veroorzaakt door de RARA-aanslagen 

in de jaren negentig van korte duur was, kon de RARA na deze aanslagen toch 

definitief beschouwd worden als een groepering met een terroristische werkwijze. RARA 

nam wederom een risico dat er willekeurige slachtoffers zouden kunnen vallen. Dit 

risico was wat betreft de aanslagen op staatssecretaris Kosto en het ministerie van 

Buitenlandse Zaken in Den Haag wellicht groter dan bij de aanslagen in de jaren 

tachtig. Tevens waren de maatschappelijke onrust angst ondanks de korte duur vrij 

heftig en weegt zwaar bij de definitieve beoordeling van RARA als terroristische 

organisatie.  
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Conclusie  
 

 

RARA blijft een ongrijpbare en mysterieuze organisatie, omdat nooit is opgehelderd wie 

er lid waren van deze groepering. Desondanks heb ik meer inzicht gekregen in deze 

groepering en hiermee hopelijk voor een deel bijgedragen aan het ontrafelen van het 

mysterie rondom RARA. 

 Ten eerste is duidelijk geworden dat RARA een groepering met duidelijke 

terroristische trekjes was en een werkwijze hanteerde die gebaseerd was op terreur. Zo 

creëerde RARA met de aanslagen gericht tegen SHV doelbewust een zekere mate van 

angst en ongerustheid bij de leiding van het bedrijf. Tevens veroorzaakten de RARA-

aanslagen op staatssecretaris Aad Kosto en het ministerie van Binnenlandse Zaken in 

Den Haag maatschappelijke onrust en angst. Ook maakte RARA gebruik van het 

dreigement wederom geweld te zullen gebruiken als haar eisen niet werden ingewilligd. 

Tevens nam RARA met haar aanslagen een doelbewust risico op willekeurige 

slachtoffers. Dit was het duidelijkst waarneembaar bij de aanslag op een Shell-

tankstation in Alphen aan den Rijn en de aanslag op staatssecretaris Kosto. De 

omwonenden hadden bij beide aanslagen gevaar gelopen en het was deels toeval dat er 

geen willekeurige slachtoffers vielen. Het risico op willekeurige slachtoffers was bij deze 

aanslagen was dus ongekend groot geweest. Bovendien was de aanslag op Kosto de 

eerste en enige RARA-aanslag geweest die gericht was tegen een persoon waarmee 

RARA zich definitief vestigde als terroristische groepering.  

Ten tweede heeft het politieke klimaat in de jaren tachtig en negentig tijdens de 

regeringsperiode van de kabinetten-Lubbers invloed gehad op RARA. Het starre 

bezuinigingsbeleid van de regering-Lubbers zorgde ervoor dat er alleen ruimte was voor 

een gesprek en overleg. De ruimte voor groeperingen om door middel van protesten hun 

standpunten op de politieke agenda te krijgen werd daarmee beperkt. Daardoor werd 

RARA verleid om met geweld haar standpunten op de politieke agenda te krijgen en 

tevens met geweld ervoor te zorgen dat haar eisen werden ingewilligd.  

Ten derde is aan de hand van de reacties van SHV, Shell en de pers duidelijk 

geworden welke invloed RARA heeft gehad in de jaren tachtig en negentig. Zo had RARA 

in de loop van de jaren tachtig kunnen waarnemen dat de vreedzame protesten van de 

Zuid-Afrikabewegingen geen enkele invloed hadden gehad op de aanwezigheid van 

bedrijven in Zuid-Afrika. Door de starre houding van SHV en Shell werd het gebruik van 

geweld aantrekkelijk gemaakt, omdat RARA er van overtuigd raakte dat dit de enige 

manier was om deze bedrijven te dwingen Zuid-Afrika te verlaten. Bovendien versterkte 

de geringe reactie van de pers op de eerste aanslagen van RARA de wil van de 
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groepering om door te gaan met het geweld. RARA hoopte dat de pers wel oog voor de 

aanslagen zouden krijgen naarmate deze door bleven gaan, omdat RARA de pers nodig 

had om het publiek te overtuigen van hun standpunten. Deze overtuiging zou een 

moeilijke opgave worden als RARA niet in de publiciteit kwam. RARA bleef dus 

aanslagen plegen om in de publiciteit te komen en te blijven.  

 Tot slot wil ik graag vermelden dat ondanks deze inzichten RARA nog steeds geen 

kristalheldere groepering is. RARA blijft ook nu, zo’n zeventien jaar later, even 

ongrijpbaar als in de tijd dat zij aanslagen pleegde, maar RARA is door deze inzichten 

wellicht iets minder mysterieus geworden dan dat zij was.  
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